
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF 

TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
BİRİMİ 

HOMEOPATİ EĞİTİMİ 

31 Mayıs – 1 Haziran 2014 

Ankara 1. modül ve tanıtım 

dersini kaçırmayınız… 



GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

BİRİMİ KOORDİNATÖRÜNÜN MESAJI 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü`ne göre “geleneksel tıp” sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların 

iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere özgü teori, inanış ve deneyimlere dayalı 

bilgi, beceri ve uygulamaları ifade eder. Geleneksel tıp, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişen 

geniş bir tedavi ve uygulama yelpazesini kapsar. Bazı ülkelerde bu uygulamalar “alternatif” ya da 

“tamamlayıcı” tıp olarak adlandırılır.  Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık ile 

ilgili çalışmalar yürüten hekimlerin büyük katkıları ile binlerce yıldır kullanılmaktadır.  

Ülkemizde de bu yöntemlerin yaygın olarak kullanılmaktadır. Konu ile ilgili, Sağlık Bakanlığı da yoğun 

çalışmalar yürütmektedir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi; akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası ilişkileri, derslik ve 

laboratuvar imkanları ve yenilikçi anlayışıyla Türkiye`nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Bu 

yenilikçi anlayışın bir ürünü olarak üniversite bünyesinde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 

Uygulamaları Eğitim ve Araştırma Birimi kurulmuştur. Bu birim vesilesiyle, ülkemizde geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp alanında faaliyet gösteren dernek ve kurumlar ile işbirliği geliştirerek ilgili alanda 

araştırmaların yönlendirileceği, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sunulacağı bir bilim ortamı 

sağlanacaktır. 

Uzm.Dr.Sedat Yıldız 
-Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Eğitim ve Araştırma Birimi Koordinatörü 

 

 



HOMEOPATİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI 

 

Değerli Meslektaşlarım, 

Homeopati, “Benzerlik Yasasına” göre kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile bir organizmanın 

sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemdir. Homeopati; kas-iskelet 

sistemi, solunum yolu, cilt, mide-barsak, kalp-damar ve hormonal sistem hastalıkları başta olmak 

üzere birçok klinik durumda ve kronik hastalıkların iyileşme dönemi ile genel sağlığın korunması 

amacıyla günden güne daha yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Hekimler için 500 saat olarak planlanacak ve 3 yılda tamamlanacak olan homeopati eğitimi sonunda 

katılımcılar yöntemle ilgili uygulamaları gerçekleştirebilecek teorik ve pratik bilgi düzeyine ulaşacaktır. 

Kendi alanlarında uygulamak yapmak üzere diş hekimleri için 350 saat (2 yıl); homeopatik ilaç 

hazırlanışı ve bu ilaçlara yönelik danışmanlık amacıyla eczacılar için 150 saat (1 yıl) ders programları 

da eğitim takvimi içinde yer alacaktır. Teorik eğitim, uygulamalar ve süpervizyon döneminde 

katılımcılara üst düzeyde klinik paylaşım imkanı sağlanacaktır.  

Bu temel bilgiler ışığında planlanan "Klasik Homeopati Eğitim Programı" ile ilgili ayrıntılar sizlere 

aktarılmıştır.  

Katılımınızı bekler saygılar sunarım.  

Dr.Altunay Ağaoğlu 
-Klasik Homeopati Derneği Başkanı 

 

Klasik Homeopati Derneği; 

1- The Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI) üyesidir. Bu kurumun eğitim 

standartlarını karşılar ve akreditedir.  

2- 25 Avrupa ülkesinde 40 kurum tarafından tıp doktorlarına verilen eğitime eşdeğer olarak European 

Committee for Homeopathy (ECH) (Avrupa Homeopati Komitesi) tam üyesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

 

Isparta'da yıllar önce başlayan üniversiteleşme çabalarının meyvesi 1992 yılında kurulan Süleyman 

Demirel Üniversitesi'dir. Türkiye'nin çesitli illerinde 22 yeni üniversitenin kuruluşunu düzenleyen 

3837 sayılı yasa 11 Temmuz 1992 'de yürürlüğe girer ve Isparta kendi üniversitesine kavuşur. 

Başlangıçta “Isparta Üniversitesi” veya bu bölge adından esinlenerek düşünülen “Göller Üniversitesi” 

isimlerinden birisiyle adlandırılacağı beklenen üniversitenin ismi Süleyman Demirel’in yakın çalışma 

arkadaşlarının son anda yaptığı teklifin kabul görmesiyle “Süleyman Demirel Üniversitesi” (SDÜ) 

olarak belirlenir. Üniversite kurucu rektörlüğüne Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Gürbüz atanır. 

