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Neden bu konu? 



Tarihçe… 

 2002  “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık 

Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında 

Yönetmelik” 

 

 2010  “Hekimlere Yönelik Fitoterapi Sertifika Eğitim 

Programı Standartları” 

 

 2012  T.C Sağlık Bakanlığı “Geleneksel Tamamlayıcı ve 

Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı”  



2014’de… 



2015 



Yönetmelik… 



 

“Ünite ve uygulama merkezlerinde 

yapılabilecek uygulamalar” 

 

1) AKUPUNKTUR 

2) APİTERAPİ 

3) FİTOTERAPİ 

4) HİPNOZ 

5) SÜLÜK 

6) HOMEOPATİ 

7) KAYROPRAKTİK 

8) KUPA UYGULAMASI 

 

 

9) LARVA UYGULAMASI 

10) MEZOTERAPİ 

11) PROLOTERAPİ 

12) OSTEOPATİ 

13) OZON UYGULAMASI 

14) REFLEKSOLOJİ 

15) MÜZİKTERAPİ 

 

Bu uygulamalar bilimsel mi ? 



Bu uygulamalar yalancıbilim (pseudobilim) mi? 



Bu uygulamalar yalancıbilim (pseudobilim) mi? 

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/gatt_2017.pdf 



Bu uygulamalar yalancıbilim (pseudobilim) mi? 



Yalancıbilim (pseudoscience) 

  

 Bilimsel yaklaşımlar kullanılarak ileri 

sürülen  ancak bilimsel çalışmaların 

gerektirdiği standartları (materyal, metot, 

test edilebilirlik vb) taşımayan iddia, inanç, 

bilgi ve uygulamalar bütününe verilen 

addır 

 

 



 1. İspat etmeye çalışmaz, ikna etmeye çalışır 

 2. Çıkış noktası kişisel beyanatlar ve hikayelerdir 

 3. Literatürü (eğer denebilirse) sade vatandaşa yöneliktir 

 4. Araştırması (eğer varsa) istisnasız sallapati yapılmıştır  

      Standartları, ölçüm hassasiyeti, validasyonu yoktur 

      Başarısızlıklar göz ardı edilir, mazeret ileri sürülür 

 5. Bilinçli olarak detaylar gizlenir ve mistik bir hava verilir    

 6. İleri sürülen iddia hiçbir suretle terk edilmez, değiştirilmez 

• Hiçbir ilerleme olmaz, somut bir ürüne varılmaz 

1.“Pseudo”bilimin karakteristik özellikleri 
Rory Coker, Distinguishing Science and Pseudoscience, www.quackwatch.com 







 Birimi nedir ?  
  (Watt, Joule, Erg, Beygirgücü, ..) 

  

 Nasıl ölçülür ? 
 (AVOmetre, Spektrometre, ..) 

 

 Depolanabilir mi ? 
 (Pil, Akümülatör, ..) 

Biyoenerji hakkında cevaplanamayan sorular 

Yalancıbilim (pseudobilim) örneği… 



1. Buluş önce medyaya açıklanır 

2. Mucit tek başına keşfetmiştir  

3. Buluş bir tesadüf sayesinde olmuştur  

4. Güç odakları mucidi baskılıyordur  

5. Bilimsel etki saptanma sınırındadır  

6. Etki yeni bir doğa kanunuyla açıklanır 

7. Buluş asırlardır bilindiği için saygındır 
 

Robert L. Park,  Seven Warning Signs of Bogus Science 

http:\\www.quackwatch.com 

2. Pseudo”bilimin Yedi Belirtisi 





1. Şarlatanlık kolay  anlaşılır 

2. Sadece akılsızlar kurban olur 

3. Devlet bizi şarlatandan korur 

4. Alternatif tıp bilimselleşiyor (?) 

5. Minör şarlatanlık zararsızdır 
 

Stephen Barrett, Common Misconceptions About Quackery 

http:\\www.quackwatch.com 

3. Şarlatanlık Konusunda Yanıltıcı Önyargılar 



Mesleki bıkkınlık 

Düşük mesleki saygınlık 

Maddi kazanç dürtüsü 

İnançların aklı ele geçirmesi 

Gerçekle yüzyüze gelme şoku  

Peygamberlik dürtüsü 

Paranormal eğilimler 
         (paranoid-psikopatik kişilik, konversiyon fenomeni) 
 

