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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI VE EĞİTİMİ 

YÖNERGESİ 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1– (1) Bu yönergenin amacı; İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve çalışma 

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve eğitimi hakkında  usul esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve Ek 11 inci 

maddesine, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(f) ve (ğ) bentlerine, 40 ıncı maddesine ve 27 Ekim 2014 tarihli 29158 sayılı Resmi gazetede 

yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

 

b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Bilim Komisyonunu, 

 

c)  Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

 

ç)  Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü, 

 

d) Sağlık Kuruluşu: Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, tıp fakültesi veya diş hekimliği 

fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler ile 15/2/2008 tarihli 

ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarını, 

 

e) Sertifikalı Tabip: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlıkça tescil 

edilmiş sertifikaya sahip tabibi, 
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f) Sertifikalı Diş Tabibi: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlıkça tescil 

edilmiş sertifikaya sahip diş tabibi, 

 

g) Uygulama: 27 Ekim 2014 tarihli 29158 sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını, 

 

ğ)  Uygulama Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu 

Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi veya 

diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça 

yetkilendirilmesi halinde uygulama yapacak merkezi, 

 

h)  Ünite: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu Yönetmelikte 

belirlenen uygulamaları yapmak üzere, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık 

kuruluşları bünyesinde kurulan birimleri, 

 

ı)Eğitim Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda ve bu 

Yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi ve tıp fakültesi 

veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve Bakanlıkça 

yetkilendirilmesi halinde eğitim verebilecek merkezi, 

  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilim Komisyonu, Görevleri ve Çalışma Usulü 

Bilim komisyonunun kuruluşu 
MADDE 5 – (1) Bu Yönergede öngörülen uygulamalar, uygulamaları yapacak kişiler, ünite 

ve uygulama merkezinin standartları ile ilgili görüş vermek üzere, Bakanlıkça Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulur. 

(2) Bilim komisyonu: 

 

a)  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında, 

 

b)  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanı, 

 

c) İlgili alanlarda bilimsel çalışması bulunan üniversite öğretim üyesi veya Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi verme 

yetkisine sahip tabipler arasından seçilecek üç üye, 

 

ç)  Eczacılık fakültelerinin farmakognozi alanından bir üye, 

 

d)  Tıp fakültelerinin farmakoloji alanından bir üye, 

 

e)  Sertifikalı iki tabip üye, 

 

f)  Öğretim üyesi veya eğitim görevlisi tıbbi onkoloji uzmanı bir üye, 

 

g)  Tıbbi etik veya tıp tarihi ve deontoloji alanlarında uzmanlık veya doktora eğitimi almış bir 

üye, olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. 

 

(3)  Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenir. Üyeler iki yıl süreyle görev yapar. 

 

  Bilim komisyonunun çalışma usulü 
  MADDE 6 – (1) Bilim Komisyonu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az iki defa 

toplanır. Bakanlık gerektiğinde Bilim Komisyonunu toplantıya çağırabilir. 
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(2)  Bilim Komisyonu, gündem maddelerini görüşerek raporunu hazırlar. Toplantı gündemi 

genel müdürlükçe en az yedi gün önceden üyelere bildirilir. 

 

(3)  Bilim Komisyonu, en az dokuz üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oylarda 

eşitlik halinde Başkanın tarafı olduğu görüş geçerli sayılır. 

 

(4)  Bilim Komisyonunun sekretarya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. 

 

Bilim komisyonunun görevleri 
MADDE 7 – (1) Bilim komisyonunun görevleri şunlardır: 

a)  Uygulama alanlarının belirlenmesine, uygulamaların endikasyon ve oluşabilecek yan 

etkilerine ilişkin görüş vermek, 

b)  Uygulama yapılan ünite ve merkezlerde bulunması gerekli tıbbi araç ve gereç, personel, 

fiziki standartların oluşturulması hususunda görüş bildirmek, 

c)  Ünite ve uygulama merkezi başvurularını bilimsel, teknik alt yapı ve personel yönünden 

değerlendirerek, uygunluğu hususunda görüş vermek, 

ç) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış uygulamalarla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaları 

yapmak, 

d) Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve 

yaptırmak, 

  e)   İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt komisyonlar kurmaktır. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamaların Genel Esasları, Uygulamaların Yapılabileceği Yerler ve Yetkili Kişiler 

Uygulama Merkezi Çalışma Usul ve Esasları, Ücretlendirme 

 

  Uygulamaların Genel Esasları 

MADDE 8 – (1) Uygulamalar bu Yönergede belirlenen alanlarla sınırlıdır. Bakanlık 

gerektiğinde uygulama merkezinde yapılan ve yapılabilecek yeni uygulamaların bilimsel 

yönden bilim komisyonunda değerlendirilmesini isteyebilir. Bilim komisyonu, uygulamaların 

bilimsel kanıtlarını inceleyerek kişilere uygulanıp uygulanmayacağı ve uygun görülenlerden 

hangilerinin ünite veya uygulama merkezinde uygulanabileceği hususunda Bakanlığa görüş 

verir. 