Üniversitemizin 4. Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür 

Merkezi’nde, 17.05. 2011 tarihinde gerçekleştirilen devir - teslim töreniyle “Rektörlük Binişi” 

giymiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile birlikte, Üniversitemizde meslek yüksekokullarının 

güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları başlatıldı. Rektörlük, bu okullara verdiği desteğe dikkat 

çekmek için Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını ilçelerdeki meslek yüksekokullarında 

gerçekleştirme geleneğini başlattı. Bu okulların ilçelerimiz için önemini göz önünde bulundurularak 

bölgedeki mülki idare amirleriyle de iş birliğine gidildi; böylece üniversitemizin Isparta’yla 

bütünleşmesi sağlandı.  

Üniversitemizin, Isparta’yla bütünleşme yönünde attığı bir adım da ilçelerde eğitim turizmi 

seferberliğinin başlatılmış olmasıdır. İlçelerimizdeki meslek yüksekokullarının yurt çapında tanıtılması 

için, yayınları Türkiye’nin her tarafına ulaşan televizyon kanallarına, bu okullarla ilgili tanıtım filmleri 

gönderilmiştir. Böylece ilçelerimizdeki bu okulların kalitesinin yükseltilip işlerliğinin artırılması 

hedeflenmiştir. Nitekim, bu atılımların meyveleri kısa zamanda alınmış, meslek yüksekokullarımızda 

23 yeni program açılmasına Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı`nca onay verilmiştir. Böylelikle, SDÜ bu 

dönemde şehrine, bölgesine hem hareket getirmiş hem de katkı sağlamıştır. 

Rektör İbicioğlu dönemi, sadece meslek yüksekokullarının güçlendirildiği bir dönem olmamış, 

Üniversitemiz, bu süreçte, kendinden çok önce kurulmuş büyük üniversiteler arasında da hak ettiği 

yeri almıştır. Bu dönemde İletişim Fakültesi’nin açılmasıyla Üniversitemizdeki fakülte sayısı 15’ten 

16’ya yükseltilmiştir. Bu yolla, SDÜ bilimin çeşitli dallarında lisans eğitimi verebilecek bir yetkinliğe 

erişmiştir. 

SDÜ’nün temellerinin atıldığı günden bu yana hizmet veren ve Üniversitemizin en eski fakültelerinden 

biri olan 15 bölümlü Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, bu dönemde açılan Bilgisayar Mühendisliği 

Uzaktan Eğitim Programıyla bölgesinde ilk, Türkiye çapında uzaktan eğitim programı barındıran 

üçüncü fakülte olmuş; böylece bünyesini daha da güçlendirmiştir. Bunun yanında, Teknoloji 

Fakültemizde Biyomedikal Mühendisliği lisans programı açılarak son yıllarda önemi gittikçe artan bir 

mühendislik dalında da eğitim verilmeye başlanmış. Böylece, bu fakültemiz daha verimli bir hale 

getirilmiştir. 

 

 



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 

 

15 Nisan 1993'te açılan Tıp Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenci almaya başlamıştır. 

Tıp Fakültesi, 2002 yılında Doğu Kampüsü'nde tamamlanan binalarına taşınmıştır. Fakültemizde 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 

bölüm vardır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 10 Anabilim Dalı; Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümünde 20 Anabilim Dalı; Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 13 Anabilim Dalı faaliyet 

göstermektedir. 

Doğu Kampüsünde yapımı tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Kasım 2000 tarihinde 

hizmete açılmıştır. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi, ana binasına ek olarak 28 Kasım 1999 tarihinde açılan Şevket 

Demirel Kalp Damar Merkezi, 23 Eylül 2002 tarihinde açılan Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi 

Merkezi ile 2011 yılına değin üç ayrı yerleşkede Isparta ve çevre illere modern kaliteli üst düzey sağlık 

hizmeti sunmuştur. 15 Şubat 2012 yılında Doğu Kampüsünde birleştirilen Süleyman Demirel 

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi toplam 600 yatak kapasitesinde olup % 95 doluluk 

oranına sahiptir. Uluslararası hastaları da kabul eden SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Mart 

2005 tarihinde ISO 9001:2000 kalite belgesi almıştır. 

 

 

 

 

 



DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 

 

Eğitim Süleyman Demirel Üniversitesi  

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Eğitim ve Araştırma  

Birimi tarafından desteklenmelidir. 

 

 

 

Eğitime katılım  

İntegratif Tıp Derneği 

tarafından desteklenmelidir.  

