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AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EGİTİM PROGRAMI STANDARTLARI

ı.EGİTİMİN ADI

Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı

2. EGİTİMİN AMACı

Akupunktur sertifikalı eğitim programı insan sağlığına yönelik akupunktur yöntemi ile gerektiğinde
sağlık sisteıni içinde uygulama yapacak hekim ve diş hekimlerinin eğitimi ve yetkilendirilınesidir.

3. EGİTİMİN HUKUKİ DAYANAGI

Bu eğitim programının uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

1. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim
Yönetmeliği.

2. Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması hakkındaki
yönetmelik.

4. EGİTİM İLE İLGİLİ TANıMLAR

Akupunktur: Iğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu (elektroakupunktur), kupa, kulak için tohum,
iğne ya da manyetik topçuklar, termik stimülasyon (moksa v.b.), frekans, akupres (parmakla basınç
uygulama) v.b. uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyanlması suretiyle yapılan
uygulamadır.

Uzaktan eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerini
aktarımı ve etkileşirnin bilgi iletişim teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.
Asenkron Eğitim: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim
faaliyetleridir.

Senkron Eğitim: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.

Teknik Personel: Uzaktan eğitim programının planlanması ve gerçekleştirilmesinde teknik ve idari
çalışmaları yürüten kişidir.

5. EGİTİM PROGRAMıNıN YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI
Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür.

i. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimin teorik bölümü örgün veya
yaygın uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

2. Teorik eğitimin en fazla % 80' i yeterli teknik alt yapıya sahip eğitim merkezlerince uzaktan eğitim
olarak verilebilir.

3. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafından sağlanan alt yapı ile senkron ve asenkron bir
şekilde internet üzerinden etkileşimli uygulamalara erişmesi sağlanacak, canlı ders programı
dahilinde belli bir salonda beııi saatlerde interaktif canlı dersler gerçekleştirilecektir.

4. Katılımeının eğitim süresince en az iOvakanın tedavisini üstlenerek takip etmesi gereklidir.
5. Katılımcılar uygulama eğitimlerini akupunktur polikliniklerinde/merkezlerinde uygulamaları

birebir veya küçük gruplar halinde hasta başında sırasıyla; "izleme", "gözlem altında yapma" ve
"bağımsız düzeyde yapma" aşamalarına göre gerçekleştirir.

6. Ders içerikleri eğitim programının başında belirtilir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir.
7. Teorik ve uygulamalı dersler günde en çok 8 ders saati olacak şekilde yapılır. Bir ders saati süresi

40 dakikadır.
8. Dersler bilimsel ve teknolojiye uygun şekilde yürütülecektir.
9. Bir eğitim döneminde en fazla 30 kişi eğitim alınabilir.
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iO.Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir aIanda/birimde/merkezde veya başka bir işte
çalıştırılamazlar.

1ı. Eğitiıne kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Yasal mazereti
nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %lO'nuna katılmayan katılımcılar eğitime katılmadıklan
süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal mazereti
nedeniyle en fazla %10 devamsızlık yapılabilir.

12. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strat((ji,yöntem ve teknikler uygulanır:

• Sözlü anlatım yöntemi
• Video ile öğretim yöntemi
• Küçük grup tartışması
• Uygulaınaları göstererek yaptırına
• Soru-cevap yöntemi
• Simülasyon yöntemi
• Klinik uygulama

6. KATıLıMCıLAR VE NİTELİKLERİ

Hekim veya kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimi.

7. EGİTİMİN MÜFREDATI

7.1. Öğrenim Hedefleri

Bu eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar;

ı. Yin-Yang, Qi, Kan, 5 element teorisi, Zang Fu organları gibi temel Geleneksel Çin Tıbbı teorisini
bilir.

