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Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği 

 

Derneğimiz Hakkında; 

Ülkemizde son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan tedavi 

metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan uygulamaları kayıt altına alarak bir veri 

tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu tedavi ve tedavi  destek metodlarının  tekrar edilebilirliği, 

uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimi oluşturmak 

üzerine çalışmalar yapmaktır.  

Öncelikle ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven aralığı geniş 

olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır. Schussler Mineralleri ve Bach Çiçekleri 

Terapisi Homeopati başlığı altında, Aromaterapi ise Fitoterapi başlığı altında yer almaktadır.  Bunun dışında 

girişimsel yöntemler ile ilgili olarak çalışmalarımız da devam etmektedir. 

İnanıyoruz ki; bilimsel zemine oturmuş geleneksel uygulamalar hekimler, eczacılar, psikologlar, 

veterinerler, hemşireler, diyetisyenler gibi hem sağlık sisteminde çalışan kişilerin güvenlerini  ve uygulama 

heyecanlarını perçinleyecek, hem de hastalarımızın bu yöntemlere olan inancını arttıracaktır.  

Bu  amaç doğrultusunda sağlık profesyonelleri için yurt içi ve yurt dışı katılımcılı eğitimler 

düzenlemek, tecrübe paylaşım toplantıları yapmak, beslenme okulu çalışmaları yapmak, dergi ve kitap gibi 

basılı yayınlar yapmak ve ilgi alanlarımız çerçevesinde gönüllü ve sosyal faaliyetler yapmak için bir aradayız.  

Birlikten kuvvet doğması ve bu kuvvetin bütünün iyiliğine yansıması dileklerimizle,  

 

 

Yönetim Kurulu: 

Uzm. Ecz. Tuba Çalık Durmaz , Başkan 

Ecz.Ezgi Koçak, Genel Sekreter  

Ecz.Sinem Us, Başkan Yardımcısı 

Ecz.Mahi Gül Koç, Sayman  

Ecz.Nurdan Köylü, Denetmen 

Uzm. Ecz. Berna Barut Bayram, Denetmen 

Ecz. Şeney Şentürk, Üye 

Uzm. Ecz. Fatma Bilgili Henden, Üye 
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Bu sayımızda; kış mevsiminin sonuna gelsek de, geçtiğimiz mevsimsel hastalıklardan elde ettiğimiz 

tecrübeler ışığında; 

 

 Grip’te kullanılan 3 remedi seçtik ve hastalıklardaki kullanımına baktık,  

 Bach Çiçeklerinden Honeysuckle ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 En yüksek 1-8 sineol oranına sahip Defne yaprağı yağı ile ülkemizin değerlerine sahip 

çıktık, 

 Öksürükte kullanılan 3 bitkiden hareketle Fitoterapi reçetelerini hazırladık. 

                

   Mart ayında Allerji konulu bültende buluşmak üzere, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÜTAD Şubat  2019 Sayı:1                                                                                                                                             Sayfa 3 / 7 
 

1-BAPTISIA TINCTORIA-BAPT-Yabani indigo  

Bapthisyayı tercih edeceğimiz hastalarda: yüksek ateş (tifo ateşi)ne eşlik eden 

boğaz ağrısı, kötü kokulu nefes, ağır , ağrıyan kaslar ,ani yorgunluk görülür. 

Tablo:Titreme ile başlayan, baş, sırt, kol ve bacaklarda hissedilen yoğun kas 

ağrıları şeklinde kendini gösterir. Hasta bitkin düşer, uyuşur, düşüncelerini 

toparlayamaz ve düzgün konuşamaz, şiddetli zihin karışıklığı ve uykulu hali 

vardır. Gözleri kanlanmış,dişetleri şişmiş, yüzü kızarmıştır. Semptomlar 

soğuk, nem,baskı ile kötüleşir.Yattığı yeri sert ve rahatsız hisseder,cenin 

pozisyonda yatmak ister. Solunum güçlükle yapılır,ciğerler küçülmüş 

gibidir,boğulma hissi ile uyanır.  

