
 
 
 
İLERİ EĞİTİMLERİ ALARAK SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDECEKLER İÇİN EK BİLGİLER 
 
Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu Sertifikasyon Programı İleri Modüller 
 

Herkesin katılabileceği şekilde programlanan Giriş Modülü 27-28 Nisan tarihinde 

yapılacaktır.  

Bu giriş modülü, Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu Sertifikasyon eğitimlerine devam edecek 

olanlar için zorunlu ilk modüldür. Sertifikasyon eğitimleri 2019 yılında 27-28 Nisan tarihinde 

bu modül ile başlıyor.  Eğitim içeriğimizi  başta Institute For Functional Medicine (IFM) 

olmak üzere Amerika’nın saygın programlarının içeriklerinden yaralanarak tamamen özgün 

bir biçimde oluşturduk.  

Pratik yaklaşımları Türkiye gerçeklerine uygun şekilde dizaynettik. Bu sayede Türkiye’deki 

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu olmak isteyenlerin yurt dışında ancak binlerce dolar vererek 

alabileceği eğitimlere kolaylıkla ulaşabilmesini hedefliyoruz. 

Eğitim Platformumuzda  tıbbi yönden eğitimleri büyük oranda hocamız Doç. Dr. Mehmet 

Mahir ATASOY bizzat verecek. Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu Eğitimini Amerika’da IFM de 

tamamlamış olan Sema Sumeli de birçok eğitici ile beraber Sağlık Koçluğu Eğitimini 

düzenleyecek.  

Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu eğitim programında ilgili branş akademisyenleri, konularında 

uzman olan hekimler, diyetisyenler, psikologlar ve sağlık koçları ile birlikte pratik 

uygulanabilir bir eğitim içeriği sizler için hazırlandı. 

Giriş Modülü ile birlikte 4 ileri modül, online koçluk pratikleri dahil olacak şekilde toplam 
eğitim 8 ay sürüyor.  

Planlanan eğitim tarihleri: 2019 yılında 27-28 Nisan ve Eylül, Ekim, Kasım, Aralık her ay bir 
modül olmak üzere. Ayrıca online olarak alınacak eğitimler de olacak.  

Tüm Modüller Aralık 2019’da bitiyor. Ocak 2020’de sınav ve koçluk pratikleri mülakatları 
yapılıp başarılı olanlara sertifikaları verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 



Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçluğu Sertifika programına direkt (Mülakatsız) katılabilenler :  

**Sağlık Koçluğu Meslek Edindirme Programı  

Eczacı 

Fizyoterapist 

Psikolog 

Hemşire 

Spor Akademisi mezunu spor eğitmenleri  

Sertifikalı sağlık koçları 

Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar ve biyologlar 

ileri 4 modülü ve online eğitimleri tamamlayıp, aktif koçluk eğitim ve pratiklerinden 
geçtikten sonra ve sertifikasyon sınavına girerek sertifika alabileceklerdir.  
 
Yukarıda adı geçmeyen fakülte mezunları için mülakat yapılacaktır. Websitemizdeki formu 
doldurmanızı veya saglikkoclugu@fonksiyoneltipegitimi.com email adresimize yazıp 
mülakat randevusu almanızı rica ederiz. 
 
Sağlık Koçluğu sertifika programına devam etmek isteyenler için ileri modül bilgilerini 
https://fonksiyoneltipegitimi.com/ dan detayları incelemenizi ve yukarıdaki mail adresinden 
iletişime geçmenizi veya rica ederiz.  
FT Sağlık Koçluğu Sertifikasyon programı toplam 5 modül (Giriş Modülü + 4 ileri Modül), 
online koçluk pratikleri, ders kitapçıkları ve pazarlama/iş modülleri dahil olmak üzere KDV 
dahil 12.000 TL’dir. Taksit imkanları için e-mail üzerinden irtibata geçiniz.  
 
 

 

 

 

 

 

 

FONKSİYONEL TIP SAĞLIK KOÇLUĞU İLERİ MODÜLLERİN İÇERİĞİ 

Modül 1 (27-28 Nisanda yapılacak olan herkese açık olan Giriş Modülü) 

Modül 2 (Eylül 2019) 

Koçluk temelleri, pozitif koçluk ilişkisi kurmak 

mailto:saglikkoclugu@fonksiyoneltipegitimi.com
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Hikaye dinlemek, zaman tüneli yaratmak, kişilik, yaş ve cinsiyetin beslenme alışkanlıkları 

üstündeki etkisi 

Koç ve danışan görüşmelerinde hedef belirlemek ve önemi 

Diyet ve beslenme günlükleri 

Fitobesin beslenme ve FT bakış açısı ile Ana Beslenme Planı 

Farkındalıkla Beslenme 

Nefes teknikleri 

Sindirim temelleri 

Modül 3 (Ekim 2019) 

Fonksiyonel Tıp Eliminasyon Diyeti ve uygulanması 

Koçlukta iletişim teknikleri 

Stres ve hormon balans, tiroid bağlantısı 

Bir inflamasyon kaynağı olarak stres, bir stres kaynağı olarak inflamasyon 

Insülin ve hormon balans, Kan şekeri dengesinde diet etkisi 

Hormonal rahatsızlıklarda kullanılan diet planları – Kardiyometabolik Beslenme Planı 

Hormon dalgalanmalarında duygusal yemek yeme 

Sağlıklı yaşamda hareket ve fiziksel aktivite 

Modül 4 (Kasım2019) 

