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TERAPÖTĠK AFEREZ EĞĠTĠM 

STANDARTLARI 

AMAÇ: 
Terapötik Aferez Merkezlerinde çalıĢacak 

hekim,biyolog,hemĢire,ebe,sağlık memuru(toplum 

sağlığı),Laboratuar teknikeri/teknisyeni ve tıbbi teknologların tüm 

aferez tedavisi uygulamalarının standartlara uygun yapılabilmesi 

için eğitilmesi ve sertifikalandırılmasıdır. 

 

04.ġubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği, 

10.03.2010 tarih ve 27517 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak 

yürülüğe giren Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik. 

 



EĞĠTĠM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME 

USUL VE ESASLARI 

• Eğitime katılımcı kayıtları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından yapılır. 

• Katılımcılar, eğitim sırasında baĢka bir alanda/birimde/merkezde veya 
baĢka bir iĢte çalıĢtırılamazlar. 

• Bir sertifika döneminde en fazla 10 katılımcı alınır, bu katılımcıların en fazla 
%30’unu kendi personelinden seçebilir. 

• Yasal mazaretler dıĢında eğitime devamlılık zorunludur.yasal mazaret 
nedeniyle teorik ve pratik eğitimin %10 ‘una kadar devamsızlık 
yapılabilir.Katılamadığı bölümler eğitimin sonuna eklenir ve 
tamamlanmadan katılımcı sertifikalandırılmaz. 

• Geçerli bir mazaret dıĢında kursun baĢlamasını takip eden 24 saat içinde 
eğitime baĢlamayan katılımcı eğitime kabul edilmez. 

• Uygulamalı eğitimler için sertifikalı eğitim uygulayıcıları aynı il içerisindeki 
Terapötik Aferez Merkezi olan baĢka yerlerle protokol yapılabilir. 



EĞĠTĠM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME 

USUL VE ESASLARI 
• Katılımcılar uygulamaları, birebir veya küçük gruplar halinde uygulama 

eğitimcileri gözetiminde yapar.Tüm uygulamaları «izler» «gözlem altında 
yardımla yapar» ve «gözlem altında bağımsız düzeyde yapar» aĢamalarını 
uygulayarak yeterlilik kazanır. 

• Eğitim dökümanları , ulusal ve uluslararası literatür doğrultusunda hazırlanır 
ve güncellenir. 

• Eğitim Yöntemleri 
• Sözlü anlatım yöntemi 

• Video ile öğretim yöntemi 

• Bireysel öğretim yöntemleri 

• Grup TartıĢması 

• Uygulamaları göstererek yapmatırma-demonstrasyon 

• Klinik uygulama  



KATILIMCILAR VE NĠTELĠKLERĠ 

  Terapötik Aferez merkezlerinde çalıĢacak (çalıĢacağını belgelemesi 
kaydıyla ) hekim , biyolog , hemĢire , ebe , sağlık memuru (toplum sağlığı) 
laboratuar teknikeri /teknisyeni ve tıbbi teknologlar (tıbbi teknologlardan 
hemĢirelik , ebelik ve sağlık memurlarından toplum sağlığı ve laboratuar 
bölümü mezunu olanlar) . 



Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri 

• Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyalleri (kitaplar 
, slaytlar , eğitim rehberleri , bilimsel dergiler vb. gibi) 

• Görsel / iĢitsel eğitim materyalleri ( kompakt diskler , video filmler , resimler 
vb. gibi) 

• Uygulamalı dersler için maket/model ve ilgili malzemeler  

• Ġlgili mevzuata göre Terapötik Aferez Merkezinde bulunması gereken tüm 
araç gereçler 

• Eğitim yapılacak yerde bulunan her türlü cihaz ve malzemeler 



Eğitimin Süresi  

• TERAPÖTĠK AFEREZ SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM PROGRAMININ SÜRESĠ 

 

EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ    TOPLAM SÜRE 

     SAAT  GÜN 

 

Teorik Eğitimin süresi   24  3 

 

Uygulama/Saha Eğitiminin Süresi  216  27 

 

Genel Toplam    240  30 









Eğitimin Değerlendirilmesi 
• Eğitim programını tamamlayan katılımcılar sınava alınmaz. 

• Sertifikalandırma için katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama 

değerlendirmesinden ayrı ayrı baĢarılı olması gerekir. 

• Teorik ve sınav soruları program sorumlusunun baĢkanlığında 

eğitimcilerden oluĢan en fazla 5 kiĢilik sınav komisyonu tarafından eğitimin 

içeriğinde yer alan konuların ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak 

hazırlanır. 