2-EUPATORIUM PERFOLIATUM- EUP-P – Grip otu 

Eup-p tercih ettiğimiz hastalarda; bütün vücutta kırıklık, yara bere hissi ile 

kemiklere yerleşen kemikler kırılmış gibi hissettiren derin ağrılar (boneset) ile 

karakterizedir. Sıtma ateşi-aniden gelen, başta baskı hissi ile ağrı, kalın, paslı 

dil, büyük susuzluk, kramplar ve ateş titremesi sonrası  kusma,kaslarda ve 

sırtta büyük ağrılar tabloya eşlik eder. Göğüste ağrı ve hassasiyetle birlikte 

kuru, tırmalayıcı –hareketle kötüye giden-öksürük hastayı rahatsız eder. (bu 

öksürük bry, drossera, kreasatum, nat-s, sep’da görülür). Sıcak hava, sıkı 

örtünmek iyi gelir, en ufak esinti titremesini arttırır. Başı yüksekte yatmak 

nefes darlığına iyi gelir. Ateşten yorgunluk, bitkinlik(bry) görülür, ama bry 

gibi terlemez. Eup –p ağrısı hastayı ajite edip hareket etmek zorunda bırakır 

ama hareket rhus-t hastası gibi ağrıyı rahatlatmaz, bry ağrısı hastayı sabit 

kalmak zorunda bırakır. Ateş nöbetleri titreme ve ürperme ile seyreder, 

ürpermeden önce susuzluk başlar, kemiklerde şiddetli ağrılar eşlik eder. 

Ürperme ve ateş evreleri arasında kusma karakteristiktir. 

3-GELSEMIUM SEMPERVIRENS-GELS-Yabani yasemin 

Semptomlar genel olarak konjestif kökenlidir, kol bacaklar soğuk, baş ve 

omurga sıcak ve yakıcıdır. Omurgada kuyruk sokumundan art kafaya kadar 

yükselen soğuk dalgası gibi ve susama yapmayan ürperme, ateşlenme 

evresinde bütün vücutta, ama en çok başta doluluk hissi, yüzde yakıcı ateş, 

halsiz düşüren terleme, kol ve bacaklarda ağırlık ve kas ağrısı görülür. 

Bacaklar dize kadar buz gibi, baş sıcak, yüz konjestiyonlu-mor, gözler şişkin 

ve gözbebekleri büyümüş haldedir. Hasta şaşkın ve sersemlemiştir, paslı dil, 

safra kusma, bulantı, yüksek ateş ve dilde yoğun kuruluk eşlik etmesine 

rağmen susuzluk hissetmez. Başını yastıktan, kol ve bacaklarını yataktan 

kaldıramayacak kadar yoğun halsizlik ve ağırlık hakimdir. Titremesi o kadar 

yoğundur ki hasta sarsılıyormuş gibi görünür. Kaslarına hükmedememe-felç 

gibi-,başta ve burun tabanında doluluk hissi, burundan acı ve tahriş edici 

akıntı ile ağrılı göğüs ve kuru öksürük görülür. 

Kullanımı: Hastalığınızın özelliklerine en uygun ilacı seçtiğinizde-şikayetler 

azalmaya başlayıncaya kadar-saat başı ya da en geç 6 saatte bir 1 c30-200 dozda 

globülü dil altından alınız. Eğer semptomlarda değişiklik olmuyorsa en uygun 

diğer remediye geçiniz. Unutmayalım ki hastalığın tablosu ve kişinin ruh haline en 

uygun ilacı seçersek kısa sürede hastalık baskılanmadan ortadan kalkacak ve 

şikayetler bitecektir. 

GRIPTE KULLANILAN 

AKUT HOMEOPATİK 

İLAÇLAR 

Grip ya da influenza, üst 

solunum yolunu tutan viral 

bir hastalıktır. Semptomları 

soğuk algınlığından farklıdır. 

Bazı hastalarda Ani başlayan 

ateş, bazılarında kuru öksürük, 

boğaz ağrısı, burun tıkanması 

ya da akması, baş ağrısı, 

gözlerde sulanma, kas ağrısı 

ve halsizlik bulguları olabilir, 

ve tüm hastalarda şikayet 

kişiye özeldir. Doğru remediyi 

hastanın ve ilacın kesişen 

karakteristik, olağandışı ve 

garip semptomlarınına 

bakarak seçeriz. Bu sayımızda 

en sık kullanılan 3 akut 

remediyi kısaca hatırlayacağız. 

