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KUPA UVGULAMASI SERTiFiKALI EGiTiM PROGRAMI STANDARDI

ı. EGiTiM iN AD i

Kupa UYb'lllamaslSertilikalı Eğitim Programı

2. EGiTiMiN AMACı

Bu eğitim programının amac~ kupa uygulaması yapacak tabiplere ve kendi alanında olınak üzere diş
tabiplerine bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak yeterliklerini
kazandırmaktır.

3. EGiTiM iN HUKUKi DAVANAGI

Bu cğitim programının uygularunasında aşağıdaki mcvzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

i. 663 sayılı KHK,
2. 04.02.2014 tarihli ve 28903 saydı Resmi Gazetede yayımlanan" Sağlık Bakanlığı Sertifıkalı

Eğitim Yönetmeliği",
3. 27.10.2014 taruıli ve 29158 sayılı Resmi Gazctede yayımlanan "Gcleneksel vc Tamamlayıcı Tıp

Uygulamaları Yönetmeliği".

4. EGiTİM iLE İLGİLİ TANıMLAR

Kupa Uygulaması: Kan dolaşanını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa
uygulaması ile belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel eilı kesikleri oluşturarak
kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır.

Uygulama Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip veya diş tabibi sorumluluğunda ilgili
yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanes~ tıp fakültesi veya
dişhekimliği fakültesi sağltk uyguL1ma ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve bakanlıkça
yetkilendirilmesi halinde eğitim verebilecek merkezdir.

Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretiın elemanlarının farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin
aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişiın teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.

Ase nkron Eğitim: Eş zamanlı olınayan. farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitinı-öğretim
faaliyetleridir.

Senkron Eğitim: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir.

5. EGİTİM PROGRAMıNıN VÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Eğitim prograını aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yiirütülür:

i. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimin teorik bölümü yüz yüze
ve/veya en fazla %80'i uzaktan eğitim şeklinde yiirütülebilir.

2. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafından sağlanan alt yapı ilc senkron ve asenkron bir
şekilde internet üzerinden uygulamalara erişmesi sağlanır.

3. Katıluncıların eğitim süresince en az 7 (yedi) kupa uygulaması yapmış olmaları gerekmektedir.

4. Ders içerikleri eğitiın programının başında belirtilir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir.

5. Teorik ve uygulamalı dersler günde en çok 8 (sekiz) saati geçmeyecek şekilde yapılır. Bir ders saati
45 (kırk beş) dakikadır.

6. Bir eğitim döneminde bakanlıkça görevlendirileeek 2 (iki) katılımcı dışında, uzaktan eğitimlerde en
fazla 50 (ellı), yüz yüze eğitimlerde en fazla 25 (yirmi beş) katduneı eğitime alınabilir.

7. Bakanltkça görevlendirilecek katılımcı devlet hizmet yükümlülüğü bulurunayan, çalıştığı ktırumda
vereceği hizmet gereği bu programda alacağı eğitim önem arz eden tabip veya diş tabibi olacaktır.
Bu katılımcılardan eğitim ücreti alınmayacaktır. Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir
alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.
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8. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Hukuken geçerli mazereti
nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla % 10' una (yüzde on) katılmayan katılımcılar eğitime
katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece scrtifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal
mazereti nedeniyle en fazla % 10 (yüzde on) devamsızlık yapılabilir.

9. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, stratej~ yöntem ve teknikler uygulanır:

SÖZLÜanlatıın
Küçük grup tartışması
Uygulamaları göstererek yaptırına
Katılımlı bilimsel etkinlik
Soru-cevap
Video ile öğretim
Klinik uygulama (Vaka inceleme çalışmaları)

ıo. Uygulamalı eğitim. uygulama merkezlerinde veya ünitelerinde münferit veya küçük gruplar halinde
vaka başında gerçekleştirilen kupa uy!,'ulamalarında sırasıyla; izleme, gözlem altında yapma ve
bağıınsız düzeyde yapma aşamalarından oluşur.

6. KATlLIMClLAR VE NİTELİKLERİ

Bu eğitim programına tabipler ve kendi alanlarında oltnak üzere diş tabipleri katılabilir.