 

 

 

Eğitimler   

Klasik Homeopati Derneği 

tarafından desteklenmelidir.  

 

 

 
 

Eğitmenler 

İntegratif Tıp Derneği, Homeopati Çalışma Kolu  

tarafından desteklenmelidir. 

 

Eğitmenler 

Eğiticilerin Eğitimi Programını tamamlamıştır. 

  
 



 
 

HOMEOPATİ TEORİK VE PRATİK MODÜL EĞİTMENLERİ 

 

1- Dr. Altunay Ağaoğlu 

2- Dr. Gamze Arpacı 

3- Dr. H.Gökhan Şentürk 

4- Dr. Levent Buda 

5- Dr. Ensar Özkızıklı 
 
 

 
 
 

HOMEOPATİ EĞİTİM PROGRAMI GENEL ÇERÇEVESİ 
 
Hekimler 
 
Hekimler için en az 2 yıl içinde tamamlanması gereken yüzyüze ve uzaktan eğitim yoluyla (uzaktan 
eğitim teorik eğitimin en fazla %30’u olabilir) 400 saat teorik, 100 saat vaka çalışmaları/süpervizyon 
olmak üzere toplam 500 saatlik ders programı ve bu eğitim sonunda tamamlanması gereken en az 
yarısı kronik olmak üzere 20 vaka dosyasının hazırlanarak sunulması gerekmektedir. 
 
 
Diş Hekimleri 
 
Diş hekimleri için 250 saat teorik, 50 saat vaka çalışmaları/süpervizyon olmak üzere toplam 350 
saatlik ders programı 
 
 
Eczacılar 
 
Eczacılar için homeopatik ilaçların hazırlanışı ve bu ilaçlara yönelik eczanede danışmanlık yapabilmek 
amaçlı, yüzyüze ve uzaktan eğitim yoluyla (uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla %30’u olabilir) 120 
saatlik teorik ve 30 saatlik pratik olmak üzere en az 150 saatlik ders programı olmalıdır. 

 

 

 

 

 



HEKİMLER İÇİN HOMEOPATİ EĞİTİM PROGRAMI  
 

Modul 1  

 

1. Organon’un öğretisi içerisinde homeopatik tedavi kavramının anlaşılması - 4saat  

2. Homeopatinin etik kuralları - 1 saat  

3. Hastalık nedir? (Yaşam gücündeki zayıflık) - 2saat  

4. İlaç Bilgisi (yapay hastalıktan iyileşmeye giden yol) - 2 saat  

5. Simile Prensibi (Benzerlik Prensibi) - 2 saat  

6. İlaç Resmi (Deney, Toksikoloji, Tedavi Deneyimleri) - 6 saat  

7. Potensiyalizasyon (Dinamizasyon) ve ilaç hazırlama bilgisi - 6 saat  

8. Homeopatik ilaçların kökenleri - 1 saat  

9. Potensiyalize olmuş ilaçların homeopatik olmayan kullanımları - 1 saat  

10. Akut – Kronik Hastalık ayrımı - 4 saat  

11. Akut Hastalıklarda ilk anamnez - 2 saat  

12. Kent’e göre repertorizasyon ve semptomların ağırlıklarının belirlenmesine giriş - 4 saat  

13. Repertorizasyon nedir ve örnekler, vaka çalışmaları - 6 saat  

14. Akut hastalıklarda ilaç reaksiyonlarını anlayabilmek - 1 saat  

15. Örneklerle akut hastalıkların homeopatik tedavisi (Yaralanmalar-Akut ateşli hastalıklar-akut 

gastroenteritler) - 17 saat  

16. Bazı ilaçların sistematik olarak ilaç resimlerine homeopatik bakış (Aconitum, Belladonna, 

Calcium carbonicum, Nux-vomica, Arsenicum, Arnica, Apis, Rhus-tox, Bryonia, vb) - 20 saat  

17. Homeopatik literatür (Repertorizasyon kitapları, ilaç bilgisi kitapları, felsefe kitapları, yol 

gösterici kitaplar ve homeopatik literatürler) - 1 saat  

18. Günlük hekimlik pratiğine homeopatinin integrasyonu - 1 saat  

19. Hahnemann’ın yaşamı ve geliştirdiği tıp kavramının tarihsel gelişimi - 2 saat  

20. İlaç denemeleri (ilaçların ortaya çıkış hikayesi) - 1 saat  

21. Homeopatide Bilimsel Yöntemler ve Araştırma - 2 saat  

 

 

Modul 2  

 