 

 

 



Eğitimin Değerlendirilmesi 
• Teorik sınavından 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan alan 

katılımcılar baĢarılı sayılır.70’in (yetmiĢ) altında puan alan katılımcılara bir 

hafta içinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha verilir.Bu sınavda da 

baĢarısız olan katılımcıların Terapötik Aferez Eğitimi Programına tekrar 

baĢvurması gerekir. 

• Uygulama sınavından 100 (yüz) üzerinden 70(yetmiĢ) ve üzeri puan alan 

katılımcılar baĢarılı sayılır.70’in altında puan alan katılımcılara bir hafta 

içinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha verilir.Bu sınavda da baĢarısız 

olan katılımcıların Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programına tekrar 

baĢvurması gerekir. 

• Program sonunda sertifikalandırma için yapılan sınav notlarına yazılı olarak 

itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından 

en geç 5 gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandırır. 

 

 

 



Program Sorumlusu ve Nitelikleri 

Terapötik Aferez Merkezi sorumlusu olan çocuk veya eriĢkin hematoloji 
uzmanları program sorumlusu olarak görevlendirilir. 

 

 

Program sorumlusunun eğitim programı süresince programı yürüten kurumda 
tam zamanlı görev yapması zorunludur. 



Eğiticiler ve Nitelikleri 

Teorik ve Uygulama Eğitimi Eğiticileri 

 

• Çocuk ve EriĢkin Hematoloji Uzmanları 

• Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Hekimi 

• Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı uygulama yetkisi verilecek 
yerlerde görev yapan teknik sorumlular. 

• Eğitimin içeriğinde yer alan konularda geçen alanlarda çalıĢan Uzman ve 
Pratisyen Hekimler 

• Eğitimin içeriğinde yer alan konularda yetkin diğer meslek üyeleri 



Eğitim Verilecek Yerin Nitelikleri  

Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programının yapılacağı yerler aĢağıda 

sıralanan tüm nitelikleri ve donanımı taĢıyan yerlerdir. Bunlar: 

• Bünyelerinde Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmıĢ Terapötik Aferez 

Merkezi bulunan yerler. 

• Son 3 (üç) yılda en az 500 (beĢyüz) Terapötik Aferez iĢleminin yapılmıĢ 

olması gereklidir. 

• Eğitime alınacak katılımcı sayısına uygun yeterli ısı ve ıĢığa sahip , havadar 

ve modüler sistemin kullanılabileceği en az 10 kiĢilik eğitim salonu olmalıdır. 

• Eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli 

bilgisayar, gör-iĢit araçları , uygulama maketleri, yazı tahtası, eğitim 

hedeflerinin , konu ve içeriklerinin/sunumların katılımcılara verilmesini 

sağlayabilecek baskı / printer, fotokopi, kağıt destek sistemleri , eğitim 

salonunda tercihen görsel animasyonların /eğitim materyallerinin 

kullanılabileceği internet bağlantısı eriĢimi olmalıdır. 

 



Sertifikanın Geçerlilik Süresi  

5 (beĢ) Yıldır…. 



Sertifikanın Yenileme Ölçütleri  

 

• Süre sonunda en az 1 (bir) defa aferez ile ilgili ulusal veya uluslararası 

eğitimlere, toplantılara katıldığını belgeleyenler veya 1 (bir) adet ulusal veya 

uluslararası hakemli dergide yayın yapmıĢ olanların ya da sertifikanın 

geçerlilik süresi içinde son 1 (bir) yıldır halen aktif olarak Terapötik Aferez 

Merkezinde çalıĢtığını belgelemiĢ olanların sertifikaları yenilenir. 

• 1’nci maddeki Ģartları yerine getiremeyen sertifika sahipleri sertifika 

yenileme sınavına girmek zorundadır. 

• Yenileme sınavı, Bakanlık ilgili birminin koordinasyonunda Terapötik Aferez 

Sertifikalı Eğitim Programı Uygulayıcıları tarafından Terapötik Aferez 

Sertifikalı Eğitim Programı konuları ile alandaki güncel geliĢmeler 

doğrultusunda hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan oluĢan teorik sınav 

Ģeklinde uygulanır. 

• Yenileme sınavından 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan alan katılımcılar baĢarılı 

sayılır ve sertifika süreleri 5 (beĢ) yıl daha uzatılır.BaĢarısız olan 

katılımcıların Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programına yeniden 

baĢvurması gerekir. 

 



Eğitime ĠliĢkin Bazı Hükümler 

• Bakanlık Merkez TeĢkilatı ve bağlı kuruluĢları, diğer kamu tüzel kiĢiliğini 

haiz kurum ve kuruluĢlar ile il müdürlüğü sertifikalı eğitim programı açmak 

için baĢvuruyu ilgili birime , özel hukuk tüzel kiĢileri ve gerçek kiĢiler ise ilgili 

birime bildirmek üzere il müdürlüğüne yaparlar. 