7. EGİTİMİN MÜFREDATı
7.1. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

Eğitim programının içeriğinde yer alacak konular ve öğrenim hedefleri ile her bir konuya ayrılan süreler
aşağıdaki Tablo ıve Tablo 2'de gösterilmiştir.

TABLO i: Tabip ve Diş Tabipleri İçin Teorik Eğitim Programının İçeriğindc Ycr Alacak Konular ve
Öğreninı Hedefleri ile Her Bir Konuya Ayrılan Süreler:

HEDEFLER
SÜREKONU Bu programı başarı ilc tamamlayan
(saat)katılımcı:

A.Kupa Uygulamasına Giriş 7
ı. Kupa uygulamasının tariııçesi ı. Kupa uygulamasının tariliçesını kısaca

ve önemİ özetler.
i2. Geleneksel tıpta kupa uygulamasının

önemini açıklar.
2. Kupa uygulaması çeşıtlerı ı. Kuru kupanın özelliklerını anlatır.
- Kuru kupa uygulaması 2. Yaş kupanın özelliklerini anlatır. ı
- Yaş kupa uygulaması
3. Kupa uygulamasında etik vc ı. Kupa uygulamasıyla ilgili mevzuat ve etik ıyasal konular kurallarDlI anlatır.
4. Kupa uygulamasının etki ı. Kupa uygukımasDlın etki mekanizmalarıyla
mckanizmalarıyla ilgili teoriler ilgili tcorileri anlatır. 3
ve kanıt düzeyi 2. Kupa uygulamasının kanıt düzeyini tartışır.

5. Kupa uygulamasının ı. Kupa uygulamasının yapılamayacağı ıyapılamayacağı durumlar durumları sayar.
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TABLO 1 -devam

KONU HEDEFLER SÜRE
Bu programı başan ilc tamamlayan katılımcı: (saat)

B. Uygulanabilecek alanlar 19
1. Kas- ıskelet sistenu Kas- ıskelet sistemi rahatsızlıklarında uygun hıpa
rahatsızlıklarında hıpa uygulamasını anlatır. 4
uygulaması

2. Kardiyovasküler sistem Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında uygun
rahatsızlıklarında kupa kupa uygulamasını anlatır. i
uygulaması

3. Nörolojik ve psikiyatrik 1. Nörolojik rahatsızlıklarda uygun kupa
rahatsızlıklarda kupa uygulamasını anlatır.

2uygulaması 2. Psikiyatrik rahatsızlıklarda uygun kupa
uygulamasını anlatır.

4. AUerji ve immünolojide kupa 1. Allerjide uygun kupa uygulamasını anlatır.
uygulaması 2. İmmünolojide uygun kupa uygulamasını 2

anlatır.
5. Sındırırn sistemıne aıt Sındırun sistemıne art rahatsızlıklarda uygun i
rahatsızlıklarda kupa kupa uygulamasını anlatır.
uygulaması

6. Derınatolojide kupa Derınatolojide uygun kupa uygulamasını anlatır.
iuygulaması

7. Sohmıım sistemine ait Sohmum sistemine aİt rahatsızlıklarda uygun kupa
rahatsızlıklarda kupa uygulamasını anlatır. i
uygulaması

8. Pediatrik yaş grubunda kupa Pediatrik yaş grubunda uYl,'1lnkupa uygulamasını
2uYl,'1llaması an~1tır.

9. Bazı göz ve kulak i.Bazı göz rahatsızlıklarında uYl,'1lnkupa
rahatsızlıklarında kupa uygulamışını açıklar ıuygulaması 2. Bazı kulak rahatsızlıklarında uYl,'1lnkupa

uygulaını.şını açıklar
LO. ünkolojide tamamlayıcı üııkolojide tamamlayıcı olarak uygun kupa ıolarak kupa uygulaması uygulamasını anlatır.
i 1. Diş hekimliğinde kupa Dişhekimliğinde doğru kupa uygulamasını

3uygulaması anlatır.
TOPLAM 26
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TABLO 2: Tabip ve Diş Tabipleri için Uygulamalı Eğitim Proh'l"amının İçeriğinde Yer Ak1cak Konular
ve Öğrenim Hedefleri ile Her Bir Konuya Ayrılan Süreler

KONU HEDEFLER SÜRE
Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcı: (saat)