1. Homeopatik anamnez sanatı ve prensipleri (Hasta anlatımı, tamamlayıcı sorgulama, biyografik 

anamnez) - 4 saat  

2. Hasta-Hekim ilişkisi - 2 saat  

3. Hastanın bireyselliği - 2 saat  

4. Hastalık tanısı ve ilaç tanısı arasındaki fark - 1 saat  

5. Repertorizasyon çalışmaları ve vaka çalışmaları - 4 saat  

6. Homeopatideki semptom zenginliğinin ve farklılıklarının kavranması - 2 saat  

7. Kısaltmalar ve işaretler, dökümantasyon ve sorgulama formları 1 saat  

8. Bazı akut enfeksiyöz hastalıklarda homeopatik tedavi - 3 saat  

9. Çocuk hastaya yaklaşım - 2 saat  

10. Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları - 2 saat  

11. Epidemik hastalıklar - 2 saat  

12. Araştırmaların üzerinden homeopatik etki prensiplerine ve klinik uygulamalarına bakış -1 saat  

13. Örnek ilaçlar: Lycopodium clavatum, Sulphur, Pulsatilla pratensis, Ignatia amara, Natrium 

muriaticum, Sepia, Hepar sulfuris, Calcium grubu, Natrium grubu, Capsicum, Colochynthis, 

Petroleum - 18 saat  

14. Demonstratif vaka uygulaması - 7 saat  

Modül sonu: 30 saat supervizyon  



 

Modul 3  

 

1. Homeopatik ilacın seçimi  

  Vaka’nın bilgisi, ilacın bilgisi - 1 saat  

Semptomların değerleri - 1 saat  

Sıradışı anahtar semptomlar - 2 saat  

Repertorizasyon ve Materia Medica karşılaştırması - 3 saat  

Uygun olan potens’in seçimi - 2 saat  

2. Kronik Hastalıklara giriş - 4 saat  

3. Miasma teorisine giriş (Psora, sikozis, sifiliz) - 4 saat  

4. Örnekler ile nosodların kullanımı - 2 saat  

5. Repertorizasyon örnekleri ve vaka çalışması - 9 saat  

6. Örnek ilaçlar: Lachesis ve diğer yılan ilaçları, Staphisagria, Ferrum grubu, Causticum 

Hahnemanni, Silicea, Phosphor , Amonium gurubu , Agaricus, Cicuta virosa, Antimonium 

tartaricum, Antimonium crudum, Secale cornutum, Chelidonum - 16 saat  

 

 

 

Modul 4 
 

1. Basit kronik hastalıklar - 2 saat 

2. Kronik vaka takibi - 2 saat 

3. İlaç reaksiyonları - 2 saat 

4. Tedavi sürecindeki kurallar - 1 saat 

5. Yeni semptomların ortaya çıkması - 2 saat 

6. Sonraki reçetelemeler - 2 saat 

7. Tek taraflı hastalıklar – “lokal hastalıklar” - 2 saat 

8. Baskılama ve semptom kayması - 1 saat 

9. Repertorizasyon örnekleri ve vaka çalışması - 22 saat 

10. İnterkurrent (ara) hastalıklar - 1 saat 

11. Tedavi engelleri (dışsal faktörler, regülasyon blokajları, iltihap odakları, baskılama, 

antidotlama) - 2 saat 

12. Tedavi hataları - 1 saat 

13. Homeopatik tedavi sırasında yardımcı önlemler - 1 saat 

14. Homeopatik İlaç ilişkileri - 1 saat 

15. Örnek ilaçlar: Carbo vegetabilis, Carbo animalis, Opium, Kalium grubu, Magnesium grubu, 

Argentum nitricum, Argentum metalicum, Tarentula hispanica, Tarentula cubensis, Lac caninum 

ve diğer Lac grubu, Veratrum album - 16 saat 

Modül sonu: 35 saat supervizyon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modul 5  

 

1. Psorik miyazma - 3 saat  

2. Sikotik miyazma - 3 saat  

3. Farklı repertoriler kullanarak vaka çözümleme (Bönninghausen, Knerr, Ward, Boger, Murphy, 

Roberts, Phatak, Boercike vb.) - 2 saat  

4. Hamilelik, doğum ve bebeklik dönemi hastalıklarında homeopatik tedaviye giriş - 3 saat  

5. Jinekolojik hastalıklar - 2 saat  

6. Çocukluk dönemi hastalıkları ve aşı sonrası gelişen reaksiyonlara homeopatik yaklaşım - 3 saat  

7. Diş, ağız ve çene hastalıklarında homeopatik yaklaşım - 2 saat  

8. KBB hastalıklarında homeopatik tedavi - 3 saat  

9. Zihinsel ve ruhsal hastalıklarda tedavi - 3 saat  

10. Acil durumlarda homeopatik tedavi - 2 saat  

11. Özellikle ağır akut hastalıklarda homeopatik tedavinin sınırları ve etki alanları - 6 saat  

