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Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı; ülkemiz in-
sanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına 
uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının 
belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik 
ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygu-
lamalarının yasal altyapısının oluşturulması için 
savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networ-
king) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı 
profesyonellerinin uygulama bilgi ve beceri-
lerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu 
amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Ensti-
tüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi 
ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psi-
koterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yö-
nelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

2007 yılında Tahir ÖZAKKAŞ tarafından kurulmuş olan 
ve bünyesinde yüzlerce ruh sağlığı uzmanı barındıran bir 
dernektir. 2017 yılına kadar tek bir çatı altındayken bu-
gün yedi şubemizle yedi farklı ilde de aynı hedef doğrul-
tusunda güçlü bir şekilde ilerlemekteyiz.

Değerli kurucumuz Tahir ÖZAKKAŞ’ın girişimleriyle 
başlayan bu heyecanlı yolculuk içerisinde, Türk literatü-
rüne eşsiz kaynaklar ekledik, uluslararası düzeyde geçer-
liliği kanıtlanmış olan psikoterapi ekollerinin üstadlarını 
ülkemizde ağırladık, atölye çalışmaları ve eğitim organi-
zasyonları düzenledik ve birçok uluslararası konferansta 
poster ve araştırma sunumları gerçekleştirdik.

Amacımız ruh sağlığı alanında yeni bilimsel araştırmalar 
üretmek ve aynı zamanda ruh sağlığı alanıyla ilgili ulaşa-
bildiğimiz her noktada birikimlerimizi paylaşmaktır.

Psikoterapi Enstitüsü

Psikoterapi
Enstitüsü

Psikoterapi Enstitüsü 
Derneği

Başvuru Adresi:
basvuru@psikoterapi.com

İrtibat İsimleri:
Beyhan Olgun, Nurten Bahadır
(+9) 0262 653 6699
(+9) 0532 267 4794

www.psikoterapi.com
www.psikoterapienstitusudernegi.org.tr

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve 
Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. FSM Cad. No: 285. 
Darıca - Kocaeli / TÜRKİYE
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Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
Kongreye Davet
1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
Kongre Katılım Ücretleri
Kongre Oteline Ulaşım
Kongre Kurulları
Kongre Programı

YABANCI KONUŞMACILAR
Kısa Süreli Terapi Perspektifinden Bütüncül Psikoterapi
Bütünleşme: Psikoterapinin Fiili Hali ve Kaçınılmaz Geleceği
Psikoterapide Bütünleşmenin Güncel Temaları
Bilişsel Hipnoterapi: Bir Asimilatif Bütüncül Psikoterapi Modeli
Alan Kuramı Paneli
Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Birleştirici Bir Çerçeve
Rüyaların Örgütleyici İşlevleri: Rüyaları Anlamak ve Rüyalarla Çalışmak
Öyküler Temelinde Zihin, Yaratıcılık ve Klinik Diyalog
İlişkisel Psikanaliz Perspektifinden Psikoterapi ve Sosyal Politikalar
Duygu Odaklı Yaklaşım ve Bütünleşme
Psikoterapide Bütünleşmenin Geleceği: Fırsatlar ve Engeller
Birleştirilmiş Psikoterapi
Bütüncül Psikoterapi Eğitimini Kolaylaştırmak: Kültüre Duyarlı Bütüncül Kararlar Alabilmenin Yollarını 
Keşfediyoruz

KONGRE SUNUMLARI
Tanımaktan Anlamaya: Yaşamın İçindeki Depresyon

PANELLER
Kısa Süreli Dinamik Terapi Tedavi ve Teknikler
Felsefe ve Psikoterapi (1)
Felsefe ve Psikoterapi (2)
Bütüncül Psikoterapiye Göre Davranışçı Bilişsel Kuram ve Psikoterapi Enstitüsünün Bakış Açısı
Çift Terapisine Bütüncül Yaklaşım
Spor, Sanat ve Psikoterapi Üçgeni
Bağımlılığa Bütüncül Bakış
Psikolojik Bozukluklara Travma Perspektifinden Bakış: Olgu Sunumları
Kişilik Bozukluklarının; Bipolar Afektif Bozukluk, Şizofrenik Bozukluktan Ayırıcı Tanısı
Aşk İlişkilerinin Dinamikleri
J.F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesinde Şizoid Kendilik Bozukluğu ve Bu Yaklaşım Çerçevesinde 
Tanımlanmış Bir Danışanın Psikoterapisinin Uygulanması
Kişilik Bozukluklarının Şema Terapisi
Psikanalitik Alan Kuramına Giriş 
Rehberlikte Bütüncül Psikoterapi 
Bütüncül Psikoterapi Kapsamında Ebeveynlere Psikoeğitim
Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Nergis Vakası
Anksiyete Bozukluklarının Betimleyici Yaklaşım, Bilişsel-Davranışçı, Dinamik ve Varoluşçuluk Açısından 
Değerlendirilmesi
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Kısa Süreli Dinamik Terapi Temel Kavramlar ve Formülasyon
Duygu Odaklı Terapinin Spora Entegrasyonu
Limbik Sistem ve Duygulanım
Öfkenin Psikanalitik Kuram, Duygu Odaklı Yaklaşım ve Varoluşçu Psikoterapist Göre İncelenmesi
Psikolojiye Feminist Yaklaşım
Masterson Yaklaşımı ve Aktarım Odaklı Psikoterapi Yaklaşımında; Kişilik (Kendilik) Bozukluklarına 
Terapotik Müdahale Teknikleri
İnsanın ve insanlığın varoluşunda masalın yeri, Macar Masalı Güzel Kız İbronka’nın anlatımı ve Varoluşsal 
Analizi.

SÖZLÜ BİLDİRİLER
TSSB tedavisinde Uzamış Maruziyet Yönteminin Tedavi İçeriği
Virginia Satir Yaklaşımı, Duygu Odaklı Terapi ve Psikoanalitik Aile Terapilerinin Karşılaştırılmaları
Şema Terapinin Tanıtımı, Temel Kavramları ve Tedavi İçeriği
Sosyal Fobinin Tedavisinde Bilişsel Hipnoterapi
Duygu Durum Bozukluklarının Tedavisinde Bilişsel Hipnoterapi
Bütüncül Psikoterapi Bağlamında 4 aşamalı ve 21 seanslık Uyanış ve Dönüşüm Programı
Borderline Kişilik Örgütlenmesinde görülen Savunma Mekanizmaları: Vaka Analizi
Bir Savunma Mekanizması Olarak Yansıtmalı Özdeşim
Psikanaliz ve NörobilimdeSelf Norhoff’a Göre
Nörobiyolojik Açıdan Duyular ve Sinestezi
Ayna Nöronlar ve Biz
Panik Bozuklukta Bütüncül Psikoterapi ve Hipnoterapinin Entegrasyonu
Hücum Terapisi ile Başlayan Terapi Sürecinin Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk ve Kaygı 
Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
Sosyal Fobi ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu Arasındaki Bağlantı: Üç Olgu Tartışması
Cilt Hastalıklarında Hipnoterapi/ Psikoterapi Beş ve On yıllık Hasta Takiplerinin Karşılaştırması
Türkiye’de 18- 25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencileri Arasında Görülen Depresyonun; Benlik Saygısı, Aile 
Bağlılığı, Akademik Başarı ve Cinsiyet ile Olan İlişkisi & Depresyonda olan bu öğrencilerin Süresi Sınırlı 
Psikodinamik Psikoterapi ile Tedavisi
Empatiye Kuramlar Arası Yaklaşım ve Klinik Uygulamadaki Önemi
Beyaz Zakkum Filminin Masterson Kuramı Açısından Analizi
Hipnoterapi Uygulaması ile Anı Değiştirme
Psikosomatik Rahatsızlıklarda Hipnotik Telkin Yönteminin Kullanılması
Çocuklarda Hipnozun Kullanımı Kekemelik Vaka Sunumu
Psikoterapi ile Bütünleşen Beyin
‘Notadan Senfoniye’ Grup Terapisine Bakış
Borderline Kişilik Yapılanmasında İlişkisel ve Duygu Odaklı Terapi Teknikleriyle Depresyon Sağaltımı
Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Olgusunda Dinamik Psikoterapi Yaklaşımı
Travmanın Eşlik Ettiği Kendilik Bozukluklarında Terapi ve Hipnozun Terapiye Entegrasyonu
Diyetisyen Odasındaki Psikolojik Süreçler Vaka Sunumları
Benlik, Kendilik ve Obezite İlişkisi
Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin Konumu
Nevrotik Vakaların Hücum Tedavisi Sürecine Çözüm Odaklı Yaklaşım: Vakalar Üzerinden Nitel Bir Analiz 
Ebeveynlik Tarzının Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi
Nesne İlişkileri Kuramının Türkçeye Uyarlanması
Bağımlılık Tedavisinde EMDR
Bütüncül Eğitimi Sürecinde Kursiyerlerin Hikayesi
Bir Öğrenme Yöntemi Olarak “Deşifre”
Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, Sınırlılıklar
İyileştirici Oyun ve Masterson Yaklaşımı
Çocuk Odaklı Ebeveyn Terapisi “Teröpatik Oyun”
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Duygu Odaklı Çift Terapisi
Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi
Genç Bireylerde Tekrarlayan Uyumsuz Örüntülerin Keşfi ve SSDP (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) 
Yöntemiyle İşlevsellik Çalışmaları
Seans Odasında Olgular Üzerinden Karşı Aktarımın Değerlendirilmesi
Türk Kültürel Kodlarının Mizah Yolu ile Aktarılması: Nasrettin Hoca İncelemesi
Vajinismus Tedavisinde Bütüncül Hipnoterapi
İbn Sînâ’nın Nefs Kavramı İle Modern Psikolojideki Ego Kavramının Benlik-Kendilik Olgusu Üzerinde 
Karşılaştırılması
Zihnin Üç Hali: -Bilişsel Terapi- Metakognitif Terapi - Kabul ve Kararlılık Terapisi Ekseninde Zihin 
Mültecilerin Ruh Sağlığı
Travmanın Döngüselliği
Hüsnü İsmet Öztürk’ün Bilinçli Hipnoz Öğretisi
Medeniyet Kaynaklarımızın Psikoterapideki Entegrasyonunu Düşünmek Doğu ve Batı’da Haset Tanım - 
Kaynak - Müdahale

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Metakognitif Terapi: Bir Silahsızlanma Sanatı
Rüyalarla Yaşamak
Psikodrama Sahnesinde Aktarım ve Karşı Aktarımı Çalışmak; Öteki Olmanın Büyüsü
Kısa Süreli Dinamik Terapi Uygulaması
Sosyal Fobinin Tedavisinde Bilişsel Hipnoterapi
Sanat Terapisi ile Kendilik Algısı Çalışmak
Meslek Profesyonellerine Kendi Süreçleri Üzerinden Kilo Yönetimi, Beslenme ve Diyet Eğitimi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Psikoterapi: Kognitif mi?  Metakognitif mi?
Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Yaratıcı Drama Isınma Oyunları
Duygu Odaklı Çift Terapisi ve Tango ile İlişki Dansı

POSTER SUNUMLARI
Kanser Hastası Yakınlarının Tükenmişlik ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki
Annedeki Psikopatolojinin Çocuktaki Semptomatolojik Yansıması: Olgu Sunumu
Çoklu Travmaya Bağlı Gelişen Panik Bozukluğun EMDR ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Yapılandırılmış BDT Odaklı Stres Yönetimi Grup Terapisi ‘Toplu Taşıma Şoförleri ile Yapılan Pilot Çalışma’ 
Beşiktaş Terör Saldırısı Mağdurlarına Psikolojik Destek Çalışması
Beliren Yetişkinlik Döneminde Algılanan Anne-Baba Tutumları ile Bazı Demografik Özellikler Arasındaki İlişki
Kültürlerin Ruhsal Gelişim Sürecinde / Psikopatolojilerde Onarıcı Yaklaşımları ve Müdahaleleri
Kültürümüzde Telafi Edici Stratejiler ve Manipülatif Duyguların Arasındaki Benzerlikler
Kişilik Örüntülerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaç ve Şekilleri Üzerine Bir Araştırma
Sosyal Medya Araçlarının Kişilik Çözümlemesine Katkısı ve Psikodinamik Psikoterapi Süreci İle 
İlişkilendirilmesi: Olgu Sunumu
Sosyal Medya Araçlarının Kişilik Çözümlemesine Katkısı ve Psikodinamik Psikoterapi Süreci İle 
İlişkilendirilmesi: Olgu Sunumu
Ciddi Fiziksel Şiddet Suçları İşlemiş Vakalarda Kişilik Özellikleri
Türkiye’de Yapılmış Obezite ile Psikolojik Faktörlerin İlişkisini İnceleyen Çalışmaların Değerlendirilmesi
Umut ve Benlik Değerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Rolü
Dirençli Vajinusmus Hastalarında Bütüncül Hipnoterapinin İncelenmesi
Okulda Ruh Sağlığı: Ergenlerde Okul Odaklı Öznel İyi Oluşun Etkisi
Erken Çocukluk Travmalarının Yetişkin Yaşama İzdüşümlerinin İncelenmesi
İlmün Nefse Göre İnsanın Psikolojik Yapısı ve İşleyişi 
Bütüncül Psikoterapi Odaklı Aikido Uygulamaları Olgu Sunumu

Psikoterapi Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Bağlantılar
Psikoterapi Enstitü Yayınları
Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Faaliyetleri
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2017kongre.psikoterapi.com

Kongre Kayıt Linki:
http://2017kongre.psikoterapi.com/kayit-2/dogrudan-kayit-formu/

Sizleri 29-30 EYLÜL, 1 EKİM 2017 tarihleri arasında PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ’n-
de düzenlenecek olan 1. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ’ne davet 
etmekten mutluluk duyuyoruz. 15 yıl önce başlayan serüvenimize hızlı ve emin adımlarla 
devam etmekteyiz. Büyüyerek, olgunlaşarak, evrimleşerek; birlik ve beraberlik içinde bü-
yümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ve emeklerimizin bir nişanesi 
olarak 1. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ’ni gerçekleştirmek bir 
onur ve başarılarımızın bir simgesidir.

“Psikoterapileri Bütünleştirme” teması ile gerçekleşecek olan kongremizin temel amacı; 
bütüncül psikoloji, bütüncül psikoterapi, entegrasyon çalışmaları, bütüncül psikoterapi-
nin uygulanması ve vaka analizleri, ulusta ve dünyadaki güncel gelişmeler ve deneyimleri 
paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak, ülkemizdeki 
Sağlık Bilimleri alanının gelişimine katkıda bulunmaktır. Psikoterapi Ensitüsü olarak ev 
sahipliğini üstlendiğimiz kongremizde temel olarak; eğitim, uygulama, terapötik teknikler, 
interdisipliner ve transdisipliner çalışma modelleri, kültürel farklılıklar, öznellik temaları-
nın işlenmesi planlanmaktadır. Teknik Ekibimiz, Bilim Kurulu, Poster Kurulu, Ödül Kuru-
lu, Sosyal Etkinlik Kurulu ve Uluslararası Bağlantı Komitesi sizler için, mesleki ve bilimsel 
açıdan son gelişmelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı, bu alana gönül veren dostlarımızı bir 
araya getiren önemli bir etkinlik düzenlemek için çalışmalarına son hızla devam etmektedir. 
Katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Kongre Başkanı
Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Psikoterapi Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı

Kongreye Davet
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1. Ulusal Bütüncül 
Psikoterapi Kongresi

001 Bütüncül Psikoterapiye Giriş
002 İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı
003 İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri
004 Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
005 Betimleyici Kuram ve DSM V
006 Davranışçı ve Bilişsel Kuramları
007 Dürtü Çatışma Kuramı
008 Ego Psikolojisi
009 Nesne İlişkileri Kuramı
010 Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı
011 Kendilik Kuramı ve Güdülenme Sitemleri
012 Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları
013 DSM V Psikiyatrik Hastalıklar
014 Zihinselleştirme Kuramı
015 Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram
016 İlişkisel Psikoterapi
017 Aktarım Odaklı Psikoterapi
018 Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi
019 Çift ve Aile Terapisi
020 Grup Terapisi
021 Hipnoterapi
022 Öznelerarası Alan Psikoterapi Yaklaşımı
023 Birleştirilmiş Psikoterapi
024 Duygu Odaklı Psikoterapi
025 Psikoterapi Sistemleri
026 Kurumsal Yapılarda Bütüncül Psikoterapinin Uygulanması
027 Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Terapi (PYDT)
028 İnançlar, İslam ve Psikoloji
029 Psikanalitik Alan Kuramı

Psikiyatristler, Aile Hekimleri, Doktorlar, Psiko-
loglar, Psikolojik Danışman ve Rehberlilk Me-
zunları, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatri 
Hemşireleri; bu alanlarda lisans ve/ya yüksek 
lisans mezunları ve öğrencileri, Aile Danışman-
ları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri.

  Hedef Grup

Bütüncül Psikoterapi’lerin dünyadaki uygula-
maları olan; Eklektik, Ortak Faktöre Dayalı, En-
tegratif ve Asimilatif Bütüncül Psikoterapilerin 
anlaşılması, anlatılması, öğretilmesi ve uygu-
lanmasını sağlamak. Ayrıca Türkiye’de bu yak-
laşımların kültüre duyarlı uygulanma şekilleri, 
bölgesel kültürlerimize dayalı özgün Bütüncül 
Psikoterapilerin uygulanma çeşitliliğin ortaya 
konmasını sağlamak.
Katılımcılara Bütüncül Psikoterapilerin kısa 
dersler, paneller, tartışma grupları, uzmanla bu-
luşma, spesifik atölye çalışmaları, video göste-
rimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve 
süpervizyonlu kapsamlı rol oynama uygulama-
ları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi veril-
mesini temin etmek.

  Hedef

1.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nin 
amacı; Türkiye’deki Ruh sağlığı profesyonelle-
riyle, son 30 yılda dünyada yapılmış olan Bü-
tüncül Psikoterapi araştırmaları, uygulamaları 
ve sonuçları hakkında bilgilerin paylaşılması ve 
becerilerin geliştirilmesidir.

Amaç Konular

SERTİFİKASYON
Katılımcılara eğitim sonunda 
Psikoterapi Enstitüsü onaylı Katılım 
Belgesi verilecektir.

KONGRE YERİ
Hotel Hegsagone

SÜRE
3 Gün 09.00-18.00 arası
Toplam 24 saat

BİLGİ ve KAYIT İÇİN:
basvuru@psikoterapi.com
0262 653 66 99
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Kongre Katılım Ücretleri
Kayıt Aralığı Psikoterapi Enstitüsü Üyeleri Diğer Katılımcılar

Lisans Öğrencileri 250+KDV 300+KDV
Ruh Sağlığı Profesyoneli 550+KDV 700+KDV

Hesap No

Psikoterapi Enstitüsü Eğ. Araş. Sağ. Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Bankası Darıca Şubesi 2425 – 0432025 TR740006400000124250432025

KATILIM İPTAL KOŞULLARI
30 Haziran 2017 tarihine kadar iade ve iptal durumunda ödemeden %25 kesinti yapılır. 30 Hazirandan son-
ra ücret iadesi yapılmaz. Kayıt iptal talebinizi e-posta ile basvuru@psikoterapi.com adresine yazılı olarak 
bildiriniz.

KONAKLAMA FİYATLARI
Otel İçeriğe Dahil Olanlar Tek Kişilik Çift Kişilik Öğle Yemeği

Hotel Hegsagone 175 TL 265 TL 30 TL
Resort Hotel Oda+Kahvaltı 140 TL 200 TL
Otel Yelkenkaya Oda+Kahvaltı+Servis 95 TL 155 TL
Cuci Hotel Oda+Kahvaltı+Akşam Yemeği 210 TL 330 TL
Paradise Otel Oda+Kahvaltı 110 TL 180 TL

*Katılım ücreti atölye çalışması materyalleri ve kahve arasını içerir. Katılım ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Banka havale-
sinde yatırılan miktara KDV eklenmemesi durumunda konferans kayıt masasında tahsil edilecektir. Banka dekontunu basvuru@
psikoterapi.com adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmenizi rica ederiz.

Dernek Üyesi Olmayanlar için 
kredi kartı ile ödeme

http://yayin.psikoterapi.com/index.
php?route=product/product&produ-

ct_id=1238

Dernek Üyesi Olanlar için kredi 
kartı ile ödeme

http://yayin.psikoterapi.com/index.
php?route=product/product&produ-

ct_id=1239

Öğrenciler için kredi kartı ile 
ödeme

http://yayin.psikoterapi.com/index.
php?route=product/product&produ-

ct_id=1240

Satın Alma Linki:

http://yayin.psikoterapi.com/index.php?route=product/product&product_id=1241
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Kongre Oteline Ulaşım

Özel araçları ile İstanbul yönünden gelecek katılı-
cımlar TEM ya da D-100 karayolunu (Kadıköy’den 
35km), İzmit/Kocaeli yönünden gelecek katılımcılar 
da D-100 ve TEM karayollarını kullanabilirler:

- E–80 TEM YOLU İLE:

FSM Köprüsü’nden sonra E-80 TEM Otoyolu’na gi-
rilir ve Doğu istikametine ilerlenir. Çayırova-Eskihi-
sar gişelerinden çıkılır. Hiçbir yere sapmadan devam 
edilir. Bu yolun D-100 yolunu kestiği kavşağa gelin-
diğinde de düz istikamet muhafaza edilerek Bayra-
moğlu istikameti kavşakta takip edilir. 

Ankara istikametinden gelindiğinde yine Çayırova 
gişelerinden çıkılması ilk defa gelenler için önerilir. 
Gebze çıkışından çıkıldığında ise D-100 yolu Batı 
yönüne İstanbul istikametine takip edilmelidir.

- D-100 YOLU İLE:

İstanbul’dan Anadolu yakası D-100 yolu doğu isti-
kametinde takip edilir. Pendik ve Tuzla geçildikten 
sonra Bayramoğlu çıkışından çıkılır.

D-100 yolu ile Doğu tarafından gelenler ve D-575 
ile gelip Topçular Feribot iskelesinden feribota bin-
miş olanlar Gebze’den değil Bayramoğlu çıkışından 
çıkmalıdırlar. Hızlı Feribot ile Pendik’e inenler ise 
D–100 ‘e çıktıktan sonra Batı istikametine gidecek-
lerdir. 

- İSTABUL’DAN BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE

Cevizlibağ(Zeytinburnu) - Şifa Mahallesi(Tuzla) 
hattında çalışan 500-T otobüsü ile Şifa mahallesi 
durağına gelindikten sonra Gebze-Harem minibüs-
lerine binilip çok kısa bir mesafe alınarak Yenima-
halle Bayramoğlu köprüsünde inilir ve hemen orada 
yarımadaya(Bayramoğlu’na) giden şehir otobüsleri 
bulunmaktadır.

- GEBZE KOOP OTOBÜSÜ İLE:

Kalkış yeri Esenler Otogarı olan Gebze Koop oto-
büsleri FSM Köprüsü’nden sonra E–80 TEM Oto-
yolu’nu takip eder ve Çayırova-Eskihisar gişelerin-
den çıkar. Gişelerden çıkışta kısa bir zaman zarfında 
Yenimahalle Bayramoğlu köprüsüne ulaşır. Köprüde 
inilerek hemen orada yarımadaya(Bayramoğlu’na) 
giden şehir otobüsleri bulunmaktadır.

Karayolu İle Ulaşım - DOLMUŞ İLE:

D–100 ü takip eden Gebze - Harem otobüsleri ile Ha-
rem yönünden gelindiğinde Tuzla’dan hemen sonra 
Yenimahalle Bayramoğlu köprüsünde inilir ve he-
men orada yarımadaya(Bayramoğlu’na) giden şehir 
otobüsleri bulunmaktadır. Gebze yönünden gelindi-
ğinde yine aynı köprüde inilir ve köprüden karşıya 
geçilip aynı yol takip edilir.

Şehir dışı katılımcılar için havayolu ile ulaşım Ko-
caeli/ Darıca’ya varış açısından uygun bir seçenektir. 
Kocaeli Şehirlerarası otobüs terminalinden ve Sabiha 
Gökçen Havalimanından 250 numaralı hat bulun-
makta olup, her saat başı olmak üzere 24 saat boyun-
ca karşılıklı sefer düzenlenmektedir. Bu otobüslere 
biniş için Kocaeli Kent Kart kullanılabileceği gibi, 
otobüs içerisinde de 13 TL’ye tek seferlik bilet satışı 
da yapılmaktadır. Otobüs güzergâhının durak isimle-
rine ve saatlere bu linkten ulaşılabilir: 

http://www.kocaeli.bel.tr/OtobusSaatleri.aspx

- Eskişehir ve Ankara’dan Yüksek Hızlı Tren ile Geb-
ze-Kocaeli’ne ulaşım yapılıp, Gebze-Darıca şehir içi 
hatlarına binilebilir.

- BANLİYÖ TRENİ İLE (GEÇİCİ BİR SÜRE 
KULLANIM DIŞIDIR)

Haydarpaşa – Gebze banliyö hattı ile ulaşım yapılır. 
Haydarpaşa istikametinden gelindiğinde Tuzla istas-
yonundan hemen sonra gelen Fatih istasyonunda ini-
lir. Gebze yönünden gelindiğinde ise hemen iki durak 
sonra Fatih istasyonuna ulaşılır.

Kocaeli’nde şehir içi ulaşımı Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi yeşil renkli şehir otobüsleri ve ticari taksi-
ler ile sağlanmaktadır. Şehir otobüslerine ücret Kent 
Kart ya da nakit para ile ödenebilmektedir.

http://www.kocaeli.bel.tr/OtobusSaatleri.aspx

Havayolu İle Ulaşım

Tren İle Ulaşım

Kocaeli Şehir İçi Ulaşımı
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1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp 
eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda 
İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 
1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAK-
SAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği 
yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine 
yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine 
doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniver-
sitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı 
zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi 
olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını 
verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapi-
ye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye’de 
devam ettirmektedir.

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profes-
yonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını 
devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eği-
timler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal söz-
leşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eği-
tim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde 
olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım 
Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Le-
venson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasın-
da Bütüncül Psikoterapi, Hipnoz 1-2, Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi, 
Cinsel Problemlerde Hipnoterapi, Hipnotik Yaş Gerilemesi, Anksiyete Bozukluk-
ları ve Tedavisi yer alır. Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve 
Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik 
Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.

@Tahirozakkas
/psikoterapi_enstitusu
/Psikoterapi.Enstitusu

Uz. Dr. Tahir Özakkaş
Kongre Başkanı

Bayramoğlu Sahil Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. 
No:285, Bayramoğlu / Kocaeli

(0262) 653 66 99

ozakkas@psikoterapi.com
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Kongre Kurulları

1987 Ankara doğumlu, uzman Psikolog/ Psikoterapist Reyhan Nuray Duman 
2009 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü 94/100 akademik orta-
lama ile bölüm birincisi olarak bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince birçok kez 
üstün onur ve onur belgeleri almaya hak kazanmıştır. 

Lisans eğitiminin ardından 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygula-
malı Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiş ,yüksek lisansını 2011 
yılında Evli Çiftlerin Kişilik Özelliklerinin Evlilik Uyumuna Etkisi isimli 
projesi ile başarı ile tamamlayarak  ve uzmanlığını almıştır. Halen Arel  Üni-
versitesi Klinik Psikoloji Doktora Programına devam etmektedir.  Lisans eği-
timinin ardından farklı kurum ve derneklerde psikolog olarak çalışmış, ergen 
ve  yetişkinlere bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir. 

Duman, hazırladığı proje ile İSTKA desteği alarak İETT Genel Müdürlüğünde 
2014 yılında şoförlere hizmet vermek amacıyla İETT Ruh Sağlığı ve Psiko-
teknik Merkezi’ni kurmuştur. Halen bu birimin yöneticiliğini yürütmektedir.

Reyhan Nuray Duman birçok farklı konuda alanında uzman kişiler ve kurum-
lar tarafından verilen birçok eğitim, seminer, konferans ,kongre ve workshop-
lara katılmıştır.  Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen ve üç yıl süren (1080 
saat) ileri seviye terapi eğitimi; Bütüncül Psikoterapi  Eğitimi’ne 2012 yılında 
başarı bursu ile kabul edilmiş, 2015 yılında eğitimi tamamlamıştır.  Duman 
her danışana ait özel bir terapi planlamasını savunan  Bütüncül Psikoterapi 
yaklaşımının yanında eğitimlerini alıp, uygulayıcısı olduğu EMDR , BDT, 
Şema Terapi, Hipnoterapi, Psikodrama, Çift ve Aile Terapisi gibi farklı ekol, 
teknik ve  yöntemleri de kullanarak, danışanların ihtiyaç ve sıkıntılarına bağlı 
olarak terapi sürecini planlamaktadır.

İstanbul Psikoterapi Derneği Avrupa Şubesi Başkanı olan Reyhan Nuray Du-
man Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği, Hipnoz Derneği gibi Türki-
ye’de psikoloji ve psikoterapi alanında öncü olan birçok derneğin üyesidir.

Yetişkin ,ergen, aile/çift terapisi , uzmanlara ve kurumlara yönelik eğitim, 
süpervizyon ve seminer çalışmalarına devam etmekte olan Duman, evli ve bir 
çocuk annesidir.

Uzm. Psk. Reyhan Nuray DUMAN
Genel Sekreter

SEKRETERYA

(506) 325 50 58 – (534) 699 81 93 
reyhannurayduman@psikoterapi.com
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Nilüfer ÖNDER SANATÇI; 1985 İstanbul doğumludur. 2007 İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunudur. 2013 yılında ‘’İş 
Hayatında İletişimin Önemi’’ adlı proje ödevi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ‘’Kariyer Danışmanlığı’’ bölümünde yüksek lisansını ta-
mamlamıştır. 

Özel eğitim alanında zihinsel engelli ve otistik çocuklarla üniversite öğrenimi 
sırasında başladığı çalışmalarına, mezun olduktan sonra ailelere bireysel da-
nışmanlık hizmeti ve konferanslar vererek devam etmiştir. 

2009 yılında Adalet Bakanlığı’nda, hükümlü ve tutuklulara bireysel danış-
manlık, grup terapisi ve seminer hizmetleri vermiş, Adalet Bakanlığı persone-
line yönelik kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler düzenlemiştir. 

2011 yılında eğitim danışmanlık firmasında pek çok sosyal sorumluluk pro-
jesinde eğitmenlik yapmış, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Altın Nok-
ta Körler Vakfı gibi vakıf ve derneklerde kişisel gelişim eğitimleri vermiştir 
ve bu sosyal sorumluluk projelerine bireysel olarak halen devam etmektedir. 
2012 yılında özel bir firmada Kariyer Planlama ve Gelişim Uzmanı olarak 
çalışmalarına devam etmiştir. Aynı dönemde özel bir danışmanlık merkezinde 
bireysel danışmanlık yapmaya başlamıştır.

Halen kurucusu olduğu Nefes Danışmanlık bünyesinde bireysel danışmanlık 
ve eğitim danışmanlığı yapmaktadır.

Psk. Nilüfer ÖNDER SANATÇI

(0535) 103 56 21
niluferonder@yandex.com



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

12

Lise eğitimini birincilikle bitiren Uzman Psikolojik Danışman Buşra TATARİ 
ÇELİK, 2007 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. 2012 yılında İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümüne başlamış, 2014 yılında 
da yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı zamanda bu yıllar arasında Uzm. Dr. Ta-
hir ÖZAKKAŞ’tan 120 saat Tıbbi Hipnoz Eğitimini almış, ardından 1080 
saatlik Bütüncül Psikoterapi eğitimine başlamıştır. 3 yıl süren uzun soluklu 
bu eğitimini 2015 yılının Mayıs ayında tamamlayarak Psikoterapi Enstitüsün-
den mezun olmuştur. Sonrasında Cised’den Cinsel Terapi, L. Greenberg’ten 
Duygu Odaklı Terapi ve Davranış Bilimleri Enstitüsünde EMDR eğitimi al-
mıştır. Üniversite yıllarında özel bir eğitim kurumundan düzenli olarak İngi-
lizce eğitimi almış olan Buşra TATARİ ÇELİK, master programının ardından 
İngiltere’de belirli bir süre pratik için bulunmuş, orada da dil eğitimi almıştır. 
Akabinde ülkesine dönerek; çocuk, ergen, yetişkin psikoterapisi alanındaki 
çalışmalarına devam etmiştir. 2017 Ocak ayında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversi-
te’sinde Klinik Psikoloji Master Programına başlamış olup, ikinci yüksek li-
sans programına halen devam etmektedir. Yaşam boyu eğitimi savunan Buşra 
TATARİ ÇELİK kendini yenilemek, geliştirmek ve öğrenmek adına psikoloji 
eğitimleri almaya devam etmektedir.

Uzmanlık alanları; yetişkin psikolojisi, kişilik bozuklukları, panik bozukluk, 
depresyon, takıntılar (obsesif kompulsif bozukluklar), travma, travma sonrası 
stres bozukluğu, vajinismus, ilişki problemleri, evlilik, boşanma, sosyal fobi, 
kayıp (yas süreci), tükenmişlik sendromu, hasta bakım yükü, ergen psikoloji-
si, etkili ders çalışma, sınav kaygısı, stresle baş etme becerileri, öfke kontrolü 
gibi psikolojiye ve insana dair konularda hizmet vermektedir.

Uzm. Psk. Büşra TATARİ ÇELİK

(0216) 358 69 62 – (0532) 739 36 49 – (0553) 224 93 48
busratatari@gmail.com
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İlk ve orta öğrenimimi Konya’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi 
DTCF felsefe bölümünü kazanmıştır. 2002 yılında Ankara Üniversitesi’nden 
İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapıp Psikolojik Danışmanlık alanında lisans 
eğitimini tamamlamıştır. Master eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygu-
lamalı psikoloji alanında çocuklarda öfke çalışmasıyla 2010 yılında tamam-
lamıştır. Eğitim kurumlarında uzman danışmanlık, psikoloji yayınlarında da-
nışmanlık, özel eğitim kurumlarında danışman olarak çalışmalar yapmıştır. 
Bireysel Psikoterapi, Yetişkin, Çocuk ve Ergen Terapisi, Farklı gelişen ço-
cuklar ve Travma alanlarında birçok eğitim alan Hasan Demir, Psikoterapi 
çalışmalarına İstanbul da devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler;

• Ankara Üniversitesi /” DTCF felsefe” Bölümü Lisans Eğitimi (1999-2002)
• İstanbul Üniversitesi/ ‘’ Psikolojik Danışmanlık’ bölümü lisans eğitimi 

(2002-2006)
• İstanbul Ticaret Üniversitesi/’ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ Uygulamalı Psiko-

loji Yüksek Lisans Eğitimi (2008- 2010)
• Psikoterapi Enstitüsünde/1080 Saatlik “Bütüncül Psikoterapi Uygulama 

Sertifikası Eğitimi” ne devam etmektedir (2012 Haziran-&)
• Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği Eğitimi (EMDR)
• İstanbul Üniversitesi /” Zekâ testleri Eğitimi ” ( 2005 )
• İZEV/ küçük adımlar Eğitimi (2004-2005)
• Psiko-sosyal Müdahale Eğitimi (2009)
• Yaşam Becerileri Eğitimi (2009)
• Yeninden Derneği Madde bağımlılığı (2009)
• Krizle Müdahale- Yöret Vakfı (2007)
• DEHB nedenleri ve çözüm yolları (2013)
• Özel Öğrenme Güçlüğü -Kültür Üniversitesi(2010)
• Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimi-360 saat-2012-2013
• Anksiyete Bozukluklarında BDT Tekniklerinin Uygulanması-Arthur Free-

man (2013)

Uzm. Psk. Dan. Hasan DEMİR

(0505) 926 01 47
hasandemir.up@gmail.com
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Yasemin Tüzemen 2007-2011 yıları arasında İstanbul Üniversitesi PDR bö-
lümünde okumuştur. Öğrencilik yıllarından bu yana çeşitli kurum ve kuru-
luşlarda gönüllü olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde vb çalışmalar-
da faal olarak görev almıştır. 2 seneden uzun süre çocuk psikolojisi alanında 
uzman pedagoglardan süpervizyon almış ve yanlarında uzun dönemli staj 
yapma imkânına sahip olmuştur. Oyun terapisi, aile terapisi, okul psikolo-
jik danışmanlarına koçluk ve mentörlük yetkinlikleri, etkili sunum teknikle-
ri, hipnoz ve bütüncül psikoterapi eğitimleri almıştır. Öğrencilik yıllarından 
bu yana mesleki yönden kendisini araştırma ve geliştirme noktasında sürekli 
çaba sarf etmiş ve halen de kendini bu yönde geliştirmeye devam etmektedir.  
Aktif olarak terapistlik yapmaya devam etmektedir.

Psk. Dan. Yasemin TÜZEMEN

(0553) 604 26 55
yasemintuzemen2504@gmail.com
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1984 yılında Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimin Kocaeli’de tamam-
ladı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü’nü bitirdi. 2008-2011 yılları arasında Düzce Üniversitesi’nde Psiki-
yatri Hemşireliği Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 2012-2016 yılları arasında 
Psikoterapi Enstitüsünden 4 yıl süren 11.Bütüncül Psikoterapi Eğitim progra-
mını tamamladı. Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi (Judith Schorn-
holtz-Read, EdD) (2017), Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Arthur Freeman 
2014), Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak (Uzm. Dr. Tahir Özakkaş 
(2016), 10. Dönem Hipnoz Eğitimi Psikoterapi Enstitüsü (2015-2016), Cinsel 
Terapi Eğitimi (Cem Keçe 2016-2017), Oyun Terapisi Eğitimi (Şükriye Ka-
rahan 2016-2017), eğitimlerini tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde Psiki-
yatri Hemşireliği Doktora Programının tez aşamasındadır. 2014-2016 yılları 
arasında Düzce Doğa Okulları’nda okul  öncesi ve ilköğretim öğrencileri ve 
ebeveynlerine danışmanlık vermiştir. Şu an Sakarya Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Hemş. Özge KAPISIZ

(0506) 474 48 67
ozgeoner@yahoo.com.tr
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1974 yılında Ordu’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 
1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 2010-2012 
yılları arasında Ortaöğretim öğrencilerine Tübitak Proje danışmanlığı yaptı. 
2012-2015 yılları arasında Cerrahpaşa Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Da-
lında aldığı Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri Eği-
timi doğrultusunda Çocuk Büro Psikolog Amirliği’nde psikolog olarak yer 
aldı. 2016 yılında Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını ve 
aynı yıl Psikoterapi Enstitüsünden 3+1(süpervizyon) yıl süren 11.Bütüncül 
Psikoterapi Eğitim programını tamamladı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 
(Arthur Freeman 2014), Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi (Judith 
Schornholtz-Read, EdD) (2017), Terapötik Kartlar ve Travmaya Müdahale 
Eğitimi (Uzm. Psk. Reyhan Nuray Duman (2017), Bütüncül Psikoterapide 
Rüyalarla Çalışmak (Uzm. Dr. Tahir Özakkaş (2016), 10. Dönem Hipnoz 
Eğitimi Psikoterapi Enstitüsü (2015-2016), Introductıon to Relatıonal Psy-
choanalysıs ( (Ph.D Lewıs Aron) Psikoterapi Enstitüsü (2015), Vamık Volkan 
Günleri III-Narsisistik ve Borderline vakalardaki nesne ilişkilerini derinleme-
sine inceleme konusunda atölye çalışması (Prof.Dr.Vamık Volkan) Psikote-
rapi Enstitüsü(Haziran, 2014) eğitimlerini tamamladı. Halen Psikolog olarak 
çalışmaktadır.

Uz. Psk. Gülşen Nevin AKTAŞOĞLU

(0505) 347 58 27
gulsencongur@hotmail.com
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1978 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimin Isparta’da tamamladı. 
2001 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bö-
lümünü bitirdi. 2016 yılında Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek 
lisansını ve aynı yıl Psikoterapi Enstitüsünden 3+1(süpervizyon) yıl süren 
11.Bütüncül Psikoterapi Eğitim programını tamamladı. 

EMDR 1. Düzey eğitimi (DBE, 2013), 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Arthur Freeman, 2014),

Vamık Volkan Günleri III-Narsisistik ve Borderline vakalardaki nesne ilişki-
lerini derinlemesine inceleme konusunda atölye çalışması (Prof. Dr. Vamık 
Volkan, 2014),

Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, 2014)

Relational Psychoanalysis in Interaction with Devolopmental Theory (Ph. D. 
Spyros D. Orfanos, 2015),

Psikanalitik Dinleme Eğitimi (Prof. Dr. Salman Akthar, 2015),

Sanat terapisine giriş ve Sınav Performansını Arttırma (Dr. Olcay Güner; 
2015, 2016),

10. Dönem Hipnoz Eğitimi Psikoterapi Enstitüsü (2015-2016), 

Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak (Uzm. Dr. Tahir Özakkaş, 2016), 

Emotion-Focused Therapy - Duygu Odaklı Terapi (Leslie Greenberg, 2016),

Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi (Judith Schornholtz - Read, EdD, 
2017), 

Terapötik Kartlar ve Travmaya Müdahale Eğitimi (Uzm. Psk. Reyhan Nuray 
Duman, 2017), eğitimlerini tamamladı.

Halen Psikolog olarak çalışmaktadır.