2. Meridyenler ve kollaterallerin izlediği yolları ve üzerlerinde yer alan noktaları bilir.
3. Klasik ve sıradışı akupunktur noktalarının yerlerini, nokta saptama yöntemlerini ve spesifik

noktaların özelliklerini bilir.
4. Farklı akupunktur tekniklerini bilir ve uygular.
5. Akupunktur tedavisine yönelik tanı yöntemleri ve etyolojik etkenleri bilir ve uygular.
6. Farklı yaklaşımlaıa göre Sendromların ayrımını yapar.
7. Akupunktur tedavisi için gerekli nokta seçimi ve nokta kombinasyonu yöntemlerini bilir ve uygular.
8. Akupunktur uygulama endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve komplikasyonlarım bilir.
9. Bat, Tıbbı yaklaşımına göre akupunktur etki mekanizmalarının neler olduğunu bilir.
LO.Sık görülen hastalıklardaki akupunktur uygulamalarım bilir ve hasta üzerinde uygular.
1ı. Kulak akupunkturunun teorisini, kulağın anatomisini, aurikuIer zonları ve somatotopik noktalan

bilir.
12. Farklı ekollere göre fonksiyonle noktaların yerlerini bilir.
13. Nogier fazlarını, kulakta nokta saptama yöntemlerini ve aurikuloterapi tedavi tekniklerini bilir.
14. Hastalıkların tedavisi için kulak akupunkturunu uygular.

7.2. Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

SÜRE/KONULAR SAAT

MODÜLl 50

Akupunktura Genel Yaklaşım 30

Anatomi (Topografik)

Akupunkturun tarihçesi

Yin-Yang

5 Element Teorisi
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QiKavraml

Meridyen Kavramı

Zang Fu fizyolojisi (akupunktur felsefesine göre organların görevleri ve birbirleri ile
ilişkileri)

Qi, Kan ve Vücut Sıvıları, Meridyenler ZO
Kan, vücut sıvıları ve Qi' inin birbirleri ile ilişkileri

Zang Fu Organları ile Qi ilişkisi

Akupunktur teknikleri (Moksibüsyon, kupa, elektrostimülasyon, diger bazı
cihazlarla, Jazerle, masaj ile noktaların uyarılması yöntemleri)
Akupunktur noktası igneleme ve manuel manipülasyon yöntemleri (akupres
uygulamaları)

MODÜL 2 58

Meridyenler ve KoııateralJer 50

IZ temel meridyen ve Z sıradışı meridyen

Meridyen ve koHateraHerinbaşlangıç bitiş yerleri ile izlediği yol

Klasik akupunktur noktaları ile sıradışı noktaların yerleri

Noktaların yerlerinin saptanma yöntemleri

Her bir nokta belirtilirken bu noktanın varsa özelliği ve en etkili olduğu semptomların
belirtilmesi

Spesifik noktaların ve özelliklerinin anlatılması

Tanı Yöntemleri 8
Anamnez

İnspeksiyon (dil ınuayenesi)

Oskilltasyon ve Koklama

Palpasyon (nabız muayenesi)

Etyoloji

6 Dış faktör

7 Duygusal Yöntem

Beslenmenin sorgulanması, stres sorgulaması ve fiziksel aktivite

MODÜL 3 70
Sendromlar 50

8 Prensibe göre Sendromlann ayrılması

Qi ve Kana göre Sendromların farklılaşması

Zang Fu organlarına göre Sendromların farklılaşması

Meridyen ve KollateraHere göre Sendromlann farklılaşması

Akupunktur Tedavi Yöntemleri, Nokta seçimi LO

Nokta seçimindeki temel prensipler

5



Nokta kombinasyon yöntemleri

Özel noktaların seçimi ve uygulanması

Akupunktur Uygulama Kontrendikasyonlan, Endikasyonları, 5Komplikasyonlan

Aknpunktura Batı Tıbbı yaklaşımı 5
Akupunktur etki mekanizmaları ve bilimsel temelleri

Akupunktura nörofizyolojik yaklaşım

MOOÜL4 40

Sık Görülen Bazı Hastalıklarda Akupunktur Uygnlanması 40

Agrı Sendromlu Hastalıklar, Myalji

Lokomotor Sistem Hastalıkları

Onkoloji Hastalarına uygulama

Miyofasiyal Hastalıklar

Çene Eklemi ve Çigneme Kasları, Trigeminal Nevralji

Kadın Hastalıkları

Anestezi ve akupunktur uygulamaları

Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları

Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Sinir Sistemi Hastalıkları

Hormonal Hastalıklar

Ürogenital Hastalıklar

Psikosomatik Hastalıklar

Cilt Hastalıkları

Alerjik Hastalıklar

Çocuk Hastalıkları ve Akupres Uygulama

İmmun Sistem Bozuklukları

Baş Agrıları

Kozmetik Akupunktur

MOOÜL5 180
Pratik uygulama 180
Hasta üzerinde pratik uygulamaları içerir, her bir ögrencinin en az iO vaka takip
etmiş olması ve kayıtların tutulması gerekmektedir.