(2) Ünitelerde yapılabileceği belirtilen uygulamalardan başka işlem yapılamaz. Uygulama 

merkezi, ünite için belirlenen uygulamaları da yapabilir. 

(3) Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi 

aksatacak şekilde yapılamaz. Bu husus bireylere açık bir şekilde anlatılır ve onaylanmış rıza 

formunda belirtilir. 

(4) Tabip ve diş tabibi olmayan uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek 

mensupları sertifikalı tabip ve diş tabiplerinin gözetimi ve denetimi altında uygulamalara 

katılırlar. 

 

Uygulamaların Yapılabileceği Yerler ve Yetkili Kişiler 
MADDE 9 – (1) Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezinde ve 

ilgili alanda “uygulama sertifikası” bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere 

diş tabibi tarafından yapılabilir. Uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek 

mensupları merkez ve ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olurlar. 

(2) Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş 

sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapılabilir. 
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Uygulama Merkezi Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 10– (1)  Uygulama merkezi veya ünite, Bakanlığın sağlık kuruluşu/tesisi planlaması  

kapsamında açılabilir, bu yöndeki izinler yeni bir özel sağlık kuruluşu açılması veya kapasite  

artışı için ayrıca hak oluşturmaz. Uygulama merkezi veya ünite açmak isteyen kamu ve özel 

hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa 

başvurur. Uygulama merkezi ve/veya ünite açma başvuruları, standartlara uygunluk ve başvuru 

yapılan ilde ihtiyaç bulunup bulunmadığı bakımından Bilim Komisyonunca değerlendirilir.  

Bilim Komisyonunca uygun görülen başvuruların Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 

uygulama merkezi ve/veya ünite açma izni verilir. Ünite ve uygulama merkezi ile buralarda 

yapılacak uygulamalar, sağlık kuruluşunun ruhsatına veya faaliyet izin belgesine işlenir. 

(2)  Ünite ve uygulama merkezinde, yapılan tüm uygulamalar ile ilgili olarak hastalara ait 

hasta dosyası hazırlanır. Hastaya ve uygulamalara ilişkin verilerin elektronik ortamda talep 

edilmesi halinde, kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti gözetilerek, Bakanlığa gönderilmesi 

zorunludur. 

(3)  Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki, 

her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir. 

(4)  Uygulamalar için 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta 

Hakları Yönetmeliğine uygun “Bilgilendirme ve Rıza Formu” hazırlanır ve uygulama 

yapılacak tüm hastalardan rıza alınır. 

 

   Ücretlendirme 

   MADDE 11–  Yapılacak uygulamaların sağlık tarifesi Kamu Sağlık Hizmetleri 30.10.2017 

tarih ve 23642684.010.99.2061 sayılı hizmet ücret tarifesine göre yapılır. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ünitede Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler, Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaçlar 

  

         Ünite ve Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler 

MADDE 12– (1) Ünite ve uygulama merkezinde asgari olarak aşağıda belirtilen 

bölümler bulunur: 

a)  Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene ve uygulama için gerekli asgari tıbbi 

malzemenin ve donanımın bulunduğu muayene ve uygulama odası. 

b)   Hasta kabul ve bekleme alanı. 

c)   Arşiv. 

(2) Sağlık kuruluşlarında hasta kabul ve bekleme alanı ile arşiv alanı ortak olarak 

kullanılabilir. 

(3) Sağlık kuruluşu bünyesindeki ünite veya uygulama merkezinin kuruluşun hizmet 

binası dışında farklı bir alanda oluşturulması halinde hasta kabul ve bekleme alanı, arşiv gibi 

alanlar Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte 

sağlık kuruluşları için belirlenen asgari fiziki şartlara uygun şekilde hazırlanır. 

(4) Bakanlıkça açma izni verilen ünite ve uygulama merkezleri uygulamaları Bakanlıktan 

izin almak kaydıyla yapabilirler. Ünite ve uygulama merkezi her yeni uygulama için 

Bakanlıktan izin almak zorundadır.  