Uzm. Klinik Psk. Bilge DEMİRTAŞ

(0505) 541 84 20
demirtasbilge@yahoo.com
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1981 yılında Kars’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimin Kocaeli Gebze’de ta-
mamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik Bölümünü bitirdi. Eğitim kurumlarında Rehber ve Danışmanlık gö-
revleri yapmıştır. 2004 yılı itibari ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikolojik 
danışman ve psikoterapist olarak görev yapmaktadır. Psikososyal Müdahale 
eğitimi, Aile Danışmanlığı Psikolojik Debriefing” Yöntemi eğitimlerini al-
mıştır.2016 yılında Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı-
nı ve aynı yıl PsikoterapiEnstitüsünden 3 yıl süren 11.Bütüncül Psikoterapi 
Eğitim programını tamamladı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Arthur 
Freeman (2014), Bütünleştirilmiş İlişkisel Grup Şema Teorisi (Judith Schor-
nholtz-Read, EdD) (2017), 6.Dönem Hipnoz Eğitimi Psikoterapi Enstitü-
sü(2011-2012), Kaygı Bozukluklarına Kapsamlı Bir Yaklaşım Dr. Assen Al-
ladin (2016) Vamık Volkan Günleri III-Narsisistik veBorderline vakalardaki 
nesne ilişkilerini derinlemesine inceleme konusunda atölye çalışması (Prof.
Dr.Vamık Volkan) Psikoterapi Enstitüsü(Haziran,2014) eğitimlerini tamamla-
dı. Halen Psikolog olarak çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Yusuf ÜLKER

(0532) 797 82 72 – (0532) 797 82 72
yusufulker_pdr@hotmail.com
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1977 Adana doğumlu. Bir çocuk annesidir. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini 
Adana’da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1999 yılında 
mezun oldu. 1999-2000 yılları arasında pratisyen hekimlik yaptı. 2000-2002 
yıllarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi 
A.D.nda Asistanlık yaptı. 2003-2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinde Psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı. 15 yıldır psikiyatri 
alanında çalışmaktadır. Halen Üsküdar Devlet Hastanesinde Psikiyatrist–Psi-
koterapist olarak görev yapmaktadır. Aile Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı 
Terapiler, Cinsel İşlev Bozuklukları, Duygu Odaklı Terapiler, Psikoanalitik 
Psikoterapiler, Psikoanaliz, Bütüncül Psikoterapiler ve Psikodrama alanların-
da eğitim almıştır. İnsan davranışları, Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları, 
Toplum Psikolojisi, Sinema ve Psikiyatri , psikodinamik psikoterapiler alan-
larında  çalışmaktadır. Psikoterapi Enstitüsü Derneği eğitmeni ve Anadolu 
Şube kurucu üyesidir. Şiir yazmaktadır. Gezi ve fotoğraf diğer ilgi alanlarıdır.

Uzm. Dr. Semiha TUFAN

(0533) 646 16 21
semihatufan@psikoterapi.com
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1974 yılında Nevşehir’de doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı lisans programın-
dan mezun oldu. 1994 – 1998 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Afyon 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi ve Ankara 
Kaya Bayazıtoğlu Lisesi’nde rehber öğretmen olarak çalıştı. Hacettepe Üni-
versitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda, 1998 yılında 
yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamladı. 1998 yılından beri aynı 
üniversite ve Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğ-
retim üyesi olarak görev yaptı. Halen doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak 
görevine devam etmektedir. 3 Haziran – 5 Ekim 2005 tarihleri arasında, araş-
tırma yapmak ve çeşitli akademik etkinliklerde bulunmak üzere Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Cape Town Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bulundu. Çalış-
ma ve ilgi alanları; psikodinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı psikotera-
pi, pozitif psikoloji, psikolojik danışman eğitimi ve kişilik gelişimidir. Halen 
Kocaeli-Darıca’da bulunan Psikoterapi Enstitüsü’nün 3 yıllık 14. Bütüncül 
Psikoterapi Eğitimine devam etmektedir. Türk Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve Psikoterapide Bütünleşme 
Araştırmaları Derneği (SEPI) üyesidir. Çeşitli yayınları ve yurt içi ve yurt dışı 
kongrelerde sunulmuş çeşitli bildirileri olan Tuzgöl Dost, evli ve bir çocuk 
annesidir.

Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST
Kurul Başkanı

BİLİM KURULU

(0533) 665 60 44
melihatuzgol@psikoterapi.com
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1963 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamam-
ladı. 1982 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında 
mezun oldu. 1989-1992 yıllarında Bandırma Ana çocuk Sağlığı Aile Planla-
ması Merkezi’nde, pratisyen hekim olarak mecburi hizmet yaptı. 1992-1995 
yıllarında İzmir 14 no’lu Gediz Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merke-
zi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 22.09.1995 yılında Osmangazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 
23.03.2000 yılında “İlk Epizod Şizofreni Ve Psikotik Özellikli Manide Kli-
nik Özellikler: 1 Yıllık İzlem” çalışmasıyla uzmanlık eğitimini tamamladı. 
22.09.2000 tarihinde  Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Psikiyatri Kli-
niği’nde çalışmaya başladı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Psikiyat-
ri Kliniği’nden  02.06.2017 tarihinde ayrıldı. 19.06.2017 tarihinde,  İstanbul 
Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim Ve Araştıma Hastanesi Psikiyatri 
Kliniği’nde çalışmaya başlamıştır.  Aile Danışmanı ve Südre Eğitimcisidir. 
Cinsel Terapi, Aile ve Eş terapisi, psikoanalitik yönelimli psikoterapi eğitim-
leri almıştır. Halen PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜNDE “BÜTÜNCÜL PSİ-
KOTERAPİ SÜPERVİZYON’  eğitimine devam etmektedir.

1996-1999 yıllarında Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü eği-
tim programlarına katıldı. UYGULAMALI PSİKODRAMA Hazırlık Eğitimi 
aldı (60 saat), Temel Eğitim (Asistanlık Eğitimi) programının 100 saatini ta-
mamladı. 

1997-1998 yıllarında Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği’nin düzen-
lediği ve Prof. Dr. Leyla Zileli tarafından verilen PSİKOANALİTİK YÖNE-
LİMLİ PSİKOTERAPİ adlı uygulamalı eğitim programına katıldı. 

Psikoterapi Enstitüsü Anadolu Şubesi ve SEPI üyesidir.

Uzm. Dr. Fadime YURTSEVEN

(0542) 386 54 54 
fadime@yahoo.com.tr
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1975 Aydın doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Aydın ve Afyon’da tamamla-
dıktan sonra 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aynı bölümde 
yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Bütüncül 
Psikoterapi eğitimi, sonrasında Hipnoz, Aile Danışmanlığı, EMDR ve Kısa 
Süreli Dinamik Terapi eğitimlerini aldı. Masterson atölye çalışmalarına katıl-
dı. Halen Bilişsel Terapi eğitimine devam etmektedir. Bireysel terapi çalışma-
larının yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde alanıyla ilgili 
dersler vermiştir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Uzm. PDR, PhD. Ayşe DEVRİM BURÇAK

(0533) 711 03 89
aysedevrim@psikoterapi.com
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1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.1991 yılında kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Daha sonra psikoterapiye ilgisi nedeniy-
le bu alana yönelerek, psikoterapi, hipnoterapi, aile danışmanlığı ve cinsel 
terapi  eğitimlerini tamamladı. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yap-
tı. Sağlık Bakanlığı Onaylı Hipnoz Sertifikası eğitimini tamamladı. Duygu 
Odaklı Terapi’nin kurucusu Leslie. S. Greenberg’den bireysel ve çift terapisi 
süpervizyonu aldı. Psikoterapi Enstitüsü’nde yapılan 1. Duygu Odaklı Birey-
sel ve Çift Terapisi Eğitimlerinde yardımcı eğitmen olarak görev aldı. Haziran 
2017 de Kanada’da İSEFT (International Society for Emotion Focused The-
rapy ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Eğitmenler 
toplantısına eğitmen olarak kabul edildi. Psikoterapi Enstitüsünde planlanan 
Duygu Odaklı Bireysel ve Çift Terapisi programlarının eğitmenlerindendir.  
İlgili alanlarda bireylerle, çiftlerle ve ailelerle duygu odaklı yaklaşım rehber-
liğinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Kli. Psk. Güney TOPRAK ŞAHİN

(0262) 653 66 99 / (0532) 362 85 66
guneytoprak@psikoterapi.com / guneytoprak@yahoo.com
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1985 doğumlu, Uzman Psikolojik Danışman/Psikoterapist Mert AYTAÇ 2008 
yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ar-
dından 2008 yılında Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikoloji yüksek 
lisans programına kabul edilmiştir. 2011 yılında zihinsel engelli öğrencilere 
eğitim veren öğretmenlerin “Sosyal Destek Algılarının İş Tatmin Düzeyleri 
İle İlişkisinin İncelenmesi” tezini başarıyla tamamlayarak uzmanlığını almış-
tır. Halen Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktorası yapan Mert AYTAÇ 
tez sürecindedir. Bölme Savunma Mekanizması ile Mod Kavramı Arasındaki 
İlişki: Vaka Üzerinden Kavramların Ele Alınması Tez konusunu çalışmakta-
dır. 2015 yılında başladığı, Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından Psikoterapi 
Enstitüsün’de verilen Bütüncül Psikoterapi eğitiminin süpervizyon kısmına 
devam etmektedir. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde I. Düzey EMDR eğitimi-
ni bitirdi. 2015 yılında başladığı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimin teorik ve 
80 saatlik süpervizyon kısmını tamamladı. Klinik psikoloji doktora programı 
sürecinde farklı terapi ekolleri ve akran süpervizyon süreçlerini başarıyla ta-
mamladı. Aytaç, Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED) tarafından verilen Cinsel 
Terapi Eğitimine devam etmektedir.

Mert AYTAÇ, danışanlarına bütüncül bir perspektiften ele alarak çocuk, er-
gen ve yetişkin bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Uzm. Psk. Dan. Mert AYTAÇ

(0532) 540 62 13
mertaytac@psikoterapi.com
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POSTER DEĞERLENDİRME KURULU

1981 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Antalya’da, lisans eğitimini 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmen-
lik bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik 
Psikoloji alanında tamamladı. 2003 yılından itibaren psikolojik danışman, 
psikoterapist ve eğitmen olarak farklı kurumlarda görev aldı. Koçluk ve Men-
torluk, Yaratıcı Drama, Bütüncül Psikoterapi, Hipnoz, Rüya Analizi, Oyun 
Terapisi, Travmaya Müdahale eğitimlerinin yanı sıra pek çok workshop ve 
seminere katıldı. Meslek yaşantısında çocukluk ve ergenlik dönemindeki bi-
reylere, yetişkinlere, ailelere, eğitimcilere hizmet verdi. Eğitimlerine ve çalış-
malarına İstanbul’da devam etmekte.

Uzm. Psk. Pelin AKSU BARKIN
Kurul Başkanı

(0505) 628 89 96
pelinaksubarkin@psikoterapi.com

Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğretimini Karabük’te tamamladı. Üniversi-
te eğitimini Antalya’da sürdürdü.  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
2006 yılında mezun oldu. Altı yıl Cizre’de, iki yıl Çankırı’da   Sağlık Grup 
Başkanlığı, sağlık ocağı hekimliği, aile hekimliği ve ambulans komuta kont-
rol merkezi hekimliği görevlerinde bulundu. UMKE(Ulusal Medikal Kurtar-
ma Ekipleri)’de hekim olarak yer aldı. Çeşitli toplumsal organizasyonlarda ve 
Türk Tabipler Birliği’de aktivist olarak görev aldı. 4 yıl önce devlet memurlu-
ğu görevinden ayrılarak İstanbul’a yerleşti. iki yıl Balıklı Rum Hastanesi’nde 
madde bağımlılığı ve psikiyatri alanında çalıştı. Yaklaşık iki yıldır Fransız 
Lape Hastanesi’nde aynı alanlarda hekim olarak çalışıyor. Halen Psikoterapi 
Enstitüsü’nde Bütüncül Psikoterapi eğitimini sürdürmektedir.

Dr. Emrah ERGİN

(0505) 654 90 35
emrahergin@psikoterapi.com
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Ankara doğumlu olan Sueda Özcan Ceran, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik 
ve Psikolojik danışmanlık bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olmuş-
tur. Mezuniyetinin ardından Maltepe Üniversitesi Endüstri & Örgüt Psiko-
lojisi alanında tezli yüksek lisansını “İşgörence Algılanan Sosyal Destek ile 
Mesleki Tükenmişlik ve İş Doyumu İlişkisi’nin İncelenmesi” konusunda ta-
mamlamıştır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 
danışmanlık bölümünde de tezli yüksek lisans programına kabul alıp, “The 
Role of Hope and Coping Styles in Optimism” konulu teziyle yüksek onur öğ-
rencisi olarak mezun olmuştur. Kendini sürekli geliştiren ve danışanlarının te-
rapi yolculuğunda yanlarında olmaktan keyif alan Ceran, çalışmalarına Bah-
çeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümünde doktora 
yaparak ve bir yandan da danışmanlık hizmetleri vererek devam etmektedir.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Sağlığı Merkezi’nde 
eğitimci ve yetişkin psikoloğu olarak başlamış, kurumsal bir telekomunikas-
yon firmasında insan kaynakları ve finans departmanlarında çeşitli çalışmalar 
yapmış, anaokulundan üniversiteye kadar birçok farklı yaş grubundaki öğren-
ci ve velilerine psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmuştur. Aynı 
zamanda bireysel farkındalığını ve mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla 
yaklaşık 200 saat grupla psikolojik danışma ve bireysel psikolojik danışma & 
süpervizyon almıştır.

Çalışmalarına psikodrama, pozitif psikoloji ve bütüncül psikoterapi kuram-
larını entegre ederek öğrenciler, yetişkinler, çiftler ve çalışanlar ile devam 
etmektedir.

Evli ve 1 çocuk annesidir.

Psk. Dan. Sueda ÖZCAN CERAN

(0545) 539 66 29
suedaceran@psikoterapi.com
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Artvin’de doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversite-
si Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamlamıştır. Sakarya 
Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde 2013 yılında 
başladığı doktora eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. 2008 yılından itiba-
ren çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde, okulların rehberlik servisle-
rinde ve yuvalarda çalıştı. Halen psikolojik danışman olarak çocuk, ergen ve 
yetişkinlerle bireysel ve grup terapileri yürütmekte, çeşitli dergiler için ruh 
sağlığı alanında makaleler hazırlamakta, mesleki gelişimine katkıda bulun-
mak amacıyla eğitim, seminer, sempozyum ve kongrelere katılmaya devam 
etmektedir. Psikoterapi Enstitüsü’nde 2015 yılında başladığı Bütüncül Psiko-
terapi eğitimine devam etmektedir.

Dr. Fatih USTA

(0506) 627 72 15
fatihhusta@gmail.com
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Uzm.Psk.Enes Bülbül, Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans me-
zunudur. 2004 yılından beri çeşitli kurumlarda psikoterapist olarak görev 
yapmaktadır. Hipnoz Derneğinde Hipnoterapi ve hipnozun kullanım alanları 
üzerine birçok eğitime katılmıştır. Ayrıca Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde; 
Bütüncül Psikoterapi, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Süresi Sınırlı Dinamik 
Psikoterapi eğitimleri almıştır.  2009 yılından bu yana hipnoterapi üzerine 
çalışmalar yapmaktadır. Uygulamalarında entegratif yaklaşımı benimsemiş-
tir. Ağırlıklı olarak panik bozukluk, fobiler, OKB, TSSB, yaygın anksiyete 
bozukluğu, depresyon, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları ve bağımlılık 
vakalarıyla çalışmalar yapmaktadır. Panik Bozuklukta Hipnoz Uygulamaları 
üzerine klinik psikoloji tez çalışması ve 9. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongre-
sinde sunum yapmıştır. Hipnoz Derneği (yönetim kurulu), Psikoterapi Ensti-
tüsü Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Uzm. Psk. Enes BÜLBÜL
Kurul Başkanı

ÖDÜL KURULU

(0507) 259 96 02
enesbulbul@psikoterapi.com
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Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. 4 yıl Diyarbakır’da bir sağlık 
ocağında pratisyen hekim olarak çalıştı. Daha sonra Mersin – Erdemli’de  2,5 
yıl sağlık ocağında çalıştı. 1992 yılında Mersin Merkez Devlet hastanesinin 
Aile Planlaması bölümüne tayin oldu. 2007 yılına kadar burada ve acil servis 
de çalıştı. 2008 yılında Hemodiyaliz eğitimi alarak emekli oldu. 2 yıl Mer-
sin’de özel bir Hemodiyaliz merkezinde çalıştı. 2011 yılında İstanbul’a gele-
rek Aile Hekimliğine başladı. Bu süreçte 2012 yılında Psikoterapi Enstitüsü’ 
nde Psikoterapi eğitimine başladı. 2013 yılında Aile Hekimliğinden İş Yeri 
Hekimliğine geçiş yaptı. Halen iş yeri hekimliği ile birlikte kendi terapi mer-
kezinde  bireysel, çift ve aile terapisi yapmaktadır.
Psikoterapi alanında almış olduğu eğitimler:
• Bütüncül Psikoterapi; Teorik, Formülasyon ve Süpervizyon (Psikoterapi 

Enstitüsü , Uzm. Dr. Tahir Özakkaş 
• Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler 

Eğitimi ( Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direk-
törü Dr. Arthur Freeman )

• Temel Hipnoz Eğitimi (Psikoterapi Enstitüsü, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş)
• Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri ve Psikoanalitik Psikoterapi ile Bütün-

leştirilmesi (İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı, Milano Üniversitesi 
Nöroşirürji Bölümü Öğretim Üyesi, Prof Dr. Giuseppe De Benedittis)

• Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi Eğitimi (A.B.D Northwestern Üniver-
sitesi Aile Enstitüsü Başkanı Dr. William. M. Pınsof)

• Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı (Marmara Üniversitesi/İstan-
bul)

• Narsistik Kişilik Bozukluğunda Nesne İlişkileri Eğitimi (Prof. Dr. Vamık 
Volkan)

• İlişkisel Psikoanalize Giriş ( New York Üniversitesi Psikoterapi Ve Psikoa-
naliz Doktora Sonrası Program Direktörü Lewis Aron)

• İlişkisel Psikoanalizin Gelişimsel Teori ile Etkileşimi (Newyork Üniversite-
si  Psikoterapi Doktora Sonrası Klinik Direktörü Sypros D. Orfanos)

• Kaygı Bozukluklarına Bütüncül bir Yaklaşım (Dr.Assen Alladin)
• Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak (Psikoterapi Enstitüsü, Uzm. 

Dr. Tahir Özakkaş)
• Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi (Psikoterapi Enstitüsü , Uzm. Dr. 

Tahir Özakkaş)
• Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi (Psikoterapi Enstitüsü, Uzm.Dr. Tahir 

Özakkaş)
• 2016 yılında başladığı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Eğitimi devam et-

mektedir.

Dr. Necla KOÇAK

(0535) 616 50 22
neclakocak@psikoterapi.com
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1982 yılında Denizli’de doğan Uzm. Dr. Aslı Aydın SAVRAN , 2006 yılında 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2006 ile 2011 yılla-
rı arasında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Nöroloji ihtisasımı 
tamamlamıştır. Mecburi hizmetini 2011-2013 yılları arasında Soma Devlet 
Hastanesinde gerçekleştirmiştir. 2013-2015 yılları arasında Antalya Özel Me-
disu Hastanesinde Nöroloji uzmanı olarak çalışmıştır.

Uzm. Dr. Aslı AYDIN SAVRAN

(0505) 638 24 77
aslisavran@psikoterapi.com

İlkokulu Ankara’da, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2008 
yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölü-
mü’nden mezun oldu.
Katıldığı Eğitim ve Seminerler;
• Parlayan Çiçekler Projesi (2006-2007)
• Bahçeşehir Üniversitesi’nin “Parlayan Çiçekler Projesi” kapsamında Semi-

ha Şakir Çocuk Yuvası’ında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesinde 
28 saat teorik 44 saat pratik eğitim

• Rorschach Test Eğitimi (Tevfika Tunaboylu İkiz)
• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (1080 saat)
• Masterson Yaklaşımı Kongreleri (Psikoterapi Enstitüsü)
• Jeffrey J. Magnavita Atölye Çalışması (Psikoterapi Enstitüsü)
• Gelişimsel Nörobiyoloji ve Bağlanma Teorisi (Dr. Allan Schore – Psikote-

rapi Ens.)
• Hipnoz Eğitimi (Psikoterapi Enstitüsü)
• Aktarım Odaklı Psikoterapi (Otto F. Kernberg)

Psk. Yasemin SOLAK ÇALIKOĞLU

(0532) 517 18 41
yasemin_solak@yahoo.com
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1965 Ardahan Göle Doğumlu olan Tülin Balta, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Ana Bilim Dalından 1987 yılında mezun 
oldu. 1988 Tunceli Devlet Hastanesi’nde Psikolog olarak başlayan çalışma 
hayatına, 1989-2000 yılları arasında İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi, 2000-2002 yılları arasında Beykoz Devlet Hastanesi, 2002-2009 
yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikolog olarak 
devam etti.

2009 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olan Tülin Balta, 2006-2009 yıl-
larında Psikoterapi Enstitüsü’nde, Tahir Özakkkaş Eğitmenliğinde, Bütüncül 
Psikoterapi Eğitimimin Teorik – Formülasyon ve Yeterlilik aşamalarını ta-
mamlayarak Bütüncül Psikoterapi Uygulama Yeterlilik Belgesini aldı. 2010-
2013 yılında Psikoterapi Enstitüsü’nde Tahir Özakkaş ve Hanna Levenson 
eğitmenliğinde, Zaman Sınırlı Dinamik Psikoterapi süpervizyon eğitimini 
tamamladı. Mesleki olarak gelişmeleri yakından takip eden Tülin Balta, aka-
demik olarak bir çok mecrada çalışmalarını ve makalelerini yayınlamıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yeterlilik belgesine sa-
hip olup, 2009 yılından itibaren kurucusu ve yöneticisi olduğu “Yaşam Far-
kındalık Psikoterapi Atölyesi”nde Psikolog&Bütüncül Psikoterapist olarak; 
çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı alanlarında mesleki çalışmalarına 
devam etmektedir.

Psk. Tülin BALTA

(0532) 416 56 54
tulinbalta@psikoterapi.com



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

32

1968 yılında Bulgaristan Sliven eyaletinde doğdu. İlk öğrenimini Bulgaristan ve 
Çorlu’da, orta öğrenimini Çorlu’da tamamladı. Tıp eğitimine Ege Üniversitesi’nde 
1986 yılında başladı. 1993 yılında mezun oldu. 1993-94 yıllarında Isparta Şarkika-
raağaç Salur köyünde zorunlu hizmetini tamamladı. 1994-97 yılları arasında Ankara 
Akdere Samanıkbağları Sağlık Ocağında, 1997-1999 yılları arasında Niğde Bor Ana 
Çocuk Sağlığı Merkezinde, 1999 yılı sonunda Manisa 1. No’lu Sağlık Ocağında 
çalıştı. Bu yıllarda çeşitli hizmet içi eğitim programlarına katıldı. 1995 yılında Sağ-
lık Bakanlığı bünyesinde Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık ve Bebek Dostu 
Hastaneler Değerlendirme Ekibinde çeşitli illerde değerlendirme kurullarında görev 
aldı. 2000-2004 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamladı. Eğitim süreci içinde aile planlaması, 
menstrüel regüsayon eğitimlerini aldı. 2004 yılı içinde psikiyatri kliniği vardiya po-
liklniğinde çalıştı. Aynı yıl içinde pskiyatri kliniğinde yatan hastaların fiziksel has-
talıkları hakkında tez çalıması yaptı. 2004-2006 yılları arasında Iğdır Tuzluca Devlet 
Hastanesinde yataklı Aile Hekimliği Kliniği kurarak hasta takibi yaptı. 2006-2010 
yılları arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında uzmanlık eğitimini tamam-
layarak adli tıp uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimi esnasında Uyuşturucu ve Uyarıcı 
Maddeler konulu kursu tamamladı, ciddi fiziksel şiddet suçu işlemiş kişilik bozuk-
luğu vakaları üzerinde tez çalışması yaptı. 2011 yılında Malatya Adli Tıp Grup Baş-
kanlığında adli tıp uzmanı olarak çalıştı, Celal Bayar Üniversitesinde düzenlenen 
Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele sempozyumuna, İstanbulda TNTS 
Demansta Bilişsel Tarama kursunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Temel 
Biyoistatistik Kursunu tamamladı. 2011-2012 yıllarında İstanbul Bilim Üniversitesi 
Florence Nightingale Avrupa Hastanesinde, 2012-2014 yıllarında Küçükçekmece 
Atatürk Aile Hekimliği Merkezinde Aile Hekimliği uzmanı olarak çalıştı. Atatürk 
Aile Hekimliği Merkezinde görev yapmakta iken 2014 yılında Psikoterapi Enstitü-
sü’nde bütüncül pskoterapi eğitimi ve İstanbul Esenyurt Üniverstesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başladı, Adli Bilimciler Derneği - 
Sağlık Hukuku Merkezi ortaklığında verilen Sağlık Hukuku sertifikasyon programı-
nı ve Malatya İnönü Üniveritesinde Adli Belge İnceleme sertifikasyon progvramını 
tamamladı. 2014 yılında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki görevine geri 
döndü. 2016 yılında İstanbul Esenyurt Üniverstesinde Klinik Psikoloji yüksek li-
sansını tamamlayarak Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Klinik Psikoloji yüksek lisansına başladı, Psikoterapi Enstitüsü’nde Bütüncül Psi-
koterapi Eğitim Programı Teorik eğitminden sonra Formülasyon eğitimi ve Cinsel 
Terapi eğitimini tamamladı, Forum du Champ Lacanien - Türkiye İnisiyatifinin dü-
zenlediği Psikanalitik Çalışma Günlerine, Spyros D. Orfanos tarafından düzenlenen 
“Relational Psychoanalysis in interaction with Developmental Theory” konulu İliş-
kisel Psikoanaliz çalıştayına katıldı. Tıp, Klinik Psikoloi, Aile Hekimliği, Adli Tıp 
ve Psikoterapi alanlarında hizmet içi eğitimler, kongre ve çalıştaylara katıldı. Halen 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığında adli tıp uzamanı olarak çalışmakta, İstanbul Hu-
kuk ve Ceza Mahkemelerinde adli bilirkişilik yapmakta, Yakındoğu Üniversitesinde 
Klinik Psikoloji yüksek lisansına ve Psikoterapi Enstitüsü’nde Bütüncül Psikoterapi 
Eğitim Programı Süpervizyon eğitimine ve Oyun Terapisi eğitimne devam etmekte, 
sporcu olarak da devam ettiği Kanyon Sporarı Araştırma Derneği Bünyesinde ekip 
çalışması, stres yönetimi, konsantrasyon, ilkyardım eğitimleri vermekte, İnönü Üni-
versitesi bünyesinde devam eden Adli Tıp Sitesi adlı e-dergide psikoloji konularında 
köşe yazarlığı yapmaktadır.

Uzm. Dr. Kıymet KÖYBAŞI

(0507) 231 13 28
kiymetkoybasi@psikoterapi.com
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1984 yılında İzmir, Bergama’da doğmuştur. 2002 yılında Bergama Akif Er-
sezgin Anadolu Lisesi’nden, 2007 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İzmir 
Dikili Özel Ege Özel Eğitim Merkezi’nde Psikolojik Danışman olarak göreve 
başladı. 2008 yılında İzmir Torbalı Özel Ege 5 Özel Eğitim Okulu’nda görev 
yaptıktan sonra 2009 senesinde Kastamonu ili Doğanyurt İlköğretim Oku-
lu’na rehber öğretmen olarak ataması yapılmıştır. Bir sene sonra Manisa ili 
Soma ilçesi’nde göreve başlamıştır. Soma’da sırasıyla; Linyit Lisesi, Soma 
Anadolu Lisesi’nde görev yaptıktan sonra 2015 yılından bu yana Soma Naci-
ye Evren İlkokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Psk. Dan. Gülşah ARIKAN

(0532) 778 33 84
gülşaharikan@psikoterapi.com
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Burslu) 
Bölümü’nden 2009 yılında mezun olmuştur. İstanbul Esenyurt Üniversitesi 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Özel Eğitim Ge-
reksinimli Öğrencilere hizmet veren Rehabilitasyon Merkezinde çalışmıştır. 
Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği’nden 464 saatlik Aile Danış-
manlığı Eğitimi alarak Aile Danışmanı ünvanı almıştır. Psikoterapi Enstitüsü 
tarafından düzenlenen Prof. Dr. Vamık VOLKAN‘ın eğitmen olarak katıldığı 
“Borderline ve Narsisistik Yapılarda Nesne İlişkileri” konulu workshop prog-
ramına katılmıştır.
Dr. Nevin DÖLEK ve Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN‘dan Kısa Süreli Çö-
züm Odaklı Terapi Eğitimleri almıştır. Halen Psikoterapi Enstitüsü bünyesin-
de Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen Bütüncül Psikoterapi Eğiti-
mine (formulasyon) devam etmektedir.
Dr. Aybars GÜNAYDIN, Prof.Dr. Osman ÖZCAN ve Psikolog Mustafa 
TUNCER’den Omni Hipnoz Akademi bünyesinde Temel ve İleri Hipnote-
rapi Eğitimlerialmıştır. Dr. İnci ERKİN’den Energy Psychology Techniques 
(EFT-EMOTRANCE-QUANTUM HEALING ) 1-2 eğitimleri almıştır.
Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ GÖCEK‘ten Oyun Terapisi Eğitimi, Yrd.Doç.Dr. 
Mehmet BİLGİN yönetiminde Bilişsel Terapide Duygu Yönetimi Uygulama 
Programı ve Çocuk-Ergen Psikopatoloji eğitimleri almıştır.
Uzman Klinik Psikolog Yasemin OZAN‘dan Bender Gestalt Görsel Motor 
Algılama Testi, Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi, Kop-
pitz İnsan Çizim Testi, Loisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Okula Hazır-
lık Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı 
Testi eğitimleri almıştır.
Psikolog Dr.Yunus Emre AYNA‘dan Cattell Zeka Testleri, WISC-R Zeka Tes-
ti, Porteus Labirentleri Testi, Good-Enough Harris İnsan Çiz Testi eğitimleri 
almıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı “Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma 
Oranının Artırılması Projesi” kapsamında Iğdır İl Formatörlüğü görevinde 
bulundu. Iğdır Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Çalışma 
Görevlisi olarak çalışmış olup, 100’ün üzerinde vaka ile çalışmıştır. 2013 yılı 
içerisinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Psikolojik Danışman ola-
rak görev yapmıştır.
2014 yılı Eylül ayından bu yana Bursa’da danışanlarına hizmet vermektedir.

Uzm. Psk. Sabri ÇAKAR

(0532) 666 08 46
sabricakar@psikoterapi.com
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1998 yılında İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans 
Programı’ndan, 2010 yılında da İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı 
Psikoloji yüksek lisans programından mezun olmuştur. Çeşitli seviyelerdeki 
eğitim kurumlarında Psikolojik Danışman olarak çalışmıştır. Öğrenciliğinden 
itibaren meslek alanıyla ilgili çeşitli radyo programlarına katılmış ve program-
cılık yapmıştır. Hayatın bir yolculuk olduğunu, insanların bu yolculuklarında 
birbirleriyle karşılaşmalarının ve paylaşımlarının gidilen yolun yönü kadar, 
yolculuğun şeklini ve yolculuktan alınan tadı da etkilediğini düşünmekte-
dir. Terapötik ilişkinin hayat yolculuğundaki karşılaşmalardan biri olduğuna 
inanmakta ve halen çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik eğitim ve terapi ça-
lışmalarını, Bütüncül Psikoterapi bağlamında İstanbul’da sürdürmektedir. İlgi 
alanında doğa, insan ve sanat önemli yere sahiptir.

Uzm. Psk. Dan. Beria TOPTAŞ
Kurul Başkanı

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU

(0533) 566 04 56 
beriatoptas@psikoterapi.com
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Psikolojik Danışman Yasemin Şahin, 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğiti-
mi boyunca ”Çocuk ve Ergen Psikoterapisi”, ”Aile Danışmanlığı”, ”Çocuk-
larda Uygulanan Projektif/Objektif Testler”, ”Zeka ve Kişilik Testleri”, ”İnsan 
Kaynakları Yönetimi” gibi uzmanlık alanlarında eğitimlerini tamamlamıştır. 
Aynı zamanda; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Ruh Sağlığı alan-
larında sayısız seminer, sempozyum ve eğitimlere katılmıştır. Halen Psikote-
rapi Enstitüsü bünyesinde Bütüncül Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.
Mezuniyetinin ardından 2012-2014 yılları arasında ODTÜ Geliştirme Vakfı 
Özel Denizli Okulları’nda Psikolojik Danışman olarak görev yapmıştır.
2014 yılının Eylül ayında memleketi Alanya’ya dönüş yapmış ve meslek ha-
yatına Alanya’da devam etmeye başlamıştır.
Ocak 2015, tarihinde Yasemin Şahin Eğitim ve Psikolojik Danışma Merke-
zi’ni Alanya’da hizmete açmıştır. Merkezde çocuklara,ergenlere, ailelere ve 
yetişkinlere psikolojik danışma hizmeti vermektedir.

Psk. Dan. Yasemin ŞAHİN

(0507) 716 87 37
yaseminsahin321@gmail.com
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1988 doğumlu, Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Gülcem Yıldırım 2009 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi 
süresince birçok kez üstün onur ve onur belgeleri almaya hak kazanmıştır. 
Lisans eğitiminin hemen ardından 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Psiko-
lojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek 
lisansını 2012 yılında başarı ile tamamlayarak  uzman psikolojik danışman 
ünvanını almıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından farklı kurumlarda psiko-
log olarak çalışmış ergen ve yetişkinlere bireysel danışmanlık ve aile danış-
manlığı hizmeti vermiştir.

2014 yılında ikinci yüksek lisansı olan Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji 
Yüksek Lisansına kabul edilmiş ve 2016 yılında ‘Sabahattin Ali eserlerinin 
Psikanalitik Eleştiri yöntemiyle incelenmesi’ isimli projesini yüksek başarı 
ile tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Gülcem Yıldırım birçok farklı konuda alanında uzman kişiler ve kurumlar 
tarafından verilen birçok eğitim, seminer ,konferans, kongre ve workshoplara 
katılmıştır. Psikoterapi enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren (1080 saat) 
ileri seviye terapi eğitimi, Bütüncül Psikoterapi Eğitimine 2012 yılında Yük-
sek Lisansının hemen ardından kabul edilmiş 2015 yılında eğitimini tamamla-
mıştır. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Davranışçı Psikoterapi, Bilişsel Psikote-
rapi, Dinamik Psikoterapiler, Şema terapi, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu 
Psikoterapi gibi yaklaşımların her birinin eğitimlerini içermektedir. Yıldırım 
her danışana ait özel bir terapi planlamasını savunan Bütüncül Psikoterapi 
yaklaşımının yanında uygulayıcısı olduğu EMDR ve hipnoterapi gibi farklı 
teknik ve yöntemleri de kullanarak, danışanların ihtiyaç ve sıkıntılarına bağlı 
olarak terapi sürecini planlamaktadır.

Uzm. Psk. Gülcem YILDIRIM

(0554) 726 92 92 
gulcemyildirim@psikoterapi.com
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Uzmanlık Alanları: Bireysel ve Grup Psikoterapisi, Yetişkin Psikoterapisi, 
Çocuk Psikodraması ve Ergen Terapisi, Psikodrama Yaşamtı Gruparı
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanıyla 
mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesinde tamamlamıştır. 
İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden  grup eğitimleri  almış ve Marmara Üni-
versitesi’nde grup terapileri yapmıştır. Psikodrama ile okullarda ergenlerin 
sorunlarıyla başa çıkabilme, çatışmalarını yönetmeye ve sınav kaygısına yö-
nelik grup çalışmaları yapmıştır. Eğitim kurumlarında Anne Eğitimlerini sür-
dürmektedir. Bütüncül Psikoterapi Enstitüsünde eğitim almıştır. BAYBUĞA; 
SEPİ uluslararası kongresinde Ergenler hakkında makale sunmuştur. İstanbul 
Psikoterapi Enstitüsü Anadolu Şubesinde yönetim kurulunda görev yapmak-
tadır. 
Alanında uzman kişilerden psikoterapi teknikleri ile ilgili birçok eğitim alan 
Elif BAYBUĞA; Psikoterapi Enstitüsü’nde Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tara-
fından verilen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimini (3 yıl süren ve 1080 saatlik 
bütün terapi ekollerini içeren teori, formülasyon ve süpervizyondan oluşan 
ileri düzey terapi eğitimi) tamamlamıştır.
Her danışanın ruhsal yapısının, ihtiyaç ve sorunlarının farklılığından dolayı, 
bütün terapi tekniklerinin entegrasyonu olan Bütüncül Psikoterapi yaklaşı-
mını benimseyen BAYBUĞA; Dinamik Psikoterapiler ( Masterson, Süresi 
Sınırlı Dinamik Psikoterapi v.b)  Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Hümanistik ve 
Varoluşçu Terapi, Transaksiyonel Analiz (TA), Çözüm Odaklı terapi, Duygu 
Odaklı Terapi ve İlişkisel Terapi yöntemlerini uygulamaktadır. Ayrıca danışa-
nın sorunu, kişilik yapısı ve isteğine göre de Hipnoz ve EMDR(Göz hareket-
leri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) tekniklerini uygulamaktadır.
Sporda terapi çalışmalarını Beşiktaş Ataşehir Kartalları, Galatasaray Yaz 
okulları, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Köylerinde psikodrama uygu-
lamaktadır.

Uzm. Psk. Elif BAYBUĞA

(0505) 254 85 45
elifbaybuga@psikoterapi.com
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1982 Denizli doğumludur. 1999 yılında İzmir Şemikler Lisesi´nden, 2004 yı-
lında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1 sene Özel Dershanede 
Rehber Öğretmen olarak görev yaptı. Daha sonra 6 yıl Zonguldak ili Perşem-
be Lisesi´nde görev yaptıktan sonra, 2010 yılında Manisa Soma´ya atandı. 
Soma´da sırasıyla Linyit Anadolu Lisesi ve Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi´n-
de görev yaptı.

2015 yılı Haziran ayında ise Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi´nde Mü-
dür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Psk. Dan. Gökhan ARIKAN

(0538) 813 64 65
gökhanarikan@psikoterapi.com
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Hande Çelik Mehmetoğlu 1977 yılında Bandırma da doğmuş, İlk, orta ve 
lise öğrenimini Bandırma da tamamlamıştır. 1995 yılında Uludağ Üniversi-
tesi’nde Tıp fakültesine başlamış 2001 yılında mezun olmuştur. 2002 yılında 
Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda Aile Hekimliği ihtisa-
sına başlamış 2007 yılında Aile Hekimliği Uzmanı olmuştur. Uzmanlık mec-
buri hizmetini Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. 2009 yılında 
başladığı Acıbadem Bursa Hastanesi check Up bölümünde halen çalışmaya 
devam etmektedir. 2002 yılında Ertuğrul Mehmetoğlu ile evlenmiş İki çocuk 
annesidir. 2012 yılından bu yana ruh sağlığı alanında çok sayıda eğitim almış 
olup Acıbadem Bursa Hastanesi’ nde eş zamanlı Aile Danışmanlığı Poliklini-
ği’ nde Bütüncül Psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Hande ÇELİK MEHMETOĞLU

(0505) 319 91 79
handecelik@psikoterapi.com
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Boğaziçi Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunu. 2000 yılın-
dan beri Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde çevirmen, editör, mütercim olarak 
çalışmaktadır.

Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ile ilgili her türlü maddi konu için irti-
bat kuracağınız elemandır.

Menekşe ARIK
Mütercim

Beyhan OLGUN

ULUSLARASI BAĞLANTI KOMİTESİ VE SEKRETERYASI

MUHASEBE VE TEKNİK EKİP

(0533) 458 73 27
meneksearik@psikoterapi.com

(0262) 653 66 99 / 111 - (0532) 267 47 94
beyhanolgun@psikoterapi.com
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Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ile ilgili her türlü teknik ve idari konu 
için irtibat kuracağınız elemandır.

Ömer BİLGİÇ

(0262) 653 66 99 / 147 - (0532) 267 47 94
omer@psikoterapi.com

Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ile ilgili her türlü teknik ve idari konu 
için irtibat kuracağınız elemandır.

Melek ÖZGER

(0212) 243 23 97 / 111 - (0532) 267 47 94
melek@psikoterapi.com

Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi ile ilgili her türlü teknik ve idari konu 
için irtibat kuracağınız elemandır.