Uzm. Ecz. Berna Barut Bayram-

İzmir  

1. BAPTISIA TINCTORIA 

 

2. EUPATORIUM PERFOLIATUM 

 
 

3. GELSEMIUM SEMPERVIRENS 
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Hanımeli, geçmişte değil, şimdiki zamanda yaşamanızı sağlayan Bach 

Çiçek Çözümüdür . 

Negatif  Hanımeli hali, bir insanı geçmişte "sıkışmış" tutar - şimdiki 

yaşamındaki değişiklikleri kabul edemez ve isteksizdir ve gelecekten iyi bir 

şey beklemez. 

Bu durum genellikle  iki şekilde kendini gösterir : 

Birincisi değişime direnen ve hayatın sürekli akışından kaynaklanan 

değişimleri kabul etmeyi reddeden kişidir. Bir değişiklik olacaksa, bu 

değişimin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek ister. O zaman 

bile, sonuçlardan memnun olmayabilir. 

Örneğin, yeni bir şehre veya şehrin yeni bir yerine taşınan bir çift, sürekli 

olarak eski mahalleden konuşabilir ve yenisini benimsemeyi reddedebilir. 

Böylece yeni arkadaşlar edinmek veya topluluğa kabul edilmek imkansız 

hale gelir. 

Hanımeli durumu, eşini kaybedenlerde,ayrılık yaşayanlarda da belirgindir,  

yıllar sonra bile, eşyalarıyla ayrılmayı reddetme veya başka bir ilişkiye 

geçmeyi reddetme şeklinde olur. 

Bunlar, geçmişin bugünden daha iyi olduğunu düşünen ve umutsuzca buna 

bağlı kalmak isteyen insanlardır. Geçmişin deneyimlerinden öğrenemezler 

ya da bu deneyimleri günümüze entegre edemezler. 

Negatif Hanımeli durumunun bir başka biçimi, kişinin geçmişte 

pişmanlıklarının  olduğu  zaman belirgindir. Bu kişiler kaçırılmış fırsat ve 

hatalarını tekrar ederler. 

Hanımeli , kampa ya da okula giden ,evden ayrılması gereken çocuklarda 

faydalı olabilir. Bu Bach Çiçeği bu endişeyi giderebilir ve çocuğun yeni 

deneyimlerinden tam zevk almasına izin verebilir . 

*Bu remedi, geçmişte yaşadıklarımızı doğru değerlendirip, o değerleri 

bugünkü yaşantımıza yansıtmamıza ve zihnimizi serbest bırakarak 

şimdiki anı yeniden odak noktasına taşıyarak, geçmişi, içine 

hapsolmadan keyifle anlamamıza yardımcı olur; 

Bizde böylelikle şimdiye geçebilir; bugünden ve yarından keyif 

alabiliriz. 

DR BACH İÇİN HONEYSUCKLE 

Geçmişte çok fazla yaşayanlar, belki de büyük bir 

mutluluk yaşadıkları dönemi, kaybettikleri bir arkadaşın 

anılarını veya gerçekleşmemiş tutkuları yaşayanlar. Bu 

kişiler, geçmişte yaşamış oldukları gibi bir mutluluğu bir 

daha yaşamayı beklemezler.     

(On İki Şifacı ve Diğer Remediler)                      

 

 

 

 

 

 

Şimdi yerine, geçmişte 
yaşayanlar, 

Boşanmış, aşk acısı 
çeken unutamamış 
kişiler içindir. 

Anı yaşamaya yardımcı 
olur. 

Değişime ayak 
uydurabilmeyi sağlar 

‘Bu sayımızda Dr. Bach’ın 

sistematize ettiği Honeysuckle 

ile bir  yolculuğa çıkacağız.’ 

Ecz. Ş enay Şentürk-İSTANBUL 
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TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİKLERİ 

Analjezik: Bu esansiyel yağ antinosiseptif etkilidir.( ağrı hissinde azaltıcı 

etkiye ) sahiptir.(SAYYAH et.al.2003). Geleneksel tedavide, Defne 

yaprakları  topikal olarak romatizma ağrılarını dindirmekte kullanılıyordu. 

ANTİENFLAMATUAR: Esansiyel yağ çok yüksek enflamasyon giderici 

özelliğe sahiptir.(SAYYAH et.al.2003) 

ANTİSPAZMOTİK :  Defne esansiyel yağı  sindirim  ve kas spazmları 

üzerinde etkilidir. 