MOOÜL6 80
Kulak Akupunkturu 80
Tarihçesi ve kulak akupunkturuna genel bakış
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Kulak akupunkturunun teorik temelleri

Kulak Anatomisi

Aurikuler Zonlar

Kulak somatotopik noktaların gösterilmesi

Kas- iskelet sisteminin Kulağa yansıması

İç Organların Kulağa Yansıması

Endokrin Hannanların Kulağa Yansıması

Sinir Sisteminin Kulağa Yansıması

Çin-Alman-Fransız fonksiyonel noktaların kulağa yansıması

Kulak Tedavisinde Nogier Fazlan

Kulakta Tanı ProsedOrUKlavuzu kulak deteksiyonu

Aurikuloterapi Tedavi Teknikleri

MODÜL 7 20
Kulak akupunktur pratik uygulaması 20

MODtJL8 2
Temel ve İleri Yaşam desteği eğitimi 2

7.3. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Eğitimde kullanılacak materyal ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir:
1. Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyaııerL (Kitaplar, slaytlar, eğitim

rehberleri, bilimsel dergiler vb gibi)
2. Görselfişitsel eğitim materyalleri. (kompakt diskler, video filmler, resimler vb gibL)
3. Uzaktan eğitim için konuya özel geliştirilip elektronik ortama aktarılmış ders içerikleri, tartışmalar

(forum ve sanal sınıf oturumlan), sunumlar, örnek olaylar, videolar, ses kayıtları vb.
4. Uygulamalı dersler için maketi model ve ilgili malzemeler.
5. Uygulamalarda; Steril tek kullanımlık çelik iğne. (Uygulamada bu malzemenin bulundurulması

zorunludur.)
6. Elektroakupunktur cihazı, elektro stimülasyon veren çip, kulak ve vücut nokta dedektörü, lazer

akupunktur cihazı, gümüş ve altın iğne.
7. Gelişen teknolojinin ışığında akupunktur tedavisinde kuııanılan ve Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış

diğer cihazlar.
8. İlgili mevzuatına göre bir akupunktur polikliniğindefmerkezinde bulunması gereken tüm araç

gereçler.
9. Eğitim yapılacak yerde bulunan her türlü cihaz ve malzeme eğitim materyali olarak

değerlendirilecektir.

7.4. Eğitimin Süresi

I. Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programının toplam süresi 500 saattir.

2. Bu sürenin 400 saati vilcut akupunkturundan (220 saati teorik ve i80 saati pratik) ve i00 saati Kulak
Akupunkturundan (80 saati teorik ve 20 saati pratik) oluşur.

3. Eğitim programı 500 saati tamamlayacak şekilde haftalık iş günlerinde kesintisiz yapılabileceği gibi
sadece hafta sonları yapılarak daha uzun bir periyodda yapılabilecektir. Yeterli alt yapıya sahip
merkezlerde teorik kısmın en fazla %80'i uzaktan eğitim şeklinde hafta sonu veya hafta içi verilebilir.
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7.5. Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usulll, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vs.)
Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.
ı.Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmaz.
2. Eğitim programı sonunda teorik ve uygulama sınavı yapılır.
3. Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama sınavından ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
4. Sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında en az üç eğitimciden oluşan sınav komisyonu

tarafindan eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde haıırlanır.
5. Teorik sınav soruları çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
6. Teorik sınavdan 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Teorik

sınavda başarısız olan adaylara en fazla 2 (iki) kez daha teorik sınava girme hakkı tanınır, başarısız
olanların akupunktur sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

7. Teorik sınavdan başarılı olamayan katılımcılar uygulama sınavına alınmaz.
8. Uygulama sınavı hasta başında ve/veya maket üzerinde uygulama yapmak suretiyle yapılır.
9. Uygulama sınavında;

a. Tedavi planlaması,
b. Noktanın lokalizasyonu,
c. Manipürasyon metodu ve "de qi" nin alınması
d. Noktanın gerekçe!i seçimi

değerlendirilecektir.

