VİTAMİNGİLLER PODCAST SUNAR
TÜRKİYE'NİN HOMEOPATLARI
Vitamingiller Kimdir?
“En mahrem yerimiz midemizdir “ diye düşünen bir grup kadın, kariyerlerinin güvenli sularında yol alırken
hormonlarının sesini dinleyip bebek yaptılar. Önceleri “ne yesem” diye başlayan sorular, 6. aydan sonra “ne
yedirsem” diye devam edince okumaları arttırdılar. Diyet kavgalarından ve ambalajlı besinimsilerden fena
halde sıkıldılar. Eğitim aldılar, kendilerini eğittiler, bildiklerini paylaştılar. Düzene uymaktansa kendi mutfak
düzenlerini kurmayı tercih ettiler. Sosyal medyada birbirlerini görünce hemen tanıdılar. Ülkeler aşıp kafa
kafaya verdiler. Ezberlerin tersinden giden yolu en çok sevdiler. Kadim bilgi ve doğal akışın önünde saygıyla
eğildiler. Bütüncül tıbba gönül verdiler.
“En etkili ilaç, yediklerimizdir” deyip yola koyuldular.
Herkes köşesine çekildi. Ve hikaye böyle başladı.
Bu siteyi varlık sebebimiz, çocuklarımıza ithaf ediyoruz.
Vitamingiller Ailesi
www.vitamingiller.com

Serdar Büyüközer Kimdir?
Homeopati öğrenmeye 2010 yılında İstanbul'daki Homeopati Derneği'nde başladım ve bu eğitimi 2014
yılında tamamladım. Ayrıca İstanbul'a yaptıkları aylık ziyaretler sayesinde bir yıl Rita Kaya'dan, iki yıl Gudrun
Thielmann'dan sınıf eğitimi aldım. David Little'ın dört yıllık Homeopatik Online Education programını bitirdim
ancak güncellenmiş halini (Homeopathic Compendium) hala okuyorum. Üçü yurt dışında olmak üzere sekiz
homeopati kongresine katıldım. Ülkemizi ziyaret eden homeopatların ileri düzey seminerlerine katılmayı
sürdürüyorum. Beğendiğim ücretli veya ücretsiz eğitimleri de internet üzerinden takip ediyorum.
Biri yeni başlayanlar için, biri de ciddi olarak homeopati öğrenmek isteyenler için yazdığım iki kitabım var.
Çalışmalarım hakkında daha fazla bilgi için : www.woto.com/homeopati

Vitamingiller Podcast
Bir şekilde günümüz sosyal medyası üzerinde yollarımız kesişti, tanıştık ve birlikte program yapmaya
başladık. Önce 8 program homeopatik teoriyi anlattık. Ardından sekiz program daha çektik ve 23 homeopatik
ilacın ilk yardım amaçlı kullanımını anlattık. Şimdi de Türkiye’nin homeopatlarını tanıtacağız. Yani Türkiye’nin
hangi şehrindedirler, nerede nasıl hasta kabul ederler, homeopati ile nasıl tanışıp nerede öğrenmişlerdir ve
ne kadar tecrübeleri vardır... bu tür konuları bir sohbet ortamında konuşacağız.
Podcast nedir? İnternet ortamında paylaşılan ses kaydıdır. Canlı yayın şeklinde de olabilir ama biz
sohbetimizi canlı paylaşmıyoruz, rahat rahat çekimlerimizi yapıyoruz. Kayıt bittikten sonra dil sürçmelerini,
öksürük seslerini, hataları düzeltip ayıklayıp başına sonuna tanıtım müziğimizi yerleştirip ondan sonra
herkesin beğenisine sunuyoruz. Yani çekimler son derece stressiz. Üstelik herkes evinde kendi
bilgisayarından bağlanıyor kayıt için, bir taraftan çayımızı içiyoruz bir taraftan sohbet ediyoruz. Bu arada
bugüne kadar yaptığımız podcastlarımızı dinlemek isterseniz: https://vitamingiller.com/podcast/
Buraya kadar olan kısım ilginizi çektiyse ve programımıza konuk olmak istiyorsanız, şimdi ikinci sayfaya
geçin.