Serkan AKTAŞ

(0212) 243 23 97 / 111 - (0532) 267 47 94
serkan@psikoterapi.com

İDARİ İŞLER
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29 EYLÜL CUMA - 1. GÜN
08:00-09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI-TAHİR ÖZAKKAŞ

09:30-10:15 Hanna LEVENSON Kısa Süreli Terapi Perspektifinden Bütüncül Psikoterapi
10:15-10:30 Çay Arası
10:30-11:30 Mehmet Zihni SUNGUR Tanımaktan Anlamaya: Yaşamın içindeki Depresyon

PANEL
11:30-13:00

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Felsefe ve Psikoterapi (1)”

• Sinem Aritemiz ÖZER
• Ali BIÇAK
• Fatih Bora Ekin

“Bütüncül Psikoterapiye 
Göre Davranışçı Bilişsel 
Kuram ve Psikoterapi Ensti-
tüsünün Bakış Açısı”

• Harun GÜNDÜZ
• Zeynep YEŞİLKAYA
• Mustafa AYDIN

“Limbik Sistem ve Duygu-
lanım”

• Murat BALOĞLU
• Kübra ŞİRİN
• Gizem ERGEN
• Aslı AYDIN SAVRAN

“J.F. Masterson Yaklaşımı 
Çerçevesinde Şizoid Kendilik 
Bozukluğu ve Bu Yaklaşım 
Çerçevesinde Tanımlanmış 
Bir Danışanın Psikoterapisi-
nin Uygulanması”

• Mustafa TUNCER
• Necdet DÖNMEZ
• Özge KAPISIZ

Öğle Arası: 13:00-14:00
SÖZLÜ BİLDİRİ

14:00-14:20
1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon

“Empatiye Kuramlar Arası 
Yaklaşım ve Klinik Uygula-
madaki Önemi”

• Betül SEZGİN

“Bütüncül Psikoterapi 
Bağlamında 4 aşamalı ve 21 
seanslık Uyanış ve Dönü-
şüm Programı”

• Ümit AKÇAKAYA

“Bağımlılık Tedavisinde 
EMDR”

• Mehmet ÇEVİK

“Notadan Senfoniye’ Grup 
Terapisine Bakış”

• Gülşen Nevin 
AKTAŞOĞLU

14:30-15:45
John NORCROSS “Bütünleşme: Psikoterapinin Fiili Hali ve Kaçınılmaz Geleceği"

Çay Arası: 15:45-16:00
SÖZLÜ BİLDİRİ

16:00-16:20
1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon

“Lacanyen Psikanalitik Ku-
ram ve Öznenin Konumu”

• Kamil TUZGÖL

“Dini Obsesyon ve Kom-
pulsiyonların Psikoterapi-
sinde Kuramlar, İmkanlar, 
Sınırlılıklar”

• Taha Burak TOPRAK

“Bir Savunma Mekanizması 
Olarak Yansıtmalı Özdeşim”

• Eda EKİNCİ

“Beyaz Zakkum Filminin 
Masterson Kuramı Açısın-
dan Analizi”

• Tuba ÖĞER

16:30-17:30
Marvin GOLDFRIED “Psikoterapide Bütünleşmenin Güncel Temaları”

PANEL
18:00-19:30

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Bağımlılığa Bütüncül 
Bakış”

• Emrah ERGİN
• Emine KURT ANTMEN
• Nilüfer ÖNDER SANATÇI  
• Kıymet KÖYBAŞI

“Psikolojik Bozukluklara 
Travma Perspektifinden 
Bakış: Olgu Sunumları”

• Reyhan Nuray DUMAN
• Bilge DEMİRTAŞ
• Suna BAYRAM

“Kişilik Bozukluklarının; 
Bipolar Afektif Bozukluk, 
Şizofrenik Bozukluktan 
Ayırıcı Tanısı”

• Semiha TUFAN
• Tuğba ÖVER  
• Fadime YURTSEVEN

“Kısa Süreli Dinamik Terapi 
Tedavi ve Teknikler”

• Yusuf KAVUN
• Sabri ÇAKAR 
• Emrullah KILIÇ
• Makbule URAS

KONGRE PROGRAMI
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30 EYLÜL CUMARTESİ - 2. GÜN
PANEL

08:00-09:30
1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon

“Felsefe ve Psikoterapi (2)”

• Meriç BİLGİÇ
• Kamil TUZGÖL   
• Kübra DEMİR BİLGİÇ
• Tahir ÖZAKKAŞ

“Bütüncül Psikoterapi 
Kapsamında Ebeveynlere 
Psikoeğitim”

• Gökçe AĞAOĞLU
• Bengü TOROSLUOĞLU 

KÜÇÜK

“Rehberlikte Bütüncül 
Psikoterapi”

• Özgün ÖZBEY İÇKE
• Merve KANDEMİR
• Yasemin COŞGUN

09:30-10:10
Assen ALLADIN “Bilişsel Hipnoterapi: Bir Asimilatif Bütüncül Psikoterapi Modeli”

PANEL
10:30-12:00

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Kısa Süreli Dinamik 
Terapi Temel Kavramlar ve 
Formülasyon”

• Ayşe Devrim BURÇAK
• Tuba DURSUN TUNCEL
• Necla KOÇAK
• Yasin GÖÇER

“Duygu Odaklı Terapinin 
Spora Entegrasyonu”

• Mustafa AYDIN
• Pınar AŞÇİ LEZGİ
• Nilüfer ÖNDER SANATÇI
• Azize Gül OZAN

“İnsanın Ve İnsanlığın 
Varoluşunda Masalın Yeri, 
Macar Masalı Güzel Kız 
İbronka’nın Anlatımı ve 
Varoluşsal Analizi”

• Sibel ŞENGÜL
• Gülçin USLU
• H. Fatih DANE

“Kişilik Bozukluklarının 
Şema Terapisi”

• Mert AYTAÇ
• Başak SOSYAL  
• Reyhan Nuray DUMAN

SÖZLÜ BİLDİRİ
12:00-12:20

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Sosyal Fobinin Tedavisin-
de Bilişsel Hipnoterapi”

• Haluk ALAN

“Türk Kültürel Kodlarının 
Mizah Yolu ile Aktarılması: 
Nasrettin Hoca İncelemesi”

• Gülseli BOYNO
• Erdem AKGÜN

“Tıkınırcasına Yeme Bozuk-
luğu Olgusunda Dinamik 
Psikoterapi Yaklaşımı”

• Dr. Derya MÜFTÜOĞLU

“TSSB tedavisinde Uzamış 
Maruziyet Yönteminin 
Tedavi İçeriği“

• Reyhan Nuray DUMAN

12:20-12:40
“Duygu Durum Bozukluk-
larının Tedavisinde Bilişsel 
Hipnoterapi”

• Haluk ALAN

“İbn Sînâ’nın Nefs Kavramı 
İle Modern Psikolojideki 
Ego Kavramının Ben-
lik-Kendilik Olgusu Üzerin-
de Karşılaştırılması”

• Sümeyyenur KÜLÇE

“Diyetisyen Odasındaki 
Psikolojik Süreçler -Vaka 
Sunumları”

• Emine Funda TUZGÖL

“Travmanın Eşlik Ettiği 
Kendilik Bozukluklarında 
Terapi ve Hipnozun Terapi-
ye Entegrasyonu”

• Halenur ALKOÇLAR

12:40-13:00
“Medeniyet Kaynaklarımı-
zın Psikoterapideki Enteg-
rasyonunu Düşünmek
Doğu ve Batı’da Haset Ta-
nım - Kaynak - Müdahale”

• Hasan AVCI
• Taha Burak TOPRAK

“Mültecilerin Ruh Sağlığı”

• Burcu SUVARİ

“Benlik, Kendilik ve Obezi-
te İlişkisi”

• Kamil TUZGÖL

“Travmanın Döngüselliği”

• Beria TOPTAŞ

Öğle Arası: 13:00-14:00
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PANEL
14:00-15:30
Alan Kuramı 

Montana KATZ - Aslıhan COŞKUN - Tahir ÖZAKKAŞ   
Çay Arası: 15:45-16:00

16:00-16:45
Jeffrey MAGNAVITA “Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Birleştirici Bir Çerçeve”   

16:30-17:30
James FOSSHAGE “Rüyaların Örgütleyici İşlevleri: Rüyaları Anlamak ve Rüyalarla Çalışmak” 

PANEL
18:00-19:30

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Bütüncül Psikoterapi Pers-
pektifinde Rüya Analizi; 
Nergis Vakası”

• Hasan DEMİR
• Necdet DÖNMEZ   
• Özge KAPISIZ

“Anksiyete Bozukluklarının 
Betimleyici Yaklaşım, Bi-
lişsel-Davranışçı, Dinamik 
ve Varoluşçuluk Açısından 
Değerlendirilmesi”

• Yasemin ŞAHİN
• Ali ULUDAĞ  
•  Mehmet EMİN ZEYBEK

“Öfkenin Psikanalitik 
Kuram, Duygu Odaklı 
Yaklaşıma Ve Varoluşçuluk 
Psikoterapiye Göre İncelen-
mesi”

• Yücel SÖZER
• Hasan DEMİR
• Sema LAPÇİN 

YEŞİLYURT

“Psikolojiye Feminist Yak-
laşım”

• Burcu SUVARİ
• Hediye ERTÜRK   
• Figen KARA
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1 EKİM PAZAR - 3. GÜN
PANEL

08:00-09:30
1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon

“Spor, Sanat ve Psikoterapi 
Üçgeni”

• Mustafa AYDIN
• Harun GÜNDÜZ  
• Cevat GÜLER

“Çift Terapisine Bütüncül 
Yaklaşım”

• Şanver YEREBAKAN
• Yücel SÖZER  
• Eyüp SARI

“Aşk İlişkilerinin Dinamik-
leri”

• Semiha TUFAN
• Savaş POLAT   
• Mustafa MERMİ

“Masterson Yaklaşımı ve 
Aktarım Odaklı Psikote-
rapi Yaklaşımında; Kişilik 
(Kendilik) Bozukluklarına 
Terapotik Müdahale Tek-
nikleri”

• Mustafa TUNCER
• Berrin
KARAEMİNOĞULLARI
• Betül SEZGİN
• Fahri DAVULCU

SÖZLÜ BİLDİRİ
09:30-09:50

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Bütüncül Eğitiminin 
Sürecinde Kursiyerlerin 
Hikayesi”

• Gökhan SÖNMEZ
• Cenk AĞ

“Şema Terapinin Tanıtımı, 
Temel Kavramları ve Teda-
vi İçeriği”

• Reyhan Nuray DUMAN

“Borderline Kişilik Yapılan-
masında İlişkisel ve Duygu 
Odaklı Terapi Teknikleriyle 
Depresyon Sağaltımı”

• Sabri ÇAKAR

“Türkiye’de 18- 25 Yaş 
Grubu Üniversite Öğrenci-
leri Arasında Görülen Dep-
resyonun; Benlik Saygısı, 
Aile Bağlılığı, Akademik 
Başarı ve Cinsiyet ile Olan 
İlişkisi & Depresyonda olan 
bu öğrencilerin Süresi Sınır-
lı Psikodinamik Psikoterapi 
ile Tedavisi”

• Tuba DURSUN TUNCEL
09:50-10:10

“Bir Öğrenme Yöntemi 
Olarak Deşifre”

• Gökhan SÖNMEZ

“Zihnin Üç Hali - Bilişsel 
Terapi- Metakognitif Terapi 
– Kabul ve Kararlılık Tera-
pisi Ekseninde Zihin”

• Hilal BEBEK

“Duygu Odaklı Çift Tera-
pisi”

• Güney Toprak ŞAHİN

“Genç Bireylerde Tekrarla-
yan Uyumsuz Örüntülerin 
Keşfi ve SSDP (Süresi 
Sınırlı Dinamik Psikotera-
pi) Yöntemiyle İşlevsellik 
Çalışmaları”

• Gül Sultan ÖZEREN
Çay Arası: 10:15-10:30

SÖZLÜ BİLDİRİ
10:30-10:50

1. Salon 2. Salon 3. Salon 4. Salon
“Panik Bozuklukta Bütün-
cül Psikoterapi ve Hipnote-
rapinin Entegrasyonu”

• Enes BÜLBÜL

“Psikanaliz ve Nörobilimde 
Self  Norhoff’a Göre”

• İbrahim SARI

“Borderline Kişilik Ör-
gütlenmesinde görülen 
Savunma Mekanizmaları: 
Vaka Analizi”

• Gülşah ARIKAN

“Virginia Satir Yaklaşımı, 
Duygu Odaklı Terapi ve 
Psikoanalitik Aile Terapile-
rinin Karşılaştırılmaları”

• Mehmet TEKNECİ
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10:50-11:10
“Cilt Hastalıklarında Hip-
noterapi/ Psikoterapi Beş ve 
On yıllık Hasta Takiplerinin 
Karşılaştırması”

•  Levent Hakan VULKAN

“Nörobiyolojik Açıdan 
Duyular ve Sinestezi”

• Kadriye İpek TOKEM 
ERGÜR

“Sosyal Fobi ve Narsisistik 
Kişilik Bozukluğu Ara-
sındaki Bağlantı: Üç Olgu 
Tartışması”

• Gülten İKİZOĞLU

“Ebeveynlik Tarzının Kişilik 
Özellikleri, Benlik Saygısı 
ve Yaşam Doyumuna 
Etkisi”

• Meliha TUZGÖL DOST

11:10-11:30
“Hipnoterapi Uygulaması 
ile Anı Değiştirme”

• Erdem AKGÜN

“Ayna Nöronlar ve Biz”

• Kadriye İpek TOKEM 
ERGÜR

“Nesne İlişkileri Kuramının 
Türkçeye Uyarlanması”

• Prof. Dr. Yasemin Özkan

“İyileştirici Oyun ve Mas-
terson Yaklaşımı”

• Habibe AYKAN
11:50-12:10

“Psikosomatik Rahatsız-
lıklarda Hipnotik Telkin 
Yönteminin Kullanılması”
 
• Erdem AKGÜN

“Psikoterapi ile Bütünleşen 
Beyin”

• Elif BAYBUĞA

“Hücum Terapisi ile Başla-
yan Terapi Sürecinin Engelli 
Çocuğa Sahip Bireylerin 
Umutsuzluk ve Kaygı Dü-
zeyleri Üzerindeki Etkisi”

• Ayşe Devrim BURÇAK

“Çocuk Odaklı Ebeveyn 
Terapisi ‘Teröpatik Oyun’ ”

• Habibe AYKAN

12:10-12:30
“Çocuklarda Hipnozun 
Kullanımı Kekemelik Vaka 
Sunumu”

• Kevser AKGÜN

“Hüsnü İsmet Öztürk’ün 
Bilinçli Hipnoz Öğretisi”

• Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU

“Nevrotik Vakaların Hücum 
Tedavisi Sürecine Çözüm 
Odaklı Yaklaşım: Vakalar 
Üzerinden Nitel Bir Analiz”

• Hacer ULAŞAN
12:30-12:50

“Vajinismus Tedavisinde 
Bütüncül Hipnoterapi”

• Ender VARDAR

“Seans Odasında Olgular 
Üzerinden Karşı Aktarımın 
Değerlendirilmesi”

• Necla KOÇAK
Öğle Arası: 13:00-14:00

14:00-14:45 Jack ANCHIN  “Birleştirilmiş Psikoterapi” 

15:00-15:45 Spyros D. ORFANOS “İlişkisel Psikanaliz Perspektifinden Psikoterapi ve Sosyal 
Politikalar” 

Çay Arası: 15:45-16:00
16:00-17:00 Les GREENBERG “Duygu Odaklı Yaklaşım ve Bütünleşme”  

17:00-18:00 Joseph D. LICHTENBERG “Öyküler Temelinde Zihin, Yaratıcılık ve Klinik Diyalog” 
  

18:00-18:30 Nuno CONCEICAO
“Bütüncül Psikoterapi Eğitimini Kolaylaştırmak: Kültüre 
Duyarlı Bütüncül Kararlar Alabilmenin Yollarını Keşfedi-
yoruz”   

18:30-19:00 Paul WACHTEL “Psikoterapide Bütünleşmenin Geleceği: Fırsatlar ve En-
geller”   

19:00-20:00 KAPANIŞ TÖRENİ
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Yabancı Konuşmacılar
“Online olarak katılım sağlayacaklardır.”
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Dr. Hanna Levenson’ın profesyonel kariyeri klinik uygulama, öğretmenlik 
ve bilimsel araştırmaya duyduğu derin ilgiyi yansıtmaktadır. İlk olarak Cla-
remont Üniversitesi’nde kişilik teorisi ve sosyal psikoloji üzerine eğitim gö-
ren (PhD, 1972) Levenson, öğretmenlik yeteneğinin gördüğü takdir üzerine 
Teksas A&M Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev 
almıştır. Psikoloji sevgisinin ders vermenin ötesine geçtiğini fark eden Dr. 
Levenson, Florida, Coral Gables, Miami Üniversitesi’nde APA onaylı dokto-
ra sonrası eğitim alarak ve San Francisco Kaliforniya Üniversitesi (UCSF), 
Langley Porter Enstitüsü, Tıp Fakültesinde stajını yaparak 1976 yılında klinik 
psikoloji alanında ikinci bir doktora eşdeğeri diploma almıştır.

Dr. Levenson 20 yıl boyunca San Francisco VA Tıp Merkezi’nde Kısa Terapi 
Programı Direktörü, bunun altı yılında aynı zamanda Klinik Eğitim Direktörü 
olarak görev yapmıştır. Burada elde ettiği başarılar, Ulusal VA Psikologla-
rı Örgütü tarafından ödüle layık görülmüştür. Eş zamanlı olarak, UCSF Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde Klinik Profesör derecesine ulaşmıştır. Dr. 
Levenson, 1991 yılından itibaren kısa terapi dersleri verdiği Kalifornia Pa-
sifik Tıp Merkezi’nde üç kez Yılın Öğretmeni Üstün Başarı ödülüne layık 
görülmüştür. Dr. Levenson, 2004 yılında Berkeley’deki Wright Enstitüsü çe-
kirdek öğretmen kadrosuna katılmıştır. Ayrıca özel uygulamalarını sürdürdü-
ğü Oakland ve San Francisco’da çiftlere ve bireylere terapi sunmaktadır. Dr. 
Levenson, Duygusal Odaklı Çift Terapisi’nde (DOT) lisanslı terapist ve da-
nışmandır. Levenson Eğitim Enstitüsü (LIFT) aracılığıyla bütünleyici, odaklı 
terapi üzerinde derinlemesine eğitimler vermektedir.

Dr. Levenson, kısa dinamik, duygusal odaklı, ilişkisel psikoterapi alanında 
uluslararası çapta tanınmış bir uzmandır. Kısa Dinamik ve Kişilerarası Psiko-
terapi El Kitabı(Concise Guide to Brief Dynamic and Interpersonal Psychot-
herapy) (American Psychiatric Press, 2002) ve Zamanla Sınırlı Dinamik Psi-
koterapi: Klinik Uygulama Rehberi (Time-Limited Dynamic Psychotherapy: 
A Guide to Clinical Practice) (Temel Kitaplar, 1995; İspanyolca baskı, 1997) 
dahil olmak üzere üç kitap ve 75 bölüm ve makale kaleme almıştır. Zamanla 
Sınırlı Dinamik Psikoterapi: Klinik Uygulama Rehberi adlı kitabı, Davranış-
sal Bilim Kitap Servisi tarafından “yılın kitabı” seçilmiştir. Son kitabı olan 
Kısa Dinamik Terapi (Brief Dynamic Therapy), Amerikan Psikoloji Derneği 
(APA) Uzman Terapistler-Psikoterapi Teorileri Serisi içinde yer almaktadır. 
Ayrıca çalışmalarını görsel olarak aktaran üç profesyonel videosu bulunmak-
tadır. Zaman İçinde Kısa Dinamik Terapi adlı en son DVD’si, APA’nın Psiko-
terapi Video Dizisi içinde yer almaktadır.

Hanna LEVENSON

Kısa Süreli Terapi Perspektifinden 
Bütüncül Psikoterapi
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ÖZET

Süresi Sınırlı Psikoterapiye Bütüncül Bakış: Duygulanımsal, 
Deneyimsel, Psikodinamik, Bilişsel-Davranışçı ve Sistemik Yaklaşımlar

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi (SSDP) güncel ve deneye dayalı bütüncül 
bir tedavi modeli olarak, nörobilim, çocuk gelişimi, bağlanma kuramı, duygu 
odaklı ve deneyimsel yaklaşımların yanı sıra bilişsel-davranışçı ve sistemik 
yaklaşımlarda meydana gelen son gelişmeleri bir araya getiriyor. SSDP yakla-
şımında, danışanın dinamiklerinin anlaşılması yoluyla terapi ilişkisi ve ortak 
faktörlerden (örneğin düzeltici duygusal deneyim) yararlanılarak değişime 
kapı açılır. Terapi çalışmasında derinlik ve anlamdan feragat etmeden kısa 
sürede sonuç alması gereken klinisyenleri tatmin edecek bir yaklaşımdır.

Yakın zamana kadar, kısa süreli terapi modellerinin kronik sorunları veya ki-
şilik bozuklukları olan danışanlara uygun olmadığı düşünülüyordu. SSDP’nin 
esnek yaklaşımı, uzun süredir devam eden işlevsiz davranış kalıpları bulunan 
“zor danışan” denen kişilerin tedavisinde işe yaramaktadır. SSDP, “dinamik 
odak noktası” ile, gayet açık seçik ve davranışa dayalı bir odaklanma biçimi 
öğretiyor. Araştırmalar, klinisyenlerin SSDP yaklaşımından hem kısa süreli 
hem uzun süreli terapilerinde büyük fayda gördüklerini ortaya koyuyor.
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John C. NORCROSS, Ph.D., ABPP, Scranton Üniversitesi Klinik Psikoloji 
Profesörü ve Öğretim Üyesi, uzman klinik psikolog, davranış değişimi ve psi-
koterapi alanında uluslararası çapta tanınmış bir otoridedir.

Üç yüzü aşkın bilimsel yayın kaleme almış olan Dr. Norcross, 20 kitabın or-
tak yazarlığını veya editörlüğünü üstlenmiştir. Amerikan Psikoloji Derneği 
(APA) Klinik Psikoloji Bölümü, APA Psikoterapi Bölümü ve Uluslararası 
Klinik Psikoloji Birliği Başkanıdır. 

Klinik Psikoloji Dergisi’nin editörü olan Dr. Norcross, pek çok derginin de 
yayın kurulunda yer almıştır. APA Eğitime Üstün Katkı Ödülü, Carnegie Vak-
fı Pensilvanya Yılın Profesörü Ödüşü ve Ulusal Uygulama Akademileri üye-
liği gibi çeşitli mesleki ödüle layık görülmüştür.

Çalışmaları yüzlerce basın kanalında yayımlanmış, çok sayıda radyo ve tele-
vizyon programına konuk olmuştur. 28 ülkede atölye çalışmaları ve seminer-
ler veren John Norcross, kuzeydoğu Pensilvanya’da eşi, iki çocuğu ve mec-
zup kedisiyle yaşamını sürdürmektedir.

ÖZET

Bütünleşme hareketi, ruh sağlığı alanına onlarca yıl hakim olmuş dar görüşlü 
ve zıtlaşmacı ekolcülükten radikal bir ayrılışa tekabül eder. Bu sunumda, bü-
tüncül psikoterapinin yakın zamandaki yükselişine katkıda bulunan sebepler 
incelenecek ve bütünleşmenin en yaygın üç yöntemi ele alınacaktır. Bunlar 
kuramsal bütünleşme, teknik seçmecilik ve ortak etkenler yöntemleridir. Bu 
üç yolda yapılan araştırmalardan bulgular tartışılacaktır. Son olarak psikote-
rapide bütünleşmenin gelecek doğrultularına değinilecektir.

John NORCROSS, PhD, ABPP

Bütünleşme: Psikoterapinin Fiili Hali ve 
Kaçınılmaz Geleceği
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Goldfried, hem ortak hem de benzersiz süreçler için farklı teorik yönelimle-
ri karşılaştırarak psikoterapide değişim sürecinin araştırılması üzerinde ça-
lışmalar ortaya koymuştur. Halen, eşcinsel, lezbiyen ve biseksüel bireylerle 
ilgili klinik ve araştırma konularında yer almaktadır. Lezbiyen / gey / bisek-
süel / trans-cins aile üyelerinin açık desteğiyle ortaya çıkan bir psikolog ağı 
geliştirmiştir. (AFFIRM hakkında daha fazla bilgi için: Lezbiyen, Eşcinsel, 
Biseksüel ve Transeksüel Aileyi Onaylayan Psikologlar http://www.sunysb.
edu/affirm). Özellikle lezbiyen / gey / biseksüel konulardaki araştırmaları ana 
psikolojiye entegre etmek ve gelecek araştırmacılara bu hedeften daha fazla 
yardım etmek için danışmanlık yapmakla ilgileniyor.

Psikoterapi Entegrasyonunun Araştırılması Derneği’nin kurucusu ve Psikote-
rapi Araştırmaları Derneği’nin geçmiş dönem başkanlığını yapmış olup, Kli-
nik Psikolojiye katkılarından dolayı APA’dan sayısız ödül almıştır.

ÖZET

Psikoterapide bütünleşme yönünde ilerlemeye devam edeceksek ele alma-
mız gereken üç önemli tema üzerinde duracağım. Öncelikle yeni bilgilerin 
geçmişteki katkılarla bütünleştirilmesi elzem. Psikoterapi alanındaki mevcut 
eğilim, geçmişte yapılmış olan işlerin üzerine bir şeyler inşa etmekten ziyade 
önceki işleri atıp yerine yeni gelen şeyleri koymak. Üzerinde duracağımız 
ikinci konu, farklı kuramsal yönelimlerin bütünleştirilmesi, ki genelde bütün-
cül psikoterapi dendiğinde bu anlaşılıyor. Farklı yönelimlerde ortak olan “de-
ğişim ilkelerinin” kullanılması bu yönde ilerlemenin aracı olabilir. Son olarak 
araştırma ve uygulamanın bütünleşmesinden bahsedeceğim; araştırmacılar da 
uygulayıcılar da benzer olgularla ilgileniyor olmalarına rağmen birbirlerinin 
katkılarını görmezden geliyorlar. Alanda fikir birliğine varmayı amaçlıyorsak 
bu temaların ele alınması gerekmektedir.

Marvin GOLDFRIED

Psikoterapide Bütünleşmenin Güncel 
Temaları 
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Dr. Assen Alladin 25 yıldır klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Kanada’da 
Alberta bölümü Klinik Hipnoz Bölüm Başkanıdır. Klinik hipnoz hakkında 
kitapları ve makaleleri mevcuttur. Calgary Polis Teşkilatında psikolog olarak 
çalışmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli hastane ve kurumlarda çalıştı. Halen Foo-
thills Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak ve Calgary 
Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık alanları:

Anksiyete, fobiler, depresyon, obsesyon, Aile / evlilik danışmanlığı, Öğrenme 
güçlüğü, Psikosomatik bozukluklar, Astım, hipertansiyon, ve ülser, Yas ile 
başa çıkma, Çok kültürlü danışmanlık, Ebeveyn değerlendirmeler, Stres bo-
zukluğu, Ergen kimlik kaygıları, Vücut dismorfik bozukluğu ve yeme bozuk-
lukları, Kronik ağrı, baş ağrısı, migren, Entelektüel/bilişsel ve kişilik değer-
lendirme, Uyku güçlüğü, kabuslar ve dissosiyatif bozukluklar, Cinsel terapi, 
Bağımlılık, Davranış sorunları, öfke kontrolü, Benlik saygısı, güven, sosyal 
beceri geliştirme, Travmalar, taciz, ve motorlu araç kazaları, Hipnoterapi.

ÖZET

Hipnoterapi geleneksel olarak başka psikoterapi yaklaşımlarıyla bir arada 
kullanılagelmiştir. Fakat bu kaynaştırmanın arkasında her zaman tutarlı bir 
bütünleşme teorisi bulunmamıştır. Bütünleştirme yaklaşımları son derece sis-
tematik yaklaşımlardan tamamen duruma özgü yaklaşımlara kadar çok çeşitli 
olmuştur. Bu sunumda, Bilişsel Hipnoterapinin (BH) asimilatif bir bütüncül 
psikoterapi modeline dönüşmesi anlatılacaktır. Bu modelin hem kuramsal 
hem deneysel bulguları sentezlemede en iyi bütüncül psikoterapi mdeli ol-
duğu düşünülmektedir. Ayrıca BH modelinde, hipnozun başka psikoterapi-
lerle bir araya getirildiğinde gösterdiği etkileri incelemek için ek bir tasarım 
sunulmaktadır. BH, duygusal bozuklukların yönetimi amacıyla hipnoterapi 
ile bilişsel davranış terapisini (BDT) bir araya getirmektedir. Duygusal bo-
zuklukların tedavisinde hipnoz ile başka terapilerin bir arada kullanılmasının 
etki büyüklüğünü artırdığını gösteren pek çok kanıt bulunmaktadır. Duygusal 
bozuklukların anlaşılması ve tedavi edilmesi konusunda benimsenen güncel 
tanılar ötesi yaklaşım bağlamında, BH’nin unsurları kısaca anlatılacak ve 
BH’nin geleceğindeki önemli noktaların altı çizilecektir.

Assen ALLADIN, Ph.D., R.Psych.

Bilişsel Hipnoterapi: Bir Asimilatif 
Bütüncül Psikoterapi Modeli
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Uluslararası Alan Kuramı Birliği Kurucu Eş Başkanı, Ulusal Psikanaliz Psi-
koloji Birliği’nde Eğitici ve Süpervizör Analist ve Kıdemli Akademik Kurul 
Üyesi. Psychoanalytic Review ve Psychoanalytic Inquiry dergilerinin yayın 
kurulu üyesi. Routledge Psikanalitik Alan Kuramı kitap serisi eş editörüdür. 
Ayrıca çağdaş psikanalitik yaklaşımlardan olan “Alan Kuramı” üzerine yaz-
dığı ve editörlüğünü yaptığı kitapları bulunmaktadır.

ÖZET

Çağdaş Psikanalitik Alan Kuramı:
Alanlar ve Olası Dünyalar üzerinden Geleceğe Bakmak

Günümüzde psikanalizin karşısında kuramsal ve klinik olarak pek çok güçlük 
bulunuyor. Bu güçlüklerin bazıları içeriden, bazıları dışarıdan geliyor. Psi-
kanaliz disiplininin hizipleşerek parçalara ayrılması etrafındaki tartışmalar 
içeriden kaynaklı güçlüklere, “kanıta dayalı” tedavilerin bastırması dışarıdan 
kaynaklı güçlüklere örnek olarak verilebilir. Ben her iki türden güçlüğü tek 
bir strateji ile ele alacağım. “Olası dünyalar” semantiği denen kavramlar uzun 
yıllardan beri pek çok farklı disiplinde kullanılagelmiştir fakat psikanalitik 
tartışmalarda fazla yer bulmamıştır (Napolitano, 1990 ve Katz, 2017a).  Ola-
sı dünya kavramlarını kullanan sistemler, modal mantığa (kipler mantığına) 
dayanır. Psikanalitik süreçler akılcı, mantıksal söyleme uymaz, hatta uyması 
da gerekmez; ama modal mantık kavramları esnektir ve psikanalitik modeller 
için doğrusal olmayan, dinamik bir yapı yaratmaya elverişlidir. Modal çerçe-
ve kullanmanın bir faydası, psikanalizin içeriden ve dışarıdan kaynaklı güç-
lüklerine yanıt verebilmesidir. Psikanalitik alan kuramı çerçevesinde modal 
yapıları ve olası dünya kavramlarını kullanarak, psikanalitik hizipler arasın-
daki uçurumları nasıl kapatmaya başlayabileceğimizi, ayrıca ruh sağlığının 
nicel ölçüm boyutu ile psikanaliz uygulaması boyutu arasındaki diyalogu na-
sıl iyileştirebileceğimizi tartışacağım.

Montana KATZ

Alan Kuramı Paneli
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Jeffrey J. Magnavita, Ph.D., ABPP, klinik psikolog olarak çalışmanın yanı 
sıra birleştirilmiş klinik bilim hareketinin de öncülüğünü yapmaktadır. Birleş-
tirme ve kişilik sistematiklerindeki çalışmaları nedeniyle 2006 yılında Ame-
rikan Psikoloji Derneği tarafından Özel Sektörde Bağımsız veya Kurumsal 
Uygulamaya Üstün Mesleki Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Dr. Magna-
vita ayrıca Connecticut Psikoloji Derneği tarafından 2000 yılında Psikoloji 
Uygulamasına Üstün Katkı Ödülü’ne ve 1995 yılında da Psikoloji Bilimine 
Üstün Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Kişilik, psikopatoloji ve psikoterapi 
üzerine kaleme aldığı çeşitli yayımlarıyla birleştirilmiş klinik bilim alanının 
ilerlemesinde etkin rol oynamıştır.

Önde gelen bir psikoterapist, teoristen ve klinik araştırmacı olan Dr. Magna-
vita, sekiz mesleki yayının yazarlığını ve editörlüğünü yapmış, ayrıca APA 
psikoterapi video dizilerinde yer almıştır. Kişilik işlev bozukluklarına yönelik 
yaklaşımı tek seans ve zamana yayılan psikoterapi formatında yayınlanmıştır.

Meslek hayatı boyunca görsel-işitsel teknolojiden yararlanarak psikoterapinin 
asli bileşenlerini damıtmış, bu çalışmaları Birleştirilmiş Psikoterapi Projesi 
ile sonuçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta seminerler vermektedir.

ÖZET

Kuzey Amerika’da beş kişiden birinde kişilik bozukluğu bulunduğu, benzer 
şekilde Türkiye’de de nüfusun %20’sinde kişilik bozukluğu olduğu tahmin 
edilmektedir. Tedavi gören hastaların yarıdan fazlasında aynı zamanda (ko-
mormid) kişilik bozukluğu vardır ve bu durum klinisyenlerin önüne güçlükler 
çıkarmaktadır. Kişilik bozukluklarının anlaşılması ve tedavi edilmesi için bü-
tünleştirici ve birleştirici çerçeveler gerekmektedir. Genellikle olumsuz ço-
cukluk deneyimlerinin ateşlediği kişilik bozuklukları, geniş bir yelpazeye ya-
yılan yapısal kümelenmeleri, semptomları ve sistemin birden çok düzeyinde 
ifade bulan ilişki sıkıntılarını içerir. Belli başlı kişilik bozukluklarının tedavisi 
için birtakım tedaviler geliştirilmiş olsa da, kapsamlı bir tedavi için bütün 
psikoterapilerden süzülen çok çeşitli teknik, strateji, ilke ve yöntemin kul-
lanılması gerekir. Klinisyenlerin sistemik bir çerçeve kullanması, verdikleri 
hizmeti bireye göre uygulamalarına ve bu yaygın bozukluklar için kapsamlı 
tedaviler sunmalarına imkan verir.

Jeffrey MAGNAVITA, Ph.D., ABPP

Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde 
Birleştirici Bir Çerçeve
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Uluslararası Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Birliği (IAPSP) Kurucu Başka-
nı; Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) Danışma 
Kurulu Üyesi. Ulusal ve uluslararası çok sayıda konferans vermiştir. ABD, 
Kanada ve Avrupa’da beş psikanalitik enstitünün de Danışma Kurulu Üyeliği, 
öğretim üyeliği ve süpervizör analisti konumundadır.

Yüzden fazla psikanalitik yayının ve yedi kitabın yazarıdır. Rüyalar üzerine 
yazıları ilk olarak 1978 tarihli, Clemens Loew ile birlikte hazırladığı, Dream 
Interpretation: A Comparative Study kitabında yayımlanmıştır.

ÖZET

Birbirinden farklı farklı çağdaş rüya modelleri olsa da, neredeyse tümü rü-
yaların kişinin değişen ihtiyaçlarına ve güdülenme önceliklerine göre bilgi 
örgütleme ve duygu düzenlemesi işlevlerini gerçekleştirdiği görüşünü kabul 
etmektedir. Bu görüş rüya araştırmalarından, nörobilimsel araştırmalardan, 
çağdaş psikanalitik kuramdan, bilişsel psikolojiden ve klinik çalışmalardan 
elde edilen verilere dayanmaktadır. Doğaçlama ve diyalog formatında gerçek-
leşecek olan bu sunumda, Dr. Fosshage rüyaların örgütleyici işlevine odakla-
nan modelini anlatacak, rüyaları anlamanın ve rüyalarla çalışmanın önemli 
noktalarını vurgulayacak, ayrıca klinik örnekler üzerinden açıklamalarda bu-
lunacaktır. 

Amaçlar ve Hedefler

Rüya oluşumu ve işlevine dair çeşitli modelleri gözden geçirmek

Rüyalara ilişkin örgütlenme modelini anlatmak ve açık/gizil içerik, aktarım 
gibi teknik konuları ele almak 

Rüyalara ilişkin örgütlenme modelini desteklemek üzere nörobilim, bilişsel 
bilim ve rüya araştırmalarından veriler sunmak.

Rüyalarla çalışmanın teknik ilkelerini tespit etmek.

James FOSSHAGE, Ph.D., ABPP

Rüyaların Örgütleyici İşlevleri: Rüyaları 
Anlamak ve Rüyalarla Çalışmak
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Güdülenme kuramının yaratıcısı ünlü klinisyen ve akademisyen Dr. Joseph 
Lichtenberg, uzun yıllardır Kendilik Psikolojisi alanının liderlerinden biri 
olagelmiştir. Bebek araştırmalarının psikanalizde genel kabul görmesine kat-
kıda bulunan önemli isimlerdendir. Çağdaş Psikoterapi ve Psikanaliz Ensti-
tüsü’nün kurucusu, Psychoanalytic Inquiry dergisinin baş editörüdür. Was-
hington Psikanaliz Merkezi’nin yaşamboyu üyesidir. Psikanalitik Öznellik 
Çalışmaları Enstitüsü’nde süpervizyon vermektedir. Routledge Psychoanal-
ytic Inquiry kitap dizisinin baş editörüdür. Psikosomatik hastalıklar, psikana-
litik kuram, bağlanma kuramı ve araştırmaları, edebiyat ve yaratıcılık, bebek 
araştırmaları, güdülenme, psikanalitik teknik konularında çok sayıda makale-
si ve kitabı bulunmaktadır.

Joseph LICHTENBERG

Öyküler Temelinde Zihin, Yaratıcılık ve 
Klinik Diyalog



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

59

Spyros D. Orfanos, Ph.D., ABPP, New York Üniversitesi Psikoterapi ve Psi-
kanaliz Doktora Sonrası Programı Klinik Direktörü. Günümüzün önde gelen 
psikanaliz cemiyetlerinin başkanlığını yapmıştır. Uluslararası İlişkisel Psika-
naliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) Başkanlığı, Stephen Mitchell İlişkisel 
Çalışmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Amerikan Psikoloji Birliği Psi-
kanaliz Bölümü Başkanlığı, Psikanaliz Akademisi Başkanlığı gibi pek çok 
görevde bulunmuştur. Klinik süreç, yaratıcılık, kültür ve sanat üzerine çok 
sayıda esere imza atmıştır.

ÖZET

Bu sunumda ilişkisel teorinin gelişimine katkıda bulunan kuramsal ve pratik 
adımlar incelenecek. Bütüncül teori oluşturmanın “yaratıcılık” yönünün altını 
çiziyorum, çünkü ortaya özgün ve değerli bir şey çıkarmak önemli. Kişilera-
rası psikanaliz, İngiliz nesne ilişkileri, kendilik psikolojisi, bebek ve bağlan-
ma araştırmaları, travma teorisi, çağdaş Freudcu görüşler, toplumsal cinsiyet 
ve kültürel çalışmalar, derin bağlamsal incelemeler gibi alanlardan devşirdiği 
anahtar bileşenlerle yeni bir bütünleşme değeri yaratan ilişkisel kuram, in-
sanların sadece “iyi hissetmesine” değil “anlam” arayışlarında da yardımcı 
olmayı amaçlayan bir klinik uygulamaya dönüştü. Bu genel incelemenin yanı 
sıra, göçmenler, mülteciler ve siyasi sığınmacıları hedefleyen yeni bir projede 
ilişkisel kuramın ve toplumsal müdahalelerin bütünleştirilmesini tartışacağız.

Spyros D. ORFANOS, Ph.D., ABPP

İlişkisel Psikanaliz Perspektifinden 
Psikoterapi ve Sosyal Politikalar
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Leslie Greenberg, Ph.D., Toronto York Üniversitesi’nde tanınmış bir Araş-
tırma Profesörüdür. York Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Kliniği Direk-
törüdür. Terapide duygu odaklı yaklaşımları geliştirmiş, meslektaşlarıyla bu 
konuda önemli metinler kaleme almıştır. Bu metinler arasında Emotion in 
Psychotherapy (Psikoterapide Duygu) (1986), Emotionally Focused Therapy 
for Couples (Çiftler için Duygu Odaklı Terapi) (1988), Facilitating Emoti-
onal Change (Duygusal Değişimi Kolaylaştırmak) (1993), Emotion-focused 
therapy: Coaching clients to work through emotions (Duygu odaklı terapi: 
Danışanlara duyguları üzerine çalışmayı öğretmek) (2002) ve son dönemde 
Emotion-focused therapy of depression (Duygu odaklı depresyon terapisi) 
(2006) ve Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love 
and power (Duygu odaklı çift terapisi: Duygu, sevgi ve güç dinamikleri).

Dr. Greenberg, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) kuru-
cu üyeleri arasında yer almaktadır. Önceki dönemlerde başkanlığını yaptığı 
Uluslararası Psikoterapi Araştırmaları Birliği tarafından 2004 yılında Üstün 
Araştırma Kariyeri ödülüne layık görülmüştür. Yakın zamanda Kanada Psi-
koloji Derneği Üstün Mesleki Katkı Ödülüne ve Amerikan Psikoloji Derneği 
Humanist Psikoloji Birliği Carl Rogers Ödülüne layık görülmüştür. Journal of 
Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constru-
ctivist Psychology, Gestalt Review ve the Journal of Marital and Family The-
rapy gibi çok sayıda psikoterapi yayınının editör kadrosunda yer almaktadır.

Leslie GREENBERG

Duygu Odaklı Yaklaşım ve Bütünleşme
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Paul L. Wachtel, PhD, City College of New York klinik psikoloji doktora 
programında ve City University of New York Graduate Center’da seçkin 
profesör kadrosunda yer almaktadır. Lisans eğitimini Kolombiya Üniversi-
tesi’nde, klinik psikoloji doktorasını Yale Üniversitesi’nde yapmış; bugün 
aynı zamanda öğretim üyesi olduğu New York Üniversitesi doktora sonrası 
psikanalitik eğitim programını tamamlamıştır. Psikoterapi alanına getirdiği 
yenilikçi yaklaşım ve psikoloji kuram ve araştırmalarının günümüz toplumsal 
sorunlarına uygulanmasındaki katkıları nedeniyle uluslararası üne sahiptir.

Dr. Wachtel, çeşitli konular üzerine yoğunlaşan çok sayıda derginin editör 
kurulunda yer almıştır; Psikanalitik Psikoloji, Evlilik ve Aile Terapisi Dergisi, 
Politik Psikoloji, Toplumsal Sıkıntı ve Evsizlik Dergisi bunlardan bazılarıdır. 
Psikoterapi, kişilik dinamikleri ve psikolojik yönelimli toplumsal eleştiri üze-
rine pek çok kitabın yazarıdır. En önemli kitapları arasında Eylem ve İçgörü; 
Varsıllığın Yoksulluğu; Bireysel Psikoterapide Aile Dinamikleri; Terapötik 
İletişim; Psikanaliz, Davranış Terapisi ve İlişkisel Dünya; Amerika’nın Zih-
ninde Yarış; Siyahlar ile Beyazlar Arasındaki Kısır Döngüleri Kırmak; İliş-
kisel Kuram ve Psikoterapi Uygulaması ve son kitabı Seans Odasının İçin-
de yer almaktadır. Kitaplarının birçoğu, alanda klasik olarak bilinmektedir. 
Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği SEPI’nin kurucularından biri 
ve Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Wachtel, 2010 Hans Strupp ödülüne layık 
görülmüştür.

ÖZET

Psikoterapide bütünleşmenin geleceğini tartışacaksak, işe bugün bulunduğu-
muz noktadan başlamamız gerekir. Bütünleşmeyi hangi temel üzerine inşa 
ediyoruz? Bu sunumda bütüncül psikoterapinin teori, uygulama, eğitim ve 
araştırma sahalarındaki güncel durumu incelenecek ve gelecek doğrultular 
tartışılacaktır.