ı. Kupa uygulaması sırasında ı. Uygulama sırasında kullanılan malzemeleri
kullanılan malzemeler ve gösterir. i
uv~ulama teknikleri 2. Kuoa tekniklerini uv~ular.
Anamnez alma ve uygulama ı. Yakaya göre anamncz alır.
planlamasının yapılması 2. Rahatsızlılara uygun olarak kupa uygulamasını i

olanlar.
Kas- iskelet sistemi ı. Kas- iskelet sistemine ait rahatsızlıkıarda uygun
rahatsızlıklarında kupa kupa noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir. 2
uvoulaması
Kardiyovasküler sistem ı. Kardiyovasküler sistem ralıatslZlıklarında uygun 1
rahatsızlıklarında kupa kupa noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.
uygulaması

1
5. Nörolojik ve psikiyatrik ı. Nörolojik rahatsızlıkıarda uygun kupa noktalarını

ımıket veya kişi üzerinde gösterir.rahatsızlıklarda kupa
2. Psikiyatrik rahatsızlıkıarda uygun kupa noktalarınıuygulaması

maket veya kişi üzerinde gösterir.

ı. Atlerjik rahatsızlıkıarda uygun kupa nakıalarını i
6. Alerji ve immünolojide kupa maket veya kişi üzerinde gösterir.

uygulaması 2. İmmünolojik rahatsızlıkıarda uygun kupa
noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

7. Dermatolojide kupa ı. Dermatalajik rahatsızlıkıarda uygun kupa ı
uygulaması noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

8. Sindirim sistemine ait i
rahatsızlıklarda kupa ı. Sindirim sistemine ait rahatsızlıkıarda uygun kupa

uygulaması noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

9. Solunum sİstemıne ait i
rahatsızlıkıarda kupa ı. Solunum sistemine ait rahatsızlıkıarda uygun kupa

uygulaması noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

ıo. Onkolojide tamamlayıcı ı. Onkolojide tamamlayıcı amaçlı kupa uygulamasını i

amaçlı kupa uygulaması maket veya kişi üzerinde gösterir.

i
iı. Bazı göz ve kulak 1. Bazı göz rahatsızlıklarında maket veya kişi üzerinde

gösterir.rahatsızlıklarında kupa
2. Bazı kulak rahatsızlıklarında maket veya kişiuygulaması

üzerinde gösterir.

ı2. Dişhekimliğinde kupa ı. Dişhekimliğinde uygun kupa noktalarını maket 2
uygulaması veya kişi üzerinde gösterir.

mPLAl\\ DERS SAATI 14

GENEL TOPLAM 40
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7.2. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Eğitimde kullanılacak materyaller ve malzemeler aşağıda belirtilıniştir:

ı. Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyaller (Kitaplar, slaytlar, eğitim
rehberler~ bilimsel dergiler vb.)

2. GörseVişitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video fılınler, resimler vb.)
3. Eğitim için konuya özel geliştirilip elektronik ortama aktarılınış ders içerikler~ tartışmalar (forum

ve sanal sınıf oturumları), sunumlar, örnek olaylar, videolar, ses kayıtları vb.,
4. ilgili mevzuata göre bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezVünitede kupa uygulaması

için bulunması gereken tüm araç gereçler,
5. Eğitim yapılacak yerde buhınan her türlü eihaz ve malzemeler

eğitim materyali olarak değerlendirilecektir.

7.3. Eğitimin Süres i

Kupa uygulaması sertifikalı eğitim programının süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLO -3: Kupa Uygulaması Sertifıkalı Eğitim Programının Süresi

EGİTİi\1 TÜRÜ
TOPLAM SÜRE

(Saat)

Teorik Eğitinıin Süresi 26

Uygulama Eğitiminin Süresi 14

GENEL TOPLAM 40

7.4. Eğitinıin Değerlendirilmesi (Smav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Smav Hakkı vb.)

Eğitinlin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.
i. Devam zorunluluğunu yerine getirtneyen katılancılar sınava alınmaz.
2. Eğitim programı sonunda teorik sınav ve uygulama sınavı yapılır.
3. Kattlımcıların hem teorik sınavdan hem de uyguL1ma sınavından ayrı ayrı başarılı olınası gerekir.
4. Sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında en az üç eğitimciden oluşan sınav komisyonu

tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanır.
5. Uygulama Sınavları Kupa Uygulama Eğitim Değerlendinne Formu (EK-I) kullanılarakyapılır.

