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KUPA UYGULAMASı

ı. EGiTiMiN

SERTİFİKALl

EGİTiM

PROGRA;\II

STANDARDı

ADI

Kupa Uygulaması

Sertifikalı Eğitim Programı

2. EGiTiM iN AMACı
Bu eğitim programının amacı, kupa uygulaması yapacak tabipiere ve kendi alanında olmak üzere diş
tabiplerine bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak yeterliklerini
kazandırmaktır.

3. EGiTiM iN HUKUKi DAYANAGI
Bu eğitim programının

ı.

uygulanmasında

aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

2.

663 sayılı KHK,
04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede

3.

Eğitim Yönetmeliği",
27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede
Uygulamaları

yayımlanan"

Sağlık Bakanlığı

yayımlanan "Geleneksel

Sertifikalı

ve Tamamlayıcı

Tıp

Yönetmeliği".

4. EGiTiM iLE iLGiLi TANıMLAR
Kupa Uygulaması:
Kan dolaşımını arttımıak için bölgesel vakum oluştunuaya dayanan kuru kupa
uygulaması ile belli vücut nok-talarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt 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 hastanesi, tıp fakültesi veya
dişhekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve bakanlıkça
yetkilendirilmesi

halinde eğitim verebilecek

merkezdir.

Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarınm
aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojilerinden
Asenkron

Eğitim:

Eş zamanlı

olmayan,

farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin
yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir.

farklı yer ve zamanlarda

gerçekleştirilen

eğitim-öğretim

faaliyetleridir.
Senkron

Eğitim: Eş zamanlı gerçekleştirilen

5, EGiTiM PROGRAMıNıN

eğitim-öğretim

faaliyetleridir.

YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür:

ı.

Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.
ve/veya en fazla %80'i uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

Eğitimin

teorik bölümü

yüz yüze

2. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafından sağlanan alt yapı ile senkron ve asenkron
şekilde internet üzerinden uygulamalara erişmesi sağlanır.
3. Katılımcıların

bir

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

4. Ders içerikleri eğitim programının
5. Teorik ve uygulamalı

başında belirtilir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir.

dersler günde en çok 8 (sekiz) saati geçmeyecek

şekilde yapılır. Bir ders saati

45 (kırk beş) dakikadır.
6. Bir eğitim döneminde bakanlıkça görevlendirilecek 2 (iki) katılımcı dışında, uzaktan eğitimlerde en
fazla 50 (elli), yüz yüze eğitimlerde en fazla 25 (yirmi beş) katılımcı eğitime alınabilir.
7. Bakanlıkça görevlendirilecek
katılımcı devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayan, çalıştığı kurumda
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.
3
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8. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunluduL Hukuken geçerli mazereti
nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla % iO' una (yüzde on) katılmayan katılımcılar eğitime
katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal
mazereti nedeniyle en fazla % iO (yüzde on) devamsızlık yapllabiliL
9. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:
Sözlü anlatım
Küçük grup tartışması
Uygulamaları göstererek yaptırına
Katılımlı bilimsel etkinlik
Soru-cevap
Video ile öğretim
Klinik uygulama (Vaka inceleme çalışmaları)
iO. Uygulamalı eğitim, uygulama merkezlerinde veya ünitelerinde münferit veya küçük gruplar halinde
vaka başında gerçekleştirilen kupa uygulamalarında sırasıyla; izleme, gözlem altmda yapma ve
bağımsız düzeyde yapma aşamalarından oluşuL

6. KATlLlMClLAR

VE NİTELİKLERi

Bu eğitim programına tabipler ve kendi alanlarında olmak üzere diş tabipleri katllabiliL

7. EGİTİMİN MÜFREDA Tl
7.1. Öğrenim

Hedelleri ve Eğitimin İçeriğinde Ycr Alacak Konular

Eğitim programının içeriğinde yer alacak konular ve öğrenim hedefleri ile her bir konuya aynlan süreler
aşağıdaki Tablo i ve Tablo 2'de gösterilmiştiL
TABLO 1: Tabip ve Diş Tabipleri İçin Teorik Eğitim Programının İçeriğinde Yer Alacak Konular ve
Öğrenim Hedefleri ile Hcr Bir Konuya Ayrılan Süreler:

KONU
A.Kupa Uygulamasına Giriş
i. Kupa uygulamasının tarihçesi
ve önemİ

2. Kupa uygulaması çeşitleri
- Kuru kupa uygulaması
- Yas kupa uvgulaması
3. Kupa uygulamasında etik ve
vasal konular
4. Kupa uygulamasının etki
mekanizmalarıyla ilgili teoriler
ve kanıt düzevi
5. Kupa uygulamasının
vaP1lamayaca~1 durumlar

Bu programı

HEDEFLER
başarı ilc tamamlayan
katılımcı:

SÜRE
(saat)
7

L Kupa uygulamasının tarihçesini kısaca
özetleL
2. Geleneksel tıpta I"ıpa uygulamasının
önemini acıklar.
L Kuru kupanın özelliklerini anIatiL
2. Yaş kupanın özelliklerini anlatIL

i

i

L Kupa uygulamasıyla ilgili mevzuat ve etik
kurallarını anIatIL
L Kupa uygulamasının etki mekanizmalarıyla
ilgili teorileri aniatIL
2. Kupa uvgulamasının kanıt düzevini tartışlL
i. Kupa uygulamasının yapılamayacağı
durumları savaL

i

3
i

4
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TABLO i -devam

KONU

Bu programı

B. Uvl'Ulanabilecek
alanlar
i. Kas- iskelet sistemi
rahatsızlıklarında kupa
uygulaması
2. Kardiyovasküler sistem
rahatsızlıklarında kupa
uVl!Ulamasl
3. Nörolojik ve psikiyatrik
rahatsızlıklarda kupa
uygulaması
4. Allerji ve immünolojide
uygulaması

kupa

5. Sindirim sistemine ait
rahatsızlıklarda kupa
uygulaması

6. Dermatolojide kupa
__ u)lgulaması
7. Solunum sistemine ait
rahatsızlıklarda kupa
_uygulaması
8. Pediatrik yaş grubunda kupa
---,!)lgl!lamasl
9. Bazı göz ve k"Ulak
rahatsızlıklarında kupa
uygulaması

ıo.

Onkolojide tamamlayıcı
olarak ku]la uygulaması

ii. Diş hekimliğinde
__

u)lgıılaması

kupa

HEDEFLER
başarı ile tamamlayan

SÜRE
(saat)

kahlımc.:

19
Kas- iskelet sistemi rahatsızlıklarında
uygulamasını anlatır.

uygun kupa
4

Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında
kupa uygulamasını anlatır.

uygun

i

i. Nörolojik rahatsızlıklarda

uygun kupa
uygulamasını anlatır.
2. Psikiyatrik rahatsızlıklarda uygun kupa
uvl!ulamasını anlatır.
i. Alleıjide uygun kupa uygulamasını anlatır.
2. İmmünolojide uygun kupa uygulamasını
anlatır.
Sindirim sistemine ait rahatsızlıklarda uygun
kupa uygulamasını anlatır.
Dermatolojide

uygun kupa uygulamasını

Solunum sistemine ait rahatsızlıklarda
uygulamasını anlatır.

2

2

i

anlatır.

i

uygun kupa

i

Pediatrik yaş grubunda uygun kupa uygulamasını
anlatır.
i. Bazı göz rahatsızlıklarında uygun kupa
uygulamışını açıklar
2. Bazı kulak rahatsızlıklarında uygun kupa
uvl!ulamışını açıklar
Onkolojide tamamlayıcı olarak uygun kupa
uvl!ulamasını anlatır.
Dişhekimliğinde doğru kupa uygulamasını

2

i

i
3

anlatır.

26

TOPLAM
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TABLO 2: Tabip ve Diş Tabipleri için Uygulamalı Eğitim Programının İçeriğinde Yer Alacak Konular
ve Öğrenim Hedefleri ile Her Bir Konuya Ayrılan Süreler
HEDEFLER
Bu programı başarı ile tamamlayan

KONU

1. Uygulama sırasında kuııanılan malzemeleri

1. Kupa uygulaması sırasında
kuııanılan malzemeler ve
uygulama teknikleri
2. Anaınnez alma ve uygulama
planlamasının yapılması

2.
1.
2.

\3.

1.

