FONKSİYONEL TIP YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİM PROGRAMI VE
SERTİFİKASYONU İLE İLGİLİ AYDINLATMA VE ONAM BELGESİ
1. Fonksiyonel Tıp Platformu (FT Platformu) ve KOHEF iş birliği ile 2020 yılında organize edilen
bu eğitim programı Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu olmak isteyenlere yönelik özel bir
programdır.
2. Eğitimin tüm hakları saklıdır. Katılımcılarımız, bu eğitim programının video, slayt ve eğitim
materyallerini izinsiz olarak kullanamaz, üçüncü kişiler ile paylaşamaz ve bu materyalleri
kullanarak ticari ya da herhangi bir başka amaçla benzer bir eğitim programı düzenleyemez.
3. Bu eğitimler bilgi verme ve yaşam koçu yetiştirme amaçlı olup, sağlıkçı olmayan
kişilere sahip olmadığı haklar ve yetkiler kazandırmaz. Sağlıkçı olan katılımcılara da
kendi sahip oldukları yetkilerin ve sorumlulukların dışında ilave bir yetki vermez.
4. Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu, diyetisyen, psikolog ya da hekimlerin görev sınırlarına giren
konularda rol üstlenemez. Bu mesleklerin alanlarına giren söylem ve eylemleri nedeni ile
karşılaşacağı yasal sorunlarda FT Platformu ve KOHEF sorumlu tutulamaz.
5. Bu eğitim, katılımcılara hasta kabul /tedavi etme, reçete yazma, tahliller isteyip
değerlendirme, diyet planı ya da gıda takviyesi önerme ya da psikolojik tedavi
yaklaşımları gibi alanlarda UYGULAMA YAPMA YETKİSİ VERMEZ. Yaşam Koçları, kendi
pratiklerindeki yetkisiz ve yanlış uygulamalar nedeniyle karşılaşacakları yasal sorunlarda FT
Platformu ve KOHEF sorumlu tutulamaz.
6. Fonksiyonel Yaşam Koçları kişilerin sağlıklı yaşam yolculuğunda destek olmak, daha sağlıklı
bir alışveriş sepeti oluşturmak, hedeflenen yaşam tarzı ve beslenme değişikliklerini hayata
geçirmek konusunda fonksiyonel tıp hekimi ve diyetisyen denetim ve kontrolünde destek olur.
Kendi başına koçluk yaptığında ise, danışan kişinin kendisine hedef olarak belirlediği sağlıklı
yaşam tarzı değişikliklerinin hayata geçirilmesinde yaşam koçluğu yapar.
7. Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçu, kendisine danışan kişilerin verilerini işlerken KVKK
gerekliliklerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür.
8. Modüllerini tamamlayıp ödevlerini başarı ile teslim edenlere Fonksiyonel Tıp Yaşam
Koçluğu Sertifikası, FT Platformu ve KOHEF tarafından düzenlenir ve imza karşılığında
verilir. Programı başarı ile tamamlayanlara verilen bu sertifika, başarı ile FT Platformu
ve KOHEF iş birliğindeki tüm Fonksiyonel Tıp Yaşam Koçluğu programını bitirdiğinizi
gösterir bir belgedir. Bu sertifika sadece Fonksiyonel Tıp Platformu ve KOHEF
nezdinde tanımlı olup, hiçbir resmi makam, bakanlık, uluslararası bir kurum ya da
üniversite onaylı bir belge değildir.
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