12. Repertorizasyon örnekleri ve vaka çalışması - 27 saat  

13. Örnek ilaçlar: Medorrhinum, Thuja, Acidum nitricum, Hyoscyamus, Stramonium, Acidum 

sulfuricum, Zincum metallicum, Graphites, Lilium tigrinum, Cyclamen europaeum - 20 saat  

Modül sonu: 35 saat supervizyon  
 

 

 

Modul 6  

 

1. Sfilitik miyazma - 2 saat  

2. Ağır kronik hastalıklara yaklaşım - 2 saat  

3. Miyazma karışımları - 4 saat  

4. Homeopatik tedavide palyatif yaklaşımlar - 4 saat  

5. Homeopatide farklı yaklaşımlar - 5 saat  

6. Repertorizasyon örnekleri ve vaka çalışması - 19 saat  

7. Carcinosinum ve miyazması - 3 saat  

8. Tuberkulinum ve miyazması - 3 saat  

9. Örnek ilaçlar: Mercurius solubilis ve tuzları, Syphilinum, Aurum ve tuzları, Platinum 

metallicum, Plumbum metallicum, Alumina, Stannum metallicum - 14 saat 

Modül sonu: 35 saat supervizyon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DİŞ HEKİMLERİ İÇİN HOMEOPATİ EĞİTİM PROGRAMI  
 

 

Modül-1 

 

Homeopati Tarihi ve Felsefesi 

Hahnemann Hayatı ve Çalışmaları - 4 saat 

- Hipokrat’tan Hahnemann’a kadar benzerlik İlkesi ve tarihi - 4 saat 

- En düşük doz kavramı ve tek doz kavramı - 2 saat 

- Tek tedavi - hastanın bireyselliği ve tedavinin bilimsel değeri - 2 saat 

Hahnemann’ın insan ve sağlıklı insan, hastalık, hasta insan ve iyileştirmeyle ilgili görüşleri 

- Kronik ve Akut hastalıklar kavramı 8 saat 

- Miyasma teorisi - 10 saat  

Homeopatik kavramlar ve prensipler  
- Temeller ve Kavramlar - 10 saat  

- Homeopatik Dişçilik Anamnez – hastanın ve tedavinin kişiselleştirilmesi - 4 saat  

- Semptomların İncelenmesi – Hastanın semptomlarının kendi bütünlükleri içinde 

gözlemlenmesi - 10 saat  

- Klinik değerlendirme - 10 saat  

- Reperatorizasyon bilgisi ve kullanımı - 10 saat  

- Repertorizasyon çalışmaları, vakalar - 20 saat  

 

 

Modül- 2 Homeopatik Klinik Tedavi  
 

- Teşhis - 2 saat  

- Bir vakayı anlamak - 4 saat  

- Homeopatik ilaç seçimi – İlk ilaç seçimi - 4 saat  

- Homeopatik ve Klinik Prognoz – Homeopatik Kötüleşme ve baskılama - 2 saat  

- Tedavi ilkeleri - 4 saat  

- Tedavinin önündeki engeller - 2 saat  

- İkinci ilaç seçimi  

Homeopatik Materia Medica - 50 saat  

Homeopatik ilaç hazırlama ve potensiyalizasyon. Doz bilgisi ve uygulamaları. - 6 saat  

Diş hekimliği alanında homeopati kullanımı - 2 saat  

Diş hekimliği bilimi ve sanatı  

Önleyici ve palyatif diş hekimliği ile homeopatik yaklaşım arasındaki karşılıklı ilişkiler ve 

bağlantılar - 6 saat  

Hafifletici ve tedavi edici semptomatik diş tedavisi - 4 saat  

Oral patolojilerdeki hissiyatın ve lokalizasyonun önemi - 2 saat  

Homeopatik uygulama- Homeopatik diş hekimliği reçeteleri – 4 saat  

Diş hekimliğine özel Homeopatik tıbbi materia medica bilgisi - 20 saat  

Akut ve Kronik diş hastalıklarında homeopatik uygulama - 6 saat  

Peridontal ve endodontik patolojilerde homeopatik uygulamalar - 6 saat  

Oral cerrahi – Ameliyat sonrası işlemler ve İmplantodontide homeopatik uygulamalar - 6 saat  

Dental- pediyatrik homeopatik tedavi - 6 saat  

Temparomandibuler eklem disfonksiyonunda homeopatik uygulamalar - 6 saat  

Ağız hastalıklarında homeopatik uygulamalar - 10 saat  

 