 

Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaçlar 

MADDE 13– (1) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde 27.10.2014 tarihli 29158 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğine göre 

zorunlu olarak belirtilen ve yine aynı Yönetmelikte uygulamaların türüne göre asgari cihaz ve 

malzemelerin bulundurulması gerekir. 
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       Denetim, Uyulması Gereken Diğer Hususlar, Yasaklar  

       Denetim 
MADDE 14 – (1) Ünite ve uygulama merkezleri, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça 

yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe en az bir dahili branşlardan  

uzman ve bir cerrahi branşlardan uzman tabibin yer aldığı en az 3 kişilik bir ekip tarafından 

yılda en az bir defa denetlenir. Denetim, denetim formu kullanılarak yapılır. İki nüsha olarak 

düzenlenecek formun bir nüshası denetlenen ünite veya uygulama merkezinin bulunduğu 

kurum veya kuruluşta muhafaza edilmek üzere bırakılır. 
 

          Uyulması gereken diğer hususlar ve yasaklar 
MADDE 15 – (1) Uygulama merkezinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulmak 

zorundadır: 

a)  Uygulama merkezi Bakanlıktan izin almadan hizmet veremez. 

b) Uygulama merkezinde bu Yönergede yer alan bulundurulması zorunlu asgari birimler 

yer almak zorundadır. 

c)  Uygulama merkezi amacı dışında faaliyet gösteremez. 

ç) Uygulama merkezinde herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi olmayan 

kişiler tarafından kullanılması yasaktır. 

d) Uygulama merkezinde Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili alanda 

sertifikaları bulunmayan ve gerekli çalışma izinleri olmayan tabip, diş tabibi ve diğer sağlık 

personeli çalıştırılamaz. 

          e) Tabip ve diş tabipleri uygulama sertifikası ile yetkilendirildikleri alan dışında 

uygulama yapamazlar. 

 

 

                                                    

BEŞİNCİ BÖLÜM 

GETAT Eğitim Programı Standartları, Eğitimin Hukuki Dayanağı, Eğitim Programının 

Yürütülme Usul ve Esasları, Katılımcılar ve Nitelikleri, Eğitimin Müfredatı, Eğitimin 

Süresi, Eğitimin Değerlendirilmesi, Eğiticiler ve Nitelikleri, Eğitim Verilecek Yerin 

Nitelikleri, Sertifikanın Yenilenme Ölçütleri 

 

 

Sertifikalı Eğitim programı standartları 

Eğitimin Hukuki Dayanağı 

Bu eğitim programının uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır. 

MADDE 16– (1) 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık 

Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği. 

(2) 663 sayılı KHK 

(3) 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları Yönetmeliği. 

 

Eğitim Programının Yürütülme Usul ve Esasları 

MADDE 17– Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde 

yürütülür. 

 (1)  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  
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ders programı dahilinde belli bir salonda belli saatlerde interaktif canlı dersler 

gerçekleştirilecektir. 

(4)    Katılımcının eğitim süresince sağlık bakanlığının sertifikalı eğitim standartlarında 

belirtildiği sayıda vakanın 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 sağlık bakanlığının sertifikalı eğitim standartlarında belirtilen 

ders saatine göre yapılır.  

(8) Bir eğitim döneminde Bakanlıkça görevlendirilecek sayıda katılımcı dışında sağlık 

bakanlığının sertifikalı eğitim standartlarında belirtilen sayıda katılımcı eğitime alınabilir. 

(9)   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. 

(10)   Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir 

işte çalıştırılamazlar. 

(11)  Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Yasal 

mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10' una katılmayan katılımcılar eğitime 

katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise 

yasal mazereti nedeniyle en fazla % 10 devamsızlık yapılabilir. 

(12)  Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler 

uygulanır: 

     • Sözlü anlatım yöntemi 

• Video ile öğretim yöntemi 

• Küçük grup tartışması 

     • Uygulamaları göstererek yaptırma 

• Soru-cevap yöntemi 

• Simülasyon yöntemi 

• Klinik uygulama 

 

Katılımcılar ve Nitelikleri 

MADDE 18– Tabip veya kendi alanında uygulama yapmak üzere Diş Tabibi. 

 

Eğitimin Müfredatı 

MADDE 19– Eğitimin içeriğinde yer alacak konular; Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim 

Standartları SASES-9, SASES-25 ve SASES-18 standart no ve 2015 tarihli Programa 

dayanılarak teorik ve uygulamalı olarak yürütülür. 

