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SÜLÜK UYGULAMASI SERTiFiKALI EGiTiM PROGRAMI STANDARDı

ı. EGİTİMİN ADI
Suiilk Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

2. EGİTİMİN AMACı
Bu eğitim programının amaca, sillilk uygulaması yapacak tabiplere ve kendi alanında olmak
ilzere diş tabiplerine bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini
sağlayacak yeterliklerin kazandırılmasıdır.

3. EGİTİMİN HUKUKİ DAYANAGI
Bu eğitim programmm uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

ı. Bu eğitim programınm uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak

alınmıştır.
2. 663 Sayılı KHK,
3. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Sertifikalı

Eğitim Yönetmeliği",
4. 27. i0.2014 tarihli ve 29 i58 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Geleneksel ve Tamamlayıcı

Tıp Uygulamaları Yönetmeliği"

4, EGİTİM İLE İLGİLİ TANıMLAR
Hirudoterapi: Steril silluk kuııanılarak yapılan uygulamadır.

Uygulama merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip veya diş tabibi sorumluluğunda ilgili
Yönetmelik'te 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 elemanlarmm farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin
ak'tarımmm ve etkileşiminin bilgi iletişim teknolojilerinden 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.

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

i. Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür:
2. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimin teorik böıomU yUz yUze

ve/veya en fazla %80'i uzaktan eğitim şeklinde yürUtOlebilir.
3. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafmdan sağlanan alt yapı ile senkron ve asenkron bir

şekilde internet üzerinden uygulamalara erişmesi sağlanır.
4. Katılımcıların eğitim sUresince en az LO(on) sUlük uygulaması yapmış olmaları gerekmektedir.
5. Ders içerikleri eğitim programın m başmda belirtilir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir.
6. Teorik ve uygulamalı dersler gUnde en çok 8 (sekiz) saati geçmeyecek şekilde yapılır. Bir ders

saati 45 (kırk beş) dakikadır.
7. Bir eğitim döneminde bakanlıkça görevlendirilecek 2 (iki) katılımcı dışmda, uzaktan eğitimlerde

en fazla 50 (elli), yüz yüze eğitimlerde en fazla 25 (yirıni beş) katılımcı eğitime alınabilir.
8. Bakanlıkça görevlendirilecek katılımcı devlet hizmet yükümlUlUğü bulunmayan, çalıştığı

k'Urumda vereceği hizmet gereği bu programda alacağı eğitim önem arz eden tabip veya diş tabibi
olacaktır. Bu katılımcılardan eğitim Ucreti alınmayacaktır. Katılımcılar eğitim programı sırasında
başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.
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9. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Hukuken geçerli
mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10' una (yUzde on) katılmayan katılımcılar
eğitime katılmadıkları sUreyi tamamlamadıkları sUrece sertifika smavıııa alınmaz. Teorik eğitime
ise mazereti nedeniyle en fazla %10 (yUzde on) devamsızlık yapılabilir.

iO. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulamr:
a. SözIU anlatım
b. KUçUk grup tartışması
c. Uygulamaları göstererek yaptırma
d. Katılımlı bilimsel etkinlik
e. Soru-cevap
f. Video ile öğretim
g. Klinik uygulama (Vaka incelemesi çalışmaları)

i I. Uygulamalı eğitim, uygulama merkezlerinde veya Unitelerinde mUnferit veya kUçUk gruplar
halinde vaka başmda gerçekleştirilen sUIUk uygulamaları ise sırasıyla; izleme, gözlem altmda
yapma ve bağımsız dUzeyde yapma aşamalarından oluşur.

6. KATıLıMCıLAR VE NİTELİKLERİ
Bu eğitim programına tabipler ve kendi alanlarında olmak üzere diş tabipleri katılabilir.

7. EGİTİMİN MÜFREDATI
7. \. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin içeriğinde Yer Alacak Konular

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

Tablo 1: Teorik Eğitim Programının İçeriğinde Yer Alacak Konular ve Öğrenim Hedefleri ile
Her Bir Konuya Ayrılan Süreler

KONULAR
ÖGRENiM HEDEFLERi SÜRE

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcı: (Saat)

ı. Sulük uygulamasının önemi ve ı. SuıUk uygulamasmın önemini tartlşır. 2
tariheesi 2. SUlük uvoulamasınm tariheesini anlatır.