 

 

 



ECZACILAR İÇİN HOMEOPATİ EĞİTİM PROGRAMI  
 

 

 

Organonun öğretisi içerisinde homeopatik tedavi kavramı ve etik kuralları, homeopatinin tarihsel 

gelişimi - 4 saat  

Hahnemann’ın yaşamı ve Homeopatinin bilimsel temelleri - 4 saat  

Homeopatide temel kavramlar, prensipler ve kısaltmalar. - 6 saat  

Homeopatik preperatlarda kullanılan materyaller, karakterizasyonları, etkileri ve homeopatik 

farmakope analizleri - 12 saat  

Homeopatide yararlanılan kaynaklar, monograflar, farmakopeler - 8 saat  

Homeopatide akut ve kronik hastalıklarda kullanılan biyolojik materyaller ve dilüsyonları -10 saat  

İlaç hazırlama teknikleri ve pratiği, Farmakopede yer alan üretim şekillerinin verilmesi, reçete 

örnekleri - 32 saat  

İlaca ilk reaksiyon, homeopatik kötüleşme - 4 saat  

Homeopatinin endikasyonları ve sınırları - 6 saat  

Homeopatik ilaç etkileşimleri ve toksikolojisi - 4 saat 

Homeopatide farklı yaklaşımlar (Bach çiçekleri, Schüssler tuzları vb.) - 24 saat  

Homeopatik Materia Medica bilgisi - 10 saat  

Türkiye’de ve Dünyada Eczacılık eğitiminde homeopatinin önemi, eczanelerde yer alan 

homeopatik preparatlar ve klinik uygulamalarına bakış - 4 saat  

Hastaya eczacılık açısından homeopatik yaklaşım ve danışmanlık; hastanın takibi - 2 saat  

Homeopati ve klinik uygulamalarında bilimsel araştırmalar - 4 saat  
Özel hastalıklar (tek taraflı, lokal, akut epidemik, ruhsal ve zihinsel hastalıklar) - 4 saat  

Homeopatik ilaçlarda yasal düzenlemeler - 4 saat  

Kompleks homeopati - 10 saat  

 

 

 

 
 

 

 

* T.C.Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili mevzuat 

çalışması nedeniyle eğitim programı, katılım şartları, program, ölçme ve değerlendirme kriteleri 

değişiklik gösterebilir. 

 

 



Ölçme ve değerlendirme:  
Teorik sınav (Tüm katılımcılar vaka uygulama sınavına girmeden önce teorik sınavı tamamlamak 
zorundadır. Sınav test ve yazılı sınav olarak uygulanır. Geçme notu 60`dır.) 
Vaka uygulama sınavı (Tüm hekimler sertifikasyon öncesi vaka uygulama sınavını tamamlamak 
zorundadır. Geçme notu 60`dır.) 
 

 
ÖĞRENME AMAÇLARI 

- Homeopatinin etki mekanizmasını tanımlamak 
- Kanıta dayalı tıpta homeopati uygulamalarının yerini tartışmak 
- Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak 
- Farklı klinik durumlar ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak 
- Farklı klinik durumlar ile ilgili uygun endikasyonlarda, homeopati uygulamalarını etkili ve güvenli     
  bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak  
- Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak 
  

 

ANAHTAR NOKTALAR 
- Yoğun ve katılımcıya özel eğitim programı  
- Geniş eğitmen kadrosu ile klinik tecrübelerin paylaşılma imkanı 
- İntegratif Tıp Derneği, Homeopati Çalışma Grubu desteği 
- Refresher (tekrar) kurslara %50 indirimli katılma imkanı* 
- Eğitim sonrası sınırlı danışmanlık hizmeti** 
 

İLERİ TARİHLER İÇİN KATILIMCILARA ÖNERİLER 
- Homeopati çalışma ağına katılın 
- Hasta deneyimlerinizi Homeopati Çalışma Grubu ile paylaşın 
- Yeniden sertifikasyon gerekliliklerini gözden geçirin 
 

YENİDEN SERTİFİKASYON ŞARTLARI*** 
- Homeopati Çalışma Grubuna devam eden üyelik 
- Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde homeopati ile ilişkili en az 20 saat mezuniyet sonrası eğitime 
(Sempozyum, kongre, İntegratif Tıp Derneği tarafından tanınan uzaktan eğitimler dahil) katılmış  
olmak 
- Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde en az 1 kez homeopati ile ilgili bir bilimsel çalışmada (derleme, vaka 
sunumu, klinik çalışma vb) görev almış ve sonucunda isim sıralamasına (yayın, sözel sunum, poster 
sunumu vb. için) girebilmiş olmak 
- Belirlenen yeniden sertifikasyon eğitim bedelini ödemek 
UYARI: T.C.Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili 

mevzuat çalışması nedeniyle eğitim programı, katılım şartları, program, ölçme ve değerlendirme 

kriteleri ve yeniden sertifikasyon şartları değişiklik gösterebilir. 