Forında yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (I),
"Değerlendirilemedi" (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir. Forında yer alan konuların her
birinden alınan puanların toplanu bulunur. Bu toplam değerlendirilen konu sayısına bölünerek
ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirtni beş) sayısı ile çarpılarak 100 (yüz) puan
üzerinden hesaplanır. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılancı uygulama
sınavından başarılı sayılır.

6. Teorik sınav soruları çoktan seçme li olarak hazırlanır.
7. 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 girtne hakkı tanınır. Başarısız
olanların kupa uygulaması sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.

8. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulama sınavına alınmaz.
9. Uygulama sınavı vaka başında ve/veya maket üzerinde yapılır.
10. Uygulama sınavında;

a. Uygulama planlamas~
b. Kupa uygulamas~
c. Uygulama öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar
değerlendirilecektir.

iı. Uygulama sınavından başarısız olan katıluncılara en fazla 2 (ıkı) kez daha sınava girtne hakkı
tanınır. Başarısız olanların kupa uYglılamasl sertifıkalı eğitim programına tekrar başvurması
gerekir.
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12. Kupa uygulaması sertifikalı eğitim programı sonunda sertİfıkalandımıa için yapılan teorik sınav ve
uygulama sınavı notlarına itiraz eden katılımcıların itirazları sertifıkalı eğitim uygulayıcıları
tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

13. Sertifikalandınna için katılınıcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama sınavının ortalaması
almarak belirlenir.

14. Teorik sınav ve uygulama sınavında başarılı olan katılımcı sertifıka alınaya hak kazanır.
15. Sertifıka, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NİTELİKLERİ

Kupa uygulaması sertifıkalı eğitim programmın program sorumlusu tabip veya diş tabibi veya alanla
ilgili öğretim üyeleridir.

9. EGiTiCiLER VE NİTELiKLERi

Aşağıdaki nitelıkıerden en az birine sahip olanlar eğitici olarak görevlendirilir;
ı. Kupa uygulama sertifıkasına sahip ve en az 3 (üç) yıl ilgiliuygulama alanında aktif çalışmış tabipler

veya diş tabipler~
2. Kupa uygulama sertifıkasına sahip uzman tabipler-uzınan diş tabipleri
3. Kupa uygulama sertifikasına sahip ve kupayla ilgilien az iki tane ulusaVuluslararası bilimsel yayını

bulunan tabipler ve diş tabipler~
4. Kupa uygulaması dışnıdaki diğer konular için, alanlarında uzmanlar veya öğretim üyeler~
5. Yabancı uyrıık1uolup, uhıslararası platfonnda kupa uygulaması eğitimi aldığını ve ilgilialanda aktif

olarak çalıştığını belgeleyen ve ilgilibirlınce kurulan komisyon tarafından ycterliliği uygun görülen
kişiler,

NOT: Uygulama merkezleri, eğitici isim ve niteliklerini Sağlık Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdür.

LO. EGİTİM VERİLECEK YERiN NiTELİKLERi

Kupa uygulama sertifıkalı eğitlın programını "uygulama merkezi" bulunan kurumlkuruluşlar
düzenleyebilir.

Uzaktan Eğitim İçin;
ı. Uluslararası öl;'I'enme içerik standardına (Sconn, AICC vb.) uyumlu ÖI;'I'enme Yönetim Sistemi

bulunmas~
2. Öğrenıne Yönetim Sistemi (ÖYS) yönetim paneli olmas~
3. Öğrenci kapasitesine uYb'llnsunucu ve ahyapı mimarisi ohnaH
4. Eş zamanlı eğitimlerin sunuhnası için video konferans yazılımı ve alt yapılarının sisteme entegre

edilmesi
gereklidir.