KARMİNATİF:  Defne esansiyel yağı  ile hazırlanan karışımları karminatif 

etkisiyle gaz şikayetlerini giderir. 

DEKONJESTAN  : Defne esansiyel yağı ,doku konjesyonunu azaltır ve 

lenfatik sisteme destek olur. 

DİÜRETİK :  Defne esansiyel yağı ile hazırlanan karışımlar ile yapılan 

masaj diüretik etki yaratır. 

EKSPEKTORAN:     Defne esansiyel  yağı  içeriğindeki   önemli değere 

sahip 1.8 sineol  içeriğinden  ,solunum yolu şikayetlerinde ekspektoran 

etkisiyle  kullanılmaktadır.Ayrıca enfeksiyonlardan koruyucu  ve iyileştirici 

özelliğiyle de kullanılmaktadır. 

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ:  Grieve (1992) defne esansiyel yağının ,yapraklarının 

ve meyvelerinin ateş düşürücü etkisi olduğunu özellikle dikkat çekmektedir. 

AROMA: Esansiyel yağ  ,taze,tatlımsı,baharatlı otsu bir aromaya 

sahiptir.NOT: Metil öjenol oranı düşük olanların kullanılması tavsiye edilir. 

Ayrıca defne LOUREL BERRY ile karıştırılmamalıdır, Laurus nobilis 

,meyvelerinden üretilir) ve cilt üzerine uygulanmaması gerekir, allerjik cilt 

reaksiyonlarına sebep olabilir. 

 KLİNİK UYGULAMALAR 

LENF KONJESYONU :Defne yağı  doku tıkanıklıklarını açmak için masaj 

yağına eklenerek  uygulama yapılır..Bu durumda ,Defne yağı Greyfurt  yağı 

ve Selvi yağı ile birlikte uygulanması etkiyi güçlendirir. 

SİNDİRİMİ DESTEKLEYİCİ: Defne yağı ,gaz sorunlarını hafifletmekte 

çok etkilidir. 

İSKELET SİSTEMİ: Defne yağı ,ağrıyı hafifletici,antienflamatuar etkisiyle 

ağrı sızı,romatizmal durumlarda sarı kantaron ile kullanılabilir. 

SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİ: Defne yağı  karışımlara ve ya difüzöre 

eklenerek kullanımı solunum yolu tıkanıklıklarını giderici etki gösteri 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:Toksik değildir,sadece cilt üzerinde 

irritasyon yapabilir, özellikle okside olmuş ise!! Masaj yağı ile cilde 

uygulanacağı zaman düşük dozlarda kullanılması önerilmektedir.(%0,5 

dilüsyon %3,8 metil öjenol içeren yağda)Daha düşük metil öjenol içerebilir 

bunun için yağın içeriğine göz atmakta fayda var. 

Zihnin frekansını 

yüksetir,morali düzeltir. 

Dikkat ve konsantrasyonda 

artış yapar. 

Bloke olmuş enerjiyi harekete 

geçirerek duygusal ve enerjik 

durağanlığı canlandırır. 

Kendine güveni atırır 

‘Bu sayıda ülkemizin en 

önemli değerlerinden Defne 

Yaprağı yağı ile 

şifalanacağız.’ 

Ecz. Sinem Us, Bursa 

 

Laurus nobilis 

BOTANİK FAMİLYA: Lauraceae 

KİMYASAL FAMİLYASI: 

MONOTERPENLER 

FENOLLER 

ESTERLER 

OKSİTLER 

YETİŞTİĞİ YERLER:  

Türkiye, Fas, Hırvatistan, Fransa 

Bitkinin kullanılan yerleri: 

Yaprakları 

EKSTRAKSİYON TEKNİĞİ:  

BUHAR DİSTİLASYONU 

 

Buhar yoluyla kullanımı bazı kişilerde mukus membranında tahrişe neden olabilmektedir. Beş yaş altındaki çocuklarda 

kullanılmaması önerilir,1.8 sineol ayrıca çocuklarda nefes problemine yol açabilir.5 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda 

kullanırken içeriğindeki 1.8 sineol den dolayı  lütfen dikkatli kullanın. 
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POLYGONI AVUCULARE HERBA, KUŞ EKMEĞİ Günlük doz: Her bir doz için 

1,5 g drog 3-5x1 İçerik: Tanenler, Flavonoitler, Silisyum, Kumarinler. 