* Katılımcılar daha önce katılmış oldukları bir eğitimi tekrar etmek istemeleri durumunda kontejyan uygunluğu 
ile sınırlı olmak üzere ilgili eğitime ilan bedeli üzerinden %50 indirim ile faydalanabilecektir.    
** Eğitimler sonrası katılımcılara verilecek e-posta adreslerine gönderecekleri tecrübeler veya vaka örnekleri ile 
ilgili danışmanlık hizmeti verilecektir. 
****Yeniden sertifikasyon şartları ve yukarıda belirtilen diğer şartlar eğitmenlerin önerisi ve İntegratif Tıp 
Derneği yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.  

 



Organizasyon Sekreteryası 

 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi, YBEM 

Geleneksel, Tamamlayıcı 
ve Alternatif Tıp 

Uygulamaları Birimi 

 
Manuel Akademi 
Turizm, Eğitim, Organizasyon, 
Tanıtım 

Fax: +90 (246) 2370814 
Web: www.manuelakademi.com 
e-posta: manuelakademi@gmail.com 

 
İletişim 

 Dr.Sedat Yıldız 
+90 5077677322 
 

homeopatikursu@gmail.com  
www.homeopatikursu.com 

 
Eğitim yerleri (SDÜ YBEM Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Eğitim 
Şubesi olarak hizmet verecektir) 
1- İntegratif Tıp Derneği Eğitim Salonu, Büyükçekmece / İstanbul 
2- İntegratif Tıp Derneği Eğitim Salonu, Kadıköy / İstanbul 
3- İntegratif Tıp Derneği Eğitim Salonu, Gaziosmanpaşa / Ankara 

 
Kayıt 
Kayıt için tıp doktoru, kendi alanında uygulamak üzere diş hekimi olmak veya eczacı olmak ve eğitim 
sözleşmesindeki şartları kabul etmek gerekmektedir. Kontenjan her eğitim modülü için bir eğitmen 
başına en fazla 40 katılımcı ile sınırlıdır ve başvuru önceliğine göredir. 
 
Katılım ve Konaklama Ücreti  (31 MAYIS – 1 HAZİRAN – ANKARA LİMAK OTEL) 
1. Basamak ve tanıtım dersi için 350TL+KDV şeklinde uygulanacaktır.  
Konaklama Limak Otel gecelik 240TL (oda+kahvaltı), Golden Otel gecelik 120TL (oda+kahvaltı) 
Katılım talebiniz olması durumunda homeopatikursu@gmail.com adresine çalıştığınız kurum ve 
iletişim bilgilerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz. 
Ödeme Bilgileri 
Banka Adı: Halkbank  
Şube Adı: Isparta Sanayi Sitesi Şubesi 
Şube Kodu: 549 
Kurumsal Hesap Adı: Mustafa Yıldız     

TL:  09001004 IBAN: TR59 0001 2009 5490 0009 0010 04 

Eğitim ücretinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının organizasyon sekreteryası ve 
iletişim bölümüne e-posta, faks veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Kayıt ve konaklama 
ödemeleri Euro veya TL ödeme günündeki Merkez Bankası döviz efektif satış kuru esas alınacaktır. 
Ödemelerde banka transfer masrafları katılımcıya aittir. 
 

Diğer bilgiler: Organizasyon tarihine 60 günden fazla kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinin %50`si 

ve varsa konaklama ödemelerinin %50`si kesilerek kalan kayıt ücreti iade edilecektir. Organizasyon tarihine 60 gün ve daha 

az kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinden hesaplanan KDV oranı, kayıt ücretinin %50`si ve 

konaklama ücreti kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Tüm geri ödemeler planlanan eğitim tarihinden sonra yapılacaktır. 

Mustafa Yıldız Turizm, Eğitim, Organizasyon, Tanıtım organizasyon tarihlerinde, eğitim yerinde, eğitmenlerde, bilimsel 

programda, maksimum katılımcı sayısında, eğitim yerinde, otelde değişiklik yapma ve otel rezervasyonlarının dolması 

durumunda benzer koşullarda alternatif otel önerme hakkına sahiptir.  Mustafa Yıldız Turizm, Eğitim, Organizasyon, Tanıtım 

belirtilen hesaplar dışında yapılan ödemelerden sorumlu değildir. 