Teorik ve Uygulama Eğitimi için Eğitim Vapılacak Verin;
ı. Öğrenci kapasitesine uygun sunucu ve altyapı mimarisi olınas~
2. Katılımcı sayısına göre uygun ve yeterli masa-sandalyenin bulunmas~
3. Bakanlıkça açılmasına izin verilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi ohnas~
4. Eğitimin uygun teknoloji ile yapılınasına olanak sağlayacak gerekli bilgisayar. uygulama

maketler~ yazı tahtas~ eğitim hedeflerinin, konu ve içerikleriniıılsunumların ohnası katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskılyazıc~ fotokopi. kağıt destek sistemleri vb.

gercklidir.

iı. SERTiFiKANIN GEÇERLiLİK SÜRESi
Sertifıkanın geçerlilı'k süresi 7 yıldır.

12. SERTiFiKANıN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ
Sertifikanın yenilenmesi aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

ı. Sertifikaların geçerlilik süresİ sonunda sertifıka sahiplerinden;
a. Sertifikayı aldıktan sonra sertifika geçerlilık süresi içerisinde en az i (bir) kez kupa uygulama

ilc ilgili ulusaVuluslararası cğitlııılere veya bilimsel toplantılara katıldığını belgeleyenler veya
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I(bir) adet ulusaVuluslararası hakemli dergide kupa uygulama konusunda yayın yapmış
olanların ya da aktif olarak bu alanda 6 (altı) ay süre ile çalıştığını belgelemiş olanların
sertifikaları yenileniro Sertifika sahipleri bu kriterlerle ilgili belgelendirmelerini sertifika
yenileme başvurusu sırasında sertifikayı aldıkları sertifikalı eğitim uygulayıcılarına
sunacaklardır.

b. Birinci maddenin a bendindcki şartlardan birini sağlamayan sertifika sahiplerinin ise sertifika
yenileme sınavına katılması gerekir.

2. Yenileme sınavı bakanlık ilgili biriminin koordinasyonunda kupa uygulama sertifIkalı eğitim
programı uygulayıcıları tarafından kupa uygulama sertifikalı eğitim programının içeriğinde yer alan
konular ve alandaki güncel gelişmeler dOb'I"Ultusundaçoktan seçmeli olarak hazırlanan sorulardan
teorik sınav şeklinde yapılır.

3. Yenileme sınavından 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcilar başarılı sayilır ve sertifika süreleri
5 (beş) yıl daha uzatılır.

4. Sertifika yenileme sınav süreci l.1mamlamncaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikaları geçerlidir.
5. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına peş peşe iki kez

katılmayanların sertifikaları geçersiz sayilır. 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 sertifika yenileme 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) iş günü içeri,inde değerlendirilerek
sonuçlandırılır.

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 zonınludur.

Bu formda belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak. eğitimin verildiği
kuruınlkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin noler tasdikli sureti eğitim yurt dışında
alınmış ise ayrıca belgelerin yeminli mütercim tarafnıdan Türkçeye çeviri,i formun ekinde dosya
halinde sunulacaktır.

Basvuru Formu Ekinde Yer Ak1cak Belgcler:

I. Sertifikanın noter tasdikli sureti
2. Tıp fakültesi/dişhekimliği fakültesi diplomasırun noter tasdikli sureti
3. Varsa lisansüstü eğitimi bitirme belgesi noter tasdikli sureti
4. T.c. nüfus cüzdanı fotokopisi/ yabancı uyrukJu kimlik kartı onaylı sureti ve 2 adet fotoğraf
5. Başvuru formunun 4'üncü maddesinde yer alan eğitim müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler

(Eğitinıin alındığı dilde düzeruenen belgenin aslı ve Türkçe tercümesi ilc)
6. Eğitim müfredatı ile birlikte en az 40 saat teorik ve pratik eğitim aldığıru gösterir belge
7. Başvuru formunun 3'iincü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı kıırumlkuruluş/özel hukuk tüzel

kişisi/gerçek kişinin eğitim alınan ülkenin resmi sağlik otoritesi ve o ülkedeki Türkiye misyon
şefliğinden eğitim veren kımunun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir

8. Eğitim gördüğü ülkede eğitim süresince ikamet edildiğinin pasaportla veya diğer resmi belgelerle
belgelenmesi ve resmi görevlilerin o süre içerisinde izinli olduğunu gösterir belge istenecektir.
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Denklik işlemlerinin nasıl yapılacağı;

1. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyaları kupa uygulaması sertifikab eğitim bilim
komisyonu tarafından kupa uygulaması sertifıkab eğitim programı standartları doğrultusunda
incelenir.