William T. Jarvis,   Why Health Professionals Become Quacks 

http:\\www.quackwatch.com 

4. Sağlık Profesyonelleri Neden Şarlatanlaşırlar ? 







Şubat 

2020 



• Dünyaca ünlü ama pek tanınmayan bir doktor bulmuştur 

• Adı karmaşık ama kulağa bilimsel gelen bir terimdir 

• Parlak ışıklar saçar, çok sayıda düğmeleri vardır 

• Her hastalığı iyileştirir 

• İyi olsanız da kullanmanızı gerektirecek nedenler vardır 

• Bilimadamlarının ölçemeyeceği kadar az enerji kullanır 

• Kilometrelerce öteden iyileştirir 

• Vücudu ısıtır / titretir / emer / sarsar, vb. 

• Sonuç almak için özel durum / zaman, vb. gerekir 

• Normal doktorlarda bulunmaz 

• Posta ile veya özel satış merkezlerinden alınabilir 

• Resmi sağlık otoriteleri onay vermemiştir 

• Üretici nasıl çalıştığını tam olarak açıklamaz 

5.Şarlatanlık Ürünü Tıbbi Cihaz (?) Nasıl Anlaşılır ? 

B. McCoy (Curator, Museum of Questionable Medical Devices) Ouack! Tales of Medical Fraud 

www. quackwatch.com  



“Adı karmaşık ama kulağa bilimsel gelen bir terimdir” 



“Her hastalığı iyileştirir” 



• Hastalık doğal seyrini izleyerek hafiflemiş olabilir 

• Bir çok hastalık dönemseldir 

• Plasebo etkisi öne çıkmıştır 

• En başta tanı-prognoz konusunda hata yapılmıştır 

• Geçici duygulanım iyileşmeleri “tedavi” olarak algılanır 

• Hastanın psikolojisi hüküm verme hatası yaptırabilir 

• İyileşen kişiler bunu “asıl tedavi”ye bağlamazlar 

7. “Pseudo”bilim ürünü tedaviler 

neden işe yarıyormuş gibi algılanır? 
 

Barry L. Beyerstein, www.quackwatch.com 



 

Geleneksel, Alternatif ve 

Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 
 

1) AKUPUNKTUR 

2) APİTERAPİ 

3) FİTOTERAPİ 

4) HİPNOZ 

5) SÜLÜK 

6) HOMEOPATİ 

7) KAYROPRAKTİK 

8) KUPA UYGULAMASI 

 

 

9) LARVA UYGULAMASI 

10) MEZOTERAPİ 

11) PROLOTERAPİ 

12) OSTEOPATİ 

13) OZON UYGULAMASI 

14) REFLEKSOLOJİ 

15) MÜZİKTERAPİ 

 

Bu uygulamalar bilimsel mi, yalancıbilim 

(pseudobilim) mi? 



İyi bir yalancıbilim (pseudobilim) 

örneği Homeopati 

  

 Sağlam bir insanda bir hastalığın hastalık 

belirtilerini ortaya çıkarabilecek 

maddelerin, çok düşük dozlarda, hastaya 

verilmesiyle hastanın tedavi edilebileceği 

inancına dayanan bir alternatif tıp 

yöntemidir 

  



“Farmakoloji disiplini ile 

tamamen zıttır”  



Homeopati nasıl ortaya çıktı ? 