10. Uygulama sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır.
Uygulama sınavından başarısız olan katılımcılara en fazla 2 (iki) kez daha sınava girme hakkı tanınır,
başarısız olanların akupunktur sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

IL. Akupunktur sertifikalı eğitim programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik ve uygulama
sınavı notlarma itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç
S (beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

12. Sertifikalandırma için katılımeının başarı puanı teorik sınav ile uygulama sınavının
ortalaması alınarak belirlenir.

i3. Teorik ve uygulama smavında başarılı olan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.
J 4. Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NİTELİKLERİ

Akupunktur sertifıkalı eğitim programınm program sorumlusu tıp doktorlarıdır.

9. EGİTİCİLER VE NİTELiKLERİ
Aşağıdaki şartlara haiz olan hekim ve diş hekimleri eğitici olarak görevlendirilir;

i. Akupunktur Uygulama Sertifikasma sahip ve en az 3 (üç) yıl ilgili uygulama alanında aktif çalışmış
hekimler veya diş hekimleri

2. Akupunktur Uygulama Sertifikasına sahip uzman hekimler
3. Akupunktur Uygulama Sertifikasına sahip ve akupunkturla ilgili en az iki tane ulusal/uluslararası

bilimsel yayını bulunan hekimler ve diş hekimleri

10. EGiTİM VERİLECEK YERİN NiTELiKLERİ

Teorik ve Uygulama Eğitimi İçin Gerekli Donanım Özellikleri:
Eğitim yapılacak yerin;
ı. Uzaktan Eğitim Için;

a. Uluslar arası öğrenme içerik standardı (Scorm, AlCC vb.) uyumlu Öğrenme Yönetim Sistemi
(ÖYS) yazılımı olması,

b. Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Yönetim paneli olması,
c. Öğrenci kapasitesine uygun sunucu ve altyapı mimarisi olması,
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d. Eş zamanlı eğitimlerin sunulması için video konferans yazılım ve alt yapılarının sisteme
entegre edilmesi,

2. Katılımcıların interaktif eğitim alabilecekleri yeterli donanıma sahip eğitim salonu olması,

3. Eğitime alınacak katılımcı sayısına uygun yeterli ısı ve ışığa sahip, havadar ve modüler sitemin
kullanılabileceği ve gerektiğinde iki ayrı salona dönüşebilen bir yapıda eğitim salonu olması,

4. Katılımcı sayısına göre uygun ve yeterli masa-sandalyenin bulunması,

5. Bakanlıkça açılmasına izin verilmiş akupunktur polikliniği/merkezi olması,

6. Eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli bilgisayar, gör-işit araçları,
uygulama maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeflerinin, konu ve içeriklerinin/sunum ların katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskı/yazıcı, fotokopi, kağıt destek sistemleri, eğitim salonunda tercihen
on.line görsel animasyonların/eğitim materyallerinin kullanılabileceği internet bağlantısı vb. olması

gereklidir.

ll. SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Sertifikanın geçerlilik süresi 7 yıldır.

12. SERTİFİKANIN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ
ı. Sertifikaların geçerlilik süresi sonunda sertifika sahiplerinden;

a. Sertifikayı aldıktan sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde en az 4 (dört) kez akupunktur ile ilgili
ulusal/uluslararası eğitimlere veya bilimsel toplantılara katıldığını belgeleyenler veya 2 (iki) adet
ulusal/uluslararası hakemli dergide akupunktur konusunda yayın yapmış olanların ya da aktif olarak
bu alanda 2 (iki) yıl Süre ile çalıştığını belgelemiş olanların sertifikaları yenilenir. Sertifika sahipleri
bu kriterlerle ilgili belgelendirmelerini resertifikasyon başvurusu sırasında sertifikayı aldıkları
sertifikalı eğitim uygulayıcılarına sunacaklardır.

b. Birinci maddedeki şartlardan birini sağlamayan sertifika sahiplerinin ise sertifika yenileme sınavına
katılması gerekir.