2. SUIUğUn biyolojisi, \. SUIUğUnyaşam döngUsUnU açıklar.

metabolizması ve fizyolojisi, 2. SUIUğUnmetabolizmasmı anlatır. 2
3. SUluk salvasmın özelliklerini acıklar.

3. SUlUğUnBakımı: \. SUIUk bakımında dikkat edilecek hususları

- SulUk seçimi açıklar.

- Dezenfeksiyon 2
- Depolama
- Sevkivat

4. SulUk uygulamasmm prensipleri ı. Suıuk uygulamasmda dikkat edilecek temel 2
ilkeleri anlatır.

5. Kişi rızası, etik ve yasal \. SUIUk uygulaması ile ilgili mevzuatı. etik i
zorunluluklar kuralları anlatır.

6. SUIUk uygulaması teknikleri \. Suıuk uygulaması tekniklerini anlatır. 2

7. Vaka takdimleri \. SUlUkuygulaması ile ilgili vakaları tartışır. 6
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Tablo 1 - devam

KONULAR
ÖGRENiM HEDEFLERi SÜRE

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcı: (Saat)

Sülük Uygulaması Uygulanabilecek Ahmlar

ı. Ağrı sendromlu rahatsızlıklar • Ağrılı durumlarda doğru sulUk uygulamasını
anlatır.

2

2. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları • Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında uygun
sUIUkuygulamasını anlatır. 2

3. Kulak ağrıları ve çınlamaları • Kulak rahatsızlı kı arı nda uygun sUluk 2
uv~ulamasım anlatır.

4. Flep cerrahisi sonrası görülen • İlgili durumlarla ilişkili venöz yetmezliklerde
venöz yetmezlikleri. replantasyon uygun sulUk uygulamasını anlatır. 2
ve revaskularizasyon sonrası
venöz vetmezlikler

5. Kalp ve dolaşım sistemi • Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında uygun
rahatsızlıkları sulUk uygulamasını anlatır. 2

6. Sinir sistemi rahatsızlıkları • Sinir sistemi rahatsızlıklarında uygun sulUk
uygulamasım anlatır. 2

7. Bazı göz rahatsızlıkları • Bazı göz rahatsızlıklarında uygun sUIUk

(periorbital ödem. göz içi basıncın uygulamasını anlatır. 2
artışı. optik sinire ait problemler
vb.)

8. Dişhekimliği alanında SUIUk • Dişhekimliği alanında uygun suıuk

Uygulaması uygulamalarını anlatır.
2

9. Olası yan etkiler • Uygulamaya bağlı olası gelişebilecek yan

etkileri anlatır.
2

TOPLAM
35

1

2

3

ÖGRENiM HEDEFLERi
Bu ro ranu ba an ile tamamla 'an katılımcı:
ı. Uygun sUIUğUseçer.
2. SUIUklerin dezenfeksiyonunu yapar.
3. Uygun depolama tekniğini gözler ve

tekni ini u ula 'acak beceri i eli tirir.
ı. Yakalara göre sUIUkuygulanabilecek yerleri

gözlemler ve uygular.
2. Yakalara göre uygun olarak kullanılacak

sulUk ve seans sa ısına karar verir.
ı. Yakaya uygun anamnez alır.
2. Belirtilere uygun olarak sUIUk uygulamasını

lanlar.

KONULAR

3. Anamnez alma ve uygulama
planlamasının yapılması.

ı. SUlUğUnbakımı
SUIUkseçimi
Dezenfeksiyon.
De olama.

2. Uygulama teknikleri

Tablo 2: Uygulamalı Eğitim Programının İçeriğinde Yer Alacak Konular ve Öğrenim Hedefleri ile Her
Bir Konuya Ayrılan SUreler
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Tablo 2 - devam

KONULAR
Ö(;RENiM HEDEFLERi SÜRE

Bu nrol!ram' basarı ile tamamlavan katılımcı: (Saat)

4. Ağrımn eşlik ettiği • Ağrılı vakalarda uygun soıuk uygulama 2
rahatsızlıklarda yerlerini maket veya kişi Uzerinde l!österir.

5. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygun
sUIUkuygulama yerlerini maket veya kişi 2

Ozerinde oösterir.

6. Kulak ağrıları ve çınlamaları • Kulak ağrıları ve çınlamalarında uygun sUIOk
uygulama yerlerini maket veya kişi Ozerinde i

Qösterir.

7. Flep cerrahisi sonrası görOlen • Flep cerrahisi sonrası görUlen venöz
venöz yetmezlikleri, replantasyan yetmezlikleri, replantasyon ve
ve revaskUlarizasyon sonrası revaskUlarizasyon sonrası venöz 2

venöz yetmezlikler yetmezliklerde uygun sOlUk uygulama
verlerini maket veva kisi Ozerinde gösterir.

8. Kalp ve dolaşım sistemi • Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında

rahatsızlıkları uygun sUIOkuygulama yerlerini maket veya 2

kisi Ozerinde gösterir.

9. Nöropsikiyatrik rahatsızlıklar • Nöropsikiyatrik rahatsızlıklarda uygun sUIOk
uygulama yerlerini maket veya kişi Ozerinde 2

gösterir.

10. Bazı göz rahatsızlıkları • Bazı göz rahatsızlıklarında uygun sUIUk

(periorbital ödem, göz içi basıncın uygulama yerlerini maket veya kişi Ozerinde i
artışı, optik sinire ait problemler, gösterir.
vb.)

ıı. Dişhekimliği alanında sUIOk • Dişhekimliği alanında uygun sOIOkuygulama 7
uygulaması verlerini maket veya kişi Uzerinde gösterir.

TOPLAM
25

7.2. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Eğitimde kullanılacak materyaller ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir:

ı. Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitimmateryaller (Kitaplar, slaytlar,
eğitim rehberleri, bilimsel dergiler vb.),

2. Görsel/işitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb.),
3. Eğitim için konuya özel geliştirilip elektronik ortama aktarılmış ders içerikleri, tartışmalar (forum

ve sanal sınıf oturumları), sunumlar, örnek olaylar, videolar, ses kayıtları vb.,
4. Ilgili mevzuata göre bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi/On itede soıuk uygulaması

için bulunması gereken tUm araç gereçler,
5. Eğitim yapılacak yerde bulunan her tUrlOcihaz ve malzemeler
eğitim materyali olarak değerlendirilecektir.

7.3. Eğitimin SUresi

Su10k Uygulaması Sertifikalı Eğitim Program mm SUresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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EGITiMTÜRÜ TOPLAM SÜRE
(Saat)

Teorik Hitimin Süresi 35
Uygulama E"itiminin Süresi 25

GENEL TOPLAM 60

Tablo 3: Sülük Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programmm Süresi

7.4. Eğitimin Değerlendirilmesi (Smav Usulü, Başarı ÖlçülO, Ek Smav Hakkı Vs.)

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.
I. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar smava alınmaz.
2. Eğitim programı sonunda teorik smav ve uygulama smavı yapılır.
3. Katılımcılarm 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 tamamı m kapsayacak şekilde hazırlamr.
5. Uygulama Sınavları SOlUk Uygulama Eğilim Değerlendirme Formu (EK-I) kullamlarak 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 ile çarpılarak 100 (yüz) puan
üzerinden hesaplanır. i00 (yüz) puan Ozerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı uygulama
sınavından başarılı sayılır.