 

 1700’lü yılların sonlarında 

  Almanya’da yaşamış Samuel Hahneman (1755-1843)  

  

 Dört temel bedensel sıvıdaki dengesizlik 

 Kan, balgam, kara safra ve sarı safra 

 

 Kan akıtma, bağırsakları boşaltma, sülük kullanarak kan 

emdirme gibi uygulamalarla bu sıvıları dengelemeye 

çalışmış 

 

  

 



Homeopatinin ilkeleri - 1 

“Çivi çiviyi söker (Benzer benzeri 

iyileştirir)” 

 

 Bir belirti, ancak aynı belirtiyi ortaya çıkaran 

bir madde ile tedavi edilebilir 

 

Uykusuzluk;  kahve çekirdeği  

Sıtma; üşüme, titreme ve ateş yapan madde 



Homeopati nasıl ortaya çıktı ? 

 

 Hahnemann kendince farklı bir bakış açısı 

geliştirdi. Dengesizliğe neden olduğu 

düşünülen zehir veya toksinden küçük bir 

doz verilirse, vücudun kendi sıvılarını 

dengeleyebileceği şeklinde bir yaklaşım 

geliştirdi. Buna “Benzerler Yasası” adını 

koydu… 



Homeopatik maddeler 

• Sıtmaya karşı koruyucu olduğu iddia edilen bir 

homeopatik çözeltinin içinde Afrika’daki sivrisineklerin 

ürediği bir gölden gelmiş ezilmiş çürümüş bitkiler 

kullanılmaktadır. Bu bileşenler, genelde hastaların 

tarafından içerikleri anlaşılamayacak şekilde latince 

isimleri ile anlatılır ve bu şekilde pazarlanırlar. 

  

• Benzerlik ilkesi gereği, sadece bitkisel maddeler değil 

süt, kan, dışkı, idrar, tırnak, yara kabukları, 

mineraller, kimyasal bileşenler gibi maddeler 

homeopatik ilaç bileşeni olarak kullanılabilirler.  

 



Homeopatinin ilkeleri - 2 

“Seyreltme” 

 

“Sonsuz Küçükler Yasası” 

 

1796 uygulamaya başladı, Hahnemann, 

teorisini 1807’de yayınladı 

 

Seyreltiler 1030’da 1’e kadar çıkabilir  

 



Homeopatinin ilkeleri - 2 

• Homeopatik çözelti  

• Ana tentür  (su veya alkolde)  

• Ana tentür, 9 ölçü suyla karıştırılır, 

(“1X”,1/10, 10−1)  

• 1X’lik çözeltinin bir ölçüsü, tekrar 9 ölçü 

suyla karıştırılır (“2X”, 1/100, 10−2) 

• “3X, 4X, 5X”… “30X” gücündedir  







Homeopatinin ilkeleri - 2 

 Avogadro sabiti yaklaşık 6 x 1023 

   (Elementin 1 molekülündeki atom sayısı) 

  

 Hahnemann’ın çoğu seyreltisininde aktif 

madde olmadığı kabul edilmektedir, 

yorumlanmaktadır (1811)  

  

  30X’lik” bir homeopatik çözelti sudan 

başka birşey değildir ve içinde aktif hiçbir 

madde yoktur.  

 

 



Seyreltme işlemi nedeniyle homeopatik 

maddelerin farmakolojik herhangi bir etkisi 

yoktur 



Homeopatik çözelti etkin madde 

olmadan nasıl etkili ? 

Günümüzde, homeopatlar suyun hafızası 

olduğunu kabul ederler… 

   

 Son üründe etkin madde olmaması önemli değil, 

 Çalkanan su molekülleri, etkin madde moleküllerini hatırlıyorlar, 

Hatırladıklarını sonra bağışıklık sistemine aktarıyor, 

 Vücudun kendini iyileştirme sürecini başlatıyorlarmış  

  

Günümüzde suyun hafızası olduğuna dair hiçbir bulgu yoktur  

 



Homeopatinin ilkeleri - 3 

“Çalkalama” 

  

 Her seyreltmede test tübünü iyice 

çalkalamak  

  

 İddia: Karışım seyreltilirken ne kadar çok 

çalkalanırsa, o kadar etkin hale gelir 

 



Neden homeopati tercih edilmekte ? 