Kas- iskelet sistemi
rahatsızlıklarında kupa
uygulaması
Kardiyovasküler sistem
rahatsızlıklarında kupa
uygulaması

5. Nörolojik ve psikiyatrik
rabatsızlıklarda kupa
uygulaması

SÜRE
(saat)

katılımcı:

i

gösterir.

Kuna tekniklerini uyoular.
Yakaya göre anamnez alır.
Rahatsızldara uygun olarak kupa uygulamasmı
nlanlar.
Kas- iskelet sistemine ait rahatsızlıklarda uygun
kupa noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

1. Kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında uygun
kupa noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

1

2
i

i

1. Nörolojik rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını
maket veya kişi üzerinde gösterir.
2. Psikiyatrik rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını
maket veya kişi üzerinde gösterir.
i

6. Alerji ve immünolojide kupa
uygulaması

Aııerjik rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarını
maket veya kişi üzerinde gösterir.
2. immünolojik rahatsızlıklarda uygun kupa
noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

7. Dermatolojide kupa

ı.

Dermatolojik rahatsızlıklarda uygun kupa
noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

i

8. Sindirim sistemine ait
rahatsızlıklarda kupa
uygulaması

ı.

Sindirim sistemine ait rahatsızlıklarda uygun kupa
noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

9. Solunum sistemine ait
rahatsızlıklarda kupa
uygulaması

1. Solunum sistemine ait rahatsızlıklarda uygun kupa
noktalarını maket veya kişi üzerinde gösterir.

ıo.

ı.

ı.

uygulaması

i

Onkolojide tamamlayıcı
amaçlı kupa uygulaması

ıı.Bazı göz ve kulak
rahatsızlıklarında kupa
uygulaması
i2. Dişhekimliğinde kupa

uygulaması

1

ünkolojide tamamlayıcı amaçlı kupa uygulamasını
maket veya kişi üzerinde gösterir.

i. Bazı göz rahatsızlıklarında maket veya kişi üzerinde

i

ı

gösterir.
2. Bazı kulak rahatsızlıklarında maket veya kişi
üzerinde gösterir.

ı.

Dişhekimliğinde uygun kupa noktalarını maket
veya kişi üzerinde gösterir.

2

14

TOPLA~IDERSSAATİ
40

GENEL TOPLAM
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7.2. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri
Eğitimde kullanılacak materyaller ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir:
i.

2.
3.
4.
5.

Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyaller (Kitaplar, slaytlar, eğitim
rehberleri, bilimsel dergiler vb.)
Görsel/işitse! eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb.)
Eğitim için konuya özel geliştirilip elektronik ortama aktarılmış ders içerikleri, tartışmalar (forum
ve sanal sınıf oturumları), sunumlar, örnek olaylar, videolar, ses kayıtları vb.,
ilgili mevzuata göre bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi/ünitcde kupa uygulaması
için bulunması gereken tüm araç gereçler,
Eğitim yapılacak yerde bulunan her türlü cihaz ve malzemeler

eğitim materyali olarak değerlendirilecektir.
7.3. Eğitimin Süresi
Kupa uygulaması sertifikalı eğitim programının süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
TABLO -3: Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programının Süresi
TOPLAM SÜRE
EGiTiM TÜRÜ

(Saat)

Teorik Eğitimin Süresi

26

Uygulama Eğitiminin Süresi

14

GENEL TOPLAM

40

7.4. Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb.)
Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.
i. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmaz.
2. Eğitim programı sonunda teorik sınav 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
tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanır.
5. Uygulama Sınavları Kupa Uygulama Eğitim Değerlendirme Formu (EK-I) kullanılarak yapılır.
Formda yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (I),
"Değerlendirilemedi" (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir. Formda yer alan konuların her
birinden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendirilen konu sayısına bölünerek
ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirmi beş) sayısı ilc çarpılarak i00 (yüz) puan
üzerinden hesaplanır. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı uygulama
sınavından başarılı sayılır.
6. Teorik sınav soruları çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
7. Teorik sınavdan i00 (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 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.
ıo. Uygulama sınavında;
a. Uygulama planlaması,
b. Kupa uygulaması,
c. Uygulaına öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar
değerlendirilecektir.
i 1. Uygulama sınavından başarısız olan katılımcılara en fazla 2 (iki) kez daha sınava girme hakkı
tanınır. Başarısız olanların kupa uygulaması sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması
gerekir.
7
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12. Kupa uygulaması
uygulama smavı
tarafından cn geç
13. Sertifikalandırma