Bağırsak geçirgenliği, çölyak ve gluten hassasiyeti 

Bağırsak, beyin, fazla kilo ilişkisi 

Bağırsak iyileştiren gıdalar 

Bağırsak ve immün rahatsızlıklarda koçluk uygulamaları 

Duygusal durum bozuklukları, inflamasyon, toksinler ve hormon dengesizliği bağlantısı 

Aşermeleri kontrol altına alabilme 

 

Modül 5 (Aralık 2019) 

Hücresel enerji üretmekte mitokondriyanın etkisi 

Mito Beslenme Planı, mitokondriyada enerji üreten besinler 

Enerji yükseltmek ve yaşlanmayı geciktirmek için beslenme 



Enerji yaratmak için farkındalık ve meditasyon 

Toksik düşüncelerden temizlenme 

Toksinler ve hastalıklar 

Detoksifikasyonu destekleyen besinler 

Bütünsel detoks – Ruhsal-Duygusal-Manevi 

Detoks ve Yenilenme Beslenme Planları 

 

Online Eğitimler (Diğer modüller ile eş zamanlı olarak planlanacak) 

Bir iş kolu olarak koçluk, pazarlama 

Koçluk – diyetisyenlik/doktorluk sınırları 

Pazarlama, web tasarım, sosyal medya yönetimi 

Grup koçluk çalışmaları için izlenecek adımlar, negatif ve pozitif yanları 

Bir koç olarak duygusal durumlarla başa çıkmak 

 

Program boyunca kullanılan tüm notları, kullanılacak formları online web tabanlı sitemizden 

indirilebilecektir. 

 

İlk Giriş Modülü olan, Fonksiyonel Tıp Temelli Sağlıklı Beden, Yaşam ve Beslenme 
eğitimi, 27-28 Nisan tarihlerinde  Cumartesi - Pazar günleri, İstanbul Anadolu yakasının en 
güzel otellerinden biri olan Elite World Asia Otelinde yapılacak. Giriş ve Temel Prensipler 
için detaylı eğitim programı, konaklama seçeneklerine web sitemizdeki Programlar 
bölümünden ulaşabilirsiniz.  

 
Şehir dışından gelenlere de uygun olması için tüm eğitimler, 

Cumartesi 10:00-17:30 

Pazar ise 9:00-18:00 arasında yapılacaktır. 

Fonksiyonel Tıp Okulu Eğitimleri, KOHEF Derneği (Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp 

Derneği) tarafından desteklenmektedir.   

 
 
 
 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/elite-world-asia-otel.aspx


 
Giriş eğitimine kayıt olmak için sadece web sitesindeki online ödeme 
bölümünden “FT Bakış Açısı ile Sağlıklı Yaşamın Formülleri” eğitiminin satın 
almanız yeterlidir. 
Mülakat ile eğitime katılabilecek olanlar için bilgilendirme Giriş eğitiminde 
yapılacaktır. 
 
Mülakatsız olarak ileri eğitimlere katılabilecek olan sağlıkçılardan iseniz ve 
indirimli olarak tüm eğitimlerin ödemesini yapmak istiyorsanız; 
Kayıt olmak için mail adresimize saglikkoclugu@fonksiyoneltipegitimi.com 
1) Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotoğrafını 
2) Vesikalık fotoğrafınızı 
3) Diplomanızın fotoğrafını  
4) Ödemeyi yaptığınıza dair banka dekontunun fotoğrafını 
 
Dijital olarak göndermeniz kayıt için yeterlidir. 

 

Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu iletişim Tel:  0543 380 60 70  

(Mesai saatlerinde Özge Hanıma ulaşabilirsiniz. Yoğunluktan cevap 

verilemediğinde mutlaka size dönüş yapılacaktır.) 

 

 

 

 

Havale ve EFT ile ödeme için Hesap Bilgileri: 

Barış Topcu  

Garanti Bankası Şirinevler Şubesi 

TR83 0006 20001870 0006 6653 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONAKLAMA VE EĞİTİM İÇİN 
OTEL BİLGİLERİ 

         

Otel Adı: Elite World Asia Hotel 

Adresi: Aydınevler Mahallesi,  

İnönü Cd. No:22, 34854          

Maltepe/İstanbul 
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KONAKLAMAK İSTEYENLER İÇİN ;  

Konaklama; Organizasyonun yapıldığı Elite World Asia 
Oteli’nde Oda Kahvaltı konseptindedir. 

Girişte organizasyon firması tarafından kayıt masası 
kurulacak olup katılımcıların girişleri koordine 
edilecektir.  

Konaklama fiyatları: 

- Tek Kişilik Oda     410  TL (gecelik) 

- Çift Kişilik Oda     500  TL (gecelik) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ULAŞIM DESTEĞİ İSTEYENLER İÇİN ;  

 Sabiha Gökçen Havayolu ulaşımını kullanacak katılımcılar için; 

İrtibat numarası belirtilen operasyon görevlisi ile irtibata geçilmesi halinde otele 
intikali 175 TL tek yön ücret karşılığı (maksimum 5 kişi) gerçekleştirilecektir. 

 Atatürk Havalimanı ulaşımını kullanacak katılımcılar için; 

 İrtibat numarası belirtilen operasyon görevlisi ile irtibata geçilmesi halinde otele 
intikali 300 TL tek yön ücret karşılığı (maksimum 5 kişi) gerçekleştirilecektir. 

 

Organizasyon (Konaklama/ Transfer) ile ilgili detaylar için  

İletişim : Barış Topçu. baris@bt-danismanlik.com (0533 621 22 84)  
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