2. Dosyaları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahipleri teorik ve uY6'Ulamabsınava alınır.
3. Teorik sınavdan 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır. Teorik
sınavda başarısız olan adaylara en fazla 2 (ikD kez daha teorik sınava girme hakkı tanınır ve bu
sınavlarda da başarısız olan adayların kupa uygulaması sertifikab eğitim programına başvurması
gerekir.

4. Teorik sınavdan geçemeyen katılımcılar uygulama sınavına abrunaz.
5. Uygulama sınavı vaka başında ve/veya maket üzerinde yapılır.
6. Uygulama sınavında;

a. Uygulama planlaması,
b. Kupa uygulaması,
c. Uygulama öneesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar,

değerlendirilecektir.
7. Uygulama sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve ustu puan alan adaylar başarılı sayılır.
Uygulama sınavından başarısız olan adaylara 2 (ikı) kez daha uygulama sınavına girme hakkı tanınır
ve bu sınavlarda da başarısız olan adayların kupa uygulaması sertifika eğitim programına başvurması
gerekir.

8. Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sertifika denklik belgesi düzenlenir.
9. Sertifika denklıl<belges~ Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

14.GEÇici MADDE
Tabip veya diş tabibi olup bu standart yayanlanmadan önce

1. Konu ile ilgili2 (iki) adet ulusaVuluslararası bilimsel yayını kabul olınuş ve/veya yayımlanmış olına,
2. Konu ile ilgili lisansüstü tez çalışması yapmış olına,
3. Konu ile ilgili lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olına.

Yukarıdaki Şartlarından birini taşıyanlar bu standardın yayınu tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde
Bakanlığa başvurmaları halinde. bakanlık ilgili birimince kurulaeak olan komisyon tarafından
değerlendirilerek durumu uygun bulunanlara bir defaya mahsus olmak üzere sınav yapılmaksızın kupa
uygulama sertifika denkliği verilir.
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EKLER
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(70 ,"cüstü puan alanlar başarılı sa)llacaktır.)

EK-I: KUPA UVGULAMA EGİTİMİ DEGERLENDİRME FORMU

Tarih

Katılımeının Adı Soyadı

Katılımeının lJ)gulama Yaptığı Birim

Dcpcrlendirmc,i Yan:ı n
L'ygulama

Değerlendirilen Uygulamalar Değerlendirme
No Notu (*)

TABİPLER

i Vakanın kabulü ve anarruıez alınmısı/ımkct üzerinden kurgu vaka kabulü ve
kurlTUanamncı alınırrısı

2 Uygulamanın planlanması ve uygun k-upanoktalannın belirlenmesi
3 Uygulama öncesi dikkat edilecek hususlar ve işlemler
4 işlem öncesi uygun malzeme seçimi ve asepsi-antiscpsi
5 Işlem için doğru teknik uygulaması ve işlem için yeterli sürenin belir1cnm:si
6 Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar ve işlemler
7 Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkJannda uygun kupa noktalannın gösterilerek

uvgulaına olanlaması
8 Nöro-psikiyatrik rahats17Jıklarda uygun kupa noktalannın gösterilerek uygulama

nlanlaması
9 Kardiyovasküler rahatsızjıklarda uygun kupa noktalannın gösterilerek uygulama

planlaması
10 AUeıji, immiinoloji ve dennatolojide uygun '''pa noktalannın gösterilerek

uvgulamı nlanlaması
DİŞ TABiPLERi

i Vakanın kabulü ve anamneı a1ınması/ımkct üzerinden kurgu vaka kabulü ve
kurgu anamıeı alınması

2 Uygulamanın planlanmısı ve uygun kı.ıpa noktalannın belirlenmesi
3 Uygulama öncesidikkat edilecek hususlar ve işlemler
4 İşlem öncesi uygun malzeme seçimi ve asepsi-antisepsi
5 İşlem için doğru teknik uygulanusı ve yeterli sürenin belirlenmesi
6 Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar ve işlemler
7 Dişhekimliği kupa uygulama alanlarında uygun kupa noktalarının gösterilerek

uygulama planlaması
TOPLA~ı PUAN (Her Ilir lJ)-gulamaya Verilen Notun Toplaıru)