Paul WACHTEL

Psikoterapide Bütünleşmenin Geleceği: 
Fırsatlar ve Engeller
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Jack C. Anchin, 25 yıldan uzun süredir özel muayenehanelerde çalışan psi-
koloji profesörü ve klinik psikoloğudur. Dr. Anchin ayrıca Kişilerarası Psiko-
terapi El Kitabının Eş-Editörüdür ve kişilerarası psikoterapi teorisi ve uygu-
laması ile psikoterapi entegrasyonu ve psikoterapi birliği üzerine makaleler 
yayınlamıştır. Dr. Anchin, Amerikan Psikoloji Birliği’nin (APA) Psikoterapi 
Entegrasyonu Dergisinin Bir Editör Yardımcısı ve halen editör kurulu üyesi-
dir.

Jack ANCHIN

Birleştirilmiş Psikoterapi
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Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği (SEPI) Başkanı. Lisbon Uni-
versity Klinik Psikoloji ve Psikoterapi profesörü. Bütüncül psikoterapi eğitim 
ve süpervizyonlarının yanı sıra ortak faktörler ve mekanizmalar üzerine araş-
tırmalar yürütüyor. Özellikle kişilik bozuklukları, kompleks travma ve yapısal 
çözülme üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Nuno CONCEICAO

Bütüncül Psikoterapi Eğitimini 
Kolaylaştırmak: Kültüre Duyarlı 
Bütüncül Kararlar Alabilmenin Yollarını 
Keşfediyoruz
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Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamam-
lamış ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olmuştur.
1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psi-
kiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık öğrenciliğine 
başlamıştır. 1985 yılında Avrupa Konseyi bursiyeri 
olarak İngiltere’ye gitmiş ve Nottingham ve Lond-
ra’da “Toplum (Community) Psikiyatrisi” konusunda 
çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda hazırladığı rapor 
Avrupa Konseyi’nce başarılı bulunmuş ve kendisine 
bir burs fırsatı daha verilmiştir. Bu süreçte toplum ruh 
sağlığı hizmetleri konusunda farklı modeller üzerine 
çalışmış ve kronik hastalıkları olan bireyleri büyük 
akıl hastanelerinden tekrar topluma entegre etmeye 
yönelik toplum psikiyatrisi modellerini inceleme fır-
satını bulmuştur.
1986 yılında British Council bursu kazanarak 1988 
yılına kadar Londra’da Psikiyatri Enstitüsü’nde (Ins-
titute of Psychiatry) ve Maudsley ve Bethlem Royal 
Hastaneleri’nde asistan olarak görev yapmıştır. Bu 
süre içinde özelikle “Davranış Tedavileri”, “Cinsel 
İşlev Bozuklukları-Seks Terapileri”, “Evlilik Terapi-
leri” ve “Kaygı Bozuklukları” (fobiler, obsesyonlar, 
panik, travma gibi) alanlarında eğitim almış ve İn-
giltere-Amerika-Kanada ekiplerinin ortaklaşa yürüt-
tüğü çalışmalarda İngiliz ekibinin terapisti olarak gö-
rev yapmıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ndeki görevine dönmüş ve 1990 yılında 
Psikiyatri Uzmanı, 1992 yılında Psikiyatri Doçenti 
ünvanını almıştır.
Doçentlik sonrasında çalışmalarını özellikle “Kogni-
tif ve Davranış Terapileri”, “Cinsel İşlev Bozuklukla-
rı ve Cinsel Tedaviler”, “Evlilik Terapileri” ve “Kay-

gı Bozuklukları” konularında yoğunlaştırmış ve 1996 
yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin 
Kurucu Başkanlığını, 1998 yılında ise Cinsel Eğitim, 
Tedavi ve Araştırma Derneği’nin kurucu üyeliğini ve 
Türkiye Psikiyatri Derneği Kognitif-Davranışçı Psi-
koterapiler çalışma birimi’nin koordinatörlüğü gö-
revlerini yapmıştır. Halen Kognitif ve Davranış Tera-
pileri Derneği’nin başkanlığını ve Türkiye Psikiyatri 
Derneği Aile ve Çift Terapileri çalışma birimi’nin 
koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.
1996 yılında “Cinsel İşlev Bozuklukları ve İnfer-
tilite” adlı uluslararası katılımlı multidisipliner bir 
kongrenin başkanlığını yapmış, 1998 yılında “Cinsel 
Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Gün-
leri I”, 1999 yılında ise “Cinsel Sorunlar ve Tedavi-
leri” adlı uluslararası katılımlı kongrelerin düzen-
lenmesinde görev almıştır. Ulusal Sigara ve Sağlık 
Komitesi’nin üyesi olup, 1990’lı yılların ortalarında 
Türkiye’de ilk “Sigara Bırakma Merkezi”ni Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları 
Anabilimdalı ile birlikte kurmuştur. 2000 yılında ise 
1. Avrupa Cinsel İşlev Bozuklukları Konvansiyonu 
(1st European Convention on Sexual Disorders) adlı 
uluslararası katılımlı kongrenin düzenlemesini ve 
Konvansiyon Başkanlığı görevlerini yapmıştır.
2000 yılında Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler 
Birliği (EABCT) başkanı seçilmiştir. Bu görevi sıra-
sında 2001 yılında 31. Avrupa Davranış ve Kognitif 
Terapiler Kongresi’ni İstanbul’da düzenlemiş ve bu 
kongrenin başkanlığını yapmıştır. 2011 yılında bir 
dünya kongresi niteliğinde olan 7. Uluslararası Kog-
nitif Terapi Kongresi’nin (ICCP) başkanlığını ve İs-
tanbul’da düzenleme görev ve sorumluluğunu büyük 
bir onur ve memnuniyetle üstlenmiştir. 2012 yılında 

Kongre Sunumları

Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR

Tanımaktan Anlamaya:
Yaşamın İçindeki Depresyon
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ise 9. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal kongre-
si’nin eşbaşkanlığı görevini yapmıştır.
1998 yılında, meslektaşları ile birlikte hazırladığı 
şizofreni hastalarının tedavisi ve tekrar topluma ka-
zandırılmasına yönelik proje, uluslararası bir ödül 
(Lilly Schizophrenia Reintegration Award) almıştır. 
Aynı yıl Ulusal Sigara ve Sağlık Komitesinin bir üye-
si olarak yürütülen eğitim-tedavi hizmetleri ve sağlık 
alanına katkıları nedeniyle 1998 Nusret Fişek Halk 
Sağlığı Hizmet Ödülü almıştır. 1999 yılında meslek-
taşlarıyla birlikte travma konusunda hazırladığı bir 
başka proje, Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyum-
ları 1999 Araştırma Projesi Teşvik Ödülü almıştır.
Kognitif ve Davranış Terapileri, Cinsel İşlev Bo-
zuklukları ve Cinsel Tedaviler ve Evlilik Terapileri 
alanlarında yurt dışında yürüttüğü etkinlikler yanısı-
ra, aynı alanlarla ilgili olarak çıkartılan bazı ulusla-
rarası dergilerin danışma kurulu üyesidir. Bu dergi-
ler “Behavioural and Cognitive Psychotherapy (An 
International Multidisciplinary Journal), Sexual and 
Relationship Therapy (Journal of the British Associ-
ation for Sexual and Relationship Therapy) ve Clini-
cal Psychology: Science and Practice” ve “Cognitive 
Therapy and Research” adlı dergilerdir. Yurt içinde 
ise daha çok pratisyenlere ve psikiyatri asistanlarına 
yönelik “Psikiyatri Dünyası” adlı bir derginin editör-
lük görevini yürütmüştür. Yurt içi ve yurt dışındaki 
bilimsel dergilerde yayımlanmış 100’den fazla ma-
kalesi ve çeşitli kitap ve editörlükleri mevcuttur. Ay-
rıca yurt içi ve yurt dışında yüzlerce kongrede davetli 
konuşmacı olarak yer almış; çeşitli çalışma grupları 
yürütmüştür. Değişik ülkelerde yer alan profesyonel-

lerin eğitiminde görev almış ve halen bu görevleri 
devam etmektedir.
Dr. Sungur öncelikle İngiliz Psikoterapiler Birliği 
(UK Council for Psychotherapy) ve İngiliz Davra-
nış ve Kognitif Terapiler Birliği (Biritish Association 
for Behavioural and Cognitive Therapies) tarafından 
Kognitif-Davranışçı Terapist olarak akredite edilmiş 
ve kayıtlı terapistler listesine alınmıştır. Halen Avru-
pa Kognitif ve Davranış Terapiler Birliği (EABCT) 
Akreditasyon ve Sertifikasyon Komitesi Yürütücü 
üyesi, ‘Psikoterapilerde Ortak Dil Kullanımı’ ko-
mitelerinin yürütme kurulu üyeliğini, Uluslararası 
Kognitif Terapiler Derneği (IACP) Yönetim Kurulu 
üyesi, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) üyesi ve 
Beck Kognitif Terapi Akademisi (ACT) nin kurucu 
üyesi ve sertifiye edilmiş eğiticisi ve konsültanı olup 
ACT’den diplomat ve süpervizör ünvanları vardır.
Dr. Sungur, halen yurt içi ve dışında psikiyatri ala-
nında çalışan değişik disiplinlerden profesyonellere 
(psikolog, psikiyatr gibi) psikiyatride yeni ve güncel 
bir alan olan “Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitim 
Kursu” vermektedir.
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, 2015 yılında merkezi 
ABD de olan Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği 
(IACP)nin bir sonraki dönem başkanı olarak seçil-
miştir. Böylelikle kendisi bu uluslararası bilişsel te-
rapiler birliğinin Amerikan kökenli olmayan ilk baş-
kanı olmuştur.
2001 yılında profesör olan Mehmet Zihni Sungur, 
halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.
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Kısa süreli ya da süresi sınırlı dinamik terapi (SSDP) gelecek dönemin önemli 
ve etkili psikoterapi yöntemlerinden biri olma yolundadır. Bunda en önemli et-
kenlerden biri uzun süreli terapilerin hem ekonomik hem de zaman açısından 
maliyetli olmasıdır. SSDP yararlı formülasyonları ve uygun müdahaleleri güçlen-
dirmek amacıyla tasarlanmış ampirik temelli bir yaklaşımdır. SSDP’nin çerçevesi 
psikodinamik olmakla birlikte güncel kişilerarası, nesne ilişkileri ve kendilik psi-
kolojisi teorileriyle ve bilişsel-davranışçı ve sistem yaklaşımlarıyla da birleşmek-
tedir(Levenson,2017). SSDP kişilerarası, kısa süreli bir psikoterapidir ve amacı 
danışanın afonksiyonel kişilerarası örüntülerini, terapotik ilişki bağlamında, yeni 
deneyimler ve anlayışlarla yer değiştirebilmektedir. Arzu edilen kişinin kendisiy-
le ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirmektedir. Bu nedenle odak noktası 
semptomları düşürmek değil, daha çok kişilerarası ilişkilerdeki yerleşmiş örüntü-
leri değiştirmektir.

Bu panelde SSDP de terapistin duruşu, ayrıntılı olarak formülasyonun nasıl yapıl-
dığı, hasta-terapist etkileşimi ve yeni deneyimin ne anlama geldiği anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kısa Süreli Dinamik Terapi

Kısa Süreli Dinamik Terapi Tedavi ve 
Teknikler

Panel No: 1
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İki ayrı panel olarak hazırlanan panelin 1.kısmında temel amaç Psikoloji bilimi-
nin şekillenmesi ve uygulanmasında Felsefe’ nin nasıl bir rol aldığı ve bir gizli el 
gibi bu alanları nasıl düzenlediğinin ortaya konulmasıdır. Tek bir kökten, felsefe-
den çıkan bilimler ağacı, verdiği her bir meyvede felsefi örüntüsünün tadını taşır. 
Bu anlamda bir logos olarak görülebilecek felsefenin, alttan alta nasıl bir kaotik 
“düzen”e, bilimin meyvelerine neden olduğunu da araştırmak durumundayız. El-
bette hepsi birer tasarım ve simülasyondur. Ancak düşünebilmek ve yaratmak için 
bu simülasyonlara ihtiyacımız var. Dil, kültür ve tarihin dolayımında oluşmuş 
insana ve yaşamına dair bu simülasyonlardan biri olan psikolojiyi de incelerken 
ister istemez felsefi bir sorgulamanın içinde geçmek durumundayız. Bu perspek-
tiften hareketle panelde varlığı, evreni, insanı genel olarak sistemi ya da sistemleri 
sorgulayan felsefenin, tek bir öznenin, şahsına münhasır, kendi dinamikleri olan, 
kendi koşulları bağlamında ortaya çıkmış tek bir özneyi konu alan psikolojiyi ve 
dolayısıyla psikoterapiyi nasıl biçimlendirdiği örnekleriyle açıklanmaya çalışıla-
caktır.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Psikoterapi

Felsefe ve Psikoterapi (1) Panel No: 2
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ÖZER
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İki ayrı panelin 2. kısmında “ Bilimsel olan nedir? Neye bilim diyebiliriz? “ soru-
nu bağlamında psikoloji ekolleri bilim felsefesi açısından değerlendirilecek; yeni 
bir zihin kuramini psikanalize taşıyan Lacan’ ın izlediği felsefi temeller incele-
necek, lacanyen teori bağlamında psikanalitik çalışmaların ve öznenin konumu-
nun felsefi dayanakları ile psikanalitik olarak nereye konumlanacağı tartışılacak; 
Doğu ile Batı felsefelerindeki temel farklar metafizik içerik itibariyle antopolojik 
bir felsefi temel üzerinden, insanin bir ozne olarak kendini tanımlamasının yarat-
tigi mantiksal paradoks ve bunun karşisındaki bilimsel ve kulturel konumlanışlar 
sorgulanacaktir.

Anahtar Kelimeler:  Felsefe, Psikoterapi, Kültür

Felsefe ve Psikoterapi (2) Panel No: 3

Meriç
BİLGİÇ

Kübra
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Tahir 
ÖZAKKAŞ

Kamil
TUZGÖL



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

71

ÖZET

1910’lu yıllarda başlayan bir psikanaliz furyası vardı ve bununla birlikte id- ego- 
Süperego-bilinçdışı gibi birtakım semptomların arkasında bizim anlayamayacağı-
mız ve bilemeyeceğimiz bir takım çatışmalar olduğu iddia edilmiştir, fakat bu id-
diaları bilimsel olarak laboratuvarda incelemek mümkün değildi. 1950’li yıllarda 
Rus Fizyoloğu Ivan Pavlov tesadüfen bulmuş olduğu bir çalışma ile davranışçılığı 
bulmuştur. Albert Ellis ile başlayan ve Aaron Beck ile devam eden Bilişsel Terapi 
dönemi başlamıştır. Bilişsel Terapi, farmakoterapi dahil diğer benzer tedaviler 
kadar veya daha iyi sonuçlar vermektedir. Bilişsel terapi sadece semptomlarla 
mücadele etmeyi değil insanların hayat potansiyelini zora sokan etkenler karşısın-
da da nasıl mücadele edeceklerine dair de bir eğitim vermektedir. Bu çalışmada 
Bütüncül Psikoterapiye göre davranışçı bilişsel kuramın değerlendirilerek dav-
ranışçı kuramdan bilişsel kurama nasıl geçildiği, davranışçı kuramda öğrenme 
ilkeleri, Bilişsel psikoterapi, bilişsel terapi de şemalar, bilişsel terapi teknikleri, 
A. Ellis ve A. Beck’in kısa tanıtımı, Bilişsel Terapi de Temel kabuller hakkında 
bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Davranışçı kuram, Bilişsel Terapi

Bütüncül Psikoterapiye Göre Davranışçı 
Bilişsel Kuram ve Psikoterapi Enstitüsünün 
Bakış Açısı

Panel No: 3
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Bütüncül psikoterapi çerçevesinde çiftlerin yaşadığı problemleri kendi habitatla-
rında değerlendirerek onların gerçekliklerine yakınlaşmaya çalışmak ve ihtiyaç 
duydukları terapi sürecini oluşturabilmek adına farklı çift terapisi teknik-yöntem 
süreçlerini bütünleştirmenin önemi üzerinde durulacak, bilgi ve deneyim payla-
şımlarında bulunulacaktır. Özellikle duygu odaklı çift terapisi, imago çift terapisi 
ve bilişsel-davranışçı çift terapisinin uygulamalardaki ortak yönleri üzerinde du-
rulacak ve bütünleştirmeye dönük bilgi deneyim paylaşımlarda bulunulacaktır. 
Önerilen Bütüncül Çift Terapisi Sürecine Baktığımızda; 1. Aşama: Problemin ge-
nel olarak değerlendirildiği ilk seansta, eşlerden ayrı ayrı geliş sebebinin dinlenil-
diği, seansa gelmelerini sağlayan en son olaya dair eşlerin pozisyonlarının tanım-
landığı, empatik bir iletişimle anlaşıldıklarının hissettirildiği ve terapötik ittifaka 
dair güven ilişkisinin kurulmaya çalışıldığı kısımdır. 2. Aşama: Eşlerin her biri ile 
2’şer seans yaşam öyküsünün (duygusal hayat, sosyal hayat, aile hayatı, iş haya-
tı, cinsel hayat / 1 seans evlilik öncesine bir seans evlilik sürecine dair) alındığı 
kısımdır. Bireysel değerlendirmeleri yapılarak kişilik yapıları-ilişki döngülerine 
dair çıkarımlarda bulunulduğu ve terapötik ittifakın güçlendirilmeye çalışıldığı 
aşamadır. 3. Aşama: ilk görüşmede üzerinde durulan problemlerin, bireysel gö-
rüşmelerde elde edilen bilgiler ışığında yeniden değerlendirildiği kısımdır. Eşlerin 
kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve ilişkiyi daha iyi anlayabilmeleri amacıyla 
ihtiyaç duyacakları konularla ilgili psikoeğitim uygulanır. 4. Aşama: Terapötik 
ittifakın sağlandığı ve derinlemesine çalışmaların yapıldığı aşamadır. Seans içe-
risinde yeni deneyimlerin yaşandığı, birbirine ihtiyaç duyan savunmasız kendilik 
parçalarının ve yaralı tarafların ifade edilmesinin terapist tarafından teşvik edildi-
ği ve iyileştirici süreçlerin yaşandığı aşamadır. Seans dışında da ödevlendirmeler 
ve yönlendirmeler yapıldığı kısımdır. Sorun alanına ve ihtiyaca göre farklı tera-
pi teknik, yöntem ve süreçleri işletilebilir. 5. Aşama: Seans sıklığının azaltıldığı, 
kontrol seanslarının gerçekleştirildiği ve sonlandırmanın olduğu aşamadır. 

Anahtar Kelimeler: Bütüncül çift terapisi

Çift Terapisine Bütüncül YaklaşımPanel No: 4
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Bu çalışmamızda spor, sanat ve psikoterapi üçgeninde sporun ve sanatın sağ be-
yinde işlenen duyguların sol beyinle simgeleştirilip psikoterapi etkisiyle nasıl 
ifade edildiğini inceledik. Sporun aslında temelde bir oyun olduğunu ve oyunun 
da bir psikoterapi yöntemi olduğunu göz önünde bulundurursak farkındalığını ka-
zanmış bir birey için spor bir tedavi aracı olarak düşünülebilir. Sanatın da simge-
leştirme konusunda spor ile aynı etkiyi uyandırdığı bilinmektedir. Prof. Dr. Tahir 
Özakkaş’ın ‘’Hastalar en büyük sanatçılardır, bedenlerini enstrümanları olarak 
kullanır ve kendi bedenleri üzerinde sanatlarını icra ederler. Onları tedavi edebil-
mek için bu sanattan anlamanız gerekir.’’ sözünü göz önünde bulundurarak sana-
tın psikoterapinin içinde ki yeri görülebilir. Bu yorumların ışığında psikoterapinin 
sanat ve sporu nasıl kapsadığı konusu tartışılmıştır. Duyguların işlenişi ve ifade 
edilişi bakımında benzer özellikler gösteren spor ve sanatı ele alarak psikoterapi 
sürecinde insan ruhuna kattığı değerler ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Sanat, Psikoterapi

Spor, Sanat ve Psikoterapi ÜçgeniPanel No: 5
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Bilindiği gibi bağımlılık; toplumu tehdit eden en önemli halk sağlığı sorunla-
rından biridir. Hem nedenlerine hem çözümüne çok yönlü ve bütüncül bakış ba-
ğımlılığı kavramamız için önemlidir. Biz toplumsal, sosyal ve organik sorunla-
rın yanında gelişimsel süreçlerden kaynaklanan sorunların bağımlılıktaki rolü ve 
çözüm önerileri konusunda tartışmayı hedefliyoruz. Bağlanma bozukluklarının, 
kişilik örgütlenmesindeki bozuklukların bağımlılığı nasıl ürettiğini, bağımlılığın 
tedavisinde psikoterapinin rolünü sorgulamaya çalışacağız

Anahtar Kelimeler:  Bağımlılık, Bağlanma, Kişilik bozuklukları

Bağımlılığa Bütüncül BakışPanel No: 6
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Travmatik yaşantılar ölüm, doğal afetler, kazalar, terör eylemleri, savaş gibi ölüm 
tehdidi, ciddi bir yaralanma ya da şiddete maruz kalmayı içeren durumları tanım-
lar. Travmatik olayların en önemli özelliği yaşamımıza ya da fiziksel bütünlüğü-
müze yönelik bir tehdit içeriyor olmasıdır. Travma DSM gibi Psikiyatrik Sınıf-
landırma Sistemlerinde dar kapsamda ele alınmaktadır. Travma sadece fiziksel 
bütünlüğe zarar ile sınırlandırılamaz. Psikolojik bütünlüğe yönelik tehditler de 
travma kategorisinde ele alınması gerekmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında 
ihmal, aldatılma, aşağılanma, mobbing gibi birçok farklı durum da travma ola-
rak değerlendirilmektedir. Günümüzde yapılan güncel araştırmalar travmaların 
psikolojik rahatsızlıkların oluşmasında çok etkili olduğunu hatta fizyolojik bazı 
rahatsızlıkların da travmatik yaşantılar ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir. 
Panelimiz’de travmanın geniş kapsamda tanımı, etkileri, hangi rahatsızlıkların 
travma perspektifinden çalışılabildiği ve travma ile çalışırken güncel kullanılan 
etkinliği kanıtlanan yöntemlerden EMDR kısa bir şekilde anlatılacak. Teorik kı-
sımdan sonra 3 adet olgu sunumu yapılacak. 15 Temmuz Darbe girişimi ardından 
şehit yakınları ve gazilerle gönüllü olarak yürütülen çalışmalardan süreci tamam-
lanan 1 yetişkin, 1 çocuk olgu sunumu yapılacak. Ayrıca Panik bozukluk tanısı 
alan ancak aslında geç başlangıçlı TSSB olan bir vaka ile travma perspektifinden 
çalışmaya dair olgu sunumu yapılacak. Olgu sunumları seanslardan alınan deşif-
reler ile terapi sürecinde değişimin nasıl olduğunu hangi seanslarda hangi temala-
rın gündeme alındığını içeren şekilde yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Travma, EMDR, TSSB

Psikolojik Bozukluklara Travma 
Perspektifinden Bakış: Olgu Sunumları

Panel No: 7
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Kişilik Bozukluklarının; Bipolar Afektif Bozukluk ve Şizofrenik Bozukluktan 
ayırıcı tanısının yapılması tedavi şeklinin ve sürenin, prognozun belirleyicisidir. 
Şizofreni düşünce, duygu, davranış ve yargılama yetisinin “gerçeklik algısının” 
bozulduğu kronik bir akıl hastalığıdır. Bipolar Afektif bozukluk, manik (taşkınlık 
nöbetleri), depresyon  (çökkünlük) nöbetleri ve tam iyilik halinin bulunduğu dö-
nemlerle seyreden kronik bir akıl hastalığıdır. Bu iki hastalığın özellikle ilk atak 
sürecinde diğer akıl hastalıklarından ve kişilik bozukluklarından ayırıcı tanısının 
yapılması; prognoz tedavi şekli, süresi ve süreçte önemlidir. Bu panelde bu iki 
akıl hastalığı hakkında bilgi, ayırıcı tanı ve terapötik süreçler hakkında bilgi ve-
rilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar, Şizofreni, Kişilik bozuklukları

Kişilik Bozukluklarının; Bipolar Afektif 
Bozukluk, Şizofrenik Bozukluktan Ayırıcı 
Tanısı

Panel No: 8

Semiha
TUFAN

Fadime
YURTSEVEN

Tuğba
ÖVER



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

77

ÖZET

Bütüncül psikoterapiler bağlamında yakın ilişkilerin ve aşk ilişkilerinin dinamik-
lerinin gözden geçirilmesi, hangi kişilik örüntülerinin yakın ilişkileri ve aşk iliş-
kilerini, nasıl etkileyeceğinin ve nasıl yaşantılanmasına neden olabileceği üzerin-
de durularak, dinamik nedensellikleri tartışılacak. Hayatlarımız fazlasıyla başka 
insanlarla geçtiği için, diğerleriyle olan ilişkilerimizin niteliği, yaşamlarımızın 
duygusal niteliğini ve yaşamımızın canlılığını, dokusunu, tonunu, bel kemiğini 
oluşturur.  Romantik aşk” terimi, günlük, genel kullanımda duygular uyandıran, 
imgesel oyunları uyaran, ideallere olan bağlılığı besleyen, özel bir duygu duru-
muna ve bir başkası ile ilişki kurma biçimine karşılık gelir ve güçlü erotik akım-
ların etkisini de taşır. Cinsel heyecan öfke, sevinç, üzüntü, şaşırma ve tiksinme 
gibi ilksel duygusal tepkiler kadar erken ortaya çıkmadığı gibi, ortaya çıktığında 
da onlar kadar tek düze değildir. Cinsel heyecan bilişsel ve öznel bileşenleriyle 
gurur, utanç, suçluluk ve aşağılık duygusu gibi karmaşık tepkilere benzer. Sağlıklı 
bir anne -bebek ilişkisi iyi bir senkronizasyon ve güvenli bir bağlanma süreci ile 
oluşur. İyi bir aşk ilişkisinde aşıklar arasında da benzer bir senkronizasyon vardır. 
Panelimiz de özellikle Bağlanma Kuramı ve Nesne İlişkileri Kuramı açısından 
aşk, cinsellik ve yakın ilişkilerin dinamikleri değerlendirilecek ve tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aşk, Cinsellik, Bağlanma

Aşk İlişkilerinin DinamikleriPanel No: 9
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Şizoid kişilik bozukluğu; DSM-V’e (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014) göre; Ki-
şilik Bozuklukları kategorisinde, A Kümesi Kişilik Bozuklukları alt kümesinde 
“Şizo-gibi (Şizoid) Kişilik Bozukluğu 301.20 (F60.1) koduyla tanımlanmıştır. 
Guntrip, Klein, Fairbairn, Masterson gibi pek çok kuramcı şizoid bozuklukları 
çeşitli bakış açıları ile ele almışlardır. Masterson yaklaşımı, gelişimsel bağlanma 
ve nesne ilişkileri kuramlarını nörobiyolojideki güncel gelişmelerle bütünleşti-
ren bir psikodinamik psikoterapi biçimidir. Bu yaklaşım; psikoterapistlerin fark-
lı karakter yapılarını detaylı bir biçimde kavrayarak tedavi edebilmesini sağlar. 
Bununla birlikte; bu yaklaşım, terapistin, danışanın özgül gelişimsel zorluklarını 
saptamak, bu zorlukların psikoterapi sürecinde belirgin hale geldiğini takip etmek 
ve farklı intrapsişik yapıdaki danışanlara göre gelişimsele olarak uygun müdaha-
lelerle desteklenmesi konusunda netleşebilmesinde de yardımcı olur. Masterson 
yaklaşımında tanımlanan şizoid kendilik bozukluğu kavramı, DSM’deki Şizoid 
kavramı ile nesne ilişkileri kuramcılarının, özellikle de Guntrip’in şizoid kavramı 
ile entegre edilmiş biçimi olarak özetlenebilir. Bu çalışmada şizoid bozukluk ile 
izlenen ve 2009 yılında terapiye başlayan 1968 doğumlu, erkek danışanın Master-
son yaklaşımı çerçevesinde uygulanan terapisine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şizoid Bozukluk, Masterson, Psikoterapi

J.F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesinde 
Şizoid Kendilik Bozukluğu ve Bu Yaklaşım 
Çerçevesinde Tanımlanmış Bir Danışanın 
Psikoterapisinin Uygulanması

Panel No: 10
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Şema Terapi, Young ve arkadaşlarının, alışıla gelinen bilişsel davranışçı yöntemin 
tedavi ve kavramlarını genişlettiği güncel ve bütünleyici bir terapi yöntemidir. 
Bilişsel Davranışçı Terapi’nin kronik karakteroloji gösteren hastalarda yetersiz 
kalması, tedavi oranlarının düşük olması Şema Terapi Yöntemi’ nin gelişmesin-
de büyük rol oynamıştır. Yöntem, bilişsel – davranışçı, Gestalt, bağlanma, nesne 
ilişkileri ve psikanaliz gibi yöntemler birleştirerek oluşturulmuştur. Şema Terapi’ 
de kullanılan bilişsel teknikler; şemanın geçerliliğini test etme, şemayı destekle-
yen kanıtları çerçevelendirme, davranış biçimlerinin avantaj ve dezavantajlarını 
değerlendirme, ‘şema yönü’ ve ‘sağlıklı yön’ arasında diyalog gerçekleştirme, 
şema flaş kartları oluşturma ve şema günlük formlarını doldurmaktan oluşmak-
tadır. Borderline Kişilik Bozukluğu ya da Narsisistik Kişilik Bozukluğu gibi ileri 
düzey tedaviye ihtiyaç duyulan hastalar için ise ‘mod’ kavramı geliştirilmiştir. 
Modlar, birey için o gün etkin olan bazı şemalar ya da ‘işlevsel olan ya da işlevsel 
olmayan’ şema faaliyetlerinin uygulamalarıdır. Hastanın karakterolojisi ne kadar 
ağırsa, mod stratejilerinin kullanımı da o kadar artmaktadır. Borderline ya da Nar-
sisistik hastaların modları genellikle birbirinden bağlantısız gerçekleşmektedir. 
Kişi bir seferde tek bir mod deneyimlemektedir. BKB hastalar bir moddan diğeri-
ne ani hızlarla geçerken NKB olan hastalar daha uzun süre bir modda kalabilmek-
tedirler. Bazı hastalar ise bir modun içinde adeta sıkışıp kalabilir. Modların sık sık 
değişme ya da aynı kalma aşırılığı hasta için ciddi problemlere yol açmaktadır. 
BKB hastalarda; Terk Edilen Çocuk Modu, Öfkeli – Dürtüsel Çocuk Modu, Ko-
puk Korungan Mod oldukça aktifken Sağlıklı Erişkin Modu yetersiz görülmek-
tedir. NKB hastalarında ise Yalnız Çocuk Modu, Büyüklenmeci Kendilik Modu 
ve Kopuk Yatıştırıcı Kendilik Modu aktif olmaktadır. İki kişilik bozukluğunda 
da temel hedef; hastaların Sağlıklı Yetişkin Modu’ na adapte olabilmeleridir. Te-
rapötik ilişkide terapist, hasta ile oldukça dürüst ve samimi bir tarz benimseyerek 
yeni ve kişisel bir bağ kurmaya çalışır. Hastanın terapiste dair olumsuz duyguları 
tartışılarak güven ilişkisi yapılandırılırken, deneysel çalışmanın gecikmesinin bir 
sakıncası görülmez. Tedavide terapist bağımsızlığı destekler ve hastaya geniş bir 
kontrol ölçeği sunar.

Anahtar Kelimeler: Şema, Borderline, Narsisistik

Kişilik Bozukluklarının Şema TerapisiPanel No: 11
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Dünya değiştikçe psikanaliz kuramı ve psikanalizdeki klinik uygulamalar da bu 
değişime karşılık vermiş olup her biri zamanla farklı biçimlere evrilmiştir. Yir-
minci yüzyılın ortalarından bu yana, dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı hedef-
leri, öz-araştırımsal ilkeleri (öğretim yöntemi) ve klinik tekniklere sahip olan 
psikanalitik alan kuramı biçimleri ortaya çıkmıştır. Alan kuramı iki kişilik psi-
kanalitik bakış açısının aynı aileden olup sonrasında kendi içerisinde nispeten 
bağımsız olarak gelişmiş olan üç temel modele ayrılmıştır. Modellerden ilki olan 
Güney Amerika’da ortaya çıkan Mitos İnşacı (Mythopoeic) Model, Madeleine ve 
Willy Baranger’ın çalışmalarına dayanmaktadır. Katz tarafından yapılandırılmış 
olan “Plazmik (Plasmic) Model” adlı ikincisi ise Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kişilerarası, öznelerarası, ilişkisel ve güdülenme sistemi gibi psikanalitik bakış 
açılarında yer alan örtük alan kuramları arasındaki ortaklıklardan yararlanmakta-
dır. Ağırlıklı olarak İtalya’da gelişmiş olan ve Bion’un zihinsel işleyiş modelini 
kullanmakta olan “Düşsel (Oneiric) Model” adlı üçüncü modelde ise Antonino 
Ferro’nun çalışmaları temel alınmış olup sonrasında Giuseppe Civitarese’nin de 
katılımıyla model giderek gelişmiştir. Alan kuramının ilk iki modelini bünyesin-
de barındıran ilk gelişim süreci “Birinci Dalga”, çağdaş psikanalitik alan kuramı 
“İkinci Dalga” olarak adlandırılmaktadır. “Üçüncü Dalga” ise geleceğe uzanmak-
tadır. Bu panel, alan kuramına bir giriş niteliği taşımakta olup kuramın tarihsel, 
bilimsel ve felsefi arka planının ve kurama ilişkin genel kavramların, araçların 
ve tekniklerin, modeller arası farklılıkların, bütünleyici bakış açısıyla kuramın 
diğer psikanalitik kuramlarla ilişkisinin, güncel tartışmaların ve ileriye yönelik 
çalışmaların ele alınması amaçlanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Psikanalitik Alan Kuramı

Psikanalitik Alan Kuramına GirişPanel No: 12
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Psikoterapi Enstitüsü ruh sağlığını bir ekip çalışması olarak düşünmektedir. 
Sağlıklı bireylerin gelişmesinden, hastane yardımı gerektirecek düzeydeki tüm 
spektrumal olaylara müdahale için profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyulur. Bu eki-
bi oluşturan halkaların her biri; ayrı ayrı görev, sorumluluk ve yetki alanlarına 
sahiptir. Bu çerçeveden bakıldığında rehber öğretmen / psikolojik danışmanlar 
bu halkanın en önemli unsurudur. Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışmanlar bi-
reyin gelişim süreçlerindeki sağlıklı-sağlıksız arasındaki kararı verecek, gerekli 
yönlendirmeleri yapacak, özellikle okula başlama öncesinden ergenlik dönemini 
de kapsayan süreç içerisinde, bireylerin karşılaşabilecekleri ilk ruh sağlığı pro-
fesyoneli olarak büyük önem taşımaktadırlar. Bu düşünceden hareketle Rehber 
Öğretmen / Psikolojik Danışmanların özellikle okullarda yürüttüğü koruyucu ruh 
sağlığı hizmetinde hitap ettiği danışanlarını bütüncül bir perspektifte ele almaları 
elzemdir. Çocuk veya ergenlerle kurulan ilişkilerde yargılayıcı ve öğüt verici ol-
maksızın; destekleyici, koruyucu, mentalizasyonu geliştirici olabilmek ve bunu 
yaparken de bireyin organik, psişik ve toplumsal yapısını bütüncül bir bakış açı-
sıyla ele almak gerekmektedir. Bireye biyopsikososyal bir bakış ile bakmalıyız. 
Bireyin psişik yapısını 4 katmanda inceleyeceğiz. Davranışsal olarak; davranış 
kalıplarına, bilişsel olarak; bireyin cümle kuruluşu, olaylara bakış tarzı, değerlen-
dirmesinin ne olduğunu anlayacağız. Üçüncü olarak dinamik yapı dediğimiz ki-
şilik örgütlenmesi, kişilik dediğimiz; çocukluktan bu tarafa değişmediğine inan-
dığı, sürekli olarak aynı kendi olarak hissettiği duyguları veren kaynağın gelişim 
ve sürecini anlamaya çalışacağız. Dördüncü olarak da, insan olarak evrenle, kai-
natla bu varoluş nasıl baş ediyor, kendini bu evrende nereye oturuyor, hayatı nasıl 
anlamlandırıyor, neden yaşıyor, nereden geldi nereye gidiyor şeklinde bir psişik 
varoluşu anlamaya çalışacağız. Ayrıca bireyi sosyal olarak incelerken onun ruhsal 
yapısının gelişebilmesi için bir habitatın gerektiği, toplumsal örgütlenme ve geli-
şimiyle doğrudan ilintili olan aile dinamikleri, sosyoloji, felsefe, din, mezhep gibi 
öğeleri de sürece dahil etmeliyiz.

Anahtar Kelimeler: Rehberlikte Bütüncül Psikoterapi

Rehberlikte Bütüncül PsikoterapiPanel No: 13
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Sunumumuz, uygulama alanında çocuk ve ergenle çalışırken aileye bireyin psi-
kolojik ihtiyaçlarını daha iyi kavrayabilmesi ve yeterince iyi ebeveyn olabilmesi 
adına psikoeğitim verilmesinin önemi ve bu eğitimin bütüncül yaklaşım ile ve-
riliş şekli üzerine yaptığımız çalışmaları konu almaktadır. Planlanan psikoeği-
timde; Bağlanma Kuramı, Duygu odaklı psikoterapinin ana hatlarını oluşturan 
bilgiler (duygu etiketlenmesi, duygu regülasyonunun kavranması vb.), Kohutyen 
yaklaşıma göre aynalama teknikleri ve optimal kırılma kavramı, davranışçı yak-
laşım teknikleriyle harmanlanarak çocuğa gerçekçi sınırlar çizmenin öğretilmesi 
hedeflenmektedir. Psikoeğitim ile psikolojik gelişim dönemlerinin Freudyen  ve 
Erikson yaklaşımlarından destek alınarak aktarılması, bütüncül psikoterapi kap-
samında danışanın ihtiyacına uygun diğer kuramlara da başvurularak aileye temel 
bir psikoloji eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu sunumda bu eğitimin içeriği, 
içeriği oluştururken dikkat edilenler (vaka özelinde yapılan değişimler), psiko-e-
ğitim seans deneyimlerimizden aldığımız geribildirimler ve bütüncül yaklaşımın 
sürece faydalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bütüncül Psikoterapi, Psikoeğitim, Aile Danışmanlığı

Bütüncül Psikoterapi Kapsamında 
Ebeveynlere Psikoeğitim

Panel No: 14
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Nergis 20 yaşında, bekar, Muğlalı bir ailenin kızıdır. Üniversite öğrencisi olan 
Nergis, dört kardeşli bir ailenin ikinci çocuğu olup İzmir’de yaşamaktadır. Lise 
eğitimini ailesinden uzak yurtta geçirmiştir. Üniversitenin ilk yıllarında intihar 
teşebbüsünde bulunmuştur. Yaşadığı boşluk hissi sebebiyle ablasının kendisini 
yönlendirmesi üzerine terapiye başvurmuştur. Yaşadığı boşluk hissini; kararsız-
lık, başladığı işleri sürdürememe, yetersizlik duygusu hissetme ve buna daya-
namama süreçleriyle tanımlamaktadır. Nergis vakasında bütüncül psikoterapi 
yaklaşımı uygulanmıştır. Nergis’e terapinin başlarında psikoeğitim verilmiş olup 
sonra analitik terapi ve duygu odaklı terapi teknikleri kullanılmıştır. Nergis terapi 
sürecindeki seanslar sırasında dört tane rüya aktarmıştır. Bunların ilki terapiye 
başlamadan önce sürekli gördüğü bir rüya olup, ikincisi terapinin 6. Ayında, üçün-
cüsü 13. ayında dördüncüsü ise 17. ayında gördüğü bir rüyadır. Rüyalar bilinç 
dışı istek ve arzuların rüya yoluyla deşarj edilmesidir. Rüyaların bilinçdışında de-
şarj olmaya çalışan dürtülerin üstü örtülü bir biçimde, bazen çok özel simgelerle 
bazen çok özel şifrelenmiş kodlarla deşarj olmasını temin eden bir yapı olduğu 
bilinmektedir. Bu sebeple çalışmada Nergis’in terapi sürecinde gördüğü rüyalar 
analiz edilecektir. Nergis’in rüyalarının terapi süreci ile birlikte nasıl değiştiğine, 
içeriğin nasıl farklılaştığına analiz sürecinde yer verilecektir. Ruhsal değişimle 
beraber rüyaların içeriği ve simgelerin nasıl değiştiği gözlemlenmiştir. Çalışmada 
bu sürecin aktarımına yer verilecektir.