 

Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri 

MADDE 20– Eğitimde kullanılacak materyal ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir: 

(1) Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyalleri (Kitaplar, slaytlar, 

eğitim rehberleri, bilimsel dergiler vb gibi). 

(2) Görsel işitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb gibi.). 

(3) Uzaktan eğitim için konuya özel geliştirilip elektronik ortama aktarılmış ders içerikleri, 

tartışmalar (forum ve sanal sınıf oturumları), 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. 
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(7) Gelişen teknolojinin ışığında akupunktur tedavisinde kullanılan ve Sağlık Bakanlığı'nca 

onaylanmış diğer cihazlar. 

(8) İlgili mevzuatına göre bir uygulama merkezinde bulunması gereken tüm araç gereçler. 

 9) Eğitim yapılacak yerde her türlü cihaz ve malzeme eğitim materyali olarak 

değerlendirilecektir. 

 

 Eğitimin Süresi 

MADDE 21– (1) Sertifika eğitim süreleri Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları SASES-

9, SASES-25 ve SASES-18 standart no ve 2015 tarihli Programda belirtilen teorik ve 

uygulama saatlerine göre yapılır. 

 

Eğitimin Değerlendirilmesi  

MADDE 22– Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır. 

(1)  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 tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde 

hazırlanır. 

(5)  Teorik sınav soruları çoktan seçmeli olarak hazırlanır. 

(6)  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 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; uygulamanın planlaması, uygulama ve uygulama sonrası dikkat 

edilecek hususlar değerlendirilir.  

(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. 

(11) Eğitim programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik ve uygulama sınavı 

notlarına itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 

(beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

(12) Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama sınavının 

ortalaması alınarak belirlenir. 

(13)  Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan katılımcı sertifika almaya hak kazanır. 

(14)  Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir. 

 

Eğiticiler ve Nitelikleri 

MADDE 23– Aşağıdaki şartlardan herhangi birine sahip olan Tabip ve Diş Tabipleri eğitici 

olarak görevlendirilir; 

(1) Uygulama Sertifikasına sahip ve en az 3 (üç) yıl ilgili uygulama alanında aktif çalışmış 

Tabipler veya Diş Tabipleri 

(2) Uygulama Sertifikasına sahip ve uygulama ile ilgili en az iki tane ulusal/uluslararası 

bilimsel yayını bulunan Tabipler ve Diş Tabipleri 

 

Eğitim Verilecek Yerin Nitelikleri 

MADDE 24– Teorik ve Uygulama Eğitimi için Gerekli Donanım Özellikleri: 

Eğitim yapılacak yerin; 

(1) Uzaktan Eğitim İçin; 
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a.   Uluslar arası öğrenme içerik standardı (Scorm, AICC 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, 

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) Eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli bilgisayar, gör. işit 

araçları, uygulama maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeflerinin, konu ve içeriklerinin/sunumların 

katılımcılara verilmesini sağlayabilecek baskı/yazıcı, fotokopi, kağıt destek sistemleri, eğitim 

salonunda tercihen on-line görsel animasyonların/eğitim materyallerinin kullanılabileceği 

internet bağlantısı vb. olması gereklidir. 

 

Sertifikanın Yenilenme Ölçütleri 

MADDE 25–(1) Sertifikaların geçerlilik süresi (7 yıl) sonunda sertifika sahiplerinden; sağlık 

bakanlığının sertifikalı eğitim standartlarında belirtilen yenileme ölçütlerine dayanarak yapılır. 

 (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 katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona 

ermesini takiben en kısa sürede sınava alınır. 

(6)  Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen merkezimizin 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 standartlar yürürlüğe girmeden önce alınmış uygulama sertifikaları süresiz sertifikalar 

olduğundan resertifikasyon yapılmayacak olup ancak bu sertifikalardan tescil edilmemiş 

olanların standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 (iki) yıl içerisinde tescil İşlemlerini 

yaptırmaları gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

Sertifikalı Eğitimde Ücretlendirme 

MADDE 26– 07.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 13. Maddesi ve 04.02.2014 

tarihli resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında 

eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2). 

bendi gereğince Sertifika ücretleri belirlenir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönergesi 

   MADDE 27– Turgut Özal Tıp Merkezi mevcut branşlarına, personel durumuna ve iş 

yoğunluğuna göre kendi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönergesi ’ni hazırlar 

ve Rektörlüğün onayını takiben yürürlüğe koyar. 

Yürürlük 

MADDE 28– Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 29– Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 

Başhekimi yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 