6. Teorik sınav soruları çoktan seçmeli olarak hazırlamr.
7. Teorik sınavdan 100 (yOz) Ozerinden 70 (yetmiş) ve üstO puan alan katılımcı başarılı sayılır. Teorik

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

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

LO. Uygulama sınavında;
a. Uygulama planlaması,
b. SOIOkuygulaması,
c. Uygulama öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar
değerlendiri lecektir.

i ı. Uygulama sınavmdan başarısız olan katılımcılara en fazla 2 (iki) kez daha smava girme hakkı
tanınır. Başarısız olanların sOlOk uygulaması sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması

gerekir.
12. soıok uygulaması sertifikalı eğitim programı sonunda sertifikalandırına için yapılan teorik sınav

ve uygulama sınavı notları na itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları
tarafından en geç 5 (beş) gOn içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

13. Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik 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 NİTELİKLERİ
SOlUk Uygulaması sertifikalı eğitim programının program sorumlusu tabip veya diş tabibi veya ilgili
alanda öğretim Oyeleridir.

9. EGİTİCİLER VE NİTELİKLERİ
Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar eğitici olarak görevlendirilir;

i. SOlUk uygulaması sertifikasına sahip ve en az 3 (Oç) yıl ilgili uygulama alanında ak'tif çalışmış
tabipler veya diş tabipleri,

2. SolUk uygulaması sertifikasına sahip uzman tabipler-uzman diş tabipleri
3. SolUk uygulaması sertifikasına sahip ve sOIOkle ilgili en az iki tane ulusal/uluslararası bilimsel

yayını bulunan tabipler ve diş tabipleri.
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4. SülUk uygulaması dışındaki diğer konular için, alanlarında uzmanlar veya öğretim üyeleri,
5. Yabancı uyruklu olup, uluslararası platformda kupa uygulaması eğitimi aldığını ve ilgili alanda

aktif olarak çalıştığını belgeleyen ve ilgili birimce kurulan komisyon tarafından yeterliliği uygun
görülen kişiler,

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

10. EGİTİM VERİLECEK YERİN NİTELİKLERİ
Sülük uygulaması sertifıkalı eğitim programını "uygulama merkezi" bulunan ,-urumlkuruluşlar
düzenleyebilir.

Uzaktan Eğilim için;
ı. Uluslararası öğrenme içerik standardına (Scorın, AICC vb.) uyumlu Öğrenme Yönetim Sistemi

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 yapılarımn sisteme entegre

edilmesi

gereklidir.

Teorik ve Uygulama Eğilimi için Eğilim Yapılacak Yerin;

ı. Öğrenci kapasitesine uygun sunucu ve altyapı mimarisi olması,
2. Katılımcı sayısına 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 sağlayacak gerekli bilgisayar, uygulama

maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeOerinin, konu ve içeriklerinin/sunum ların olması katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskı/yazıcı, fotokopi, kağıt destek sistemleri vb. olması

gereklidir.

1ı. SERTiFiKANIN GEÇERLiLiK SÜRESİ

Sertifıkamn geçerlilik süresi 7 yıldır.

12. SERTİFİKANIN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ

i. Sertifikaların geçerlilik süresi sonunda sertifika sahiplerinden;
a. Sertifikayı aldıktan sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde en az ı (bir) kez Sülük

Uygulaması ile ilgili ulusal/uluslararası eğitimlere veya bilimsel toplantılara katıldığını
belgeleyenler veya i (bir) adet ulusal/uluslararası hakemli dergide SülUk Uygulaması
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 sunacaklardır.

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

2. Yenileme sınavı bakanlık ilgili biriminin koordinasyonunda sülük uygulaması sertifikalı eğitim
programı uygulayıcıları tarafından sülük uygulaması 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 uzatılır.

4. Sertifika yenileme sınav süreci tamamlanıncaya 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 alınır.
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6. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğıtım
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) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılır.

8. Bu standartlar yürürlüğe girmeden önce alınmış sülük uygulaması sertifikaları süresiz sertifikalar
olduğundan sertifika yenileme yapılmayacak olup ancak bu sertifikalardan tescil edilmemiş
olanların standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 yıl içerisinde tescil işlemlerini
yaptırmaları gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır.

13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği hUkUmleri 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
kurunılkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin noter tasdikli sureti, eğitim yurt dışında
alınmış ise ayrıca belgelerin yeminli mütercim tarafından Türkçeye çevirisi formun ekinde dosya

halinde sunulacaktır.

Basvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler

ı. Sertifikanın noter tasdiki i sureti
2. Tıp fak'Ültesi/dişhekimliği fakültesi diplomasının noter tasdikli sureti
3. Varsa lisansüstü eğitimi bitirme belgesi noter tasdikli sureti
4. T.C. nUfus cüzdanı fotokopisi/ yabancı uyruklu kimlik kartı noter tasdiki i sureti ve 2 adet fotoğraf
5. Başvuru formunun 4'üncü maddesinde yer alan eğitim mUfredatl ile ilgili tüm bilgi ve belgeler

(Eğitimin alındığı dilde düzenlenen belgenin aslı ve Türkçe tercUmesi ile)
6. Eğitim müfredatı ile birlikte en az 60 saat teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir belge
7. Başvuru formunun 3'Uncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı kurum/kuruluş/özel hukuk

tüzel kişisi/gerçek kişinin eğitim alınan ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o Ulkedeki TUrkiye
misyon şefliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecek'tir.

8. Eğitim gördüğü ülkede en az 15 (on beş) gün ikamet edildiğinin pasaportla veya diğer resmi
belgelerle belgelenmesi ve resmi görevlilerin o süre içerisinde izinli olduğunu gösterir belge

istenecektir.

Denklik islemlerinin nasıl yapılacağı
ı. 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 i00 (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 tamnır 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. Sülük uygulaması,
c. Uygulama öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar,
değerlendiri lecekti r.

7. Uygulama sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
Uygulama sınavmdan başarısız olan adaylara 2 (iki) kez daha uygulama sınavına girme hakkı
tammr ve bu sınavlarda da başarısız olan adayların sülük uygulaması sertifika eğitim programına

başvurması gerekir.
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8. Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara serıifika denklik belgesi dUzenlenir.
9. Sertifika denklik belgesi, Saglık Bakanlıgı tarafından tescil edilir.

14. GEçiCi MADDE
Tabip veya diş tabibi olup bu standarı yayımlanmadan önce;
i. Konu ile ilgili 2 (iki) adet ulusal! uluslararası yayın yapmış olma,
2. Konu ile ilgi IisansUstU tez çalışması yapmış olma,
3. Konu ile ilgili lisansUstU tez danışmanlıgı yapmış olma

Şartlarmdan birini taşıyanlar bu standardın yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlıga
başvurmaları halinde, Bakanlık ilgili birimince kurulacak olan komisyon tarafmdan degerlendirilerek
durumu uygun bulunanlara bir defaya mahsus olmak Uzere sınav yapılmaksızın sUIUk uygulaması
sertifika denkligi verilir.
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EKLER
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EK i:SÜLÜK UYGULAMA EGiTıMİ DEGERLENDiRME FORMU

DEGERLENDiRME SONIICU

"'Değerlendirme Notu (70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacah.tır.)
Oldukca Yeterli :4
Yeterli :3
Kısmen Yeterli :2
Yetersiz : 1
Değerlendiremedi: O
NOT: Uygulama Sınavları Sülük U)'gulama Eğitim Değerlendirme Formu (EK-I) kullanılarak yapılır. Fomıda
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) s3)'lsı
ile çarpılarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanır. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı

uygulama sınavından başarılı sayılır.

Tarih

Katllımcmın Adı Soyadı
Katllımcının Uygulama Yaptığı Birim

Değerlendirmeyi Yapan

Uygulama Değerlendirilen Uygulamalar
Değerlendirme

No
Nolu (")

TABiPLER

i Vakamn kabulü ve anamneı alınması/makct üzerinden kurgu vaka kabulü ve
kurl!.u anamneı alınması

2 Uygulamanın planlanması, vakaya uygun sülük uygulanacak yerlerin
belirlenmesi.

3 Uyımlama öncesi dikkat edilecek hususlar ye i.••lcmler

4 İ.••lern öncesi uygun sülük seçimi ve ascnsi-antisensi

5 İ.••lem için doğru sülük uvgulaması ve i.••lem icin "'eterli sürenin belirlenmesi.