 Anahtar Kelimeler: Rüya, Bilinçdışı, Simge

Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya 
Analizi; Nergis Vakası
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Anksiyete duygusu hemen hemen bütün insanlar tarafından yaygın olarak tecrü-
be edilmiş bir duygudur. Bu his, endişenin belirsiz hissi, hoşnutsuzluk yaygınlık 
hisleri ile karakterizedir. Genellikle otonomim semptomlar vasıtası ile kendini 
ifade eder. Otonomik semptomlar; baş ağrısı, terlemek, çarpıntı, göğüste sıkışma 
hissi, hafif mide rahatsızlığı şeklinde olur. Anksiyeteli bir şahıs, aynı zamanda 
huzursuzluk da hissedebilir. Bu yüzden uzun süre boyunca ayakta kalmaya veya 
oturmaya muktedir değildir. Anksiyete hayatın anlamını ve kendi kimliğini bul-
manın, belirsiz ve yeni şeyleri denemenin, değişikliğin ve büyümenin normal ve 
olağan bir parçasıdır. Patolojik anksiyete ise, bunun tersi olarak, onun süresi veya 
onun yoğunluğuna bağlı olmaksızın ortaya çıkan bir uyarana, uygunsuz bir cevap 
olarak ortaya çıkar. Patolojik Anksiyete, Psikolojik Teoriler ve Biyolojik Teoriler 
olmak üzere 2 açıdan değerlendirilir. Bu panelde; biyolojik teorilerden ziyade 
psikolojik teoriler ve betimleyici kuram açısından değerlendirilecektir. Psikolojik 
teorilerin temel üç okulu vardır. Bunlar; 1. Psikanalitik 2. Davranışçı 3. Varoluşçu 
Bu üç temel teori anksiyeteye bir bakış açısı getirmişler ve bu bakış açıları ile 
tedavi planlarını şekillendirmişlerdir. Psikanalitik açıdan Freud, anksiyeteyi bas-
kılanmış dürtülerin bilince çıkmak için temsil edilmesi ve deşarj yolları bulmak 
için egoyla verdiği bir işaret olarak değerlendirirken, Davranışçı ekol; anksiyete-
yi çevrede meydana gelen spesifik çevresel uyaranlara karşı bireyin oluşturduğu 
bir şartlanma cevabı oluşturur. Zamanla büyük yol kat eden bilişsel teoriye göre 
ise anksiyete hastalıklarının temelinde düşüncenin yanlış yönlendirilmesi vardır. 
Düşüncenin deformasyonu ve yanlış düşünce şemaları ile bozuk davranışlar ve 
duygusal hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan varoluşçu teoriler, psika-
nalitik ve bilişsel-davranışçı teorilerin aksine anksiyeteye herhangi bir uyaranın 
sebep olmadığını, ölümün çaresizliği ve kaçınılmazlığı karşısında hissedilen ve 
derinden yaşanan memnuniyetsizlik hissi sonucu ortaya çıktığını savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aksiyete, Kaygı

Anksiyete Bozukluklarının Betimleyici 
Yaklaşım, Bilişsel-Davranışçı, Dinamik ve 
Varoluşçuluk Açısından Değerlendirilmesi

Panel No: 16
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Kısa süreli ya da süresi sınırlı dinamik terapi (SSDP) gelecek dönemin önemli 
ve etkili psikoterapi yöntemlerinden biri olma yolundadır. Bunda en önemli et-
kenlerden biri uzun süreli terapilerin hem ekonomik hem de zaman açısından 
maliyetli olmasıdır. SSDP yararlı formülasyonları ve uygun müdahaleleri güçlen-
dirmek amacıyla tasarlanmış ampirik temelli bir yaklaşımdır. SSDP’nin çerçeve-
si psikodinamik olmakla birlikte güncel kişilerarası, nesne ilişkileri ve kendilik 
psikolojisi teorileriyle ve bilişsel-davranışçı ve sistem yaklaşımlarıyla da birleş-
mektedir (Levenson, 2017) SSDP kişilerarası, kısa süreli bir psikoterapidir ve 
amacı danışanın afonksiyonel kişilerarası örüntülerini, terapotik ilişki bağlamın-
da, yeni deneyimler ve anlayışlarla yer değiştirebilmektedir. Arzu edilen kişinin 
kendisiyle ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirmektedir. Bu nedenle odak 
noktası semptomları düşürmek değil, daha çok kişilerarası ilişkilerdeki yerleşmiş 
örüntüleri değiştirmektir. Bu panelde kısa süreli dinamik terapinin amaçları, vaka 
formülasyonu ve odak bulma, döngüsel maladaptif örüntünün anlamı ve terapide 
yeniden sahnelenmesi ve karşı aktarımın açığa çıkarılması hakkında bilgi verile-
cektir.

Anahtar Kelimeler: Kısa süreli dinamik terapi

Kısa Süreli Dinamik Terapi Temel 
Kavramlar ve Formülasyon

Panel No: 17
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Duygu Odaklı Terapi Leslee Greenberg tarafından oluşturulmuştur Duyguları te-
mel motivasyon kaynağı olarak ele alan Duygu Odaklı Terapi bireysel, çift ve aile 
alanlarında uygulanmaktadır. Duygular primer ve sekonder duygular olarak grup-
landırılmaktadır. Duygular adaptif veya maladaptif olabilirler. Terapinin hedefi 
maladaptif duyguları adaptif hale getirmektir. Bizim bu çalışmada ki amacımız 
ise bu tekniğin sporda nasıl kullanıldığını ifade etmektir. Sporda bireysel olarak 
uygulanmaktadır ve sağ beynin aktif olarak işlev gördüğü sporda duyguların da 
sağ beyin ile işlenmesi sonucu Duygu Odaklı Terapinin bu noktadaki etkinliği 
ön plana çıkmaktadır. Genel olarak ‘’kazandıklarında, kaybettiklerinde, sakatlık 
süreçleri, kadro dışı kalma süreçlerinde vb.’’ adaptif duygularından uzaklaşıp 
maladaptif duygularıyla içinde bulunduğu durumu yaşamaya çalışan sporcuların 
duygu regülasyonlarını yaparak farkındalıklarını arttırma üzerine çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Duygu Odaklı Terapi, Entegrasyon

Duygu Odaklı Terapinin Spora 
Entegrasyonu

Panel No: 18
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Limbik sistem, beyin sapıyla ön beyin arasında yer alan, güdüsel davranışların 
organizasyonu (yeme-içme, cinsellik), korku, kızgınlık, öfke gibi heyecan yaşan-
tıları, saldırma- kaçma veya hafıza gibi faaliyetlerle ilişkisi bulunan, birbirine 
bağlı yarım düzine yapıdan oluşan nöron ağlarına verilen isimdir. Limbik sistem 
çoğu zaman ilkel beyin ya da hayvansı beyin adlarıyla anılır. Neden mi? Çün-
kü aynı sistem örneğin timsah gibi kökleri evrimsel olarak çok eski zamanlara 
dayanan hayvanlarda da bulunur. Elbette limbik sisteme ilkel beyin denmesinin 
yegane nedeni timsahlarda da bulunması değildir. İlkel ya da hayvansı denişinin 
nedeni bu bölge ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin niteliğinden ötürüdür. Lim-
bik sistem güdüsel ve duygusal davranışları düzenler (Plotnik, 2009). Üst düzey 
bilişsel becerilerimizi kullanmak için beynimizde ilk önce harekete geçen kısım 
burası değildir. Daha basit ve hayati düzeyde faaliyetler içinse limbik sistem ol-
dukça önemlidir. Limbik Sistemin Önemli Bölümleri: 1- Hipotalamus: Güdüsel 
davranışların ve iç salgı bezlerinin düzenlendiği merkez burasıdır. Hipotalamusu 
zedelenmiş fareler ya sürekli yiyerek şişmanlamış ya da yeme arzusunu tamamen 
kaybetmiştir. Ayrıca otonom sinir sistemi de hipotalamus tarafından kontrol edilir. 
Vücuda savaş ya da kaç emrini veren sempatik ve parasempatik sistemler hipota-
lamus kontrolünde harekete geçer. 2- Amigdala: Tüm duyulardan gelen bilgileri 
alır özellikle korku ve saldırganlık başta olmak üzere duygu mekanizmasının dü-
zenlenmesi görevini üstlenir. Araştırmalar sonucunda amigdalanın duygusal yüz 
ifadelerinin anlaşılmasında rol oynadığı ortaya konmuştur. Amigdalanın mutlu 
yüz ifadelerini, özellikle korku, sıkıntı ve tehlike belirten ifadeleri tanımakta, teh-
dit ve tehlike oluşturan duygusal durumların değerlendirilmesinde ve mutlu veya 
üzücü olaylara duygu katılması konusunda önemli olduğu belirtilmektedir. Amig-
dalası hasar gören hastalar duygusal yüz ifadelerini anlamakta zorluk çekmekte 
ve hayvanlar tehlikeli durumlardan korkmayı veya kaçmayı öğrenememektedir. 
3- Talamus: Gözden ve kulaktan gelen sinirsel uyarıcıları toplar, ilk işlemeyi ya-
parak beyin kabuğunda görme ve işitme ile ilgili bölgelere iletir. Talamus hatalı 
çalışırsa duyusal bilgileri (duymak, görmek) işlemekte zorluklar yaşanır. 4- Hi-
pokampus: Hatıraları uzun süreli belleğe depolama görevini üstlenmektedir. Kısa 
süreli hatıraları, beynin çeşitli bölümlerine yerleştirerek kaydeder. Hipokampusu 
zarar gören insanlar uzun süreli belleklerine yerleştirmede sorun yaşadıkları için 
yeni olayları, yüzleri, yerleri ve konuşmaları hatırlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Limbik Sistem, Hipokampus, Amigdala

Limbik Sistem ve DuygulanımPanel No: 19
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Bu çalışmada yaşamımız içindeki en vazgeçilmez duygulardan biri olan öfke ile 
ilgili temel bilgilere yer verilerek, psikoterapi kuramlarının öfkeye bakışı konu 
edilmiştir. Bu doğrultuda, öfkenin tanımlanması, nedenleri, işlevleri, öfke duy-
gusunun ifade edilmesi ve psikopatoloji çerçevesinden öfkeye dair bilgilere yer 
verilmiştir. Öfke ile yurt içinde ve yurt dışında yapılmış araştırmalar göz önünde 
bulundurularak bu çalışmalardan örnekler sunulmuştur. Öfke ile ilgili kuramsal 
açıklamalar içerisinde, davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı, bilişsel dav-
ranışçı kuram, biyolojik kuramlar, varoluşçu - insancıl yaklaşım, Gestalt Terapi 
ve bilinçli farkındalık temelli yaklaşımın öfke duygusunu nasıl ele alındığı genel 
olarak değerlendirilmiştir. Bu farklı kuramsal değerlendirmelerin yanında, psika-
nalitik kuram, duygu odaklı ve varoluşçu - insancıl yaklaşım  hakkında bilgiler 
sunularak bu her iki kuramın öfke ile ilgili görüşleri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öfke, Psikanalitik Kuram, Duygu Odaklı Yaklaşım

Öfkenin Psikanalitik Kuram, Duygu Odaklı 
Yaklaşım ve Varoluşçu Psikoterapist Göre 
İncelenmesi

Panel No: 20
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Feminist hareket, kadınların kendilerini baskı altına alan erkek egemen düzeni 
algılamasını, tanımlayabilmesini ve ona karşı teorik-pratik mücadele yöntemle-
rini geliştirmesini sağlamıştır. Eleştirel yaklaşımıyla hayatı, politikayı felsefeyi 
ve baskın bilim anlayışını sorgulamaktadır. Feminist hareket özellikle de sosyal 
bilimlerin kadınların deneyimlerini ne kadar yansıttığını sorgular. Gündelik ya-
şamımız dışında erkek egemenliğine dayalı cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıkları 
bilimsel paradigmada da söz konusudur. Feminist düşünürlerin başlattığı kuram-
sal tartışmalar en dirençli disiplinlerden biri olmasına rağmen psikoloji feminist 
eleştirilerden etkilenmiştir. Bu temelde sunmak istediğimiz panelin başlıkları şu 
şekildedir:

Feminizmin tarihi ve gelişimi, Kolektif bilinçdışının cinsiyetçi dilin masallar, ata-
sözleri ve deyimler aracılığıyla günümüze aktarımı

Masallar, atasözleri ve deyimlerde kullanılan cinsiyetçi dilin psikoterapi kuram-
ları ile birlikte incelenmesi 

Psikoloji bilimine yön veren kadınlar.

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Psikoloji, Cinsiyet Eşitsizliği

Psikolojiye Feminist YaklaşımPanel No: 21
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J. Masterson ve O. Kernberg; her ikisi de kişilik bozukluklarının tanı ve teda-
visi ile ilgili olarak birbirine oldukça yakın kuramsal açıklamalar yapmışlar ve 
ilgili alanda benzer yanları olsa da farklı müdahale teknikleri geliştirmişlerdir. 
Her ikisi de; Borderline, Narsisistik ve Şizoid kişilik (kendilik) bozukluklarında 
geliştirdikleri müdahale tekniklerinin yanı sıra aktarım ve karşı aktarımın üze-
rinde durmaktadırlar. .Bu çalışmada; bu alanda deneyim sahibi konuşmacıların 
psikoanalitik yönelimli psikoterapi seanslarında, kendi kişisel uygulamaları ve 
karşılaştıkları olumlu-olumsuz deneyimlerini paylaşmaları amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Borderline Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu, 
Şizoid Kişilik Bozukluğu

Masterson Yaklaşımı ve Aktarım Odaklı 
Psikoterapi Yaklaşımında; Kişilik (Kendilik) 
Bozukluklarına Terapotik Müdahale Teknikleri

Panel No: 22
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Masallar sözlü anlatım türüdür. Zamanın öncesinde ve ötesindedir. İlk anlatanı 
ve ilk dinleyeni belli değildir. Genel olarak kişilerin birey olma hikayelerini işler. 
Kahramanlar ve yaşadıkları çeşit çeşit olsa da masallar hep adaletli bir şekilde 
biter. Yolculuk sırasında, başa gelen tüm olumsuzlarla baş etme serüveni, kahra-
manı olgunlaştırır. Onu, gerçek hayata hazırlar. Aslında masallardaki iyi ve kötü 
insanlar, evler, ağaçlar, ormanlar insanın kendi iç dünyasını simgeler ve hepsi 
bireyin, kendisini oluşturan duyguları ve özellikleridir. 

Masallar ayrıca uygun örnek ve zamanda kullanılırsa, içinde barındırdığı çözüm-
lerle insanlarda davranış bozukluklarının düzeltilmesine yardım eder. 

Panel kapsamında, masalın insanlık tarihini oluşturan sembolik hazineleri ve 
kahramanın yolculuğu teması ile bireyin yaşam yolculuğu arasındaki paralelliğe 
vurgu yapılmaktadır. Bireyin anlam arayışı, var oluş sorgulaması, ölüm korkusu 
ve benliğini bulma çabalarının, masal kahramanının yolculuğunda aranmaktadır. 

Panel kapsamında masal anlatıcısı tarafından, Macar Masalı Güzel Kız İbronka’ 
nın yalnızlık duygusu ile baş edebilme sürecindeki yaşadıkları anlatılmaktadır.

Dinleti sonrasında, masalın varoluşsal analizi yapılmakta, ölüm, izolasyon (yan-
lızlık), özgürlük-sorumluluk ve anlamsızlık varoluşsal kaygıları kapsamında ma-
sal değerlendirilmektedir.

İnsanın ve İnsanlığın Varoluşunda Masalın 
Yeri, Macar Masalı Güzel Kız İbronka’nın 
Anlatımı ve Varoluşsal Analizi

Panel No: 23
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Bu sunumda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hakkında bilgi verilerek, 
TSSB tedavisinde en yaygın kullanılan terapi ekollerinden olan Bilişsel Davra-
nışçı Terapinin yöntemlerinden Edna Foa’ya ait Uzamış Maruziyet yönteminin 
tanıtımı yapılacak, yapılandırılmış olarak tedavi içeriği anlatılacaktır.  Sunum-
da Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Tepkileri, Travmanın 
Kalıcı Etkileri, Travma ve Uzamış Maruziyet Yöntemi (Prolongeg Exposure) , 
PE Genel Tedavi Planı, PE Tedavi içeriği (Hayali Maruziyet, İnvivo Maruziyet)  
konu içerikleri yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Uzamış Maruziyet,                           
Bilişsel Davranışçı Terapi

ÖZET

Sunumda üç yaklaşımın aile terapilerinde kullanılmasından giriş yapılacaktır. 
Virginia Satir Aile terapisinin ana hatları, Duygu Odaklı çift ve Aile terapisi ana 
hatları ve Psikoanalitik Aile Terapisi ana hatları anlatılacaktır. Bu yaklaşımların 
birbirleriyle mukayesesi yapılacak, benzerlikleri ve farklılıkları aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile Terapileri, Psikoterapi, Çift Terapisi, Virginia Satir mo-
deli, Duygu Odaklı Terapi, Psikoanalitik Aile terapileri

TSSB tedavisinde Uzamış Maruziyet 
Yönteminin Tedavi İçeriği

Virginia Satir Yaklaşımı, Duygu Odaklı 
Terapi ve Psikoanalitik Aile Terapilerinin 
Karşılaştırılmaları

Sözlü Bildiri
No: 1

Sözlü Bildiri
No: 2

Reyhan Nuray DUMAN

Mehmet TEKNECİ
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Bu sunumda son dönem popüler psikoterapi ekollerinden olan 1. Eksen ve 2. 
Eksen bozukluklarının tedavisinde dünya genelinde kullanılan ve etkinliği birçok 
araştırma tarafından kanıtlanmış olan Şema Terapinin tanıtımı yapılarak temel 
kavramları ve tedavi içeriği hakkında bilgi verilecektir. 

Sunum İçeriği

1. Şema Terapi Modeli Nedir? Kim tarafından geliştirildi. Nerelerde kullanılıyor? 
Şema Terapi gelişim sürecinde günümüze gelene kadar ne gibi değişimler oldu. 
Hangi psikoterapi ekollerinin birleşiminden oluşuyor. 

2. Erken dönem uyumsuz şema ne demektir? Kuramda yeri nedir? 

3. Erken dönem uyumsuz şemaların özellikleri nelerdir?

4. Erken dönem uyumsuz şemaların kökenleri nedir, nasıl oluşur? 

5. Şema alanları ve erken dönem uyumsuz şemalarn tanıtımı (4 Alan ve 18 uyum 
bozucu şemanın tanıtımı) 

6. Şema Terapide Şema Modları kavramı 

7. Şemaların Kendini gösteriş şekli( Şema Kaçınması, şema teslimi, şema aşırı 
telafisi) 

8. Tedavi amacı ve Aşamaları

9. Şema Terapi Modeli ve Çift Terapisi konularına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Şema Terapi, Uyum Bozucu Şemalar, Modlar

Şema Terapinin Tanıtımı, Temel Kavramları 
ve Tedavi İçeriği
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Sosyal Anksiyete Bozukluğu (sosyal fobi) oldukça sık görülen ve kişilerde ciddi 
yeti kaybına neden olan önemli bir kaygı bozukluğudur. Sosyal fobi, kişinin di-
ğerlerince değerlendirilecekleri birden çok sosyal ortamdan sürekli korku duyma 
ve bu ortamlarda kaçınma davranışları sergileme; aşağılanacağı, utanacağı ya da 
gülünç duruma düşecek davranışlarda bulunacağı ile ilgili sürekli kaygı duyma 
durumu olarak tanımlanabilir. Sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde ha-
len en etkin terapi yöntemi olarak bilişsel davranışçı terapiler gösterilmektedir. 
Bütün bu etkinliğe rağmen bazı hastaların terapiden yeterince fayda görmemesi 
klinisyenleri yeni arayışlara yöneltmiştir. Bilişsel davranışçı terapiler ve hipnozla 
birlikte bilişsel davranışçı terapilerin tedavi etkinliğini karşılaştıran 18 çalışmanın 
meta analizi, hipnozla desteklenen bilişsel davranışçı terapilerin, sadece bilişsel 
davranışçı terapiye göre daha fazla klinik kazanım sağladığını göstermiştir. Yine 
aynı şekilde toplum önünde konuşma kaygısı yaşayanlarla yapılan çalışmada hip-
nozla birlikte BDT daha iyi sonuç vermiştir. Bu bulgular, içinde anksiyete bozuk-
luklarının da bulunduğu bir dizi psikolojik sorunda hipnozun tedavi kazanımlarını 
kolaylaştırdığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Fobi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Hipnoterapi

ÖZET

Anksiyete ve duygu durum bozukluklarının tedavisinde halen en etkin terapi 
yöntemi olarak bilişsel davranışçı terapiler gösterilmektedir. Bütün bu etkinliğe 
rağmen bazı hastaların terapiden yeterince fayda görmemesi klinisyenleri yeni 
arayışlara yöneltmiştir. Bilişsel davranışçı terapiler ve hipnozla birlikte bilişsel 
davranışçı terapilerin tedavi etkinliğini karşılaştıran 18 çalışmanın meta analizi, 
hipnozla desteklenen bilişsel davranışçı terapilerin, sadece bilişsel davranışçı te-
rapiye göre daha fazla klinik kazanım sağladığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: BDT, Hipnoz

Sosyal Fobinin Tedavisinde Bilişsel 
Hipnoterapi

Duygu Durum Bozukluklarının Tedavisinde 
Bilişsel Hipnoterapi
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Psikoterapi desteği almak istemek tek başına kişide değişime ve dönüşüme yöne-
lik bir gücün, kararlığının ve enerjinin olduğunun göstergesidir ancak bu enerji, 
psikoterapist tarafından doğru yönlendirilemediği takdirde gelen kişinin bir hayal 
kırıklığı ya da karmaşa yaşama ihtimali de bulunmaktadır. Psikoterapi desteği 
için başvuran danışanların zihinlerinde, psikoterapiye ne sıklıkla ve ne kadar süre 
gelecekleri; içeriğinde hangi konuların ele alınıp hangilerinin alınmayacağı, psi-
koterapi süreci boyunca nasıl davranmaları gerektiği, psikoterapinin gerçekten 
işe yarayıp yaramayacağı ve en önemlisi sürecin sonunda neler elde edecekleri 
gibi hususlarda bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Danışanlara, bu gibi belirsizlik 
içeren konularda tatmin edici bilgiler sunmak ve bir yol haritası çıkarmak süre-
cin devamlılığı ve sürece olan güven hususlarında son derece önem arz etmekte-
dir. Aynı şekilde psikoterapi gibi insanların hayatlarında son derece önemli olan 
bir konuda kuramsal bilgi ve tekniği göz ardı eden bir yaklaşım ve rastgele bir 
tutum beraberinde birçok sorun ve açmazı da doğurabilmektedir. Bu bağlamda, 
bir psikoterapistin zihninde, insanın ruhsal sistemine dair kapsamlı bir bilgi bi-
rikiminin yanı sıra neyi, niçin, ne zaman ve nasıl yapacağına dair sistematik bir 
formülasyon ve planlama bulunmuyorsa; danışanın da sürece dâhil edildiği bir 
karmaşanın, kayboluşun ve tıkanmanın yaşanması beklenen bir durumdur. Uzm. 
Psikolojik Danışman Ümit Akçakaya’nın Bütüncül Psikoterapi bağlamında ge-
liştirdiği, 21 seanstan oluşan Uyanış ve Dönüşüm Programı, psikoterapi süreci 
boyunca rastlanan tüm bu sorun alanlarını aza indirmeye yönelik yapılandırılmış 
bir program içermekte olup hem danışana hem de psikoterapiste yönelik bir yol 
haritası sunmayı amaçlamaktadır. Ümit Akçakaya’nın geliştirdiği, 4 aşama ve 21 
seanstan oluşan Uyanış ve Dönüşüm programı nedir, kimlere uygulanır ve nasıl 
fayda sağlar? 1. Aşama: Tanıma, Tarama ve danışanla terepötik ittifak geliştirme 
2. Aşama: Psikoeğitim 3. Aşama: Danışana “uyanış” yaşatma 4. Aşama: Terapötik 
teknik ve müdahalelerle danışanda ruhsal bir “dönüşüm”ü sağlamak. 

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Uyanış, Dönüşüm

Bütüncül Psikoterapi Bağlamında 4 aşamalı 
ve 21 seanslık Uyanış ve Dönüşüm Programı
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Borderline kişilik özelliğine sahip kişiler, inanılmaz derecede sevimli sempatik 
bir yapıya sahiptir. Yaşadıkları cenneti iletişim halinde oldukları kişilere ve çevre-
lerine de yaşatırlar. Dışa dönük yapıları kolayca insanlarla tanışıp yeni ilişkilere, 
aşklara yelken açmalarına olanak sağlar. Ancak duygulanımlarında iyi ve kötü 
kendilik olarak iki ayrı eksende seyredişler, kurdukları ilişkileri sürdürmede sı-
kıntılar yaşamalarına sebep olur. Borderline kişilik örüntüsü görülen bireyler, bu 
kişilik yapısında baskın olarak aktifleşen ‘Bölme’ savunma mekanizması ile ken-
dilerini ‘İyi ve kötü kendilik’ seklinde algılarlar. İyi kendiliği tanımlarken ken-
dilerini ve dünyayı keyifli, saf ve temiz algılarlar dünya onlar için cennet kadar 
rahat ve huzurlu bir yerdir. Diğer yanları ile kötü kendilik aktive olduğu zaman-
larda ise uçsuz bucaksız bir değersizlik ve yetersizlik duygusunun etkisi altına 
girerler ve tabii akabinde dünya da onlar için cehennem azabı yaşadıkları bir yer 
halini alır. Duygu durumlarındaki iniş çıkışlar ilişki kurdukları insanları kısa süre 
içerisinde etkisi altına almaktadır. Diğer taraftan yakın ilişki kurdukları kişileri ya 
boğarcasına sarılarak kaçırırlar, ya da bir süre sonra kendileri ilişkiden boğulup 
kaçmak isterler. Hayatta en çok korktukları şey, gerçek ya da hayali bir terk edil-
medir. Ancak terk edilmediklerinde de bir süre sonra kendileri kaçıp gider. İyi ve 
kötü algılarını biraz daha detaylandırmak gerekirse diğer insanlara göre çok daha 
uç noktalardadır. Aynı nesneye karşı çok güçlü bir sevgiyi ve nefreti dakikalar 
içerisinde dönüşümlü olarak hissedebilirler. Yani aynı insana karşı bir yanları, 
delice bağlanmak, onla bir bütün olmak ister, diğer yanları ise onu yok ederek ka-
çıp gitmek ister. Bir anda değişen bu algılarından ötürü, duygu dünyaları da diğer 
insanlarınkine göre daha fırtınalıdır. Borderline yapılardaki bu bölünmüşlük hali 
sadece dış dünyayla ya da karşı cinsle olan ilişkilerle sınırlı değildir. Kendilerine 
bakışları ve kendilerini algılama biçimlerinde de bu bölünmüşlük hali görülür. 
Bazen ayna karşında kendilerini inanılmaz derecede çekici ve güzel algılarken. 
Birkaç dakikada değişen duygu dünyaları ile birlikte kendilerini iğrenç bir varlık 
olarak algılayabilirler. Ancak her iki durumda da kişilik yapılarına genel olarak 
hakim olan boşluk ve anlamsızlık duyguları hiç peşlerini bırakmaz. Böyle bir 
sistem içerisinde ego bütünlüğünü korumak adına savunma mekanizmaları aktif-
leşir. Bunlardan en yaygın olanı Borderline Kişilik Örgütlenmesinin tanımında 
da kullandığımız “Bölme” savunma mekanizmasıdır. Akabinde yine sık görülen 
savunma mekanizmalarından “idealizasyon, devalüasyon, yansıtmalı özdeşim” 
gibi sayısı onları aşan savunma mekanizmalarından söz edilmektedir. Borderline 
Kişilik yapısına tipik bir örnek olan 25 yaşındaki A.A.’nın yaşam öyküsü Vaka 
Analizi örneği olarak kullanılmıştır. A.A.’nın yaşantıları bahsedilen savunma dü-
zeneklerine iyi birer örnek olarak görülmüş ve savunma düzenekleri somut bir 
şekilde ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Borderline Kişilik Yapısı, Savunma Mekanizmaları, İyi ve 
Kötü Kendilik

Borderline Kişilik Örgütlenmesinde görülen 
Savunma Mekanizmaları: Vaka Analizi
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Bilinçdışımızın önemli işlevlerinden biri de maruz kaldığı çeşitli engellemeler 
ve çatışmalar karşısında geliştirdiği savunma mekanizmalarıdır. Kullandığımız 
savunmalar ruhsal gelişmişlik düzeyine bağlı olarak birbirinden farklı olmaktadır. 
Bu bağlamda bir savunma mekanizması olarak yansıtmalı özdeşim ilkel düzey-
de olmakla birlikte hayatın her safhasında kullanılabilmektedir. Bölme savunma 
mekanizmasını kullanan kişilerin bölme beraberinde sıkça kullandığı savunma 
mekanizmalarından birisidir. Yansıtmalı özdeşim, insan olmamızın ilk kaynağın-
dan yani anne-bebek ilişkisinden kaynaklanan bir mekanizmadır ve her insanda 
her türlü yansıtmalı özdeşim görülebilir. Yansıtmalı özdeşimin önyargıların orta-
ya çıkmasında, gelişmesinde ve kemikleşmesinde de önemli katkıları bulunmak-
tadır. Yansıtmalı özdeşimin tanımladığı alan, insan ilişkilerinin hemen tamamını 
içermekte ve karşımızdakiyle ilişki içinde ne alıp verdiğimizin ve bu alışverişi 
nasıl yaptığımızın erken çocukluktaki dinamiklerini ve iletişim olarak tiplerini 
kapsamaktadır. Yansıtmalı özdeşim, ilk tanımlayan Melanie Klein’dan bu yana 
anlaşılması zor ve yaşantımızda ki rolü tartışmalı bir kavram olmuştur. Bu su-
numda psikoterapide aktarım, karşı aktarım yaşantısı içerisinde ve egonun savun-
ma mekanizmalarından biri olarak yansıtmalı özdeşimi ele aldık. 

Anahtar Kelimeler: Yansıtmalı Özdeşim

ÖZET

Self konsepti, psikanalizde kritik önemdedir. Freud’un self’den çok ego üzerine 
odaklanmasına rağmen, onun takipçilerinden biri olan Kohut, ”self psikolojisini” 
kurarak, self’i psikanalizin merkezine koymuştur. Son yıllarda self, nörobiliminin 
de başlıca odaklarından biri haline gelmiştir. Birçok yazar self’in nöral bağlantıla-
rını araştırmaktadır, ve beynin nöral mimarisinde self’in merkezi bir rol oynadığı-
nı varsaymaktadır (Panksepp, 1998 ; Kelley et al., 2002 ; Damasio, 2003b ; Nort-
hoff and Bermpohl, 2004 ; Northoff and Panksepp, 2008 ; Panksepp and Northoff, 
2008 ). Damasio, nörobilimin temel kavramlarından bilinci anlamak için çalışma-
ya Self’ten başlamak gerektiğini önermiştir. Farklı yaklaşımlardan gelmelerine 
rağmen, self konseptinin hem nörobilim hem de psikanalizde kullanımı, self’e 
bakışta iki disiplin arasında olası bir örtüşme olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Self, Nörobilim, Psikanaliz

Bir Savunma Mekanizması Olarak 
Yansıtmalı Özdeşim

Psikanaliz ve Nörobilimde
Self Norhoff’a Göre
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Yunanca kökenli bir kelime olan sinestezi birleşik duyu olarak da tanımlanabi-
lir. Bir duyu kişi tarafından hissedilince otomatik olarak başka bir duyu algısı 
tetiklenmiş olur. Çok basit olarak sinestezisi bulunan insanlar, bir nesneyi görsel 
işitsel farklı bir nesne olarak algılarlar. Solak ve çift el kullananlarda özellikle de 
kadınlarda sık rastlanır. Duyu nedir ve nasıl algılanır? Ve hatta sinestezide nasıl 
algıda farklılıklar ortaya çıkar? Bu kısa sorunun oldukça uzun bir yanıtı vardır. 
Ama kısaca değinmek gerekirse dışarıdan yada içeriden gelen bir uyartı ancak 
beynin korteks tabakasına ulaşınca duyu adını alır. Uyartının kortekse ulaşma-
sı için de alındığı noktadan itibaren oldukça uzun yollardan geçmesi gereklidir. 
Uyartı alındıktan sonra çıkan yollar olarak adlandırılan yollar aracılığıyla kor-
tekse projekte olan lifler, oradan gelecek yanıtı, inen yollar aracılığıyla perifere 
iletmektedir. Bazen bu yollarda farklı anlamdırmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu 
sunumun amacı bedenimizde algıladığımız duyuların farklı bir şeyleri çağrıştır-
masına ait mekanizmaların tartışılmasına öncülük etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Duyu, Sinestezi

Nörobiyolojik Açıdan Duyular ve SinesteziSözlü Bildiri
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Ayna nöronlar basit olarak bir hareketi yapan kişinin aynı hareketi karşısındaki 
kişinin de yapmasıyla ateşlenen nöronlardır. Primatlarda ve kuşlarda direkt olarak 
tanımlanmıştır. Rizzolatti ve ekibi tarafından makak maymunlarının motor sis-
temlerinde hücre kayıtlaması sırasında keşfedilmiştir. İlk olarak makak maymu-
nun prefrontal korteksinde ve daha sonra da inferior parietal lobülünde keşfedilen 
bu nöronlar, hem hareket gerçekleştirildiği hem de izlendiği zaman aktive olan 
nöronlardır. Yalnızca görsel değil, aynı zamanda işitsel uyaranlara da yanıt veren 
ayna nöronlar, insan beyninde de inferior frontal ve inferior parietal bölgelerinde 
yerleştiği düşünülmektedir. Bu sistem hareketin algılanması, taklit edilmesi ve 
özellikle de öğrenilmesi süreçlerinde önem taşıyor olabilir. Günlük hayatımızda, 
toplumun diğer bireylerini gözlemleyerek, önceden hiç karşılaşmadığımız davra-
nışları yapar ve anlamlandırırız. Hareketin anlaşılması görsel bilginin gözleyen 
kişinin, hafızasında saklanan benzer görsel temsiller ile karşılaştırılması esasına 
dayanır. Vücut hareketlerinin algılanmasında da, aynı mekanizma etkilidir. Şu 
anda var olan bilgilerimiz, ayna nöronların yüksek bilişsel fonksiyonlarda önemli 
rolleri bulunduğunu desteklemektedir. Ancak ne yazık ki, ayna nöronların, fonk-
siyonları henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. Bu sunumda ayna nöronların ilk 
tanımlandığı yıllardan günümüze dek değişiklik gösteren veya yeni eklenen bil-
gilerin insan ruhsal aygıtı üzerindeki konumlandırılması yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayna Nöron, Empati,

Ayna Nöronlar ve BizSözlü Bildiri
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Hipnoterapide yapılan bir çok uygulama diğer terapi yöntemlerinin uygulamala-
rını barındırır. Hipnoz bu terapi yöntemlerinde var olan uygulamaların etkinliğini 
daha da artıran bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayıştan yola çı-
karak gerçekleştirmiş olduğumuz terapi uygulamalarında bütüncül psikoterapi ve 
hipnozun hızlandırıcı, güçlendirici ve bütünleştirici etkisinden en üst seviyede 
faydalanabilmek hedeflenmiştir. Çalışmamızda Panik bozukluk şikâyetiyle psiko-
terapiye başvuran danışanlar ilk görüşme sonrasında, hipnoterapi çalışması için 
uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından 40 seans olarak terapi süreci plan-
lanmıştır. Öncelikle özgeçmiş alınıp danışanın rahatsızlığı üç yönlü bir formülas-
yona tabi tutulmuş, Ardından ilk aşamada ego destekleyici yöntemler ve duygu 
düşünce davranış döngüsü üzerinden yola çıkılarak relaksasyon, nefes egzersizi 
ve beden kontrolü gibi çalışmalarla davranış kontrolünün sağlanması yapılmış-
tır. İkinci aşamada düşüncedeki sistematik hataların değişiminin ve alternatif dü-
şünce seçeneklerinin hipnoz altında yapılan pratiklerle değerlendirilmesi, panik 
durumundaki rahatsız edici duygunun yerine rahatlama huzur, ferahlık vb. oluş-
turacak duygunun aktifleştirilmesi sağlanmıştır. Son olarak da analitik kuramın 
panik bozukluk formülasyonuna uygun olarak ödipal dönem kaynaklı sorunların 
hipnotik metaforlar üzerinden çalışılması ve yeniden çerçevelendirilmesi yapıla-
rak terapi sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Hipnoterapi, Panik Atak, Panik Bozukluk, Bütüncül 
Psikoterapi, Entegrasyon.

ÖZET

Çalışma, herhangi bir ya da birkaç alanda engeli olan çocukların anne, babaları ile 
yapılmıştır. Çalışma öncesi merkezdeki çalışmaya gönüllü olan kişilere “Umut-
suzluk Ölçeği” ve “Durumluk/Sürekli kaygı” ölçekleri uygulanmıştır. Umutsuz-
luk ve kaygı düzeyi yüksek çıkanlardan beşine başlangıçta hücum terapisi uy-
gulanmış, sonrasında ilk ay haftada bir kez sonrasında iki haftada bir kez olmak 
üzere terapi sürecine devam edilmiştir. Diğer beş kişilik grupla hücum terapisi 
yapılmamıştır. Onlarla da ilk ay haftada bir kez sonrasında iki haftada bir olmak 
üzere çalışılmıştır. Süreç 2017 Şubat / Ağustos ayları arasında planlanmıştır. Ça-
lışma sonrasında ön testler tekrarlanıp sonuçları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hücum Terapisi, Kaygı ve Umutsuzluk

Panik Bozuklukta Bütüncül Psikoterapi ve 
Hipnoterapinin Entegrasyonu

Hücum Terapisi ile Başlayan Terapi Sürecinin 
Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk 
ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
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Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, empati yoksunluğu ile karakterize ol-
muş , DSM 5 tanı kriterleri arasında “ kendisinin çok önemli olduğu duygusunu 
taşır” maddesi yer alan NKB ile ,sosyal ortamda normal dışı bir korku yaşayan 
ve bu ortamlardan olabildiğince kaçınma davranışı ile tanımlanan sosyal fobi ara-
sında nasıl bir bağlantı olabilir? Bu çalışmada, psikoterapiye başvuru nedeni sos-
yal ortamlarda yaşadığı sıkıntı ve bunaltı olan yaşları ve meslekleri birbirinden 
farklı, integratif tedavi yöntemleri ile tedavi edilmiş olan üç ayrı olgu tartışılmış-
tır. üç olgunun formülasyonu üzerinden sosyal fobi semptomlarının arkasındaki 
narsisistik kişilik öğeleri irdelenmiştir. Vakalar Masterson Kendilik Bozukluğu 
ve Kohut’un Kendilik Psikoloji perspektifinden ele alınarak, sosyal fobi semp-
tomlarının arkasındaki şizoid savunmalar ve savunmaların arkasında gizli olan 
narsisistik kişiliğin her bir vakada nasıl dışa vurulduğu incelenmiştir. Terapistin, 
semptomdan şizoid savunmaların arkasındaki narsisistik kişilik örüntüsünü nasıl 
formülize ettiği ve tedavi sürecini yapılandırırken terapistin öznel klinik kararları 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Fobi, Narsisistik Kişilik Bozukluğu

ÖZET

Sunumumda; Travma / Stres kökenli, cilt hastalığı olarak görülen semptomların 
OSS bulgusu olabildiği (psikolojik kaynaklı olabildiği) ve hipnoterapi yöntemiy-
le tedavi edilebildiği uzun yıllardır bilinen bir olgudur. Psikoterapi yöntemiyle 
hastanın semptomuna odaklanılmadan bataklığın kurutulabileceği ve sivrisinek-
lerin zaten kendiliğinden kaybolacağını bu konudaki tercihin mutlaka hastaya bı-
rakılması gerektiğini, son olarak da bu konuda yaptığım çalışmaların (semptom 
odaklı / kaynak odaklı) beş ve on yıllık hasta takiplerinin relaps oranlarını payla-
şılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cilt hastalığı, Hipnoterapi, Psikoterapi

Sosyal Fobi ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu 
Arasındaki Bağlantı: Üç Olgu Tartışması

Cilt Hastalıklarında Hipnoterapi/ Psikoterapi 
Beş ve On yıllık Hasta Takiplerinin 
Karşılaştırması

Sözlü Bildiri
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Bu çalışma üniversite öğrencilerinin benlik saygısı, aile bağlılığı ve akademik 
başarısının depresyon üzerinde ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Küresel 
Bilgi çağımızda üniversite öğrencileri; aile, okul gibi birçok problemle karşı kar-
şıya kalmaktadır. Bazı öğrenciler bu problemlerin üstesinden gelirken, bazı öğ-
renciler bu problemlerle baş edememektedir. Yaşanılan olumsuz koşullar birçok 
öğrenciyi depresyon gibi ruhsal hastalıklara itmektedir. Bu araştırmada, öğrenci-
lerin depresyonda olmasına neden olan değişkenler üzerinde çalışılmıştır. Araş-
tırmaya Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 81’i kız 74’ü erkek, toplamda 155 
öğrenci katılmıştır. (Yaş Ort: 21.69) Çalışmada; Beck Depresyon Envanteri, IPPA 
Aile ve Akran Bağlılığı Testi, son olarak Rosenberg’in Benlik Algısı testi uygu-
lanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Depresyon ile Anne” iletişim-özgüven”, 
ve Baba “Yabancılaşma” arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, ardından benlik 
saygısının depresyon üzerinde ki negatif anlamlı ilişkisi ile bu ilişki anlamını yi-
tirmiştir. Depresyon, benlik saygısı ile (- ,407)’lik negatif kuvvetli ve anlamlı 
ilişki içindedir. Depresyonun akademik başarı ile ilişkisi irdelendiğinde ise hiçbir 
bulguya rastlanmamıştır. Bulgular, depresyonun aile bağlılığı, benlik saygısı ve 
cinsiyet ile ilişkisi üzerinde tartışılmıştır. Çıkan sonuçlar Depresyonda olan bu 
öğrencilerin bazıları ile Süresi Sınırlı Psikodinamik Terapi ile Tedavi Edilip odak 
noktaları ile karşılaştırılıp kongrede paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Benlik Saygısı, Bağlanma

Türkiye’de 18- 25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencileri 
Arasında Görülen Depresyonun; Benlik Saygısı, 
Aile Bağlılığı, Akademik Başarı ve Cinsiyet ile Olan 
İlişkisi & Depresyonda olan bu öğrencilerin Süresi 
Sınırlı Psikodinamik Psikoterapi ile Tedavisi

Sözlü Bildiri
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Genel olarak, bir kişinin kendisini bir başka kişinin yerine koyabilmesi ve bu 
yolla onun duygu, düşünce, tutum ve yaşantısını anlayabilmesi olarak tarif ede-
bileceğimiz empatinin varlığı, farklı psikoterapi uygulamalarında gerekli temel 
unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır . Empati konusunda yazılmış olan 
psikanaliz, psikoloji ve bilimsel felsefe alanındaki literatür gözden geçirildiğinde, 
empatinin ne olduğu, ne olmadığı hakkında pek çok sorun olduğu anlaşılmak-
tadır. Psikoterapi literatürünü incelediğimizde, empatinin psikoterapi alanında 
ki kuramcılar tarafından yapılan çok değişik tanımları olduğunu görürüz. Aynı 
zamanda empatinin pratikte kullanımına ilişkin yaklaşımların da oldukça büyük 
farklılıklar gösterdiğini görüyoruz. Gladstein ve arkadaşları empatinin 18 farklı 
şekilde tanımlandığını belirtmişlerdir. Bu nedenle Bohard farklı psikoterapi yak-
laşımlarının empatiye bakışlarını karşılaştırmanın zor olduğunu ifade eder. An-
cak, yaklaşımlar farklı olsalar da birbirinden net sınırlarla ayrılamaz ve bölünmez 
yapılar değildir. Bu sunumda empatiyi kuramlar arası yaklaşım ve klinik uygula-
madaki önemi açısından irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Empati, Psikoterapi Kuramları