Türkiye'nin Homeopatları Programına Kimler Konuk Olabilir?
Yurtiçinde veya yurtdışında homeopat olma eğitimini tamamlayarak “homeopat” ünvanını elde etmiş ve
ülkemizde hasta bakmaya başlamış herkes programımıza katılabilir. Çünkü programımızın ana amacı
kendilerine homeopat arayan hastalara yol göstermektir.
Konuklarımıza Neler Soracağız?
Herkesin merak ettiği tipik tanışma sorularını mecburen ve gerekli olduğu için soracağız. İsim, size muayene
olmak için nasıl ulaşırız, hangi eğitimleri alarak homeopat oldunuz, tıp eğitiminiz de var mı, sizi homeopat
olmaya motive eden şey ne oldu. Uzmanlığınız ve tecrübeleriniz gereği özellikle tercih ettiğiniz bir hasta
grubu var mı, tercih etmediğiniz bir hasta grubu var mı... gibi.
Bu sorulara ek yapmak isteyen dostlar bana facebook üzerinden ulaşıp geri bildirim verirlerse memnun
olurum.
Klasik sorulara ek olarak her konuğumuza sadece o konuğumuzun ilgi alanına giren soruları da soracağız.
Örneğin derneklerde görev almış olan homeopat dostlarımıza Türkiye’nin homeopati dernekleri hakkında ve
homeopati eğitimleri hakkında sorular soracağız. Eczacı homeopat dostlarımıza Türkiye’deki homeopatik ilaç
ruhsatlandırma süreçlerini soracağız. Uluslararası homeopati kuruluşları ile bağlantıda olan, yurtdışından
eğitmen getirip üst düzey derslerin verilmesini sağlayan homeopatlarımıza bu ilave konuları da soracağız.
Homeopati ile ilgili herhangi bir ürün satan homeopatlarımıza bu ürünlerin neler olduğundan bahsetme
imkanı vereceğiz (kitap, ilaç, yazılım, aksesuar vb). Elbette hangi programda nelerin konuşulacağını o
konuğumuzun bu tür özel ilgi alanları ve tecrübesi belirleyecek.
Ne sıklıkta program yapacağız?
Ortalama olarak haftada bir program yayınlayacağız, homeopatlarımızdan ilgi olduğu sürece çekimlerimiz
devam edecek. Üstelik belli bir süre sonra yeni başvuru olmadığı için dursak bile, eğitimler devam ettiği için,
aramıza yeni homeopatlar katıldıkça tanıtımlarımız da devam edecek.
Teknik konular
Aslında bugüne kadar SKYPE, WHATSUP gibi programlarla görüntülü görüşme yaptıysanız, bizimle de
görüşmeye hazırsınız demektir. Biz, Google’ın HANGOUTS programını kullanıyoruz. Android cep
telefonlarında standart olarak var. Windows yüklü bilgisayarlarda da CHROME internet tarayıcısının eklentisi
olarak var. Yani size bu ikisinden biri lazım. Bir de GMAIL uzantılı bir email adresi. Sesinizin kaliteli bir şekilde
kayıt edilebilmesi için yüksek hızlı kaliteli bir internet bağlantısı ve gürültü önleme (noise cancellation) özelliği
olan iyi bir kulaklıklı mikrofon da işleri baya kolaylaştırır. Stres yapmayın, çekimlerden önce prova yapacağız,
her şeyin çalıştığını görüp eksikleri tamamladıktan sonra esas çekimleri yapacağız.