• Eğitim programının açılması ile ilgili iĢ ve iĢlemler baĢvurunun 

yapılmasından itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlanır. 

• Eğitim programı için yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluĢu/özel hukuk 

tüzel kiĢi eğitim programının baĢlamasından en az otuz iĢ günü önce yazılı 

olarak ilgili birime veya il müdürlüğüne bilgi vererek eğitimi düzenleyebilir. 

• Standartlarda belirtilmiĢ olmak kaydıyla , eğitimin uygulamalı kısmını aynı il 

içerisinde baĢka bir merkezde verecek olan kamu kurum ve kuruluĢu/özel 

hukuk tüzel kiĢisi/gerçek kiĢiler ilgili merkezle yaptıkları protokolü baĢvuru 

esnasında sunarlar. 

 



Denetim 

• Eğitim programları, Bakanlığın talebi , şikayet ve soruşturma halleri 
üzerine yapılacak denetimler hariç olmak üzere , alanına göre 
belirlenen standart ve aralıklarla olağan olarak ilgili birimce ilgili 
alanda uzman kişilerin yer aldığı denetim ekibi tarafından 
denetlenir.Rutin denetimler dışında Genel Müdürlükçe denetim 
yapılabilir. 

• Olağan/olağan dışı denetimler sonucunda standartlarda belirtilen 
niteliklerin kaybedilmesi ya da uygulama da eksiklikler tespit edilmesi 
halinde eğitim programı uygulaması durdurulur. 

• Tamamlanabilecek eksiklikler için ek süre verilir.Bu süre ilgili 
sertifikalı eğitim programının standartlarında belirlenen eğitim süresini 
aşamaz. 

• Belirlenen standartlara uymadığı belgelendirilen ve/veya eksiklikleri 
tamamlanmayan eğitim programı ve verilmiş olan Sertifikalı Eğitim 
Programı Uygulama Yetki Belgesi iptal edilir.Belgenin iptal edildiği 
Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. 

 



Eğitim Ücreti 

• Eğitim programları için kişi başına ödenecek eğitim ücreti, konusuna 
göre ilgili birimlerce belirlenir ve bakanlığın internet sayfasında 
duyurulur. 

 

 

• Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalı 
eğitimlere görevi gereği katılması gereken kamu personelinden eğitim 
ücreti alınmaz. 



YASAL SORUMLULUKLAR 

• Sorumlu Uzman 

• Teknik Sorumlu 

• Kalite Yöneticisi 

• Sertifikalı Sağlık Personeli  

 



BĠYOLOG 

• Sağlık kurum ve kuruluĢlarında hematoloji, endokrinoloji , immünoloji 

,mikrobiyoloji,biyokimya , anatomi , patoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, 

morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan 

ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite laboratuarı gibi alanlarda görev alır. 

•  Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak,yeni bilgiler ortaya 

koymak,yeni ürünler,iĢlemler ve teknikler geliĢtirmek amacıyla yapılan 

bilimsel araĢtırmalar ve araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmalarında görev alır. 

• Biyoteknolojik araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmalarında görev alır 

• Bilimsel araĢtırmalarda ; problemin tanımlanması, amacın belirlenmesi, 

hipotezin geliĢtirilmesi, deney ve testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile 

elde edilen verilerin analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması, bu 

doğrultuda tıbbi alanda uygulamasına yönelik öneriler geliĢtirilmesi ve 

raporlanmasında görev alır. 



Tıbbi Laboratuar Teknisyeni 

• Laboratuara baĢvuran kiĢilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır. 

• Kan alma ünitesinde kan alma iĢlemini yapar. 

• Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test 

ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan 

panik değerleri Laburatuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya 

hemĢiresine bildirir. 

• Laboratuar istatistik çalıĢmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini 

yapar  

• Laboratuar araç- gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapar. 

• Laboratuarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım 

öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar. 

• Dekontaminasyon iĢlemlerini ve atıkların güvenli bir Ģekilde bertaraf 

edilmesini sağlar 

 



HEMġĠRE-EBE-SAĞLIK 

MEMURU 



HEMġĠRE-EBE-SAĞLIK 

MEMURU 



HEMġĠRE-EBE-SAĞLIK 

MEMURU 



Soru  

1. Yetki alanımızın kapsamı  

2. Sağlık personeli dağılımı ne olmalı 

3. ĠĢlem esnasında order uygulama kim 

tarafından yapılmalı 

4. Onam formları bizleri ne kadar korur. 

 

 

 

 