ÖZET

Bu sunumda Janet Fitch’in “ white oleander “ kitabından uyarlanan yönetmenli-
ğini Peter Kosminsky’ın üstlendiği 2002 Amerika- Almanya yapımı filminin baş 
kahramanları Astrit ve annesi Ingrid’in arasındaki ilişkinin terk depresyonu kura-
mı açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Psikiyatri

Empatiye Kuramlar Arası Yaklaşım ve 
Klinik Uygulamadaki Önemi

Beyaz Zakkum Filminin Masterson Kuramı 
Açısından Analizi

Sözlü Bildiri
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Hülya bekâr, kadın, 27 yaşında hayat kadını olarak çalışmaktadır. Başvuru sebebi 
kendisini bu işe bulaştıran ve pazarlayan kişiden kurtulmak istemesi. Hülya’nın 
anlattığına göre bu kişiye anlamsız bir şekilde kendisini bağımlı hissediyor ve 
ondan uzaklaşamıyor. Vakanın hayat hikâyesi alındığı zaman hayatındaki kişinin 
dinamik açıdan babası yerine geçtiğini ve bu bağlılıktan dolayı o kişi ile yürüttü-
ğü sağlıksız ilişkiden kopamadığı görülmüştür. Babasının kızı yaşındaki kızlarla 
yaşadığı ilişkiyi Hülya da babası yaşındaki adam ile yaşamaktadır. Hülya birçok 
kez denemesine rağmen ayrılamamakta ve her seferinde geri dönmektedir. Acısı-
nı yatıştırmak için zaman zaman uyuşturucu kullanmakta veya alkol almaktadır. 
Özellikle bu kişi ile cinsel ilişkiye girerken uyuşturucu kullanmadan bunu yapa-
mamakta ve zevk alamamaktadır. Hülya hipnotik yatkınlık olarak değerlendirildi-
ği zaman hipnoza çok yatkın olduğu görülmüştür. Hülya ile hipnoz altında geçmiş 
yaşantılarına gidilerek baba ile olan bozuk ve çarpık anılar anı değiştirme yöntemi 
kullanılarak yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma süreçleri içerisinde 
Hülyanın cinsel ilişkiye girerken ihtiyaç duyduğu madde miktarı artmıştır. Durum 
üzerine ego destekleyici terapi hipnoz altında yapılmış ve aynı zamanda anıların 
yeniden yapılandırılmasına devam edilmiştir. İlerleyen seanslarda Hülya herhangi 
bir telkin olmaksızın güvendiği bir arkadaşını yanına çağırıp başka bir şehirde 
hayalini kurduğu kafeterya için para biriktirmeye başlamıştır. Çalışmanın başla-
masından 4 ay sonra Hülya terapisine gelmedi. Arandığı zaman başka bir şehirde 
kafeterya açmak için gittiğini ve çok yoğun olduğunu ifade etmiştir. 2 yıl sonra bu 
sunum için arandığı zaman arkadaşı ile kafeteryasını işletmeye devam ettiğini ve 
eski alışkanlıklarının bir kısmından kurtulduğunu yinelemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Anı Değiştirme, Dolaylı Telkin

Hipnoterapi Uygulaması ile Anı DeğiştirmeSözlü Bildiri
No: 19

Erdem AKGÜN
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Duygu 24 yaşında yüksek lisans öğrencisidir. Duygu otoriter aile tutumlarının 
görüldüğü bir bölgede doğup büyümüştür. Et kokusu aldığı zaman veya etli her-
hangi bir yemek gördüğü zaman bayıldığı şikâyeti ile başvuruda bulunmuştur. 
Duygu kendini bildi bileli et kokusunu sevmediği ve hiç et yemediğini söyle-
miştir. Arkadaşları ile yemeğe gittiğinde restoranda et kokusu var ise buna da-
yanamayıp bayıldığını, yaşadığı şehrin etli yemekleri ile meşhur olması ve yol 
güzergâhın da restoranların çok olmasından dolayı hayatında çok büyük sıkıntı 
olduğundan bahsetmiştir. Duygunun anamnezi hipnotik telkin altında alınmış ve 
yapılan değerlendirme sonucunda 5-6 yaşlarında kurban bayramlarında sevme-
diği babaannesine zorla götürülüp elini öpmesi istendiği ve babasının onu buna 
çok zorladığı anıları ortaya çıkmıştır. Görsel hafızanın olmadığı 3 yaşın altında 
tanımlayamadığı bir koku ve kötü bir duygunun olduğu bir anısı çıkmıştır. Hipno-
tik telkin altında ego güçlendirme çalışmaları ile anı değiştirme yapılmıştır görsel 
hafızanın olduğu anılarda anılar yeniden yapılandırılmış, görsel hafızanın olmadı-
ğı anıda ise hipnoz altında aldığı o kötü koku ile duygu yeni bir koku ve duygu ile 
değiştirilmiştir. Çalışmanın sonunda duygu et yemeği hala daha istememekte ama 
artık et kokusuna ve görüntüsüne rahatlıkla tahammül etmektedir. Bu çalışma için 
arandığı zaman et ile ilgili hala daha bir problem yaşamadığını ifade etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fobide Hipnozun Kullanımı, Dolaylı Telkin, Yaş Geriletme

Psikosomatik Rahatsızlıklarda Hipnotik 
Telkin Yönteminin Kullanılması

Sözlü Bildiri
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Anne, 8 yaşındaki kızının kekemelik problemi nedeniyle kliniğe başvurmuştur. 
Defne’nin erken çocukluk döneminde gayet akıcı bir şekilde konuştuğunu an-
cak 4 yaşından itibaren belirli aralıklarla kekelediğini belirtmiştir. Kekelemenin 
aralıklarının ve azalma süresinin değişiklik gösterdiğini, kendisinin de sosyolog 
olduğunu ancak bağlantı kuramadığını söylemiştir. Defne’nin 6 yaşındayken ikiz 
kardeşlerinin olduğu ve kardeş kıskançlığı da yaşandığı öğrenilmiştir.. Kekemelik 
kısmı için nefes egzersizleri, bunun yanı sıra kardeş kıskançlığı ile ilgili hipnodra-
ma uygulanmıştır. Yapılan çalışma esnasında Defne’nin sinirlendiği zaman bunu 
ifade edemediği, öfkesini kontrollü bir şekilde regule edemediği için bunun keke-
melik ile kendini gösterdiği görülmüştür. Hipnodrama ile biriktirdiği öfkenin dışa 
atımı sağlanmış ve bu süreçte kekelemesi önemli derecede azalmıştır. Yaşadığı 
duyguları ifade edebilmesi üzerine yine hipnodrama yöntemiyle gerçek hayatta 
bunları yapabilecek potansiyele ulaştırılmış ve davranış ödevleri verilerek dene-
yimlemesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Çocuk, Kekemelik

Çocuklarda Hipnozun Kullanımı
Kekemelik Vaka Sunumu

Sözlü Bildiri
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‘Beyin başka insanların dünyasıyla bütünleşerek kendi bedeninin sınırlarını aşa-
bilme kapasitesine sahiptir’ (D. Siegel). Beyin, doğum öncesinden başlayarak 
büyüyen, gelişen ve sürekli değişime açık olan nöranal ağlarla kaplı sosyal bir 
organdır. Beyin, bakım verenin, sosyal ve kültürel çevrenin iletişimden beslenir 
ve değişir. Sinir sistemi hamileliğin erken döneminde sinir yolunun örgütlenmesi 
ile başlar ve yapısı hayat boyu değişmeye devam eder. Bu doğrultuda sosyal bir 
organ olan beyin psikoterapide kurulan ilişki ile de değişir ve gelişir. Klinikte gö-
rülen birçok sıkıntıya yönelik (depresyon, panik atak, takıntı, travmatik yaşantılar 
vb) yapılan psikoterapi süreci beynin gelişim ve değişim esnekliğinden faydalanı-
larak beyni bütünleştirme çabası içindedir. Bütün terapi biçimlerinin yada uygula-
nan terapi yöntemleri nöronal ağları yeniden örgütlenmeye ve insanın deneyimini 
daha iyiye götürmeye hizmet eden kendi bütünleştirici metaforlara sahiptir. Psi-
koterapi sürecinde kullanılan bütünleşme kavramı; bilişsel, duygusal, duyusal bir 
entegrasyon ifade etmektedir. Bu sunumda beyin araştırmalarını klinik örneklerle 
açıklayan ve ruhsal sorunlara nörobilimsel yaklaşım sunan Allan N Schore, Da-
niel Stern, Louis Cozolino’nun çalışmaları ele alınacak ve bu çalışmalar doğrul-
tusunda psikoterapinin beynin değişimine, gelişmesine ve bütünleşmesine katkısı 
sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Sosyal Organ, Bütünleşme

Psikoterapi ile Bütünleşen BeyinSözlü Bildiri
No: 22
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İnsan pasif alıcı durumdan aktif kurucu durumuna çevresi ile etkileşim içinde 
yenden ve yenden örgütlenerek geçer. Grup en az iki kişini oluşturduğu ve/veya 
ortak hedefleri bulunan toplumun en küçük parçasıdır. Ruhsal yapının oluşumunu 
açıklayan ilişkisel modeller, temel motivasyon kaynağı olarak insanın doğuştan 
getirdiği ilişki ihtiyacını kabul eder. Bu kuramlara göre insan sadece dürtüleri ile 
boğuşmak zorunda kalan kapalı bir devre değildir, zihin diğer zihinlerle temas ve 
bağlantı aramaktadır. Psişik organizasyon ve yapılar bu etkileşimleri şekillendi-
ren örüntülerden inşa edilir. (Mitchell SA,1988). Bu sunumda psikoterapi enstitü-
sünde hücum terapisi almış ve bireysel terapileri devam eden farklı kişilik örgüt-
lenmeleri bulunan (narsist, borderline, şizoid, çoklu kişilik bozukluğu) bireyler 
ile gerçekleştirilen grup terapi seanslarının süreçleri, gözlem değerlendirmeleri 
psikoterapide bütünleşme boyutunda ele alınmıştır. Sunumda grup seanslarının 
bireyden gruba etkisi, farklı bireylerin oluşturdukları senfoni, iyileştirirken iyileş-
me, çoklu kişilik yapısının grup terapi seanslarında varoluşu, terapistin (orkestra 
şefi) grup seanslarında varlığı ve yokluğunun incelenmesi ayrıca grup seansları-
nın bütünleşmeye etkisinin daha önce yapılmış araştırma ile kıyaslanarak veril-
mesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Grup Terapisi, Bütünleşme, İlişki

‘Notadan Senfoniye’ Grup Terapisine BakışSözlü Bildiri
No: 23
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Ayça, 25 yaşında, bekar, Konyalı bir ailenin kızı, iyi bir üniversitenin İngilizce 
öğretmenliği mezunudur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1 yıl Ankara’da 
çalışmış ardından Bursa’dan iş teklifiyle buraya yerleşmeye karar vermiştir. Üni-
versite öğrenimi boyunca kapalı olan Ayça, üniversiteden mezun olmasına 2 ay 
kadar başını açtığını belirtmiştir. Dini öğretilerin yoğun yaşandığı bir ergenlik ve 
gençlik dönemi geçirdiğini, kendiliğini ortaya koyabilecek fırsatın verilmediği-
ni belirtmiştir. Son 3 yıldır psikolojiye çok ilgisinin arttığını, Psikeart dergisinin 
her sayısını eksiksiz okuduğunu ifade etmiştir. Yoga, meditasyona yoğun ilgisiy-
le kendi içsel yolculuğuna çıktığını söylemiştir. Geliş sebebi, erkek arkadaşının 
(Ahmet) onu terk etmesiyle başlayan yoğun iş / ilişki isteksizliği, ağlama nöbetle-
ri, halsizlik ve uyku isteğiyle baş etmek için psikolojik destek almak istediğini be-
lirtmiştir. Ahmet ile sevgili olmadan önce 55 erkekle günü birlik cinsel ilişkisinin 
olduğunu, tüm cinsellik tekliflerinin kendisi tarafından erkeklere yapıldığını sa-
dece Ahmet tarafından reddedildiğini ve ona yoğun bir bağlanma yaşadığını ifade 
etmiştir. Ahmet ile ilerleyen süreçte çok yoğun aşk ve bağlanma ilişkisi yaşayan 
Ayça, mutlu ve huzurlu olarak ifade ettiği üç aylık sevgililik sürecinin Ahmet’in 
kendisini terk etmesiyle sonlandığını ifade etmiştir. Ayça ile dört ay her hafta 
terapi çalışmaları sürdürülmüş olup, yaşamış olduğu bu terk olayının kendisi üze-
rinde bıraktığı yaşantıları, ilişkisel ve duygu odaklı terapi teknikleriyle sağaltımı 
gerçekleştirilmiştir. Psikoeğitim ile başlayan süreç iç görü, kendilik edinimleri, 
kendini açmak, yeni bir deneyim ile devam etmiştir. Sevgilisinin onu aniden terk 
etmesiyle yoğun öfkesini tamamlanmamış işin olarak kabul ederek çift sandalye 
tekniği ile sağaltımı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Borderline, Duygu odaklı, Depresyon

Borderline Kişilik Yapılanmasında İlişkisel 
ve Duygu Odaklı Terapi Teknikleriyle 
Depresyon Sağaltımı

Sözlü Bildiri
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Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder/BED) erişkinlerde yaygın 
görülen yeme davranışı bozukluğu olup, klinik şiddeti tekrarlayan tıkınırcasına 
yeme nöbetlerinin sayısı ile orantılıdır. Kişinin yeme davranışı üzerinde kontrol 
kaybının hissedildiği ve telafi yöntemlerine başvurmadığı ciddi bir klinik tab-
lodur. BED, DSM-5’de, EDNOS (Eating Disorders Not Otherwise Classified) 
(Sınıflandırıla- mayan Yeme Bozuklukları ) grubunda yer almaktadır. Etiyolojide, 
BED vakalarının Posttravmatik stres sendromu, erken çocukluk travmaları, Pato-
lojik yas reaksiyonları ve Borderline kişilik bozukluğu ile yakından ilgili olduğu 
ve vakaların Aleksitimik özellikler içerdiği görülmektedir. Sunulan vaka örne-
ğimiz de tıkanırcasına yeme bozukluğu DSM-5 tanı kriterleri ile kliniği uyumlu 
olan bayan hastaya, 24 hafta boyunca haftada 1 seans olmak üzere, Dinamik psi-
koterapi uygulanmıştır. Hastanın bozuk yeme davranışının, emosyonel ve dürtü-
sel nitelikte olduğundan gösterildiği, ego durumları ve nesne ilişkileri üzerinden 
farkındalıkların oluşturduğu ve hastaya tıkınırcasına yeme septomlarına yönelik 
döngülerinin gösterildiği düzenli ilerleyen dinamik psikoterpi seansları sağlan-
mıştır. Hastada DSM-5/BED tanı kriterleri ile uyumlu mevcut semptomlarının 
içerik ve sıklığının takibi yapılmıştır. İlerleyen seanslarda, hastanın tanısal semp-
tomlarının şiddetinde azalma olduğu görüldü. Semptomlarda ki düzelme, hasta-
nın klinik olarak iyiye gitme kriterleri olarak değerlendirilmiştir. 
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Kişilik bozukluğu olan ve travmaya maruz kalmış kişilerde terapi oldukça kar-
maşıktır. Danışanı travmayı bütünleştirmeye hazırlamak için kişilik bozukluğu 
ile yapılacak çalışma travma çalışmasından önce gelmelidir. Terapi basamakları 
şunlardır:

1. İşleyiş 

2. Kapsama 

A-Kişilik çalışması; ego çalışması ve olumlu savunmaların kurulması.

B-Travma çalışması

3. Güçlendirme (denge, hız denetimi, pekiştirme) 

A-Kişilik çalışması 

B-Ego çalışması 

C-Travma çalışması 

4. Bilişsel ve davranışsal değişim (kısa süreli terapi) 

5. İçgörüsel ve dinamik değişim (uzun süreli terapi) 

Travma çalışması kişiliğin dayanma gücünün sınırlarını geçmemelidir.

Travmatik Çocukluk Anısının Bütünleştirilmesinde Hipnoz Kullanımı: 

Bir kişilik çalışmasının danışanın acısını çözümlemekte başarısız olduğu ve yi-
nelenen semptomların altta yatan semptomların bir travma olasılığına işaret ettiği 
bazı durumlarda hipnoz hızlandırıcıdır. Önce danışanın kişiliği güçlendirilir. Ge-
rekirse uygun ilaç tedavisi ile desteklenir. Hipnoz yolu ile huzur ve kapsama hissi 
arttırılır. 

Kişilik çalışmasında: Travmaya karşı bölünmüş bir kendilik parçası ile yüzleş-
mek, Bu parçayı geri kazanmak, Bu kayıp parçayı kabullenmenin acısını yönet-
mek için gerçek kendilik yeterince güçlendirilmelidir. 

Travma çalışmasında:  Erken dönemdeki gömülü travmanın yaşanmasını ve her 
ikisinin de o kişinin hayat hikayesi olduğu ile ilgili algısal olarak ikna edici, duy-
gusal anlamda dönüşebilir kendilik algısının yeniden inşa edilerek bütünleştiril-
mesini gerektirir. Kendisine ve kendi gerçeğine inanması sağlanır. 
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Obezite çok önemli ve son yıllarda mücadele edilmesi öncelikli olan sağlık prob-
lemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 
önemli bir sağlık problemi olarak tanımlanan obezitenin sadece fizyolojik süreç-
lerle açıklanmaması gerekmektedir. İnsanın gelişim evreleri değerlendirildiğinde 
fizyolojik süreçlerin yanı başında psikolojik süreçlerin de oluştuğu ve deneyim-
lendiği söylenebilir. Özellikle doğum evresinde ve hatta kuşaklar arası geçiş bağ-
lamında değerlendirildiğinde bir insanın dünyaya gelmesi ve gelişimi, özellikle 
aile süreçlerinin fazlaca etkisi altındadır. Aileleri oluşturan ebeveynler, hem kök 
ailelerinden taşıdıkları psikolojik örüntü ve süreçler, hem de evlilik sonrası kur-
muş oldukları aile sisteminin dinamikleri ile bir bebeğin fizyolojik doğumu son-
rası psikolojik süreçlerinin oluşumu ve inşasında çok fazla etkiye sahiptir. Hayata 
gözlerini açan bir bebeğin yaşama tutunabilmek adına yapmış olduğu ilk eylem 
annesini emerek beslenmektir ve de bu eylem hayatı boyunca devam edecek olan 
beslenme süreçlerinin temelini oluşturmaktadır. Beslenme süreçleri, sadece fiz-
yolojik dinamikleri olan bir süreç değildir. Bunun yanında anne ve bebek ilişkisi-
nin temel yapı taşlarından da birisidir denebilir. Anne çocuğu ile onun doğuştan 
dürtüsel olarak getirdiği, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını doyurabildiği bir 
iletişim şekli olan beslenme ile aslında bebeği ile ilk ilişkisini kurabilmektedir. 
Ve bu bağlamda tensel temastan, göz göze temasa kadar bebek ve anne arasındaki 
ilk ilişki kökleri, beslenmenin de içinde olduğu süreçler ile kurulmaktadır. Bahse-
dilen bu ilişkiler ışığında obezite, beslenme ve kilo yönetimi alanında çalışan bir 
diyetisyenin danışanları ile oluşan danışmanlık süreçlerinde danışmanlarını daha 
iyi anlayabilmesi için psikoloji biliminin kuralları dahilinde bir ilişkinin kurulma-
sı gerekmektedir. Beslenme ve Diyet Eğitimi süreçleri dışında Klinik Psikoloji ve 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisanslar yapmış bir diye-
tisyenin diyetisyen odasında deneyimlenen obezite ve beslenme davranışlarının 
psikolojik örüntüler ile ilişkili olabilecek vaka sunumlarının ruh sağlığı profesyo-
nelleri ile paylaşılması bu çalışmada planlanmaktadır.
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Benlik ve kendilik özellikle psikoloji, felsefe ve tıbbın farklı açılardan da olsa 
çoğu zaman ortak çalışma alanı olmuştur. Benlik insan yaşamı ile başlayan ve de 
hayat boyu yaşam deneyimlerinden etkilenen psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik 
süreçlerle ilişkili olabilen bir kavramdır. Benlik ile ilgili olarak bugüne kadar bir-
çok araştırmacı ve kuramcı çalışmalar yapmış ve çeşitli şekillerde tanımlamalar 
ortaya koymuştur. Benlik bireyin kendisi ve çevresi hakkında ötekilerle kurmuş 
olduğu birçok ilişki sürecinin etkisi altında yapılanan ve de bu ilişkisel süreç-
lerde bebeklik yıllarında ve devamında yaşanan birçok biyolojik ve fizyolojik 
durumların etkili olduğu kişinin kendisi, çevresi hakkında kanaatler, algılar ve de 
psikolojik deneyimler oluşturabilme yetisi ya da fonksiyonları olarak ifade edile-
bilir. Kendilik ise özellikle psikanalitik çalışmalar ile ortaya konan ve de benlik 
ile arasındaki farkın ortaya konması açısından önem arz eden bir olgudur. Özel-
likle benlik ve kendilik arasındaki hem çalışmacıların kuramsal anlamda ortaya 
koyduğu yaklaşım farkı açısından hem de yer yer terminolojik olarak birbirlerinin 
yerine de kullanılabilmeleri açısından bir karışıklık söz konusudur. Bahsedilen 
bu karışıklığın daha iyi anlaşılmasının psikolojik, fizyolojik ve bedensel süreçle 
ilgili olarak önem arz ettiği düşüncesi ile birbirine yakın iki konu değerlendiril-
meye çalışılmıştır. Obezite özellikle 21. Yüzyılda halk sağlığını etkileyen çok 
önemli bir sağlık sorunudur. Birçok hastalık ve semptomun tedavisi aşamasında 
psikolojik yaklaşımın gözardı edildiği gibi obezitede ya sadece beslenme ve diyet 
programları ile tedavi edilmeye çalışılmakta ya da saf biyolojik tıbbi yaklaşımlar-
la incelenerek hem anlaşılmaya hem de tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalış-
ma ile özellikle psikolojik anlamda ruh ve beden ilişkisinin önemi ve birbirlerine 
olan etkileri de vurgulanarak hayatımızda yaşamak zorunda kalabildiğimiz birçok 
sağlık sorununun ve de bunlardan biri olan obezitenin bahsettiğimiz açılardan da 
daha detaylı olarak irdelenerek, benlik ve kendilik gelişimi süreçleriyle arasında-
ki muhtemel ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır.
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1901-1981 yılları arasında yaşayan Fransız psikanalist Jacques Lacan Sigmund 
Freud’un psikanaliz kuramına felsefi bir bakış açısı kazandırması ve yapısalcı dil-
bilimine olan yakınlığı ile ön plana çıkan bir kuramcıdır. Psikanaliz ile dilbilimi 
çalışmaları arasında ilişki kuran Lacan’ın psikanalitik kuramının temel ilkelerin-
den biri olarak kabul edilen ve bilinçdışına ilişkin olan yaklaşımını “Bilinçdışı bir 
dil gibi yapılanmıştır” cümlesi ile ifade etmiştir. Kendi psikanaliz çalışmalarını 
Freud’a dönüş hareketi olarak da adlandıran ve psikanalitik kuram içerisinde fel-
sefi süreçlere yakınlığı ve özneye bakış açısının farklılığı ile öne çıkan Lacan, ku-
ramında, kendilik psikolojisinin benlik ve kendiliği; bilinçdışı, altbenlik ve özne 
aleyhine yapılanmış bir tasarım olarak gördüğünü ifade eder. Ve bu bakış açısı 
nedeni ile de kendilik psikolojisinin belli bir insan modelini tasarladığını ve bu 
tasarım insan modeline ulaşmaya çalıştığını düşünmektedir. Kuramını bu anlatı-
lan duruma karşı bir yanıt olarak oluşturmuştur. Lacan, Freud’un çalışmalarında 
kullanmış olduğu benlik (Ich) olarak adlandırdığı kavramı özne olarak yorumla-
mıştır. Bu ortaya koyduğu farklılığın amacı Freud’un çalışmalarının o dönemin 
ego psikolojisi çalışmaları ile arasındaki farkı ortaya koyma çabası olarak ifade 
edebiliriz. Lacan, döneminin birçok diğer psikanalistinin ve benlik psikologları-
nın çalışmalarında amaçladıklarının benliği, yaptıkları analizlerle güçlendirmeye 
çalıştıklarını ve Lacan’ın ortaya koyduğu şekli ile özneyi, kendi bilinçdışı arzu-
suna yabancılaştıran, bir hayal ürünü ve öteki ile inşa olan yansıtmalı bir sürecin 
içerisinde değerlendirdiklerini ve çalıştıklarını ifade etmiştir. Kendi analizini ya-
pan psikanalisti de daha sonrasında Amerika’da benlik psikologları ile çalışmaya 
başlayan Lacan, kendi analisti dahil benlik psikologlarına çalışmalarında bilinç-
dışı süreçleri ihmal ettiklerini ve analizlerinde merkeze benliğin güçlendirilmesi 
ve süreçlerini koydukları düşüncesi ile farklı bir bakış ve eleştiriler getirmiştir. 
Lacan, kendi çalışmaları ile Freud’un çalışmalarında tam olarak ve açık bir şekil-
de ortaya koymadığını düşündüğü fakat Freud’un çalışmalarından yola çıkarak 
detaylandırdığını söyleyebileceğimiz, imgesel, simgesel ve gerçek düzlemler ola-
rak adlandırdığı terimleri psikanaliz literatürüne ve çalışmalarına kazandırmıştır. 
Lacan’ın çalışmaları ile ayrıca, arzu, jouissance, öteki (autre), Öteki (Autre), bi-
linçdışı özne, nesne, ayna evresi gibi terimler ve çalışma alanları da oluşmuştur. 
Bu sunum ile ruh sağlığı alanında çalışan meslek profesyonelleri ile, psikanalitik 
kurama ve kendilik psikolojisi alanına felsefi ve dilbilimsel anlamda yeni bakış 
açıları ortaya koyması bağlamında Lacanyen psikanalitik kuramın genel yakla-
şımlarının paylaşılması amaçlanmaktadır.
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Bu çalışmanın temel amacı, nevrotik bireylerle yapılan terapi sürecinde hücum 
tedavisinin etkisini ortaya koymak ve çözüm odaklı yaklaşımın hücum teda-
vi sürecine katkısını incelemektedir. Bu inceleme nitel araştırma yöntemi kul-
lanılarak yapılmıştır. Analiz yapılırken hücum tedavisi uygulanan danışanların 
ifadelerinden ve terapistin gözlem ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Çalışma, 
bütüncül terapi ve çözüm odaklı terapi eğitimi almış terapist tarafından 2016-
2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Hücum terapisinin etkileri, yaşları 22-40 
arasında değişen iki erkek iki bayan olmak üzere dört nevrotik vaka üzerinden 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya dair genel bulgu ve sonuçlar, vaka-
ların semptomlarının ortadan kalkmasıyla birlikte, bireylerin kendilerini daha iyi 
tanıdıklarını ve geleceğe dair pozitif, çözüm odaklı bir bakış açısı kazandıklarını 
göstermiştir. Örneğin; 1.vaka (Erkek, yaş: 22) “Dört yıldır kaygılarım için harca-
mış olduğum enerjiyi bir programlama dili öğrenmeye harcamış olsaydım şimdi 
kendi şirketimin başında olabilirdim. Bu tedavi sürecinde kendime dair birçok 
şeyin farkına vardım 2. Sınıfta benim yaşadığım sıkıntıların benzerlerini yaşayıp 
okulu bırakan arkadaşımın yerinde olmadığım için kendimi şanslı hissediyorum.” 
2.vaka (Kadın, yaş:40) “Geçmişimde çok da sorun olmadığını fark etmek beni 
mutlu etti. Bana acı veren anılar artık acıtmıyor, arkama değil sadece önüme bakı-
yorum. Hayatımda; nelerin savunma, nelerin kendilik aktivasyonu olduğunu bil-
mek çok rahatlatıcı. Çocuklarıma hem anne hem baba olabilecek miyim, şeklin-
deki kaygılarım azaldı. Hayatı artık sadece yaşıyorum.” 3. vaka (Kadın, yaş:33) 
“Terapi sürecinde okuduğum kitaplar ve bilgilendirmelerle hayata daha bilinçli 
bakıyorum. Annemin bitmeyen yasını yaşamaya mahkum olmuşum. Kocaman 
bir balonu siyah dumanla doldurup, yüksek bir dağın tepesine çıkıp, balonu bıra-
kınca içindeki bitmeyen yasın bulutların arasında dağıldığını görmek ve bundan 
sonra kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Daha bilinçliyim. Aile fertlerime hayır 
diyebiliyorum ve artık benim fikirlerimi önemsiyorlar.” 4.vaka (Erkek, yaş:27) 
“İşime düzenli devam edebiliyorum. Evliliğin sorumluluklarını artık taşıyabili-
yorum. Yavaş yavaş kendim olmaya başladım. Kendi kararlarımı daha rahat ve-
rebiliyorum. Ayrı bir birey olduğumu, babamın hastalıklarını yaşamak zorunda 
olmadığımı düşünüyorum. Kandırılacağıma dair şüphelerimin anlamsız olduğu-
nu anladım. Yeni buluşlar yapma çabamın, aslında gerçek kendiliğimi bulma ça-
bam olduğunu fark ettim.’’ Verilerin analiz süreci devam etmektedir. Detaylı bilgi 
kongrede sunulacaktır. 
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Bu araştırma, ebeveynlik tarzının üniversite öğrencilerinin Büyük Beş Faktör 
Kuramı’na dayalı kişilik özellikleri, benlik saygısı ve yaşam doyumuna etkisini 
incelemek amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu, Ankara’da-
ki bir devlet üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okumakta olan 450 lisans öğ-
rencisinden oluşmaktadır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin anne babalarının 
ebeveynlik tarzını ölçmek üzere Young (1994) tarafından geliştirilen ve Soygüt, 
Çakır ve Karaosmanoğlu (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Young Ebeveyn-
lik Ölçeği; Büyük Beş Faktör Kuramı’na dayalı kişilik özelliklerini ölçmek ama-
cıyla Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009) tarafından geliştirilen Sıfatlara Dayalı Kişilik 
Testi; benlik saygısını belirlemek üzere Rosenberg (1963) tarafından geliştirilen 
ve Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Rosenberg Benlik Saygısı 
Ölçeği’nin Kısa Formu ve yaşam doyumunu saptamak amacıyla Diener, Emmons, 
Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1985) tarafından Türk-
çe’ye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Uygulamalar, çalışmanın 
ilk yazarı tarafından, ders sorumluları ile görüşülüp uygun gün ve saatler alınarak 
sınıf ortamında yapılmıştır. Araştırma verileri SPSS 22.0 programına aktarılmış 
olup, veri analizinde ilk olarak verilerin yol analizi için uygun olup olmadığı in-
celenecek ve uygun olması durumunda yol analizi kullanılacaktır. Çalışmada veri 
analizi aşamasında olunduğundan araştırma sonuçları kongrede paylaşılacaktır. 
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Nesne ilişkileri bireyin ilk ihtiyaçlarının tatmin etmeye hizmet eden bir nesne ola-
rak diğer bireylerle ilişkisini tanımlar. Nesne ilişkileri bireyin diğerleriyle ilişkisi 
ve kendi iç dünyası ile dış nesne gerçekliği arasındaki etkileşim temsilleri ile iç ve 
dış dünyasındaki etkileşimleri ile ilgili bir kuramdır. Psikoanalitik ve psikoterapötik 
literatürde nesne ilişkileri teorileri giderek ön plana çıksa da, bu fenomeni inceleme 
çabaları ampirik olarak bebeklik döneminde kalır. İntrapsişik süreçleri incelemek 
isteyen araştırmacılar herşeye rağmen nesnelerin ilişki düzeylerini belirlemeye 
çalışmışlardır. Bu konuda hem yapı hem de prediktif geçerliliğine ilişkin raporlar 
oluşturmuşlardır. Nesne ilişkilerinin ölçümü literatürde değerlendirme araçlarının 
gelişiminde karşılaşılan zorlukların üzerinde özel olarak durularak gözden geçiril-
mektedir. Elde edilen bulgular nesne ilişkilerini ölçmek için stratejiler geliştirmek 
isteyen araştırmacılara genel kurallar sağlamak amacıyla en yaygın kullanılan araç-
larla ilgili geçerlilik ve güvenirlik verilerini özetlemektedir. ‘Sonuç olarak bütüncül 
bir modele hizmet ettiği düşünülen G. Zvekc tarafından geliştirilen Nesne İlişkileri 
Testi (Test of Object Relations)nin bir uyarlama çalışması olarak Türkiye’de ya-
pılmasına karar verilmiştir. Çalışmada amaç, ilk etapta Nesne İlişkileri Testi’nin 
(TOR) Türkçe’ye uyarlamasını yapmaktır. Nesne İlişkileri Testi nesne ilişkilerini 
3 boyutta (bağımsızlık, yabancılaşma ve kendini meşgul) ve 6 alt boyutta (sembi-
yotik birleşme, ayrılma anksiyetesi, narsizm, ben merkezcilik, kaybolma korkusu 
ve sosyal ayrışma) ölçmektedir. Nesne ilişkileri kuramında Bu boyutlar kuramcılar 
tarafından ikili ilişkilerin temel açılarına işaret eder şeklinde tanımlanır. Geçerlilik 
ölçeği testin bir parçası olarak ölçek maddelerine rastgele verilen cevaplar ve sos-
yal olarak arzu edilen cevaplar arasındaki farklılığı ayırt edebilir. Test oldukça ge-
niş bir biçimde uygulanabilmelidir (normal ya da klinik nüfus içinde ikili ilişkileri 
araştırılmasında, kişilik bozukluğu tanısı ve psikoterapinin sonuçlarının ölçümün-
de)(Zvelc, 1998b, Zvelc, 2000, Kobal, 2001).Testin güvenirliği kabul edilebilirdir 
ve çalışmanın iç ve dış geçerliliği ayrıca yapılmıştır (Zvelc, 1998b, Zvelc, 2000, 
Kobal, 2001). Ölçeğin uyarlama çalışması için yazardan (G. Zvekc )gerekli ölçek 
kullanım izinleri alınmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan bu çalışma için ge-
rekli Etik Komisyon izinleri alınmıştır. İzinler alındıktan sonra ölçekteki maddeler 
alanında uzman üç kişi tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş Daha sonra ölçeğin Türkçe-
si, ölçeğin orijinalini bilmeyen kişiler tarafından İngilizce’ ye çevrilmiştir. Bu me-
tin ölçeği geliştiren araştırmacıya ulaştırılarak elde edilen versiyonun orjinal obje 
ilişkileri test maddeleri ile uyumluluğu belirlenmiştir. Uyarlama testlerinden geçen 
ölçek maddelerinin son düzenlemesi yapılarak aşağıdaki adı geçen örneklem gru-
bu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu araştırmada evren Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsünde bulunan Fakültelerdir. Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Kampüsünde bulunan Fakülteler dahilindeki tüm bölümlerden örneklem 
çekilecektir. Bu araştırma için büyüklüğüne orantılı tabakalı rastgele örneklem kul-
lanmıştır. Toplam örneklem sayısı 460 civarındadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini sağ-
lamak için, geçerlilik ve güvenirlilik testi yapılmıştır.

Nesne İlişkileri Kuramının Türkçeye 
Uyarlanması

Sözlü Bildiri
No: 32

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
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Araştırmamızda, Likert tipi ölçek formunda hazırlanan “Nesne İlişkileri Ölçeği”’nin 
psikometrik özelliklerinin belirlenmesinde maddelerin ve ölçeğin psikometrik özel-
liklerine ait bulgulara Maddelerin psikometrik özellikleri (Madde ayırıcılık gücü) 
ve Ölçeğin psikometrik özellikleri (Güvenirlik ve Geçerlik) olmak üzere iki temel 
başlıkta yer almıştır.
Bu araştırmada korelasyona dayalı analiz yöntemi ile ölçek maddelerinin ayırcılık 
gücü indeks değerleri belirlenmiştir.
Korelasyonlara dayalı madde analiz çalışmasında ölçek puanları ile madde puanları 
arasında manidar düzeyde (0.05) yüksek korelasyon veren maddeler nihai forma 
alınmıştır. Ölçek puanı ile madde puanı arasında 0.25 değerinden yüksek korelas-
yon değeri veren maddeler ölçülmek istenen niteliği ölçmede en çok katkıda bulu-
nan maddeler olarak belirlenmiş, bu değerin altında düşük korelasyon veren mad-
deler nihai forma alınmamıştır. “ Nesne ilişkileri Ölçeği”nin klasik test teorisine 
göre güvenirliğinin kestirilmesi için, ölçekte yer alan maddelerin madde varyans-
larından ve ölçek varyansından yararlanılarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 
değeri elde edilmiştir. Ölçeğe ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayı değeri 0.904 
bulunmuştur.



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

121

ÖZET

İnsanların Ruhsal Sorunlarının çözümü çok ciddi bir eğitim gerektirmektedir. 
Ülkemizde Psikoterapist yetiştirme programları açısından incelendiğinde eği-
tim içeriği ve süresi bakımından Bütüncül Psikoterapi Eğitimi çok ciddi bir yer 
edinmiş durumdadır. 3 yıllık gibi çok ciddi bir eğitim sürecini içeren Bütüncül 
Psikoterapi Eğitiminde kursiyerlerin bir çok farklı aşamadan geçtiği, çeşitli içsel 
süreçler yaşadıkları gözlemlenmiştir. Söz konusu bildiri yeni başlamış ya da baş-
lamayı düşünen adaylar açısından ciddi bir ön izleme ve yol haritası oluşturacağı 
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, Bütüncül psikoterapi, Kursiyerlerin hikayesi.

Bütüncül Eğitimi Sürecinde Kursiyerlerin 
Hikayesi

Sözlü Bildiri
No: 34

ÖZET

Bağımlılık tedavisinde klasik yöntemler mutlaka kullanılmalı ancak beraberinde 
sebebe yönelik yöntemleri eklemek gerekir. Bu yöntemlerin başında etken olan 
travmaları tedavi etmek için EMDR ve beyin güçlendirme çalışmaları gelmek-
tedir. Bu sunumun amacı bağımlılık tedavisinde EMDR uygulamaları ile ilgili 
bilgileri özetlemektir. 

Anahtar Kelimeler: EMDR, Bağımlılık

Bağımlılık Tedavisinde EMDRSözlü Bildiri
No: 33

Mehmet ÇEVİK

Gökhan
SÖNMEZ

Cenk
AĞ
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Öğrenme yöntemleri genel olarak incelendiğinde bir çok farklı yöntem göze çarp-
maktadır. Psikoterapi Enstitüsü denilince akla kayıt altına alınan dersler ve se-
anslar gelmektedir. Ders kayıtları ya da süpervizon aşamasında dinlenilen seans 
kayıtları dinlenildiğinde aslında çok önemli olabilecek noktaların gözden kaçıyor 
olabileceği görülmektedir. Bu nokta göz önünde alındığında dersler tekrar dinle-
nildiğinde gözden kaçan ayrıntılar seansların tekrar dinlenilmesi ve psikoterapi 
sürecinin daha verimli bir hal almasında çok önemli bir yer teşkil edebileceği 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi Enstitüsü, Deşifre, Öğrenme yöntemi.