 

mailto:homeopatikursu@gmail.com
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EĞİTİM BİLGİLERİ (1/2)  (ÖZET) 
 

1.Eğitimin Adı:  
-Homeopati Eğitimi 

2.Amacı:  
- Homeopatinin etki mekanizmasını tanımlamak 
- Kanıta dayalı tıpta homeopati uygulamalarının yerini tartışmak 
- Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak 
- Farklı klinik durumlar ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak 
- Farklı klinik durumlar ile ilgili uygun endikasyonlarda, homeopati uygulamalarını etkili ve 
güvenli     
  bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak  
- Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak 

3.Kapsamı:  
 
Hekimler için en az 2 yıl içinde tamamlanması gereken yüzyüze ve uzaktan eğitim yoluyla 
(uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla %30’u olabilir) 400 saat teorik, 100 saat vaka 
çalışmaları/süpervizyon olmak üzere toplam 500 saatlik ders programı ve bu eğitim sonunda 
tamamlanması gereken en az yarısı kronik olmak üzere 20 vaka dosyasının hazırlanarak 
sunulması gerekmektedir. 
 
Diş hekimleri için 250 saat teorik, 50 saat vaka çalışmaları/süpervizyon olmak üzere toplam 
350 saatlik ders programı 
 
Eczacılar için homeopatik ilaçların hazırlanışı ve bu ilaçlara yönelik eczanede danışmanlık 
yapabilmek amaçlı, yüzyüze ve uzaktan eğitim yoluyla (uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla 
%30’u olabilir) 120 saatlik teorik ve 30 saatlik pratik olmak üzere en az 150 saatlik ders 
programı olmalıdır. 

4.Hukuki Dayanağı:  
-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 
-17/8/2005 tarihli ve 25909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
-22/12/2013 tarihli ve 28859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel 
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik (EK 5) 

5.Tanımlar: 
-Homeopati: “Benzerlik Yasasına” göre kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile bir 
organizmanın sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemdir. 
-Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 
-Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü 
-Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(YBEM) 
-Müdür: YBEM Müdürü  
-Birim: Merkez bünyesinde Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları Eğitim ve 
Araştırma Birimi  
-Koordinatör: Merkez bünyesinde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları 
Eğitim ve Araştırma Birimi Koordinatörü 

6.Eğitim İçeriğinde Yer Alan Konular: 
Eğitim programında tanımlanan eğitim müfredatı 
 



 
EĞİTİM BİLGİLERİ (2/2) (ÖZET) 
7.Eğitimin Süresi:  
-12-36 ay kısmi zamanlı 
 

8.Eğitim Programı, Yürütülme Usul ve Esasları: 
-Program birim tarafından ve merkez tarafından yetkilendirilen kurum tarafından yürütülür.  
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili 
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 
  

9.Eğitim Sorumlusu ve Nitelikleri: 
-Eğitim sorumlusu konuyla ilgili tecrübe ve bilimsel yayınlara sahip tıp doktorudur. 
 

10.Eğiticiler ve Nitelikleri: 
-Eğiticiler konuyla ilgili çalışmalara sahip tıp doktorlarıdır. 
 

11.Eğitim Merkezi Özellikleri ve Donanımı: 
-Eğitimler, üniversitenin derslik ve laboratuvarları ile farklı şehirlerde eğitim salonlarında 
yeterli uygulama ve ilk yardım ekipmanı ile düzenlenir. 
 

12.Eğitim Materyali: 
- Standart sunum imkanları 
-Eğitim notları 
 

13.Katılımcılar ve Nitelikleri: 
-Tıp doktoru ve kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimi ve danışmanlık amacıyla 
eczacılar 
 

14.Sınav Biçimi, Değerlendirilmesi ve Başarı Ölçütü: 
-Her modül kapsamında pratik uygulamaların değerlendirilmesi 
-Ayrıntıları tanımlanacak olan teorik ve pratik sınav 
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili 
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 
 

15.Sertifikanın Geçerlilik Süresi: 
-3 yıl 
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili 
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 
 

16.Sertifikanın Yenileme Ölçütleri: 
-20 saatlik yenileme eğitimi ve 
-Konuyla ilgili bilimsel etkinlik katılımı ve/veya 
-Bilimsel çalışma (sunum, poster, makale) 
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili 
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 
  

17.Denetim Esasları, Denetçiler ve Nitelikleri: 
-Eğitim, birim koordinatörlüğü tarafından denetlenir. 
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili 
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