sertifikalı eğitim programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik smav ve
notları na itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları
5 (beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
için katılımcının başarı puanı tcorik sınav ile uygulama sınavının ortalaması

alınarak belirlenir.
14. Teorik sınav ve uygulama sınavında başarılı olan katılımcı sertifika almaya hak kazanır.
15. Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NİTELiKLERİ
Kupa uygulaması

sertifikalı

eğitim programının

program sorumlusu tabip veya diş tabibi veya alanla

ilgili öğretim üyeleridir.

9. EGİTİCİLER VE NİTELİKLERi
Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar eğitici olarak görevlendirilir;
i. Kupa uygulama sertifikasına sahip ve en az 3 (üç) yıl ilgili uygulama alanında aktif çalışmış tabipler
veya diş tabipleri,
2. Kupa uygulama sertifikasına sahip uzman tabipler-uzman diş tabipleri
3. Kupa uygulama sertifikasına sahip ve kupayla ilgili en az iki tane ulusal/uluslararası
bulunan tabipler
4. Kupa uygulaması
5. Yabancı uyruklu
olarak çalıştığmı

bilimsel yayını

ve diş tabipleri,
dışındaki diğer konular için, alanlarında uzmanlar veya öğretim üyeleri,
olup, uluslararası platformda kupa uygulaması eğitimi aldığını ve ilgili alanda aktif
belgeleyen ve ilgili birimce kurulan komisyon tarafmdan yeterliliği uygun görülen

kişiler,
NOT: Uygulama merkezleri, eğitici isim ve niteliklerini

Sağlık Bakanlığı'na

bildirmekle

yükümlüdür.

ıo. EGİTİM VERİLECEK YERİN NiTELİKLERİ
Kupa

uygulama

sertifikalı

eğitim

programını

"uygulama

merkezi"

bulunan

kurum/kuruluşlar

düzenleyebilir.
Uzaktan Eğitim için;
1. Uluslararası öğrenme içerik standardına

(Scorm, AICC vb.) uyumlu Öğrenme

bulunması,
2. Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) yönetim paneli olması,
3. Öğrenci kapasitesine uygun sunucu ve altyapı mimarisi olması,
4. Eş zamanlı eğitimlerin sunulması için video konferans yazılımı ve alt yapılarının

Yönetim Sistemi

sisteme entegre

edilmesi
gereklidir.
Teorik ve Uygulama Eğitimi için Eğitim Yapılacak Yerin;
i. Öğrenci kapasitesine uygun sunucu ve altyapı mimarisi olması,
2. Katılımcı sayısma göre uygun ve yeterli masa-sandalyenin bulunması,
3. Bakanlıkça açılmasına izin verilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi olması,
4. Eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayaeak gerekli bilgisayar, uygulama
maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeflerinin, konu ve içeriklerininlsunumların
olması katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskı/yazıcı, fotokopi, kağıt destek sistemleri vb.
gereklidir.

ı ı. SERTİFİKANıN GEÇERLİLİK

SÜRESİ

Sertifikanın geçerlilik süresi 7 yıldır.

12. SERTİFİKANıN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ
Sertifikanın yenilenmesi

aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

i. Sertifikaların geçerlilik süresi sonunda sertifika sahiplerinden;
a.

Sertifikayı aldıktan sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde en az i (bir) kez kupa uygulama
ile ilgili ulusal/uluslararası
eğitimlere veya bilimsel toplantılara katıldığını belgeleyenler veya
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i(bir) adet ulusal/uluslararası
hakemli dergide kupa uygulama konusunda yayın yapmış
olanların ya da aktif olarak bu alanda 6 (altı) ay süre ile çalıştığını belgelemiş olanların
sertifikaları yenilenir. Sertifika sahipleri bu kriterlerle ilgili belgelendirmelerini
sertifika
yenileme
başvurusu
sırasında
sertifikayı
aldıkları
sertifikalı
eğitim uygulayıcılarına
b.

sunacaklardır.
Birinci maddenin a bendindeki

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 doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanan sorulardan
teorik sınav şeklinde yapılır.
3. Yenileme sınavından 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır ve sertifika süreleri
5 (beş) yıl daha uzattlır.
4. Sertifika yenileme sınav süreci tamamlamneaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikaları geçerlidir.
5. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına peş peşe iki kez
katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona ermesini
takiben en kısa sürede sınava alımr.
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 içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılır.