ÖZET

OKB’nin bir alt türü olan dini obsesyon ve kompulsiyonların psikoterapisinde, 
dini tercih ve bağlılıkların durumun merkezinde olması hassas dengeleri sakın-
mayı, süreci hastanın kişisel sınırlarına girmeden dikkatle sürdürmenin önemini 
belirginleştirmektedir. Terapist, bir yandan elindeki etyolojik açıklamaları ve bu-
nun gerektirdiği müdahaleleri uygulamak konusunda üzerine düşenleri yapmaya 
çalışmakta bir yandan da danışanın inanç özgünlüğünü zedeleyici her hangi bir 
anlayış ve müdahaleden kaçınmaya çalışmaktadır (Clark,2015). Obsesyonların 
psikolojik etyolojisi ve psikoterapisi kuramsal yaklaşımlara göre farklılık gös-
termektedir (Abromotiztv,2013). Bu sunumda, Psikanaliz (McWilliams,2016) 
(Qinodoz,2016) , Bilişsel Davranışçı Terapi (Clark ve Purdon,2014) , Varoluş-
çu Terapi ve Postmodern Terapi akımlarının (Murdock,2014) dini obsesyon ve 
kompulsiyonlara dair etyolojik açıklamaları, temel müdahaleleri teorik bilgi ve 
kısa vaka örnekleri eşliğinde sunulacak, mevcut kuramların, bu alandaki katkıları, 
eksiklikleri ve handikapları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dini OKB, Vesvese, Modern Kuramlar

Bir Öğrenme Yöntemi Olarak “Deşifre”

Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların 
Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, 
Sınırlılıklar

Sözlü Bildiri
No: 35

Sözlü Bildiri
No: 36

Gökhan SÖNMEZ

Taha Burak TOPRAK
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Çocuk merkezli oyun terapisi yaklaşımının temel felsefesi, insanoğlunun kendini 
iyileştirici, şifalandırıcı iç kaynaklara doğuştan sahip olduğu inancıdır. Çocukla-
rın büyümeye ve gelişmeye dair doğuştan gelen kapasitesi olduğunu kabul eder. 
Her çocuğun kendini yönetme kabiliyeti vardır. Çocuklar kendileri hakkındaki 
bilgilerin en iyi kaynağıdırlar. Çocuk merkezli oyun terapisi çocuğun iç dünyası-
na açıkça güvenir ve inanır. Dış dünyayı yeni baştan düzenlemek düşünülemez. 
Çocuğun kendi dünyası ile baş edebilecek gücünün kendi içinden doğup büyü-
mesi gerektiğini ve baş etme yetilerini kendi yaşantılarıyla edinmesini savunur. 
Bir şeyleri çocuk adına yapmaktan ziyade bir tutum, felsefe ve çocuklarla beraber 
olma şeklidir. İyileştirici olanın çocukla kurulan ilişki olduğuna vurgu yapar. İliş-
ki; yönlendirici, değerlendirici ve destekleyici olmamalıdır. İlişkinin en önemli 
hedefi duygusal güçlük yaşayan çocuğun duygusal bağımsızlık kazanmasına yar-
dımcı olmaktır. Destekleyici bir ilişki kurmanın çocuğun sorunlarını daha karma-
şık hale getireceğine inanır. Destekleyici yaklaşımın çocuğun terapiste bağımlılık 
geliştireceği tehlikesinin altını çizer. Destekleyici yaklaşımın ilk etapta çocuğun 
duygusal ihtiyaçlarını karşılayacağı ve güçlendireceği düşünülse de; iç dünya-
sındaki güvenlik duygusunun gelişimini geciktireceğini savunur. Yönlendirici 
bir ilişki kurmak, her çocuğun kendi dünyasını kendi istediği şekilde incelemek 
için ihtiyacı olan zamanı elinden alır. Değerlendirici bir ilişki kurmak ise çocu-
ğun kendi duygularını ve yaşadığı güçlükleri rahatça ortaya koymasını engeller. 
Masterson Yaklaşımı ise teorik temellerini gelişimsel psikoloji, nesne ilişkileri ve 
kendiliğin yapılanmasına dayandırmaktadır. Masterson Yaklaşımı kendilik akti-
vasyonu için çocuğa ortam sunulması ve engellenmemesi halinde çocuğun gerçek 
kendiliği inşa edebilecek potansiyele sahip olduğuna inanır. Masterson teorisi bu 
inanç üzerine kurulmuştur. Gerçek kendilik, nesne ilişkileri ile bağlantılı olarak 
kendilik imgelerinin toplamıyla oluşmaktadır. Kendiliğin önemli bir parçası ya-
şamın ilk yıllarında anneyle ve dış dünyayla kurulan ilişkinin içselleştirilmesi 
ve entegre edilmesiyle oluşur. Bu etkileşim kendilik kapasitelerinin gelişiminde 
önemli bir rol oynar. Tebliğimizin konusu çocuk merkezli oyun terapisi yaklaşı-
mının bütüncül psikoterapi bağlamında Masterson Yaklaşımı ile kuramsal açıdan 
karşılaştırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Masterson Yaklaşımı, Çocuk, İyileştirici Oyun

İyileştirici Oyun ve Masterson YaklaşımıSözlü Bildiri
No: 37

Habibe AYKAN
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Ebeveyn çocuk ilişkisinin doğası, çocukların akıl ve ruh sağlığının şimdisi ve 
geleceği için büyük öneme sahiptir. Çocuk odaklı ebeveyn terapisinin temeli, ço-
cukla ebeveyn arasındaki ilişkinin önemine çocuğun olmaya çalıştığı içsel ken-
diliğe dayanır. Değişim sürecinin aracı ilişki olarak kabul edilir. Ebeveynin terö-
patik temsilci olarak değişmesini sağlayarak çocukla ebeveyn arasındaki ilişkinin 
güçlenmesi hedeflenir. Ebeveynlere etkili dinleme, fark etme, çocukların duygu-
larına cevap verme, teröpatik sınır koyma, çocuğun varlığını kabul etme ve ona-
ma becerilerini geliştirici seçilmiş oyuncaklarla haftalık oyun saati düzenlemeyi 
içeren çocuk merkezli oyun terapisinin temel prensip ve becerilerinin öğretildiği 
psiko-eğitsel bir çalışmadır. Bu sunumda profesyonellerin yardım becerilerini ka-
palı kapılar arkasından çıkararak gelecekteki yetişkinlerin hayatlarını etkileyecek 
pozisyonda olan ebeveynlerin eğitimine sunulma yollarından olan çocuk odaklı 
ebeveyn terapisinin temelleri, hedefleri ve tekniği anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Terapisi, Psiko-Eğitim

ÖZET

Sevgi dolu ve doyumlu bir çift ilişkisi, kişisel gelişimin ve kendini gerçekleştir-
menin gücünü artırmakta, tutarlı ve olumlu bir benlik gücü oluşmasına yardım et-
mektedir. Çift ve aile ilişkilerinin sağlıklı olması toplum sağlığını ve üretkenliğini 
de olumlu etkilemektedir. Çiftlerin yaşadıkları sorunların çözümünde danışman-
lığa giderek daha çok gereksinme duyulmaktadır. Yakın ilişkilerdeki etkileşim 
örüntülerinin organizasyonunda duyguların önemini vurgulayan duygu odaklı 
yaklaşım önemli oranda başarı sağlamaktadır. Bu sunumda çift problemleriyle 
çalışan ruh sağlığı profesyonellerine duygu odaklı yaklaşım çerçevesinde çiftler 
arasındaki döngülere bakış biçimi ve çözümü hakkında ipuçları verilmesi hedef-
lenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu Odaklı Yaklaşım

Çocuk Odaklı Ebeveyn Terapisi
“Teröpatik Oyun”

Duygu Odaklı Çift Terapisi

Sözlü Bildiri
No: 38

Sözlü Bildiri
No: 39

Habibe AYKAN

Güney TOPRAK ŞAHİN
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Psikoterapi tarihi 500’e yakın özgül psikoterapi formunun gelişmesine tanık ol-
muştur. Geçmişte sınırları net olarak çizilmiş ve kendilerini diğer ekollerden gü-
venli bir mesafede tutmaya çalışmış olan bu akımlar arasındaki sınırlar giderek 
bulanıklaşmaya başlamış, bu da aralarındaki kavram, terim ve teknik alış- veri-
şinin son 30 yıl içinde giderek artan bir hızla devam etmesine neden olmuştur. 
Bu etkileşim, farklı psikoterapi biçimlerinin entegre edilmesine yönelik çabalarda 
da paralel bir artışa neden olmuştur. Entegrasyon girişimleri farklı psikoterapi 
formlarında bulunan tekniklerin bir harmanlanmasından mı ibaret olmalıdır, yok-
sa bir teori, kendi çerçevesini diğerlerini de içine alacak bir biçimde genişletmeli 
midir? Bu sunum bu iki entegrasyon biçiminin de içinde olduğu entegrasyon gi-
rişimlerinin bir derlemesini yapmayı amaçlamaktadır.  Sunumda psikoterapistleri 
entegrasyona iten etmenler, entegrasyonun felsefi temeli, entegrasyon imkanları 
ve sınıflaması da ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bütüncül, Eklektik, Entegratif, Asimilatif

Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül PsikoterapiSözlü Bildiri
No: 40

Tahir ÖZAKKAŞ
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Bütüncül yaklaşım insanı odağa alan her çalışma biçiminde vazgeçilmezdir. İnsan bi-
yo-psiko-sosyo-kültürel bir varlıktır. İnsanı beden, ruh, zihin gibi temel alanlara ayırarak 
irdeleme yanında çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi yaşam dönemlerine ayırarak anlama 
çabası bitmeyen bir keşiftir. Gençlik dönemi, anı yaşama şansıyla birlikte geçmişi onarma 
ve geleceği güvenle inşa etme beklentisi söz konusu olunca şüphesiz çok özel bir dönem-
dir. Gençler, toplumsal alanda güven, sağlık ve refah söz konusu olunca sınırlı zamanda 
yüksek kazanımlar sağlayacak bireylerdir. Bu kazanımlar için uyum çok önemli bir kav-
ram olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa uyumsuz örüntülerle yaşamını sürdüren genç 
bireyler, özellikle de zihinsel işlevleri ve eğitim seviyesi yüksek olanlar, toplumda sahte 
kendiliklerle maskelenmiş, anlaşılmayı bekleyen bireyler olarak kalmaktadırlar. Kendini 
yeterince ifade edemeyen bu bireyler; özgüven, girişkenlik, akademik başarı, sosyal rol-
ler, bireysel performans, iş ve eş seçimi, geleceğe dair beklentiler gibi konularda önemli 
sorunlar yaşamaktadırlar. Burada; birlikte çözüm arayan, aktif, destekleyici, odaklanmış 
ve zamanı iyi kullanan bir danışmanlık yaklaşımı öne çıkmaktadır. Süresi Sınırlı Dinamik 
Psikoterapi (SSDP); ötekine karşı kronik, yaygın ve işlevsiz iletişim biçimlerine sahip 
bireyler için kişilerarası ve zamana duyarlı bir yaklaşımdır. Hedefi, bir kişinin kendisiyle 
ve başkalarıyla iletişim kurduğu biçimi değiştirmektir. Odak, semptomların azaltılması 
üzerine değil, daha ziyade kökleşmiş olan kişilerarası yakınlık örüntülerini veya kişilik 
biçimini değiştirmek üzerinedir. Tüm bu özellikleri yanı sıra SSDP ile çalışmak, elde edi-
len verilerin bilimsel analizi için de oldukça uygun bir “hazine haritası” gibidir. 
Proje/Araştırmanın Hipotezleri: 
1. Genç birey sorun yaşadığı kişilerarası ilişkilerinden kaynaklanan problemler için yar-
dıma gereksinim duymaktadır. 
2. Fonksiyonel olmayan tutumlar geçmişte öğrenilmiş günümüzde sürdürülmektedir. 
3. Fonksiyonel olmayan tutumlar değiştirilebilir. 
4. Danışman, süreçte katılımcı bir gözlemcidir. 
5. Bu değişim için zamana ihtiyaç vardır ve değişim terapi süreci sonlandıktan sonra da 
devam edecektir. 
Proje/Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada iç içe sıralı karma yöntem kullanılacaktır. Bu 
tasarım geniş çaplı veya alternatif bakış açılarına imkân vermesi, araştırmaya katılanları 
destekleyici olması ve çalışılan olguyu daha iyi anlamayı sağlama bakımından oldukça 
uygun ve faydalıdır. 
Proje/Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama Araçları: Nicel veriler için: Yürütücü tara-
fından hazırlanan Katılımcı Bilgi Formu, Türkçe geçerlik güvenirliği olan İlişki Ölçek-
leri Anketi ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği. Nitel veriler için: Seansların ses/
görüntü kayıtları ve bu kayıtların birebir deşifre edilmiş metinleri (jest, mimik, ses tonu 
vb. dahil) Proje/Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi: Nicel verilerin kendi puanla-
ma sistemleri bulunmaktadır. Nitel veriler için NVivo 10 Programı kullanılacaktır. Proje/
Araştırma Önemli Bilgiler Bu proje Psikoterapi Enstitüsü’nde tez çalışması olarak başla-
mış, bazı nedenlerle ara verilerek yeniden güncellenmiştir. Çalışmaya Uzm. Psikiyatrist / 
Psikoterapist Tahir ÖZAKKAŞ ve Uzm. Dr. / Terapist Betül SEZGİN süpervizörlük / üst 
danışmanlık etmektedirler. Proje için etik kurul izni alınmıştır. Ayrıca yürütücü ve süper-
vizörler bu çalışmayı herhangi bir ücret gözetmeksizin sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bütüncül yaklaşım, Uyumsuz örüntüler, İşlevsellik

Genç Bireylerde Tekrarlayan Uyumsuz 
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Aktarım; Seans odasında, danışanın çocukluğundaki önemli kişilere karşı hisset-
miş olduğu duyguların terapistine karşı tekrarlanmasıdır. Karşı aktarım; Psika-
nalistler tarafından, terapistin danışana karşı bilinç dışı tepkilerinin tümü, özel-
likle de danışanın aktarımına karşı tepkileri olarak tanımlanmaktadır (Laplance 
ve Pontalis 1967/1996). Bugün modern psikanalistler karşı aktarımı kendilik bo-
zukluklarının tedavisinde çok değerli bir bilgi kaynağı olarak görmektedirler. Bu 
çalışmada karşı aktarımın terapötik alanı nasıl şekillendirdiği ve bilgilendirdiği, 
terapistin karşı aktarımını fark etmesi ve bunu değiştirmesi ile terapinin yönünün, 
hızının nasıl değiştiğinin olgular üzerinden sunulması amaçlanmıştır. Öncelik-
le kendilik bozukluğu vakalarında terapist ve danışan arasında gelişen aktarım 
– karşı aktarım durumları James F. Masterson ve Otto Kernberg’in yapmış ol-
dukları süpervizyon çalışmalarında izlenmiştir. Daha sonra kendi yapmış olduğu-
muz terapi seanslarında karşı aktarımın terapi üzerindeki etkileri ve bunların fark 
edilmesi ile terapinin seyrinin değişimi gözlenmiştir. Seanslarda oluştuğu görülen 
en sık karşı aktarım durumları; Yönlendirme, aşırı aktif olma, pasiflik, kaçınma, 
çaresizlik, ümitsizlik ve suçluluk olmuştur. Terapist karşı aktarım duygularını ta-
nımlayamaz ve kabullenemezse, kendi duygularına karşı kendini koruma ihtiyacı 
hisseder ve danışanı tanıması mümkün olmaz. Sonuç olarak terapinin gidişi bloke 
olur ve daha fazla ilerleyemez. Karşı aktarımın bilinmesi terapist için etkili ve 
yaratıcı bir bilinç dışı araç olarak hizmet eder, bir gelişim ve iç görü aracı olur. 

Anahtar Kelimeler: Karşı Aktarım, Kendilik Bozukluğu, Terapi
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İnsanoğluna nesilden nesile aktarılan yaşama güdümüz doğduğumuz andan itiba-
ren bizimledir ve evrensel bir olgudur. Haz ve gerçeklik arasında kalan yaşamsal 
dürtülerimiz egomuzu şekillendirir. Ego gerçekliğimizin ta kendisidir. Benliğin 
farkında olmaktır. Ego; id ve süperego arası dengeyi destekleyerek benlik duy-
gusunu aşırıya kaçırmadan yaşatır. Öz saygıyı karşılayan ego, gerçek hayattaki 
çatışma ve engellemelerin gerginliğini hafifletmek amacıyla bazı savunma meka-
nizmaları geliştirir. Her birey, her ego kendi savunma düzeneğini oluşturur ve bu 
düzeneği stres faktörleriyle baş etmede kullanır (Freud,1940). Kimi zaman sağ-
lıklı gelişen savunma düzeneği kimi zaman primatif kalabilir. Bu kişiden kişiye, 
çevresel koşullara, sosyal ilişkilere, aktarıma bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
Olgun savunma düzeneklerinden humor / mizahi ve toplum içinde de sense of 
humor / esprili kişilikleri konu edeceğiz. Bu mekanizma bizleri eğlendirirken; 
bu düzeneğin asıl amacı gerçekten gülüp eğlendirme amaçlı mıdır yoksa yüksek 
bir duvar mıdır, bir set midir? Türk tarihi ve edebiyatı mizahi ve hicivsel ürünler 
ve karakterler bakımından oldukça zengindir. Masallar, fıkralarla ve tarihe mal 
olmuş kişilerden, 1996 yılında UNESCO’nun Nasreddin Hoca yılı ilan ettiği, mi-
zah denilince Türk tarihinde akla ilk gelen isimlerden: Bu çalışmada Nasrettin 
Hoca’nın Fıkralarının içerdiği kültürel kodlar ve savunma düzeneği olarak bu 
kültürel kodların aktarılmasında nasıl bir işlevsellik gösterdiği açısından incele-
meler paylaşılacaktır.

 Anahtar Kelimeler: Mizahın Psikolojik Temeli

Türk Kültürel Kodlarının Mizah Yolu ile 
Aktarılması: Nasrettin Hoca İncelemesi
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Vajinismus tedavinde hipnoterapinin etkinliğini incelediğimiz bu çalışma; litera-
tür araştırmalarını ve hipnoterapi uygulamalarını içermektedir. Literatür araştır-
ması ve vaka örnekleri üzerinde yapılan incelemeye göre araştırmacılar; hipnote-
rapi desteği ile relaksasyonun daha kolay ve etkili olduğunu, hipnozun hastanın 
yaşadığı deneyimin etkisini arttırdığını, deneysel öğrenmeyi kolaylaştırdığını, te-
rapide oluşan dirençleri kırmaya yardımcı olduğunu, ev ödevlerinin yapılabilirli-
ğini arttırdığını, imgelemenin daha etkili yapılabildiğini, dikkatin odaklanmasının 
sağlanmasında yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca hipnoterapi ile düşün-
cedeki sistematik hataların, defolu öğrenmelerin değişimi ve alternatif düşünce 
seçeneklerinin hipnoz altında yapılan pratiklerle değerlendirilmesi, cinsel ilişki 
esnasındaki panik atak benzeri yaşantının yerine gevşeme, rahatlama ve kendine 
güvenin sağlanması, dinamik kuramın vajinismus formülasyonuna uygun olarak 
ödipal veya preödipal dönem kaynaklı sorunların hipnotik metaforlar üzerinden 
çalışılması, hipnoanaliz ile varsa cinsel tacizin ortaya çıkarılıp düzenlenmesi ve 
yeniden çerçevelendirilmesi yapılarak terapisi daha etkin olabilmektedir. Hipnoz 
diğer terapi yöntemlerinde var olan uygulamaların etkinliğini daha da artıran bir 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çok terapi tekniğinin uygulanmasına 
olanak vermesi ve deneyime imkan tanımasının sağlamış olduğu zenginliğin 
hipnozun etkili bir yöntem olmasındaki temel özellik olduğu düşünülmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında hipnoz, tek başına bir terapi yöntemi değil, diğer terapi 
yöntemlerinin uygulamalarında hızlandırıcı ve güçlendirici etkiye sahip ek bir 
yöntem olarak kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, Hipnoz, Hipnoterapi
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İbn Sina, batıdaki ismiyle Avicenna, düşünceleriyle kendi zamanının ve coğrafya-
sının ötesine etki etmiş büyük bir tabip ve filozof olarak başta tıp ve felsefe olmak 
üzere konusu insan olan birçok pozitif bilimde eserleriyle ismen, düşünceleriyle 
de gıyaben varlığını sürdürmüş ve sürdürmekte olan bir bilim insanıdır. Batıdan, 
özellikle Helenistik gelenekten etkilenmiş ve düşüncelerini bu geleneğin öğreti-
lerine temellendirmiş olsa da, beslendiği bu kaynaktan aldığı düşünceleri derin-
leştirip geliştirerek doğu ve batı dünyasını derinden etkilemek, birçok düşünüre 
ve bilim insanına yön vermek suretiyle bir nevi batıdan aldığı borcu tekrar batıya 
teslim etmiş gibidir. Bu çalışma, genelde batının doğuya, doğunun da batıya olan 
etkisini; özelde ise doğulu bir bilim insanı ile bazı batılı bilim insanlarının, in-
san varlığına bakış açısı arasında etkileşim ve benzerlikleri incelemektedir. İbn 
Sina’nın en önemli teorilerinden biri olan nefs teorisi ile merkezde psikodina-
mik yaklaşım olmak üzere batılı birtakım psikolog ve psikiyatristlerin ego teorisi 
karşılaştırılmış; insana dair iki farklı değerlendirme olan nefs ve ego tanımları 
incelenmiştir. Modern psikolojide ego kavramı hakkında birçok farklı yaklaşım 
olduğundan, bu kavramın ağırlıklı olarak psikodinamik kuram perspektifinden 
incelenmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca konunun ego-nefs alakası ve bilhassa 
benzerliği özelinde kalıp dağılmaması için, iki teorinin paralellik gösterdiği ya da 
kesiştiği noktalar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, iki farklı zamanın ve 
iki farklı coğrafyanın aynı varlığa yaklaşımlarındaki benzerliği ve alâkayı gös-
termek suretiyle çok boyutlu bir varlık olarak insan gerçeğinin tek bir açıklaması 
olmayabileceğini ve bu sebeple insanı anlama/anlamlandırma girişimlerinin tek 
bir perspektiften değil; birçok farklı perspektiften bakılıp bütüncül bir yaklaşımla 
hareket edildiği takdirde daha sağlıklı ve daha berrak sonuçlara ulaşabileceği im-
kânına ve ihtimaline işaret edebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Nefs, Ego, Benlik
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Kognitif Terapiler, düşünce içeriğindeki çarpıtmalara ve düşünce içeriklerine 
odaklanmaktadır. Düşünen zihnin çarpıtmalarını gidererek rasyonel ve gerçekçi 
içeriği yeniden oluşturmayı amaçlar. Metakognitif Terapi ise, düşünce içeriklerini 
ve çarpıtmaları odağına almaz. Düşünceler hakkındaki düşünceler üzerinde durur. 
Yani düşünen zihin değil düşünceler ile ilgili yorum yapan meta zihin üzerinde 
yapılandırma sağlar. Kabul ve Kararlılık terapisi ise kabul, farkındalık ve değerler 
eksenlerinde çalışır. Ne düşünce içeriğindeki çarpıtmalar ne de düşünceler hak-
kındaki düşünceler odak noktasıdır. Değerler ile bağlantıda olmak, şimdiki anda 
kalmak ve kabul ile bağlamsal ve gözlemleyici kendiliği yapılandırmak ve es-
neklik üzerine çalışır. Üç yaklaşımın bu üç farklı güzergahı bu çalışma içerisinde 
anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Metakognitif Terapi, Bilişsel Davranışçı terapi, Kabul ve Ka-
rarlılık Terapisi
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Dünyanın her tarafında ve şu an özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaş, çatışma ve 
buna bağlı yaşanan zorunlu göçler sonucunda milyonlarca insan mağdur olmak-
tadır. Göç ettikleri ülkelerde her türlü ihmal, istismar, hak ihlaline maruz kalabil-
mektedirler. Göç öncesinde yaşadıkları ruhsal ve fiziksel şiddet, yakınlarının ölü-
müne tanıklıkları, ekonomik sorunlar ve travmalar nedeniyle ruhsal ve bedensel 
sağlıkları zarar gören mülteciler; göç sonrasında da, evsizlik, maddi sıkıntılar, dil 
ve kültürel sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Mülteciler sığındıkları yerler-
deki ciddi aksaklıklardan dolayı pek çok ruhsal problem yönünden risk altında-
dır. Yüksek riskli gruplar olmasına rağmen, her türlü destek ve tedavi hizmeti de 
yetersiz olabilmektedir. Kişilerin güvenliğinin sağlanmadığı, uyum çalışmaları-
nın olmadığı, ötekileştirici dilin yaygınlaştırıldığı bir ortamda mülteciler kültürel 
damgalanma ve şok yaşamakta, bu da ruhsal sorunları artırmaktadır. Türkiye de 
birçok ülkeden mülteci ve sığınmacının bulunduğu bir ülkedir. Bu sunumun ama-
cı başta ülkemizde olmak üzere mültecilerin ne yaşadığını görebilmek, travma-
larını azaltma ve sağlıklı koşullarda yaşayabilmelerinin olanaklarını tartışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci-Ruh Sağlığı

Mültecilerin Ruh SağlığıSözlü Bildiri
No: 47

Burcu SUVARİ



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

132

ÖZET

Bu çalışmada travmaları olan danışanların travmaları ile hayatlarındaki döngüler 
karşılaştırılmıştır. Erken çocukluk travmalarının yaşamdaki döngüsel devamlılığı 
iki yetişkin kadın danışanın terapi süreçleri üzerinden irdelenmiştir.

Danışan M.K. 35 yaşında, evli ve 3 çocuk annesi, lise mezunu, ev kadınıdır. 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası Travma Sonrası Stres Bozukluğu Semptomları ile 
terapiye başvurmuştur. Başlangıçta 10- 12 seanslık bir destekleyici çalışma plan-
lanmıştır. Çalışmaya başladıktan sonra danışanın daha eski travmatik yaşantıları 
gündeme gelmiş, yapılan çalışmalar kişilik örüntüsü ve travmaların hasarlarının 
dönüştürülmesi amacına yönelmiştir. Danışanla çalışılmaya devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar 45 oturum görüşülmüştür.

Danışan L.B. 42 yaşında, bekar, 2 çocuk annesi, üniversite mezunu, devlet me-
murudur. Hayatındaki bir kriz döneminde kızı için destek almaya başladıklarında 
terapistinin önerisi üzerine “kızını kabullenebilmek” için destek almak talebi ile 
başvuruda bulunmuştur. Danışanla çalışma sürecinde çocukları ile yaşadığı duy-
guların kendi çocukluğundaki karşılıkları gündeme gelmiştir. Danışanla 27 seans 
görüşülmüştür.

Yapılan bu çalışmada bu danışanların süreçlerinde belirgin olarak tekrarlayan 
döngülerin fasit bir daire olması ve terapi süreçlerinde bu döngülerin kırılması ile 
ilgili deneyimler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Travma, Baş etmek, Döngü
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“Bilinçli Hipnoz” tekniğini geliştiren Op. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk’dür. Bu tekiğin 
temeli hasta hekim ilişkilerine dayanır. Hasta muayenesi sonucu bilinçli hipnoz 
tedavisi gerekiyorsa; öncelikle mayalama toplantıları ile bilinçli hipnoz tedavi-
si hakkında bilgi sahibi olunur. Burada tedaviye başlamak için hastanın yönte-
mi tanıması ve yönteme inanmasının  yanı sıra tedaviyi yapacak olan hekime de 
inanması ve güvenmesi gerekir. Tedavi için de istekli olması ve sorununu çözmek 
ihtiyacı duyması gereklidir.

İlk muayenede mental durum, sorunun hipnoterapinin kapsamında olup olmadığı 
ve hastanın sorunu çözmek isteğindeki kararlılığı incelenir. Eğer mental durum 
uygunsa,sorunu hipnozun tedavi alanında ise ve hasta da çözmeye istekli ise teda-
viye başlamadan mayalama toplantılarına katılması istenir. Bu toplantılarda has-
ta, bilinçli hipnozu tanır, bilinçli hipnoz hakkında ki yalanları görür ve sorularının 
yanıtlarını alır.

Mayalama sonunda hasta istekli ise tedaviye kabul edilir ve çoğunlukla direkt 
metotla (gözle tesbit sözle telkin) bilinçli hipnoz başlar. Ardından anlaşıldığı gibi 
hasta tedavi sırasında bilinçli olduğundan sadece istediği konularda  telkinlere 
cevap verir. Cerrahi müdahaleler sırasında hasta konuşur, şarkı söyler ve soruları 
yanıtlar. Bilinçli hipnoz yöntemiyle kısa zamanda sonuç alınır. Operasyonlar için 
gereken hipnoz derinliği sağlanabilir.

Hüsnü İsmet Öztürk’ün
Bilinçli Hipnoz Öğretisi
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Nesne İlişkileri okulunun kurucusu kabul edilen Klein’e göre haset, iyi kötü neşe 
bölünmesini ve bütünlük içinde yeniden kurulmasını engelleyen yıkıcı etkidir. 
Meme, bebeğin fantazmik zihinde bitmeyen bir kaynak olarak görülür ve ula-
şamadıkça haset gelişir. Tüm her şey memededir. Memenin sınırsız süt ve sevgi 
verdiğini düşünür çocuk ama ulaşamadığında büyük bir hayal kırıklığına uğrar. 
Haset, bebeğin iyi nesneyi koruma yolunda karşılaştığı güçlükleri arttırır; çünkü 
yoksun kaldığı doyumun kendisini hüsrana uğratan meme tarafından alıkonuldu-
ğuna inanıyordur bebek (Klein, 2011).  Dünyada nerede kendi dışında bir güzel-
lik gördüğünde; dayanamayarak onu yok etme arzusu olarak tanımladığı hasedi, 
Türk toplumunda da yaygın olarak karşılaştığımız bir sorun olarak göstermektedir 
Özakkaş (2015). Haset ile başlayarak, açgözlülük, kıskançlık ve şükran ile aşama 
aşama gelişen bu sistem her insanın hayatında anne babası ile kurduğu ilişkiler 
kapsamında kendini göstermektedir. Kendisinde olmayanı değersizleştiren bir 
yapı ile sahip olup olmadığı her şeye şükran duygusu ile bakan gözler arasındaki 
fark onun geçmişinde kurduğu ilişkilerde saklı olduğu var sayılmaktadır. Felak 
suresinde geçen, “Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 
sığınırım!” ayeti ile ‘Hasetten sakınınız! Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi, haset 
de hasenatı yok eder’ (Ebu Davud). hadisleri İslam dini açısından hasedin yakıcı-
lığı ve zararına değinilmesi bir yönü ile Doğu’yu temsil eden Türkiye, beslendiği 
Batılı kaynakları içselleştirerek kendine uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Bu 
kapsamda hasedin Kur’an, Hadis ve özellikle İmam Gazali tarafından değinilen 
haset kavramını, Nesne ilişkileri bağlamında karşılaştırmalı olarak tanım, kaynak 
ve müdahale biçimleri olarak sunulacaktır. İlmun Nefse göre İnsanın Psikolojik 
Yapısı ve İşleyişi; Teorik kaynaklarını antik yunan düşüncesinde gördüğümüz, 
İslam düşünürleri tarafından yorumlanan ve geliştirilen, insan psikolojisini an-
lamak için oluşturulmuş disipline İlmün Nefs denilmektedir. Bu disiplin hem bu 
kaynaklarla ilişki kurmakta hem de İslam’ın temel kaynaklarından aldığı ilhamla 
insan yapısına dair bir sentez ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlmün Nefs, Haset, Psikoterapi
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Metakognitif Terapi, 3. Dalga Bilişsel Terapiler arasında nitelendiren yaklaşım-
lardandır. Bilişsel süreçleri ele almak ile beraber klasik Kognitif terapilerden ay-
rılarak düşünce biçimlerini değil düşünceler hakkındaki üst düşünceleri çalışmak-
tadır. Metakognitif Terapide üst bilişler, dikkat esnekliği, mesafeli farkındalık gibi 
ana bileşenler çalışılmaktadır. Bu Çalışmanın amacı Metakognitif Terapi hakkın-
da katılımcılara bilgi ve deneyim sağlamaktır.

Cenk AĞ

Çalışmanın ilk 50 dakikasında ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan 
uzmanlara, bütüncül psikoterapi bağlamında kurumsal bir özet sunulacaktır. İkin-
ci 50 dakikada ise atölye çalışmasına iştirak eden katılımcılardan birinin rüyası 
psikodrama tekniği kullanılarak analiz edilecektir.

Metakognitif Terapi:
Bir Silahsızlanma Sanatı

Rüyalarla Yaşamak

Atölye No: 1

Atölye No: 2

  Çalışmanın Süresi: 90 dk.

  Çalışmanın Süresi:120 dk.

  Katılımcı Sayısı: 20 Kişi

  Katılımcı Sayısı: 25 Kişi
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Melek ARSLANBENZER

Psikodrama sahnesinde aktarımlar nasıl çalışır? Rol değiştirme nedir, rol değiş-
tirmeyle iyileşme, ötekini anlamanın ve hissetmenin iyileşmeye katkısı nedir? 
Önemli ötekinin gözünden kendini deneyimlemek, diğer grup üyelerinin katkı-
sıyla aktifleşen aktarımlar ve bunun üzerinden canlandırma yoluyla ilişkinin hem 
bilişsel hem duygusal olarak tekrar çalışılması ve yapılandırılmasıyla ilgili bir 
atölye çalışması yapılacaktır.

Ayşe DEVRİM BURÇAK

Çalışmada kısa süreli dinamik terapi ile ilgili kısa bir bilgi verilip katılımcılardan 
gönüllü olanlarla terapinin nasıl uygulandığı deneyimlenerek gerçekleştirilecek-
tir.

Psikodrama Sahnesinde Aktarım ve Karşı 
Aktarımı Çalışmak; Öteki Olmanın Büyüsü

Kısa Süreli Dinamik Terapi Uygulaması

Atölye No: 3

Atölye No: 4

  Çalışmanın Süresi: 180 dk.

  Çalışmanın Süresi: 120 dk.

  Katılımcı Sayısı: 25 Kişi

  Katılımcı Sayısı: 25 Kişi



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

138

Haluk ALAN

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (sosyal fobi) oldukça sık görülen ve kişilerde ciddi 
yeti kaybına neden olan önemli bir kaygı bozukluğudur. Sosyal fobi, kişinin di-
ğerlerince değerlendirilecekleri birden çok sosyal ortamdan sürekli korku duyma 
ve bu ortamlarda kaçınma davranışları sergileme; aşağılanacağı, utanacağı ya da 
gülünç duruma düşecek davranışlarda bulunacağı ile ilgili sürekli kaygı duyma 
durumu olarak tanımlanabilir. Sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde ha-
len en etkin terapi yöntemi olarak bilişsel davranışçı terapiler gösterilmektedir. 
Bütün bu etkinliğe rağmen bazı hastaların terapiden yeterince fayda görmemesi 
klinisyenleri yeni arayışlara yöneltmiştir. Bilişsel davranışçı terapiler ve hipnozla 
birlikte bilişsel davranışçı terapilerin tedavi etkinliğini karşılaştıran 18 çalışmanın 
meta analizi, hipnozla desteklenen bilişsel davranışçı terapilerin, sadece bilişsel 
davranışçı terapiye göre daha fazla klinik kazanım sağladığını göstermiştir. Yine 
aynı şekilde toplum önünde konuşma kaygısı yaşayanlarla yapılan çalışmada hip-
nozla birlikte BDT daha iyi sonuç vermiştir. Bu bulgular, içinde anksiyete bozuk-
luklarının da bulunduğu bir dizi psikolojik sorunda hipnozun tedavi kazanımlarını 
kolaylaştırdığını göstermektedir. Bu çalışmada Sosyal Anksiyete Bozukluğu ala-
nında Hipnoterapinin kullanımı aktarılacaktır.

Sosyal Fobinin Tedavisinde Bilişsel 
Hipnoterapi

Atölye No: 5

  Çalışmanın Süresi: 120 dk.   Katılımcı Sayısı:15 Kişi

Nilüfer DEMİRHAN

Bu atölye çalışmasında sanat terapisi teknikleri ile kendilik algısı çalışılacaktır. 
Amaç katılımcıların iç dünyalarındaki kendilik tasarımlarını sanat yolu ile ifade 
etmelerini sağlamaktır.

Sanat Terapisi ile Kendilik Algısı ÇalışmakAtölye No: 6

  Çalışmanın Süresi: 150 dk.   Katılımcı Sayısı: 15 Kişi
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Emine Funda TUZGÖL

Obezitenin nedenleri ile ilgili birçok farklı sebep ortaya konmakla birlikte organik 
kökenli nedenlerin dışında daha çok aşırı ve yanlış beslenme ile hayat stili ve ye-
tersiz egzersiz obeziteye neden olan ana etmenlerden kabul edilmektedir. Ayrıca 
genetik faktörler, cinsiyet, ilaçlar, alkol, sosyal ve kültürel etmenler ile birlikte 
psikolojik faktörler gibi daha birçok faktörde obeziteye neden olabilmektedir. Bu 
faktörlerin özellikle bazıları aile içinde edinilen yeme davranışları ve tutumları ile 
ilişkili olabilmektedir. Özellikle yeme tutumunun psikolojik, sosyolojik ve kültü-
rel etmenleri bu bağlamda değerlendirilebilir.

Psikolojik doğumumuzla başlayan ve devam eden süreçte yeme davranışımız gibi 
birçok psikolojik davranış biçimimiz de psikolojik örüntümüz ile ilişkili olabil-
mektedir. Davranışlarımıza etki eden psikolojik örüntümüz bireyin ilk ilişkilerini 
deneyimlediği aile içi süreçler ile kuşaklar arası geçişlerin aile ilişkileri ve birey-
sel psikolojik süreçlere etkisi altında şekillenebilmektedir.

Beslenme ve Diyet Danışmanlığı da hem bireysel hem de aile süreçlerinde ruhsal 
ve bedensel anlamda sağlıklı bireylerin oluşması ve bilinçdışı beden imgesi ile 
benlik saygısı açısından kişilerin ruhsal anlamda gelişimi ve iyilik halleri için çok 
önemli bir yere sahiptir.

Ruh sağlığı alanında çalışan ve atölye çalışmasına katılmak isteyen meslek pro-
fesyonellerine interaktif olarak yapılması planlanan bu atölye çalışması ile kendi 
mesleki çalışma alanlarında da kullanabilecekleri, sağlıklı beslenme ve kilo yö-
netiminin psikolojik süreçleri ile ilgili olabilecek deneyimler edindirilmesi hedef-
lenirken “Kendi Süreçleri Üzerinden yola çıkarak Kilo Yönetimi, Beslenme ve 
Diyet Eğitimi” verilmesi amaçlanmaktadır.

Meslek Profesyonellerine Kendi Süreçleri 
Üzerinden Kilo Yönetimi, Beslenme ve 
Diyet Eğitimi

Atölye No: 7

  Çalışmanın Süresi: 120 dk.   Katılımcı Sayısı:50 Kişi
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Ali Engin UYGUR

Bilişsel Davranışçı Terapi, yaygın anksiyete bozukluğu ile çalışırken kognitif ve 
davranışçı yöntemlerini kullanmakta ve kognisyonun çarpıtılmış içeriğine mey-
dan okumaktadır. Kognitif yapının yeniden yapılandırılması ile duygu regulasyo-
nu hedeflenmektedir. Ancak yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel davranışçı 
terapi ile geniş bir alana yayılan bilişsel çarpıtmaların çalışılmasındaki bazı zor-
lukların üstünde durulmaktadır. Metakognitif Terapi, bu tıkanıklığın kognisyon-
ların kendisine fazla önem vererek hasta ile bu içerikleri çalışmaktan kaynaklan-
dığını öne sürmektedir. Önemli olan olumsuz düşüncelerin kendisi değil olumsuz 
düşüncelere nasıl yanıt verdiğimizdir. Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerin 
içeriklerini, Metakognitif Terapi ise düşünceler hakkındaki düşünceleri önemse-
mektedir. Bu çalışmada bu iki yaklaşımın hastalığı ele alışı kıyaslanacaktır.

Sibel TOY

Yaratıcı dramanın sihirli etkisinden yararlanmak, işte yola çıkma amacımız bu. 
Psikolojik danışma sürecinde belirli bir sürece giren danışanlarımızı grup danış-
masına alıyoruz. Bu grupla psikolojik danışma sürecinde gruba direnç gösteren 
grup üyelerini gruba ne kadar erken ısındırırsak grubun tedavi edici etkisinden 
o kadar faydalanacağını düşünüyorum. Yaratıcı Dramanın ısınma oyunlarından 
en seçkin olanlarını bu atölye çalışmasında katılımcılarımıza amaçlarıyla öğretip 
uygulayabiliyor olmalarını sağlamayı hedefliyorum. Çok eğlenceli ve bilgi dolu 
bir atölye çalışması olacak.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Psikoterapi: 
Kognitif mi?  Metakognitif mi?

Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde 
Yaratıcı Drama Isınma Oyunları

Atölye No: 8

Atölye No: 9

  Çalışmanın Süresi: 90 dk.

  Çalışmanın Süresi: 120 dk.

  Katılımcı Sayısı:30 Kişi

  Katılımcı Sayısı:25 Kişi
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Güniz KOCAKAYA

Bu çalışmada duygu odaklı çift terapisi genel olarak anlatılacak, Arjantin tango 
hakkında genel bilgi verilecek ve çift terapisinde duygular, bağlamlar ve döngü-
lerle tango arasındaki benzerlikler anlatılacaktır. Ayrıca sempatik- parasempatik 
sistem, sağ sol beyin, güdüler gibi konularla desteklenerek video üzerinden dans 
ve duygular konusunda katılımcı fikirleri alınarak değerlendirmeler paylaşılacak 
ve uygulamalar ile desteklenecektir.

Sunum içeriği: Duygu odaklı çift terapisi, Arjantin Tango. İki konu arasındaki 
benzerlikler, video ve uygulamalar.

Duygu Odaklı Çift Terapisi ve
Tango ile İlişki Dansı  

Atölye No: 10

  Çalışmanın Süresi: 120 dk.   Katılımcı Sayısı:30 Kişi
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ÖZET

Tükenmişlik; geniş anlamda sübjektif olarak yaşanan, duygusal taleplerin yoğun 
olduğu ortamlarda uzun süre var olmaktan kaynaklanan, fiziksel yıpranma, ça-
resizlik, ümitsizlik duygusu, hayal kırıklığı, olumsuz bir benlik kavramının ge-
lişmesi olarak tanımlanır (Demirtaş ve Güneş, 2002). Türkçesi çökkünlük hali 
manasına gelen depresyon; üzüntü, bunalım, iç sıkıntısı, boşluk hissi, çaresizlik, 
güvensizlik, yalnızlık, iştah azalması/artması, değersizlik hissi, isteksizlik (okul-
da, işte, cinsel hayatta vb.), çok ya da az uyuma, konuşma ya da konuşmama, psi-
komotor ve fizyolojik işlevlerde gerilik, özkıyım düşünceleri ile ilgili belirli bir 
sendromdur (Aşkın, 1999; Öztürk, 2002). Kanser, tıp ve teknolojideki gelişmeler-
le tanı ve tedavide sağladığı büyük ilerlemelere karşın, anlam ve ölüm anksiyete-
si sebebiyle hasta yakınları için stres kaynağıdır. Ölümü ve yaşamın sınırlılığını 
gösteren kanser, aynı zamanda bilinmeyen bir tehlikenin, ağrı ve acının, suçluluk 
ve utanç duygusunun, izolasyonun, kaos ve kaygının da temelidir. Bu nedenlerle 
kanser, tıbbi fiziksel bir hastalık olmasının yanı sıra hastalarda zorlayıcı yaşam 
olaylarına bağlı gelişen birçok psiko-sosyal sorun yaratır ve bunlar hasta ve ailesi-
ni etkiler (Onan ve Işıl, 2010). Bu çalışmanın asıl amacı, kanser hasta yakınlarının 
tükenmişlik ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Kanserin 
hem hastalara hem yakınlarına getirdiği varoluşsal anksiyete, zorlu hastalık süreci 
ve hastaların bakım yükü, hasta yakınlarının tükenmesine ve bununla birlikte dep-
resyon düzeylerinin de önemli oranda etkileyeceği öngörülmektedir.

