
 



PROGRAM* 
 
16 Haziran2017 – Cuma 
09:00-10:00: Kayıt 

10:00-10:30: Açılış Konuşması 

10:30-11:00: Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mevzuat 

11:00-11:15: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve mezoterapi ile ilgili çalışmalar  

11:15-11:30: ARA 

11:30-12:30: Mezoterapinin tanımı, tarihçesi ve genel bilgiler, deri anatomisi ve fizyolojisi 

12:30-13:45: ARA 

13:45-15:00: Mezoterapi endikasyon, kontrendikasyon, komplikasyonları ile mezoterapi  

uygulama teknikleri 

15:00-15:15: ARA 

15:15-16:30: Mezoterapide kullanılan materyaller, mezoterapi teorileri ve ağrı kontrolünde  

mezoterapi 

17 Haziran 2017 - Cumartesi 
09:30-11: 00: Klinik mezoterapi (ağrı ve kas iskelet sistemi - teorik) 

11:00-11:30: ARA 

11:30-12:30 Klinik mezoterapi (romatizmal semptomlar, nöroloji ve GİS - teorik) 

12:30-13:30: ARA 

13:30-15:00: Klinik mezoterapi (mezoterapi teknikleri pratiği) 

15:00-15:30: ARA 

15:30-16:30: Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

18 Haziran 2017 - Pazar 
09:30-11: 00: Klinik mezoterapi (estetik tıp ve mezoterapi - teorik) 

11:00-11:30: ARA 

11:30-12:30 Klinik mezoterapi (estetik tıp ve mezoterapi pratiği) 

12:30-13:30: ARA 

13:30-15:00: Mezoterapide kullanılan ilaçlar (teorik) 

15:00-15:30: ARA 

15:30-16:30: Mezoterapide kullanılan ilaçlar (teorik) 

8 Temmuz 2017 - Cumartesi 
09:30-11: 00: Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

11:00-11:30: ARA 

11:30-12:30 Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

12:30-13:30: ARA 

13:30-15:00: Klinik mezoterapi (mezoterapi teknikleri pratiği) 

15:00-15:30: ARA 

15:30-16:30: Klinik mezoterapi (mezoterapide hasta değerlendirme pratiği) 
 



9 Temmuz 2017 - Pazar 
09:30-11: 00: Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

11:00-11:30: ARA 

11:30-12:30 Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

12:30-13:30: ARA 

13:30-15:00: Klinik mezoterapi (mezoterapide hasta değerlendirme pratiği) 

15:00-15:30: ARA 

15:30-16:30: Klinik mezoterapi (mezoterapide hasta değerlendirme pratiği) 

22 Temmuz 2017 - Cumartesi 
09:30-11: 00: Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

11:00-11:30: ARA 

11:30-12:30 Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

12:30-13:30: ARA 

13:30-15:00: Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

15:00-15:30: ARA 

15:30-16:30: Klinik mezoterapi (mezoterapide hasta değerlendirme pratiği) 

23 Temmuz 2017 - Pazar 
09:30-11: 00: Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

11:00-11:30: ARA 

11:30-12:30 Klinik mezoterapi (çeşitli klinik durumlarda mezoterapi - teorik) 

12:30-13:30: ARA 

13:30-14:30: Klinik mezoterapi (mezoterapide hasta değerlendirme pratiği) 

14:30-16:00: Ölçme ve değerlendirme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Program taslak olup değişikliğe tabidir. İlgili takvim kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilecek 

olan kullanıcı adı ve şifreleri ile ulaşacakları bir sistem ile de desteklenecektir.  

 



Mezoterapi nedir?  

Bitkisel ve farmakolojik ilaçların enjeksiyonu yoluyla mezoderm kaynaklı organ 

patolojilerinin iyileşmesini sağlayan bir uygulama metodudur. 
 

Katılımcılar: Tabipler ve ( kendi alanlarında olmak üzere ) Diş Tabipleri 
 

Kurs süresi: Toplam 128 saat ( 96 saat teorik, 32 saat pratik ) Kursun teorik derslerinin bir 

bölümü internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde olacaktır. Yüz yüze eğitim bölümü ise ilan 

edilecek hafta sonu takvimi ile teorik ve pratik eğitimler ( 8 saat + 8 saat = 16 saats) yoluyla 

verilecektir. 128 saatlik programın sonunda teorik ve pratik olarak iki kısımda eğitmenler 

gözetiminde son ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.  
 

Kurs Başlangıç Tarihi: 16 Haziran 2017  
 

Ücret:  

Mezoterapi kursu ön kayıt, ölçme ve değerlendirme ücreti: 500TL  

Mezoterapi kursu ücreti: 3.070TL  

TOPLAM ÜCRET= 3.570 TL’dir.  
 

Ayrıca; Kurs esnasında eğitimle ilgili gerekli malzeme ( cihaz, ilaç, ürün veya sarfs), 

alet, eğitim vakası sağlanması ile konaklama, ulaşım, yemek vb. ile ilişkili masraflar 

katılımcıların kendilerine aittir.  
 

Hesap bilgileri:  

Hesap adı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Banka adı – kodu: Vakıfbank - 0015  

Hesap no: 158007305550229 

IBAN: TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29 

Açıklama “Mezoterapi Haziran Ad Soyad TC no”  
 

Ders notları: Katılacağınız ilk yüz yüze eğitimde sizinle basılı olarak paylaşılacaktır.  
 

Gerekli belgeler: İlk yüz yüze eğitime geldiğinizde salon görevlisine teslim edebilirsiniz. 

- 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet diploma fotokopisi VE uzmanlığı olan hekimler için 

2 adet uzmanlık belgesi fotokopisi ( Bu üç belge Herhangi bir kurumda çalışanlar için ilgili 

belgeler yetkili kurum amiri (başhekim, mesul müdür, ilçe sağlık müdürü vb ) tarafından kaşe 

ve imza ile "aslı gibidir" yapılabilir. Bu imkanı olmayanlar için ( muayenede çalışanlar vb ) 

ilgili belgelerin noter onaylı olması veya farklı bir hekim arkadaşı tarafından belgelerin 

asıllarının görüldüğüne dair kaşe ve imza şartı aranmaktadır.) 

- 3 adet resim 
 

Kurs Yeri: Gençosman Mahallesi, Mustafa Yaşar Caddesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Ek Hizmet Binası, Güngören, İstanbul, Türkiye ( belirli tarihlerde katılımcılara 

önceden bilgi vermek kaydı ile kurs yerinde değişiklik yapılabilir.s) 
 

İletişim: Mustafa Yaşar Caddesi Gençosman Mahallesi Güngören – İSTANBUL 

Telefon           0 (212) 440 40 00/ Dahili:5504 

Faks                0 (0212) 562 69 22 

E-Mail            info@beh.gov.tr 
 

Merkez, kurum içinden veya dışından değişen şartlar nedeniyle kursun başlama tarihini, 

katılımcı sıralamasını, sınıfını veya başvurusunun onay durumunu katılımcılara sormadan 

değiştirme/iptal etme hakkına sahiptir.  
 



 