13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI
Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
başvuru formu kullamlarak denklik talebinde bulunulur.

bakanlıkça hazırlanan denklik

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 noter tasdikli sureti, eğitim yurt dışında
alınmış ise ayrıca belgelerin yeminli mütereim tarafından Türkçeye çevirisi formun ekinde dosya
halinde sunulacaktır.
Basvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.

Sertifikanın noter tasdikli sureti
Tıp fakültesi/dişhekimliği
fakültesi diplomasının noter tasdikli sureti
Varsa lisansüstü eğitimi bitirme belgesi noter tasdikI i sureti
T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi! yabancı uyruklu kimlik kartı onaylı sureti ve 2 adet fotoğraf
Başvuru formunun 4'üncü maddesinde yer alan eğitim müfredatt ile ilgili tüm bilgi ve belgeler
(Eğitimin alındığı dilde düzenlenen belgenin aslı ve Türkçe tercümesi ile)
6. Eğitim müfredatt ilc birlikte en az 40 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 kişinin eğitim alınan ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye misyon
şefliğinden eğitim veren kurumun 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 islemlerinin nasıl yapılacağı:
I. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyaları kupa uygulaması sertifikalı eğitim bilim
komisyonu tarafından kupa uygulaması 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 ve bu
sınavlarda da başarısız olan adayların kupa uygulaması sertifikalı eğitim programına başvurması
gerekir.
4. Teorik sınavdan geçemeyen katılımcılar uygulama sınavına alınmaz.
5. Uygulama sınavı vaka başında ve/veya maket üzerinde yapılır.
6. Uygulama sınavında;
a. Uygulama planlaması,
b. Kupa uygulaması,
c. Uygulama öncesi ve soması dikkat edilecek hususlar,
değerlendirilecektir.
7. Uygulama sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
Uygulama sınavından başarısız olan adaylara 2 (iki) 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 denklik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

14.GEÇiCi MADDE
Tabip veya diş tabibi olup bu standart yayımlanmadan

ı.

Konu ile ilgili 2 (iki) adet ulusal/uluslararası

önce

bilimsel yayını kabulolmuş

ve/veya yayımlanmış

olma,

2. Konu ile ilgili lisansüstü tez çalışması yapmış olma,
3. Konu ile ilgili lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olma.
Yukarıdaki Şartlarından birini taşıyanlar bu standardın yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde
Bakanlığa başvurmaları
halinde, bakanlık ilgili birimince kurulacak olan komisyon tarafından
değerlendirilerek durumu uygun bulunanlara bir defaya mahsus olmak üzere sınav yapılmaksızın kupa
uygulama sertifıka denkliği verilir.
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EK-I:

KUPA UYGULAMA

EGİTİMİ

DEGERLENDİRME

FORMU

Tarih
Katılımemın

Adı Soyadı

Katllımcının

Uygulama Yaptığı Birim

De.erlendirmevi
U)'gulama
No

Yanan
Değerlendirme

Değerlendirilen

Uygulamalar

Nolu

1'\

TABİPLER

2

Vakanın kabulü ve anamncz alınmasıırnaket üzerinden kurgu vaka kabulü ve
kucQUanamncı alınması
Uygulamanın planlanması ve uygun kupa noktalarının belirlenmesi

3

Uygulama öncesi dikkat edilecek hususlar ve işlemler

4

İşlem öncesi uygun malzeme seçimi ve asepsi-antisepsi

5

İşlem için doğru teknik uygulaması ve işlem için yeterli sürenin belirlenmesi

6

U)'gulama sonrası dikkat edilecek hususlar ve işlemler

7

2

Kas-İskelet sistemi rahatsızlıklarında uygun kupa noktalarının gösterilerek
uVQulamaolanlaması
Nöro-psikiyatrik rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarının gösterilerek uygulama
olanlaması
Kardiyovasküler rahatsızlıklarda uygun kupa noktalarının gösterilerek uygulama
olanlaması
Allerji, immünoloji ve dermatolojide uygun kupa noktalarının gösterilerek
uVQulamaolanlaması
Dİş TABipLERİ
Vakanın kabulü ve anamnez alınması/maket üzerinden kurgu vaka kabulü ve
kurgu ananıncz alınması
Uygulamanın planlanması ve uygun kupa noktalarının belirlenınesi