 
 Sağlık personelleri dahil birçok kişinin 

homeopatinin gerçekte ne olduğunu bilmemesi 

  

 Bir akupunktur tekniği, bitkisel tedavi sanılmaktadır  

  

 Kanıta dayalı modern tıbbın çaresiz kaldığı bazı hastalıklar,  

 Doğal yollarla tedavi olma isteği  

  

 Alternatif tıp kavramının yeterince bilinmemesi 

 

 Birçok hasta homeopatinin gerçekten ne 

olduğunu öğrenince homeopati uygulamasını 

bırakmaktadır 

 



Homeopati neden hastaya zarar verebilir ? 

 

 Etkin madde olmadığı için etki ve yan etki yoktur 

 

 Modern tıp uygulamalarında kanser ilaçlarının 

birçok yan etkisinden rahatsız olan kanser 

hastaları, homeopati ile yan etki gözlemeden  

tedavi olduklarını düşünürler. Aslında tedavi 

olmamaktadırlar. 

 

 Homeopati'nin plasebo etkisi dışında bir faydası 

olduğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanamamıştır 

 







Boşuna harcanan para… 



Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif 

tıbba yaklaşımımız… 

 Yönetmelikte tanımlanan 15 

uygulamanın çoğu yalancıbilim 

(pseudobilim) kapsamına girmektedir  



Meta 

analiz 

Randomize 

kontrollü çalışma 

Kohort çalışması 

Olgu-kontrol çalışması 

Olgu raporu 

“Editorial”, klinik görüş, vd 

Hayvan verileri, in vitro çalışma, vd 

Kanıt 

piramidi 



“Kanıta-dayalı tıp sadece 

meta analizler ve randomize 

denemelerden ibaret değildir.  

Sorduğunuz klinik soruya  

yanıt olabilecek   

mümkün olan en kaliteli kanıtın 

aranmasıdır”  

 Sackett ve diğ. Editorials: 

Evidence based medicine: what it is and what it isn't  

Br Med J  312: 71-72, 1996  



Kanıta Dayalı Tıp - SIGN kriterleri 
 (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

1++ Yüksek kalitede meta analiz, randomize kontrollü çalışmaların 
(RKÇ) “review”ları, yan tutma ihtimali çok düşük RKÇlar 

 

1+ İyi yapılmış meta analizler, RKÇların “review”ları, yan tutma 
ihtimali düşük RKÇlar 

 

1- Meta analizler, RKÇların “review”ları, yan tutma ihtimali yüksek 
RKÇlar 

2++  Vaka kontrol ve kohort çalışmaların 

yüksek kalitede “review”ları ...... 

2+  ....... 

2-  ....... 

  3 ....... 

   4 Uzman görüşü 

A düzeyi kanıt 

B ...........  

C ....... 

D ..... 



http://www.sign.ac.uk 







Lancet  361: 2017-2023, 2003 

  81 788 patients Vitamin E  etkisiz 

138 113 patients Vitamin A  mortalite arttı ! 



unproven 



These statements 

have not been 

evaluated by FDA 
 

This product  

is not intended to 

diagnose, treat, 

cure or prevent 

any disease 



Tayvan’da 8 hastane 

2609 “Çin İlacı” 

% 23.7’sinde 
 

Asetaminofen, 

Prednizolon, Kafein 

Hidroklorotiyazid, 

İndometasin 

http://meds.queensu.ca 



Teşekkür… 

Bu sunumda Hocam Prof.Dr. M.Oğuz 

Güç’ün çeşitli sunumlarından kısmen 

faydalanılmıştır  

 

“Tıbbın alternatifi olmaz”  

 

 