Hukuki konular
Konuklarımız programımıza kendi istekleri ile katılırlar ve paylaştıkları bilgileri (gerek ses kaydı, gerekse
kaydı yapılan programın yazılı özeti ve hastalara yol göstermek amacı ile oluşturulmuş ve oluşturulacak diğer
rehber dökümanlar) internet ortamında serbestçe ve elbette amacına uygun olarak paylaşmamıza
otomatikman onay vermiş sayılırlar. Elbette diledikleri zaman kayıtlarını kaldırmamızı istediklerinde bunu da
memnuniyetle yapabiliriz. Katılımcılarımız bu program için herhangi bir ücret ödemezler. Biz de paylaştıkları
bilgiler nedeniyle kendilerine ödemeyiz. Programın amacı tamamen homeopat arayan hastalara Türkiye’de
ulaşabilecekleri homeopatları tanıtmaktır. Program bir kerelik bir canlı yayın değildir ve yapılan kayıt
vitamingiller.com ve onunla ilişkili blog vb ortamlarda ve ayrıca Serdar Büyüközer’in homeopati tanıtım
sitelerinde süresiz olarak yer alacaktır. Diğer taraftan, kontrolümüz dışında, bizim de ücretsiz olarak
yararlandığımız servisler kullanımdan kalkarsa veya erişime kapatılırsa yayınlarımız geçici veya kalıcı olarak
ortadan kalkabilir. Ülkemizde 2002’den beri homeopati ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Yine de 200
yılı aşan homeopati tarihinde ülkemizin deneyimleri çok yenidir ve henüz gerekli tüm yasal düzenlemeler
yapılmamıştır. Bazı düzenlemelerimiz de başka ülkelerin uygulamaları ile aynı değildir. Homeopati eğitimini
tamamlamış olsalar dahi tıp doktoru olmayan homeopatlar şu an mevcut yasalar çerçevesinde homeopatik
tedavi yapmaya izinli değillerdir. Tıp doktoru olmadığı halde hasta bakıyorum diye programımıza katılan
homeopatlar bunu programımızda beyan ettikleri takdirde bundan doğabilecek yasal sonuçlara razı ve hazır
olmalıdırlar.

BAŞVURU FORMU
Sevgili homeopat dostlarım, lütfen bu formu bir formalite olarak ve bir kabul/red formu olarak görmeyiniz.
Başvuran ve hasta bakan her homeopata programımızda yer vereceğiz. Burada dolduracağınız bilgileri biz
de web sitelerimizde metin olarak paylaşmak için istiyoruz sadece.
Niyetimiz haftada bir yeni program çekmek. Çekim sıralamasında ufak oynamalar yapabiliriz ancak lütfen bu
konuda bir alınganlık sergilemeyiniz. Tamamen pratik nedenlerle, aynı konuda ve aynı şehirde çalışanların
çekimini arka arkaya yapıp yayınlamak yerine araya başka şehirde veya başka uzmanlık alanına odaklanmış
(diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık) bir dostumuzu koyarak kısa sürede daha geniş bir alanda bizi
dinleyenlerin beklentilerini karşılamak için bunu yapıyor olacağız.
Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere, Türkiye’nin dört bir tarafından homeopati duyuldukça “kime gideyim, benim
şehrimde homeopat var mı?” sorusu geliyor. O yüzden arka arkaya büyük şehirlere odaklanmak yerine arada
diğer şehirlerimizde yaşayan homeopatlara da –daha geç başvurmuş olsalar da- öncelik verebilirim. Lütfen
darılma gücenme olmasın. İstekli olan herkesle çekim yapacağım.
Bu sorulara eklemek istediğiniz yeni sorular varsa lütfen bana facebook üzerinden ulaşıp geri bildirim veriniz.
Adı ve soyadı
Ünvanı
Tıptaki uzmanlık alanı
Bitirdiği tıp okulu
Bitirdiği homeopati okulu
Üyesi olduğu homeopati dernekleri
Homeopat olduğu yıl
Homeopati hastası kabul etmeye başladığı yıl
İlgisi ve bilgisi nedeniyle özellikle tercih ettiği bir
hasta grubu var mı?
İlgi veya bilgi alanına girmediği için özellikle
tercih etmediği bir hasta grubu var mı?
Randevu almak için aranacak telefon no
Randevu almak için yazılacak e-posta adresi
Web sitesi
Facebook sayfası
Muayenehanenin açık adresi
SKYPE, WHATSUP gibi teknolojilerle uzaktan
hasta bakıyor mu?
Not: Program sırasında sizi homeopat olmaya teşvik eden nedenleri de konuşacağız.