3

Uygulama öncesi dikkat edilecek hususlar ve işlemler

4

Işlem öncesi uygun malzeme seçimi ve asepsi-antisepsi

5

İşlem İçin doğru teknik uygulaması ve yeterli sürenin belirlenmesi

6

Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar ve işlemler

7

Dişhekimliği kupa uygulama alanlarmda uygun kupa noktaların m gösterilerek
uVQulamaolanlaması
TOPLAM PUAN (ller Bir U)'gulama)'a Verilen Notun Toplamı)

i

8
9
i

LO

i

ORTALAMA PUAN (Toplam PuanlDeğerlendirilen

Uygulama Sa)'ıs.)

YÜZ ÜZERİNDEN ORTALAMA PUAN (Ortalama Puan x 25)
*Değerlendirme

Notu

(70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacak.tır.)

Oldukca Yeterli :4
Yeterli
:3
Kısmen Yeterli
:2
Yetersiz
:1
Dcğerlendiremedi:O
NOT: Uygulama Smavları Kupa Uygulama Eğitinı Değerlendirme Formu (EK-I) kullanılarak yapılır. Formda
yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (I), "Değerlendirilemedi" (O)
derecelerinden biri ile değerlendirilir. Formda yer alan konuların her birinden alınan puanların toplamı bulunur.
Bu toplam değerlendirilen konu sayısına bölüncrek ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirmi bcş) sayısı
ile çarpılarak 100 ()'Üz) puan üzerinden hesaplanır. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı
uygulama sınavından başarılı sayılır.
DE(;ERLENDİR~IE
Teorik Sınav Puanı

Uygulama Değerlendirme
Puanı

SONUCU
Teorik Sınav ve Uygulama Değcrlendirme
Puanları Ortalaması
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EK-2: SERTİFİKALI

EGİTiM DENKLiK BAŞVURU FORMU

1. EGiTiMiN ADI (Eğilimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)

i
ı. EGiTI~liN

ALıNDıGl

ÜLKE

i
3. EGiTiMiN ALıNDıGl

KURUM/KURULUŞ/ÖZEL

IIUKUK TÜZEL Kişisi/GERÇEK

Kişisi

i
4. EGiTIM MÜFREDATI
1

_

5. SERTiFiKANıN

GEÇERLiLiK

SÜRESİ

BAŞVURUDA BULUNANıN
Adı, Soyadı, Unvanı

iş Adresi
Ev Adresi

iletişim Bilgileri

Sabit Telefon No:
O ......•...................
Fax No:
O ......•..........•.....•.

Mobil Telefon No:
O .•...........•.......•........
E-mail adresi
............... @ ..............

Tarih ve İmza
AÇiKLAMALAR
Bu formda belirlenen her bir başlığın alıı ayrıntıları ile birlikte doldurulaeak, 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.
Denklik başvurusunda

ı.
2.
3.
4.
5.

bulunacaklarda"

istenecek

belgeler:

Sertifıkanın noter tasdikti sureti.
Tıp FakültesilDişhekimliği Fakültesi diplomasının noter tasdikli sureti.
Varsa lisansüstü eğitimi bitirme belgesinin noter tasdikti sureti.
T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu kimlik kartı ve 2 adet fotuğraf.
Başvuru Formunun 4 üncü maddesinde yer alan eğitim mürredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler. (Eğitimin
alındığı ya da belgenin düzenlendiği dilde belgenin aslı ve Türkçe tercümesi olacak,)

6. Eğitim müfredaıı ile birlikte en az 40 saat teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir belge
7, Başvuru formunun 3 üncü maddesinde 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 kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir.
8, Eğitim gördüğü ülkede en az eğitim süresi boyunca ikamet edildiğinin pasaportla veya diğer resmi belgelerle
belgelenmesi ve resmi görevlilerin o süre içerisinde izinli olduğunu gösterir belge istenecektir.
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