ORTALAMA PUAN (Toplam Puaıı/Değerlendirilen lJ)-gulama Sa}lsı)

YÜZ ÜZERiNDEN ORTALA~IA PUAN (Ortalama Puaıı x 25)

*Değerlendirme )\'otu
Oldukca Yeterli -4
Yeterli :3
Kısmen Yeterli :2
Yetersiz : i
Değerlendirem:di'O

NOT: Uygulama Sınavlan Kupa Uygulama Eğitim Değerlendirme Formu (EK-I) ,,,llanılarak yapılır_ Fonnda
yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kıs",:n yeterli (2), Yetersiz (I), "Değerlendirilemedi" (O)
derecelerinden biri ile değerlendirilir. Fonnda yer alan konulann her birinden alınan puanların toplamı bulunur.
Bu toplamdeğerlendirilen konu sayısına bölünerek ortalam1 puan bulunur. Bu ortalaım puan 25 (yinni beş) sayısı
ilc çarpılarak 100 (yüz) puaıı üzerinden hesaplaııır_ 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımeı
uygulama sınavından başarılı sayılır.

llF.GFl{LENDiRME SONL'CU

Teorik Sınav Puanı Uygulanıa Değerlendinne Teorik Sınav ve Uygulatna Değerlendi~
Puanı Puanları Ortalamısı
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EK-2: SERTiFiKALI EGiTiM DENKLİK BAŞVURU FORMU

ı. EGİTIMİN ADI (Eğitimin alınmğı, belgenin düzenlendiği dil •• Türkçe ilc)

2. EGİTİMİN ALL'iDlGI ÜLKE

3. EGiTİMiN ALL'iDlGI KURUM/KURULUŞ/ÖZEL HUKUK TÜZEL KişİSi/GERÇEK KİŞİSİ

4. EGİTİM MÜFREDA Tl

i
5. SERTİFİKANI1> GEÇERLİLİK SÜRESİ

BAŞVURUDA BULUNANıN

Am, Soyadı, Umanı

İş Adresi

Ev Adresi

Sabit Telefon No: Mobil Telefon No:
iıetişim Bilgileri O....•..................... O ....................•.........

Fax No: E-m;:ıil adresi
O ...............•......... .............. @ ..............

Tarih \c İmza

AçıKLA~IALAR

Bu formda belirlenen her bir başlığuı alıı ayruıtılan ile birlik1e doldurulacak, eğitimin verildiği kurumlkuruluşça
onaylanunş ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim yurt dişlılda alınnuş ise aynea belgelerin yeminli mütercim
tarafından Türkçeye çevirisi formunun ekinde dosya halinde sunulacaktır.

Denklik baş\urusunda bulunacaklardan istenecek belı:clcr:
1. Sertifikanın notcr tasdikli sureti.
2. Tıp FakültesilOişhekimliği Fakültesi diplomısının notertasdikli sureti.
3. Varsa lisansüstü eğitimi bitirırı: belgesinin notcrtasdikli sureti.
4. T.C. nüfus cÜ7..danıfotokopisi, yabancı uynıklu kimlik kartı ve 2 adet fotoğraf.

5. Başvuru Formunun 4 üncü rro.ddesinde yer alan eğitim müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler. (Eğitimin
alındığı ya da belgenin düzenlendiği dilde belgenin aslı ve Türkçe tercüıresi olacak.)

6. Eğitim müfredatı ile birlikte tabipler için en az 280 i diş tabipleri için en az 200 ders saati eğitim aldığını
gösterir belge.

7. Başvuru formunun 3 üncü rro.ddesinde yer alan ve eğitimin alındığı kurum i kuruluş i özel hukuk tüzel kişisi i
gerçek kişisinin eğitim alınan ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye misyon şefliğinden eğitim
veren kurunnın yetkili olduğunun belgelcnmesi istenecektir.

8. Eğitim gördüğü ülkede en az eğitim süresi boyunca ikamet edildiğinin pasaportla veya diğer resmi belgelerle
belgelenrresi ve resmi görevlilerin o süre içerisinde izinli olduğunu gösterirbelge istenecektir.
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