2. Yenileme sınavı Bakanlık ilgili biriminin koordinasyonunda akupunktur sertifikalı eğitim programı
uygulayıcıları tarafından akupunktur sertifikalı eğitim programının içeriğinde yer alan 'konular ve
alandaki güncel gelişmeler doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanan sorulardan teorik sınav
şeklinde yapılır.

3. Yenileme sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır ve sertifika süreleri 5
(beş) yıl daha uzatılır.

4. Resertifikasyon sınav süreci tamamlanıncaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikaları geçerlidir.

5. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına peş peşe iki kez
katılmayanlann sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona ermesini
takiben en kısa sürede sınava alınır.

6. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğitim faaliyetlerinin
durması ve sertifikalı eğitim uygulama yetki belgelerinin iptal edilmesi ya da kapatma ve devir
durumlarında resertifikasyon sınavları Bakanlığın ilgili birimince yapılır.

7. Sertifika yenileme sınavında başarısız olan sertifika sahiplerinin yenileme sınavı notlarına itirazları
sertifika yenileme sınav komisyonu tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılır.

8. Bu slandartlar yürürlüğe girmeden önce alınmış akupunktur uygulama sertifikaları süresiz sertifikalar
olduğundan resertifikasyon yapılmayacak olup ancak bu sertifikalardan tescil edilmemiş olanların
standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 yıl içerisinde tescil işlemlerini yaptırmalan
gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır.
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13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan denklik
başvuru formu kullanılarak denklik talebinde bulunulur.
Bu formda belirtilen tüm belgelerin sunulması zorunludur.
Bu formda belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak, eğitimin verildiği
kurumlkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim yurt dışında alınmış ise ayrıca
belgelerin yeminli mütercim tarafından Türkçeye çevirisi formunun ekinde dosya halinde sunulacaktır.

Başvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler:

I. Sertifikanın aslı.
2. Tıp FakültesilDiş Hekimliği Fakültesi diplomasının aslı ve fotokopisi.
3. Varsa Lisansüstü eğitimi bitirme belgesi aslı ve fotokopisi.
4. TC Vatandaşlık Belgesi! Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı ve 2 adet fotoğraf.
S. Başvuru Formunun 4'üncü maddesinde yer alan Eğilim Müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler.

(Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)
6. Eğitim Müfredatı ile birlikte en az 500 saat teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir belge
7. Başvuru Formunun 3'üncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı Kurum/Kuruluş/Özel Hukuk

Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisinin Eğitim alınan Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye
misyon şefliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir. Üniversite
hastaneleri ve resmi enstitülerden bu belge istenmeyecektir.

8. Eğitim gördüğü ülkede en az 3 (üç) ay süre ile ikamet edildiğinin pasaportla veya diğer resmi
belgelerle belgelenmesi ve resmi görevlilerin o süre içerisinde izinli olduğunu gösterir belge
istenecektir.

Denklik işlemlerinin Nasıl Yapılacağı

ı. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyaları Akupunktur Sertifikalı Eğilim Bilim
Komisyonu tarafından Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusunda incelenir.

2. Dosyaları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahipleri teorik ve uygulamalı sınava alınır.
3. Teorik sınavdan 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Teorik

sınavda başarısız olan adaylara en fazla 2 (iki) kez daha teorik sınava girme hakkı tanınır, bu
sınavlarda da başarısız olan adayları akupunktur sertifikalı eğitim programına başvurması gerekir.

4. Teorik sınavdan geçemeyen katılımcılar uygulama sınavına alınmaz.
5. Uygulama sınavı hasta başında ve/veya maket üzerinde uygulama yapmak suretiyle yapdır.
6. Uygulama sınavında;

a) Tedavi planlaması,
b) Noktanın lokalizasyonu,
c) Manipülasyon metodu ve "de qi"nin alınması,
d) Noktanın gerekçe!i seçimi,

değerlendirilir.

7. Uygulama sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
Uygulama sınavından başarısız olan adaylara 2 (iki) kez dalıa uygulama sınavına girme hakkı tanınır,
bu sınavlarda da başarısız olan adayların akupunktur sertifika eğitim programına başvurması gerekir.

8. Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sertifika denklik belgesi düzenlenir.
9. Sertifika Denklik Belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.
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