6 Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar ve islemler

7 Ağrılı vakalrada sülük uygulanacak yerlerin gösterilerek uygulamanın
olanlanması

8 Kas.iskclet sistemi rahatsızlıklarında sUlUk uygulanacak yerlerin gösterilerek
uygulamanın olanlanması

9 Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında sülük uygulanacak yerlerin
«österilerek uygulamanın olanlaması

LO Flep cerrahisi sonrası görülen venöz yetmezlikleri. replantasyon ve
revaskülarizasyon sonrası venöz yetmezliklerde sülük uygulanacak yerlerin
gösterilerek uygulamanın nlanlanması

Dis TABiPLERi

i Vakanın kabulü ve anamnez alınması/maket üzerinden kurgu vaka kabulü ve
kurgu anamnez alınması

2 Uygulamanın planlanması ve sülUk uygulanacak yerlerin gösterilerek
uVQ.ulamanın olanlanması

3 Uvı!ulama öncesi dikkat edilecek hususlar ve islemler

4 İşlem öncesi uygun sülük secimi "e aseosi-antiseosi

5 İslem icin uoılru sülük uygulaması ve işlem icin veterli sürenin belirlenmesi

6 Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar ve işlemler

7 Dişhekimliği sülük uygulama alanlarında uygulanacak yerlerin gösterilerek
uvgulamanın olanlanması

TOPLAM PUAN (ller Bir Uygulamaya Verilen Noıun Toplamı)

ORTALAl\IA PUAN (Toplam Puan/DeğerlendiriJen Uygulama Sayısı)

YiJz ÜZERiNDEN ORTALAMA PUAN (Ortalama Puan x 25)

Teorik Sınav Puanı Uygulama Değerlendirme Puanı Teorik Sınav ve Uygulama Değerlendirme
Puanları Ortalaması
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EK 2: SERTİFİKALl EGİTİM DENKLİK BAŞVURU FORMU

1. EGİTii\1İN ADI (Eğitimin ~ıhndığı.belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)

ı
2. EGiTiMiN AlıNDıGl ÜLKE

i
3. EGiTİMiN ALıNDıGl KURUMIKURULUŞ/ÖZEL HUKUK TÜZEL Kişisi/GERÇEK Kişisi

i_-------~
~. EGiTiM MÜFREDATı

1_--------
5. SERTiFiKANIN GEÇERLiLiK SÜRESi

BAŞVURUDA BULUNANıN

Adı, Soyadı. Unvanı

İş Adresi

Ev Adresi

Sabit Telefon No: Mobil Telefon No:

İletişim Bilgileri O .•......•..•............•. O .............•................

Fax No: E-mail adresi
O ..........•...........•.. .•............. (ci] ..............

Tarih ve İmza

AÇIKLAMALAR
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.

Denklik başvurusunda bulunacaklardan istenecek belgeler:
i. Sertifıkanın noter tasdikli sureti.
2. Tıp FakUltesilDiş hekimliği FakOltesi diplomasının noter tasdiki i sureti.
3. Varsa lisansUstU eğitimi bitirme belgesinin noter tasdikli sureti.
4. T.C. nUfus cUzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu kimlik kartı ve 2 adet fotoğraf.
5. Başvuru Formunun 4 UncU maddesinde yer alan eğitim mufredatı ile ilgili tUm bilgi ve belgeler.

(Eğitimin alındığı ya da belgenin dUzenlendiği dilde belgenin aslı ve TUrkçe tercUmesi olacak.)
6. Eğitim mUfredatı ile birlikte en az 60 saatteorik ve pratik eğitim aldığını gösterir belge
7. Başvuru formunun 3 UncU maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı kurum / kuruluş / özel hukuk

tUzel kişisi / gerçek kişisinin eğitim alınan Ulkenin resmi sağlık otoritesi ve o Ulkedeki TUrkiye
misyon şef1iğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir.

8. Eğitim gördUğU ulkede en az eğitim sUresi boyunca ikamet edildiğinin pasaportla veya diğer resmi
belgelerle belgelenmesi ve resmi görevlilerin o süre içerisinde izinli olduğunu gösterir belge

istenecektir.
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