Öksürük ve soğuk algınlıklarında kullanılır. Yara iyileşmesi, anti bakteriyel, 

ekspektoran etkilidir. Öksürük çaylarının terkibine girer. Madımak da 

hemen hemen aynı etkilidir. Ağız içi yaralarında ve üst solunum yolları 

şikayetlerinde kullanılır. 

 

 

 

PRIMULAE FLOS, ÇUHA ÇİÇEĞİ; PRIMULAE RADİX Günlük Doz: 2-4 gr çiçek 

drog veya 0,2-0,5 g kök,her saatte bir İçerik: Triterpen saponinler içerir. 

Flavonoitler ve fenilglikozitler içerir. Ekspektoran, sekretolitik, etkisinden 

dolayı bronşit ve öksürükte kullanılır. Solunum yolları şikayetlerinde içerdiği 

saponinlerden dolayı balgam çözücü etkisi vardır. Geleneksel olarak sinirsel 

baş ağrılarında ve sinirsel şikayetlerde kullanılır. 

 

 

 

                              

 

 

EUCALYPTİ AETHEROLEUM, ÖKALİPTUS YAĞI Günlük Doz: 1,5-2 gr 

parçalanmış drog 150 ml suya 3x1 ya da uçucu yağ 0,3-0,6 gr lokal olarak 

uygulanır. İçerik: 1,8 sineol içerir. Alfa pinen, p.simen, limonen, 

monoterpenler, sesquiterpenler, flavonoitler içerir. Özellikle soğuk 

algınlığında, burun tıkanıklığında, bronşiyal enfeksiyonlarda, solunum yolları 

problemlerinde kullanılır. Lokal olarak romatizmada hafif cilt 

problemlerinde kullanılır. Burun açar hissi verir. Çünkü burundaki soğuk 

reseptörlerini stimule eder. Antimikrobiyel etki, ekspektoran, sekretolitik 

etkilidir. Yaprak ekstresi idrar söktürücü, antidiyabetik, antitümöral etkilidir. 

 

 

 

 

 

 

‘Bu kış solunum sistemi 

hastalıklarından en sık 

karlılaştığımız  ve 

hastalarımızın muzdarip 

olduğu öksürükte kullanılan 

fitoterapi reçetelerini 

inceleyelim.’ 

Ecz. Nurdan Köylü-Ankara 

1.POLYGONI AVUCULARE  

 

2. PRIMULAE FLOS 

 

3. EUCALYPTİ AETHEROLEUM 

 

Rx.  Herba Thymii 30   Herba polygoni 

45  Flores verbasci 25  3x1 inf.a.c 

Gel.Tıp, PhEur7., KommE.,WHO.HMPC. 

Rx.  Thymii herba 45  Primulae radix 15 

  Pericarbium Auranti 5  3x5 decoct 

Rx  Radix Althea 65  Radix Liquitariae 12 

 Radix Primulae 10  Fructus anisi 13  

Herbba Thymii 10  3x1  

Gel.Tıp, PhEur7., KommE., WHO.HMPC. 

 Rx.  Etherolum Eucalipti %42  

Etherolum Abiete%40  Etherolum Pix 

pini %18  Günde çok kez mendil içine 

inhalasyon. 

Rx  Etherolum Eucalipti %33  Etherolum 

juniperi %33  Etherolum Abiete %34  

2x1 yarım litre kaynar suya 5 damla ilave 

edilip buğu yapılır(Beklemede) 

Gel.Tıp, PhEur7., KommE.,WHO.HMPC. 
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2019 Eğitim Planı 

 

Nisan-İstanbul  Miazmalar ve Otoimmun Hastalıkların Tedavileri Ulrike Frohlich 

Mayıs-Bursa Türkiye Yağları ve Kullanım Alanları 

Haziran-Ankara  Schussler Mineralleri Vaka Sunumları-Tecrübe Paylaşımı 

Temmuz-Yurt dışı Vithoulkas 

Ağustos-İstanbul  Homeopati Supervisyon-Tecrübe Paylaşımı 

Eylül-Bursa Fitoterapi 

Ekim-İstanbul R.Sankaran 

Kasım-İzmir Kronik Hastalıklar 

Aralık- Antalya Bach Çiçekleri  

Not: Eğitim Programı kesin tarihleri üyelerimize duyurulacaktır.  

 

 

 

 

 