Kanser Hastası Yakınlarının Tükenmişlik ve 
Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

Poster Sunumu
No: 1

Büşra TATARİ ÇELİK



1. ULUSAL BÜTÜNCÜL
PSİKOTERAPİ KONGRESİ

145

ÖZET

Ebeveynler çocuklarıyla geçirdikleri önemli ilk yıllarda bir takım sorunlarla kar-
şılaşabilmektedirler. Bu problemler çözülemediği takdirde davranış problemi de-
diğimiz tablodan bahsedilebilir. Davranış problemlerinin gelecekte kalıcı şekilde 
kişilik ve uyum problemlerine yol açtığı göz önünde bulundurulduğunda çocuk 
yaşta bu problemlerin halledilmesi büyük önem taşımaktadır. Davranış problem-
leriyle mücadele etmede bütüncül bir bakış açısı benimsenmelidir. Çalışmalar 
anne baba bilgilendirilmesi ve davranışsal müdahaleler ile davranış problemle-
rinin önlenebildiğini göstermektedir. Bu çalışmada, yeme problemi yaşayan 26 
aylık bir çocuğun anne-babası ile yapılan değerlendirme ve bilgilendirme görüş-
meleri ile uygulanan davranışçı yöntemlere yer verilmiştir. Oturumlar haftada bir 
kez, bir saat görüşme şeklinde planlanmıştır. Oturumlarda birey merkezli yak-
laşım ile bilişsel ve davranışçı yaklaşımın yanı sıra, Mahler, Ericson, Melanie 
Klein, Freud ve Bowlby’nin kuramsal yaklaşımına göre çocuk gelişim dönemleri 
hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. İlk iki oturumda aileden çocuğun gelişim 
öyküsü alınmış, üçüncü oturumda çocuk gözlemi yapılmış, dördüncü değerlen-
dirme görüşmesinde aileye yeme probleminin olası nedenleri hakkında bilgi ve-
rilmiştir. Sonraki 6 oturumda aileye kuramsal bilgi verilirken, davranış değiştirme 
yöntemleriyle ilgili ev ödevleri de verilmiştir. Annenin kişilik özellikleri dikkate 
alındığında; koruyucu, obsesif ve mükemmeliyetçi bir kişilik örgütlenmesi oldu-
ğu dikkati çekmiştir. Davranışçı müdahalelerde annenin yeme tutumu konusunda 
yaklaşımının değiştirilmesi hedeflenmiştir. On haftalık görüşmeler sonrasında ço-
cukta yeme davranışlarının değiştiği, ailenin bilgilendirilmesinin davranış prob-
lemlerini yönetme konusunda işe yarayabileceği deneyimlenmiştir. On haftalık 
çocuk merkezli yaklaşım sonucunda çocukta problem durumun ortadan kalkma-
sıyla anne ile bütüncül psikoterapi kapsamında bireysel görüşmelere devam edil-
mesine karar verilmiştir.

Annedeki Psikopatolojinin Çocuktaki 
Semptomatolojik Yansıması: Olgu Sunumu

Poster Sunumu
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ÖZET

Panik Bozukluk tekrarlayıcı, beklenmedik panik atakları ve en az bir panik atağı 
izleyen olası bir atakla ilgili belirtilerin olduğu bir kaygı bozukluğudur. Panik atak 
sıcak basması, göğüs ağrısı, nefes alamama gibi bedensel belirtiler ile ölüm ya da 
kontrolünü kaybetme korkusu gibi bilişsel belirtilerin bir arada gözüktüğü yoğun 
bir anksiyete halidir. Belirtiler aniden başlar ve artarak 10 dakika içinde en yoğun 
düzeye çıkar. Panik ataklar sadece panik bozuklukta görülmez. Panik bozukluğun 
en önemli özelliği çoğu zaman nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı kestirilemeyen 
ve yoğun bir korku, endişe ile kötü bir şeyler olacağı beklentisi ile başlayarak kısa 
sürede en yüksek düzeye ulaşan atakların görülmesidir. (APA 2013) Toplumda 
her on kişiden biri yaşamının bir döneminde, en az bir panik atağı yaşamaktadır. 
Ancak, yineleyici panik atakların sıklığı %7 civarındadır. Panik bozukluğunun 
genel nüfusta yaygınlık oranı %1-2 olarak bildirilmiştir. Panik bozukluğu her yaş-
ta ortaya çıkabilmekle beraber, tipik olarak geç ergenlik döneminde ve otuzlu 
yaşların ortalarında görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmekte-
dir. Yaklaşık olarak kadın/erkek oranı 2,1’dir. Panik bozukluk hastalarının geçmiş 
yaşantılarında olumsuz yaşam olaylarının varlığı oranı oldukça yüksektir. (Onur 
ve Monkul, 2006) Ülkemizde yapılan bir çalışmada panik bozukluğu hastalarının 
%70,6’ sında en az bir çocukluk çağı ve %87,1’ inde ilk panik atak öncesi 1 yıl 
içinde en az 1 olumsuz yaşam olayı öyküsü tanımlanmıştır (Etik ve ark, 2007). 
Panik Bozukluğu hastalarının tedavisinde yaygın olarak ilaç tedavileri ve bilişsel 
davranışçı terapi teknik ve yöntemleri kullanılmaktadır. EMDR (Göz Hareketleri 
ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) da Panik bozukluk hastalarında 
kullanılmaya başlanan yeni ve etkili yöntemlerden biridir. EMDR değişmeden/
işlenmeden görüntü, düşünce, duyum gibi ilk hali ile depolanmış travmatik anıla-
rın yeniden işlenmesini sağlar (Shapiro ve Maxfield, 2002). Bu olgu sunumunda 
çocukluk döneminde çok sayıda farklı travması olan ve yetişkinliğinde panik bo-
zukluk geliştiren bir danışanın EMDR ile tedavisi anlatılmıştır.

Çoklu Travmaya Bağlı Gelişen Panik 
Bozukluğun EMDR ile Tedavisi: Olgu Sunumu
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Günümüzde evrensel bir olgu haline gelen, her kesimden, her yaş grubundan in-
sanın sağlığını, eğitim ve iş yaşamındaki başarısını, yaşam kalitesini olumsuz bir 
şekilde etkilemeye başlamıştır. “stres” bireyin kendini huzursuz veya baskı altın-
da hissettiğinde verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünü 
olarak tanımlanabilir (Morgan, 1996). Stres hali beklenenden uzun sürdüğünde 
ve bu durumla baş edilemediğinde fizyolojik ve psikolojik başka hastalıklara 
sebebiyet verebilmektedir. Günlük yaşamda sıkı bir tempo ile çalışmak, trafikte 
sıkışıp kalmak, iş ortamında yaşanan bir çatışma, zaman baskısı, aileden birinin 
rahatsızlanması, ağlayan bir çocuk, geçim sıkıntısı, girilen sınavlar, işini kaybet-
me korkusu, işsizlik gibi birçok farklı etken stres yaşanmasına neden olmaktadır. 
Değişen toplum yapısı stresin her alanda artmasına neden olurken sanayi devrimi 
ile birlikte en çok da çalışma ortamları stresin yaşandığı ortamlar haline gelmiştir. 
Çalışma hayatı günlük yaşamın önemli bir kısmını kaplamaktadır. Değişen çalış-
ma koşulları yeni yönetim anlayışını yanında getirmiştir. Bu doğrultuda bireylerin 
çalışma ortamındaki sorumlulukları değişmiştir. Yönetsel süreçlerin değişmesi ve 
çalışanlardan yüksek performans elde etmek için kullanılan politikalar da stres 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örgütsel stres olarak tanımlanan bu süreç ça-
lışma yaşamında performansın azalmasına bağlı olarak verimliliğin düşmesine 
neden olan bir sorun olarak gözükmektedir. Stresin yaratmış olduğu olumsuz et-
kilerin azalmasına yönelik yapılan çalışmalara son yıllarda önem verilmeye baş-
lanmıştır. Bu konuda verilen eğitimlerin etkinliğinin istenilen seviyede olmaması 
uygulama ağırlıklı yöntemlerin gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bu yöntem-
lerin başında grup terapileri, yaratıcı drama atölyeleri ve kişisel gelişim grupla-
rı gelmektedir. Toplu taşıma şoförlüğü birçok farklı etken nedeniyle iş stresinin 
en yoğun yaşandığı iş alanlarından biridir. Trafik, yolcu ile çıkan iletişim prob-
lemleri, diğer sürücü davranışları, kurumsal işleyiş gibi farklı etkenler nedeniy-
le şoförler yoğun stres yaşamaktadırlar (Kompier ve Martino,1995). Yaşadıkları 
stres yolcuya yansımakta, iş doyumunu ve verimliliği düşürmektedir. Stres hali 
beklenenden uzun sürüp fizyolojik ve psikolojik başka hastalıklara sebebiyet ve-
rebilmektedir. Bu nedenle yaşanan stresi en alt seviyelere çekmek için stresle baş 
etmenin yolları bilinmelidir. Bu çalışmada şoförlere stresle baş etme yollarını öğ-
retebilmek, strese neden olan durumları tartışabilmek ve bu durumlara alternatif 
tepkiler geliştirilmek için toplam 4 oturumluk yapılandırılmış BDT yöntemlerinin 
kullanıldığı grup terapisi planlanmış ve 15 kişilik bir gruba uygulanmıştır. 4 hafta 
süresince haftada 1 kere 3 saatlik grup terapisi oturumu yapılmıştır.

Yapılandırılmış BDT Odaklı Stres Yönetimi 
Grup Terapisi
Toplu Taşıma Şoförleri ile Yapılan Pilot Çalışma
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İstanbul Dolmabahçe’de bulunan Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 
Aralık 2016 akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 38’i emniyet mensu-
bu, 8’i sivil ve 2’si saldırgan olmak üzere 48 kişi hayatını kaybetti. 200 e yakın 
kişi yaralandı. Patlamalardan ilki stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde 
bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.45 saniye sonra ikinci patlama ise Maçka 
Parkı’nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalı-
şan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı. 
Olayda yaralanan yakınını kaybeden ve olay yerinde bulunup yaşadıklarından 
etkilenen kişilere yönelik farklı derneklere bağlı olarak yada bireysel olarak ruh 
sağlığı çalışanları tarafından psikolojik destek verildi. Olayda en fazla kayıp ve 
yaralı çevik kuvvet personeli arasındayken olay yerinde çok sayıda çevik kuvveti 
taşımakla görevli olan toplu taşıma şoförü bulunmaktaydı. Olayın 5 km yakının-
da toplam 198 toplu taşıma şoförü görevi başındaydı. Bu kişilerden 1’i hayatını 
kaybetti 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Olaya yakın çevrede bulunan ve olaya 
şahit olan 48 şoföre telefonla ulaşılıp desteğe ihtiyaç duyup duymadıkları sorul-
du. İçlerinden destek almak isteyen toplam 16 şoför ve 1 şehit yakınına bireysel 
psikoterapi desteği verildi. Olayın üzerinden 1 hafta geçtiğinde gerekli aramalar 
yapıldı ve seanslar verilmeye başlandı. Destek almak isteyen şoförlerden çoğu 
işlerini yapmakta zorluk çektiği için travmatik yaşantının üzerinden süre geçmesi 
beklenmeden yakın dönem çalışma protokolleri uygulanarak çalışmaya başlandı. 
Toplam 17 olgudan 14 tanesinde EMDR R-TEP (Yakın dönem travma çalışma 
protokolü) 3 tanesinde Uzamış Maruziyet (Prolonged Exposure) yöntemi uygu-
landı. Yaşanan travmatik yaşantı ile ilgili toplam 58 travma odaklı seans yapıldı. 
Bu süreçte 17 kişiden 12 tanesinin şikayetleri sonlandı ve terapi süreci bitirildi 
ancak 5 kişinin geçmişten getirdiği komleks travma, ihmal, istismar gibi öyküleri 
olduğu belirlendi. Bu nedenle 5 kişiye uzun süreli psikoterapi desteği verilmeye 
başlandı. Travma odaklı çalışılan akut dönemde müdahale edilen 12 vakanın 6 
aylık izleme çalışmalarında TSSB geliştirmedikleri gözlemlenmiştir. Uzun süreli 
psikoterapiye başlayan kişilerden bir kişi şoförlüğe geri dönememiş ve emekli 
olmuştur. 1 kişi destek almayı bırakmıştır. Bu kişilerden emekli olan şoför dahil 
4 kişiye bireysel psikoterapi desteği verilmeye devam edilmektedir. Uzun süreli 
psikoterapi desteği alan 4 kişi ile bütüncül psikoterapi çerçevesinde çalışılmakta 
farklı terapi ekolleri eklektik bir şekilde kullanılmaktadır. Toplu taşıma şoförleri-
ne yönelik yapılan çalışmada 4 vaka EMDR-TR HAP gönüllülerinden Y. A. Kul-
ca tarafından, 13 vaka R.N. Duman tarafından takip edilmiştir.

Beşiktaş Terör Saldırısı Mağdurlarına 
Psikolojik Destek Çalışması
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Algılanan anne-baba tutumlarının bireylerin psikolojik gelişimi üzerinde birçok 
etkisi vardır. Beliren yetişkinlik dönemi ise 18-25 yaş arasındaki bireylerin oluş-
turduğu, ergenlik sonrası ve yetişkinlik öncesi olarak adlandırılan süreçtir. Bu 
dönemde kişinin olanakları denediği, kendine odaklandığı ve kimlik keşfi yap-
tığı dönem olarak son yıllarda literatürde yerini almıştır. Çalışmaya Ankara ilin-
den 213 kadın, 105 erkek olmak üzere toplamda 318 kişi katılmıştır. Katılımcılar 
18-25 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan kişilerin onayları alındıktan sonra 
demografik bilgileri istenmiş ve yanında “Beliren Yetişkinliğin Boyutları Envan-
teri” ve “Ana-Baba Tutum Ölçeği” sırasıyla uygulanmıştır. Bu çalışmada bazı 
demografik özelliklerin (cinsiyet, sosyoekonomik statü, ebeveynlerin eğitim du-
rumu ve katılımcıların yaşı) anne baba tutumu ile ilişkisine bakılacaktır. Ayrıca, 
beliren yetişkinlik alt boyutları (olanakları deneme/kendine odaklanma, olumsuz-
luk/kararsızlık ve kimlik keşfi/arada hissetme) ve algılanan anne-baba tutumu alt 
boyutları (demokratik tutum, otoriter tutum ve koruyucu/istekçi tutum) arasındaki 
ilişki incelenecektir.

ÖZET

Toplumlar, insanlık tarihi boyunca nesillere işlevsel olan yapılarını süzerek ak-
tarmışlardır. İnsan yavrusunun gelişim sürecinde, toplumlar neslin devamı için 
yıkıcı olabildikleri kadar yapıcı ve onarıcıda olmuşlardır. Bebeğin, çocuğun ve 
bireyin gelişim süreçlerinde, şarkılar, oyunlar, öyküler ve kendi yaşam şartlarına 
uygun bireyi onarıcı müdahaleler geliştirmişlerdir. Bu araştırma tam olarak bu 
sürecin bizim topraklarımızda nasıl işlendiğini anlamaya yöneliktir.

Beliren Yetişkinlik Döneminde Algılanan 
Anne-Baba Tutumları ile Bazı Demografik 
Özellikler Arasındaki İlişki

Kültürlerin Ruhsal Gelişim Sürecinde / 
Psikopatolojilerde Onarıcı Yaklaşımları ve 
Müdahaleleri
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Kültürümüzde Telafi Edici Stratejiler 
ve Manipülatif Duyguların Arasındaki 
Benzerlikler
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Duygu Odaklı Terapi, terapötik süreçte duyguları odağa alan bir stratejiyle ilerler. 
Duygunun yaşamsal deneyimlerdeki anlamının derin analizi üzerinden giderek 
süreci; danışanla beraber terapistin de duygularını farkına varmasına ve dönüştü-
rülmesine götürür. Hümanist fenomenolojik terapi, duygu ve biliş kuramı, duygu-
lanım nörobilimi ve dinamik aile sistemlerine dayanmaktadır. Geleneksel psiko-
terapilerin bilişsel davranışsal değişime gereğinden fazla odaklanmasının, terapi 
sürecinde duyguların değişiminin kaçırılmasına ve ihmal edilmesine sebep oldu-
ğunu savunmaktadır. Davranışsal değişimi inkar etmemekle beraber, duygunun 
farkındalığına ulaşılmasını, duygunun anlaşılarak kabul edilmesini ve bedensel 
olarak da yaşantılanmasının psikoterapötik değişimi getireceğine inanmaktadır. 
DOT bireyi, özünde duygulanımsal bir varlık olarak tanımlar. Zihindeki bilgiyi 
işlemleme süreci, kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını oluşturur. İnsanın, 
neyi nasıl düşüneceğine ve yapacağı çıkarımlara neden olan etkenlerin başında 
biyolojik materyal vardır. Buna ek olarak yaşan coğrafya, toplum, sosyo-ekono-
mik vb. yapılarında düşüncenin oluşumda yeri oldukça güçlüdür. Bilişsel Davra-
nışçı Terapi, kognitif yapıların bu süreçte ne şekilde işlendiğini bütüncül şekilde 
ele almaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi ilk başlarda sadece depresyon tedavisi 
olarak tanınsa da, Beck; modelini depresyonun dışında kalan diğer bozuklukla-
ra da genellemeye çalışmıştı. DOT’un temel aldığı üç tür duygu vardır. Birincil 
duygular; anlık olarak o esnada ki duruma verilen tepkiler ikincil duygular ise 
birincil duyguların neden olduğu duygusal ağırlığa karşı gösterilen baş etme tep-
kileridir. Üçüncül duygular bir diğer adı ile aracı duygular ise toplum tarafından 
kabul görebilmek için kazanılan bilinçli ya da bilinçsiz duygulardır. Bilişsel dav-
ranışçı terapinin hedefleri arasında zarar verici telafi stratejilerini ortadan kaldır-
mak çok önemlidir. Telafi stratejiler arasında para harcama, aşırı alkol tüketme, 
silah satın almak örnek gösterilmektedir. Telafi edici stratejilerde önemli ve özel 
yapılan davranışlar dezavantaj sağlamaktadır. Telafi edici staretejileri kullanarak 
psikoloji açısından sağlığına iyi olduğu düşünülen davranışlar bir süre sonra zarar 
vermektedir. Kişinin ihtiyacı olmadığı takdir de telafi edici stratejileri kullanarak 
rahatlama hissetmektedir. Kültürümüz de bilişsel davranışçı terapide`, telafi edi-
ci davranışlar ve duygu odaklı terapide manipülatif duygular arasında benzerlik 
görülmektedir. Poster de kültürümüz de bilişsel davranışçı terapide telafi edici 
davranışlar ve duygu odaklı terapide manipülatif duygular arasındaki benzerlikler 
ele alınmaktadır.

Başak SOYSAL  /  Mert AYTAÇ
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Kişilik Örüntülerinin Sosyal Medyayı 
Kullanım Amaç ve Şekilleri Üzerine Bir 
Araştırma
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Kişilik örüntülerinin sosyal medyayı kullanım amaç ve şekilleri üzerine bir araş-
tırma Sunum Özeti: Sosyal ağ siteleri günlük hayatımızda gün geçtikçe daha fazla 
rol oynamaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle genç nüfus baş-
ta olmak üzere bireylerin sosyal ağ sitelerinde geçirmiş oldukları süre ve sosyal 
ağ sitelerine artan üyelik sayısı göz önüne alındığında yeni bir yaşam biçimine 
yöneliş olduğu gözlemlenmektedir. Bu araştırmanın amacı da bu yeni yaşam biçi-
minde, bireylerin sosyal ağ sitelerini kullanım alışkanlıklarını incelemek, kişilik 
özelliklerinin bireylerin sosyal ağ sitesi kullanımı ile ilişkisini, kullanım amaç ve 
şekillerindeki bireyler arası kişilik farklılıklarını ortaya koyabilmektir.

Tuğçe MUTLU  /  Tuba AKDOĞAN
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Sosyal Medya Araçlarının Kişilik Çözümleme-
sine Katkısı ve Psikodinamik Psikoterapi Süreci 
İle İlişkilendirilmesi: Olgu Sunumu
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Bu sunumun amacı; 17 yaşında, bekar, lise mezunu, sınav kaygısı, panik atak ve 
ayrılık anksiyetesi olan erkek danışanın 5 yıllık psikoanalitik psikoterapi sürecin-
de dinamiklerinde oluşan değişiklikleri, whats up üzerinden yazışmaları seansa 
getirmesi sonucu kişilik örgütlenmesinin çözümünü  bütüncül psikoterapi bağ-
lamında aktarmaktır. Danışan, ilk olarak ders çalışmakta zorlandığı ve dikkatini 
toplamakta zorlandığı için destek arayışı ile terapiste başvurmuştur. Terapiler haf-
talık görüşmeler şeklinde planlanmıştır. 24 seans görüşme yapılmış daha sonra 
danışan ekonomik nedenlerden dolayı terapiye devam edemeyeceğini bildirerek 
terapiyi bırakmıştır. Ders çalışma ve dikkat ile ilgili diyadlar çalışılmış. Danışa-
nın ters kimlik geliştirdiği gözlemlenmiştir. Narsisitik savunmaların olduğu ve 
sürekli çalışmamanın altında dikkat eksikliği savunmaları olduğu gözlemlenmiş 
ve güven ilişkisi kurulduktan sonra ters kimlik sürecindeki bilinç dışı savunmaları 
fark emesi sağlanmıştır. 

2 yıl aradan sonra  (20 yaşında) panik atak şikayetiyle ikinci defa terapiste baş-
vurduğunda bu terapiye yaklaşık 4 ay devam edebildi. Bu seanslarda panik atağın 
çıkış sebebi tartışıldı. Aslında panik ataktaki duygusu terk edilmeye dayanama-
ması ve sürekli bir nesne arayışı içinde olduğu gözlemlendi. Bu seanslarda  tera-
pist danışanın davranışlarını aynalama tekniği ile netleştirmesini sağlandı. Alışık 
olduğu sistem nesne arayışı olduğu için bu süreci terapistle sağladı, yeni bir nesne 
bulduktan sonra terapiye ara vermek istediğini belirti. 4 aylık seans çözümlerinde 
danışanın yansıtma, bastırma ve bölme, idealisazyon ve yansıtmalı savunma me-
kanizmaları fark etmesi sağlandı. 

Üçüncü olarak sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeniden terapiye başlama kararı 
aldı ve son iki yıldır hala terapisi sürmektedir. Bu son iki yıllık seanslarda kişilik 
örgütlenmesi , terk ve sürekli nesne arayışı çalışıldı. Danışan aynalarak narsistik 
savunmaları fark etmesi sağlandı.  Terapi sürecinde danışanın diyalektik ilişki-
den triangüler ilişkiye girdiği, ilkel savunma düzeneklerinin yerine daha olgun 
savunmaları kullandığı gözlemlendi. Danışan seanslara zaman zaman whats up 
yazışmalarını getirerek paylaşımlarda bulunmuştur. Bu yazışmalarda danışanın 
kimlik örüntüsü incelenmiş, günlük yaşamında kullandığı bilinç dışı savunmala-
rın ve kişilik yapılanmasının yazışmalarında da farkındalık kazanması sağlandı.

Sosyal Medya Araçlarının Kişilik Çözümleme-
sine Katkısı ve Psikodinamik Psikoterapi Süreci 
İle İlişkilendirilmesi: Olgu Sunumu
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Ciddi Fiziksel Şiddet Suçları İşlemiş 
Vakalarda Kişilik Özellikleri
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Bu çalışma; sadisttik özellikler içeren fiziksel şiddet suçları işlemiş ve bu nedenle 
hüküm giymiş 25 olgu ve karşılaştırma grubu olarak bilinen hiç bir fiziksel şiddet 
suçu olmayan 25 olgu olmak üzere klinik muayene ile Antisosyal Kişilik Bozuk-
luğu teşhis edilmiş 50 olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, fiziksel şid-
det suçu işleme riski açısından, fiziksel şiddet suçu işlemiş olguların ayırt ettirici 
olabilecek kişilik ve davranış özellikleri olup olmadığının araştırılması amaçlan-
mıştır. Kişilik bozukluğu tanısı klinik muayene ile konmuş olan olgulara genel 
özelliklerin sorgulandığı bir anket formu, Rorschach Kişilik Testi ve DSM-IV 
için yarı yapılandırılmış SCID-II Klinik Görüşmesi uygulanmıştır. Fiziksel şid-
det suçu işlemiş olan olguların %92’sinin suç esnasında ateşli silah, kesici-delici 
veya ezici alet kullandığı, evlenme, çocuk sahibi olma, SCID-II’de 15 yaşından 
önce “ev ve arabadan hırsızlık”, “evden kaçma”, 18 yaşından sonra “tekrarla-
yan dövme ve saldırılarla belirli sinirlilik ve kavgacılık” saptanmıştır. Paranoid 
Kişilik Bozukluğu tanı kriterlerinden “kişiliğine veya saygınlığına başkalarına 
göre aşikar olmayan saldırılar algılayarak hemen kızıp karşı saldırıya geçme” kri-
terlerini anlamlı derecede yüksek oranda karşıladıkları, Rorschach testine göre 
kendilik tasarımlarının yeterince bütünleşmemiş, cinsel ve agresif dürtülerinin 
daha yoğun olduğu, dürtü kontrolünde zorluklar yaşadıkları saptanmıştır. Diğer 
gruptaki olguların “13 yaşından önce okuldan kaçma” kriterlerini anlamlı dere-
cede yüksek oranda karşıladıkları, her iki grupta da olguların 3/4’ünün SCID-II 
klinik görüşmesine göre en az bir kişilik bozukluğu için yeterli tanı kriterini daha 
karşıladıkları, Rorschach testinde içsel süreçlerini saklama eğilimi gösterdikleri 
saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular saldırganlık ve şiddet davranışları gösteren 
ve göstermeyen olgular arasında ayırt ettirici özellikler bulunabileceği ve bu ko-
nuda daha derinlemesine araştırmalar yapılmasının bu olguların tanınması, tedavi 
ve ıslahına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

Kıymet KÖYBAŞI  /  Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ  /
Prof. Dr. Gökhan ORAL
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Türkiye’de Yapılmış Obezite ile Psikolojik 
Faktörlerin İlişkisini İnceleyen Çalışmaların 
Değerlendirilmesi
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Obezite son yıllarda dünyada birçok ülkede olumsuz sonuçlar doğuran bir top-
lum sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalarda obezitenin etyolojisinde rol oynayan, 
hareket azlığı sonucu yetersiz enerji harcama, fazla besin tüketimi sonucu fazla 
enerji alımı, genetik yatkınlık, düşük sosyoekonomik düzey, azalmış sempatik 
aktivite, stres ve psikolojik faktörlerden sıklıkla bahsedilmektedir. Obezite doğ-
rudan DSM-V (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V) 
tanı kriterlerinde yeme bozuklukları sınıfında yer almasa da, yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, yeme bozukluklarında yaygın olarak görülen birçok psikolojik 
özellik taşır. Çalışmalardan çıkan sonuçlara bakıldığında; obez bireylerin kontrol 
grubuna oranla daha depresif test sonuçları verdiği, benlik saygısının daha düşük 
olduğu, beden algılarını normal tanımladıkları, beden imajı doyum düzeylerinin 
daha düşük olduğu, daha dürtüsel oldukları, doyumu ertelemekte daha fazla güç-
lük çektikleri, daha kırılgan ve sorumluluk alamayan bireyler olduğu bulguları 
elde edilmiştir. Obezite ile psikolojik faktörler arasındaki ilişkinin daha iyi anla-
şılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Emine Funda TUZGÖL  /  Psk. Dr. Çiğdem KUDİAKİ
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Bu çalışmada umut ve benlik değerinin öznel iyi oluş üzerindeki rolü incelen-
miştir. Bu amaçla, İstanbul’da bir vakıf üniversitesinden araştırmaya katılmaya 
gönüllü 188 (103 kadın, 85 erkek) lisans öğrencisine Umut ölçeği, Rosenberg 
Benlik Değeri ölçeği, Pozitif ve Negatif Duygu ölçeği ve Yaşam Doyumu ölçeği 
uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda genel umut düzeyi ve benlik 
değeri ile yaşam doyumu ve pozitif duygu durum arasında pozitif yönlü ve an-
lamlı bir ilişki gözlenirken negatif duygu durum arasında ise negatif ve anlamlı 
bir ilişki olduğu bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları ilk modelde 
umut ve benlik değerinin yaşam doyumunu anlamlı şekilde yordadığını göster-
miştir. İkinci modelde umut ve benlik değerinin pozitif duygu durumu da anlamlı 
şekilde yordadığı bulunmuştur. Üçüncü modelde ise benlik değerinin negatif duy-
gu durumu anlamlı şekilde yordadığı gözlenmiştir. Bulgular literatür eşliğinde 
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler :Umut , Benlik Değeri

Umut ve Benlik Değerinin Öznel İyi Oluş 
Üzerindeki Rolü
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Bir veya birden fazla klinikte tedavi gördüğü halde parmak veya dildo egzersiz-
leri şeklindeki ev ödevlerini yapamayan veya yaptığı halde cinsel ilişkiyi gerçek-
leştiremeyen, kaygıları aşırı düzeyde olan ve önceki terapilerini yarım bırakan 
dirençli 182 vajinismus hastasının tedavisinde cinsel terapiye ek olarak hipno-
terapi kullanılmıştır. Bu hastaların 170 tanesi (% 93,4) ortalama 12 seansta so-
runlarını çözmüşlerdir. Kalan 12 vaka ( % 6,6) ortalama 20 seansta sorunlarını 
çözmüşlerdir. Hipnoterapinin, diğer terapi tekniklerinin etkinliğini daha da artıran 
ve kolaylaştıran bir terapi tekniği olduğunu görülmüştür. Hipnozun vajinismus ve 
diğer cinsel bozuklukların tedavisinde daha yaygın bir şekilde kullanılması için 
çalışmalar arttırılmalıdır.

Ender VARDAR

Dirençli Vajinusmus Hastalarında Bütüncül 
Hipnoterapinin İncelenmesi
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Okulda Ruh Sağlığı: Ergenlerde Okul 
Odaklı Öznel İyi Oluşun Etkisi

Poster Sunumu
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ÖZET

Tarihsel olarak, öznel iyi oluş kişisel iyi oluş (private wellbeing) göstergeleri 
(olumlu duygular, yaşam doyumu gibi) ile kavramsallaştırılmıştır. Fakat iyi oluş 
geniş bir kavramdır ve her türlü sağlıklı insan işlevleri ile yakından ilişkilidir. Bu 
bağlamda son yıllardaki kavramsallaştırmalar, hem kişisel hem sosyal iyi oluş 
(public wellbeing) yaşantıları üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışmada ergenlerde 
okul odaklı öznel iyi oluş ile içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemler ara-
sındaki ilişkiyi incelenmiştir. Bu amaçla veri toplama araçları, 6-12 sınıf arasında 
öğrenim gören 324 öğrenciye uygulanmıştır. Katılımcıların 183(%56,5) kadın ve 
141 (43,5) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen 
öğrencilerin yaş ortalaması 15.44’tür (Ss = 1.77). Katılımcılar sosyoekonomik 
düzeyi, %24,1 düşük, %31,5 orta ve %44,4 yüksek şeklinde belirtilmiştir. Veri 
analiz süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada değişkenlere iliş-
kin betimleyici istatistikler ve değişkenler arasındaki ilişkiye ait korelasyon de-
ğerleri incelenmiştir. Sonraki aşamada, Path analizi araçlığıyla okul odaklı öznel 
iyi oluşun ruhsal sorunlar üzerindeki rolü incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 
ve AMOS 22 programları kullanılmıştır. Analiz sonuçları, öznel iyi oluşun içe yö-
nelim ve dışa yönelim problemlerinin ve toplam ruh sağlığı belirtilerinin önemli 
yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, elde edilen bulgular, ruh sağlığı açısın-
dan risk altındaki öğrencilerin okul ortamında düşük düzeyde eğitimsel amaçlar, 
okula bağlılık, öğrenmeden zevk alama, akademik yeterlik ve toplam okul odaklı 
öznel iyi oluşa sahip olduklarını ortaya koymuştur.

Yıldız KAPLAN  /  Gökmen ARSLAN
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Bu çalışmada TSSB semptomları ile destek almak için başvuran danışanın ülkede 
yaşanan krizi kendi kişisel öyküsündeki ögeler nedeniyle travma olarak dene-
yimlemesi ve bu vakanın bütüncül psikoterapi bağlamında değerlendirilmesi ele 
alınmıştır. Danışan 35 yaşında, evli ve 3 çocuk annesi, lise mezunu, ev hanımı 
M.K.dır. Bayan M.K. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkede yaşanan darbe girişi-
mi sırasında Çengelköy’de sıcak çatışmanın yaşandığı mıntıkaya çok yakın olan 
evindedir. Uyuyan 3 çocuğuyla yalnız olması nedeniyle yerinden kıpırdayama-
mıştır. Bu sırada eşi dışarıda, olayların içinde yer almaktadır ve bayan M.K. ona 
da her an ulaşamaz. gecenin ilerleyen saatlerinde kardeşinin vurulduğunu öğrenir 
ve daha sonra da tedavi sürecinde kardeşinin yanında bulunur. Danışanda gözle-
nen travmatik etki nedeniyle, 10-12 seans sürecek travmaya müdahale şeklinde 
başlayan çalışma, danışanın ilk çocukluğundan itibaren var olan başka travmalar 
ve kişilik örüntüsündeki savunmacı kişilik örüntüsü nedeniyle bütüncül psikote-
rapi bağlamında 45 seans çalışılmış ve hala çalışılmaya devam edilmektedir. Yü-
rütülen çalışmada Bilişsel Davranışçı, Masterson yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, 
ilişkisel psikanaliz entegrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada bundan 
sonrası için yürütülecek çalışmanın öngörülen formülasyonuna yer verilmiştir.

Erken Çocukluk Travmalarının Yetişkin 
Yaşama İzdüşümlerinin İncelenmesi

Poster Sunumu
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“İlmün Nefs”, İslam düşünce geleneğinin, insanın psikolojik süreçlerini anlamak 
için oluşturduğu disiplinin adıdır (Kutluer,2014). Gerek insanın yapısına dair te-
orileri gerek özel olarak kognitif süreçlere dair kavramsallaştırmaları, bugün kul-
landığımız modern teori ve müdahalelerle benzerlikler, örtüşmeler ve farklılaşma-
lar içerir. Bu örtüşme ve farklılaşmaları dikkatle incelemek, bilimsel metodoloji 
rehberliğinde bugün yaşanılan teorik ve pratik tıkanıkları aşmak için kullanmaya 
çalışmak psikoterapi alanı için ciddi katkılar sağlamaya açıktır. Sunumda, kay-
nakları antik yunan felsefe geleneğine kadar götürülebilecek (Platon,2017), (Aris-
totales,2001), İslam düşünce geleneği tarafından geliştirilerek sürdürülen, Cahız( 
Cengiz,2016), Razi( Razi,2011),Kindi( Kindi,2016 ), İbn-i Sina(Peker,2012 ), 
Gazali ,gibi filozoflarla zirveye taşınarak, son olarak Said Nursi (Nursi,2011) gibi 
alimlerle modern formlarını kazanan “İlmün Nefs” geleneğinin insanın psikolojik 
yapısına dair teorik ve pratik katkıları ile bilgiler verilecektir. Bu düşünürlerin 
insanın yapısı, işleyişi ve normalden sapan davranışlarına dair ortaya koydukları 
nedensel açıklama ve müdahaleler ile modern kuramları kıyaslanacaktır. Böy-
lece bu iki geleneğin, , klasik ve modern psikolojinin arasındaki temel farklar, 
insan tanımı, insanın yapısına dair tanım, mizaç tanımları, normal dışı davranışı 
tanımlama, normal dışı davranışın onarılmasına dair müdahaleler bağlamında ele 
alınacak, iki ekolün birbirine yapabileceği katkılar olup olmadığı sorusuna cevap 
aranacaktır.

İlmün Nefse Göre İnsanın Psikolojik Yapısı 
ve İşleyişi

Poster Sunumu
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Son yılarda artan psikolojik problemlerle birlikte ruh sağlığı profesyonellerine 
olan ihtiyaç artmıştır. Bu problemler özellikle çocuğun sosyal ortamla ilk bu-
luştuğu dönemde, savunmalar geliştirmesine ve devamında sağlıklı bir kimlik 
kazanamamasına yol açabilmektedir. Özellikle bebeklik ve çocukluk dönemin-
de yaşanan problemlerin gelişimin sonraki dönemlerinde de etkisini göstermesi 
olağandır. Bütüncül Psikoterapi odaklı Aikido çalışması ile gelişim dönemlerinde 
yaşanan problemlerin bireysel ve grup çalışmasıyla giderilmesi amaçlanmaktadır.

Psikososyal Gelişim Kuramına göre(Erik.H.Erikson, 1994): Başarıya karşı aşağı-
lık duygusu ve girişimciliğe karşı suçluluk ,

Dürtü Çatışma Kuramına Göre(Sigmund Freud,1939): Monadik, diadik ve trian-
güler ilişkiler,

Nesne ilişkileri Kuramına Göre(Melanie Klein, 1960): Diadlar, döngüsel sistem,

Kendilik Psikolojisine Göre(Heinz Kohut, 1971): Birincil aynalanma ve ikincil 
aynalanma eksikliği,

Bağlanma Kuramına Göre(Bowlby, 1969): Güvensiz bağlanma,

Bilişsel Davranışçı Kurama Göre(Aaron Beck): Olumsuz şemalar,

Çocuklarla gerçekleştirilen Bütüncül Psikoterapi Odaklı Aikido Uygulamala-
rında; anamnez, projektif testler ve terapist gözlemleri doğrultusunda belirlenen 
afonksiyonel şemalar, bilinçdışı çatışmalar ve ilişkisel problemlerinin giderilmesi 
ile güvene dayalı yeni bir anlayış ve deneyim kazandırılması hedeflenmektedir. 
Bu çalışmada, Bütüncül Psikoterapi Odaklı Aikido uygulamaları bir olgu aracılı-
ğıyla aşamalı olarak ele alınmaktadır.

Bütüncül Psikoterapi Odaklı Aikido 
Uygulamaları Olgu Sunumu

Poster Sunumu
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Psikoterapi Enstitüsü pek çok uluslararası kurumla 
eğitim işbirliği kurmuş olup, birçok psikoterapi eko-
lünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamasını 
devam ettirmektedir. Eğitim ve süpervizyon işbirliği 
içinde olunan kurumlar ve yaklaşımlar arasında Per-
sonality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), 
Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Te-
rapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sı-
nırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır. Söz konu-
su kurumların kıdemli eğitmenlerinin yoğun eğitim 
ve süpervizyonundan geçmiş terapistlerden oluşan 
çekirdek eğitmen grubumuz tarafından Türkiye’de 
bu yaklaşımların eğitim çalışmaları sürdürülmek-
tedir. Psikoterapi Enstitüsü ayrıca SEPI (Psikotera-
pide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) Bölgesel Ağ 
temsilcilerinden biridir. Türkiye’den çok sayıda psi-
koterapistin dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen 
uluslararası SEPI kongrelerinde sunumlar yapması-
na aracılık etmiştir. Arnkoff & Glass Yılın Bölgesel 
Ağ Temsilcisi Ödülü 2017 yılında ilk kez Psikoterapi 
Enstitüsü’ne verilmiştir. Psikoterapi Enstitüsü’nün 
aktif işbirliği içinde olduğu diğer uluslararası ku-
rumlar arasında Uluslararası Psikanalitik Kendilik 
Psikolojisi Birliği (IAPSP), Uluslararası İlişkisel Psi-
kanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP), Psikoterapi 

Araştırmaları Birliği (SPR) yer almaktadır. Psikote-
rapi alanının önde gelen isimlerini Türkiye’deki ruh 
sağlığı uzmanları ile buluşturma misyonu çerçeve-
sinde bugüne kadar pek çok psikoterapi okulunun ku-
rucu ve temsilcileri ile eğitimler ve atölye çalışmaları 
düzenlemiştir.Bütünleşme konusunda Paul Wachtel, 
Jeffrey Magnavita, John Norcross, Judith Shoen-
holtz; nesne ilişkileri ve dinamik psikoterapi üzerine 
Otto Kernberg ve ekibi, James Masterson ve ekibi, 
Vamık Volkan, Hanna Levenson; duygu odaklı birey-
sel ve çift terapisi üzerine Les Greenberg; nörobiyo-
loji üzerine Allan Schore; aile terapileri üzerine Wil-
liam Pinsof; bilişsel terapiler üzerine Frank Dattilio, 
Arthur Freeman; ilişkisel ve öznelerarasılık üzerine 
Lewis Aron, Spyros Orfanos, Joe Lichtenberg, James 
Fosshage; hipnoterapi konusunda Assen Alladin, Gi-
useppe de Benedittis gibi saygın isimlere ev sahipliği 
yapmıştır. Dünya psikoterapi literatürünün klasik ve 
çağdaş eserlerini Türkçe’ye kazandırma çalışmaları 
kapsamında özenle seçilmiş 100’e yakın başucu ki-
tabı tercüme edilip yayımlanmıştır. Yayıncılık faali-
yetleri dinamik kuramlardan duygu kuramına, bebek 
araştırmalarından güdülenme kuramına, nörobiyolo-
jiden hipnoza zengin bir yelpazeyi içermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü Ulusal ve 
Uluslararası Bağlantılar
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Psikoterapi Enstitüsü faaliyetlerine başladığın-
dan beri bilimi referans almış ve bilgi paylaşımını 
amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de çevirisi 
yapılmamış bir çok kaynağı Türkçe’ye çevirmiş ve 
çevirmeye devam etmektedir. Ayrıca düzenlenmiş 
ve düzenlenmeye devam eden, alanında uluslara-
rası düzeyde uzman olan kişilerin eğitim ve atölye 
çalışmalarını içeren video materyallerimiz de yine 
bilginin sadece bizde saklı kalmayıp paylaşılması 
düsturuyla tüm gelişmek isteyenlere açıktır. Hedef-
lediğimiz amaç Türkiye’deki ruh sağlığı profes-
yonellerinin ulaşmak istedikleri makale, kitap vb. 

bilimsel kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak ve 
birlikte gelişerek ilerlemektir. Yayınlanan kitap-
larımız arasında; Masterson Tüm Kitapları Türk-
çe Çevirisi (2006-2012 yılları arasında), Allan N. 
Schore Tüm Kitapları Türkçe Çevirisi (2011-2014 
yılları arasında), Jung’un Öznelliğinde Kuramlar 
Arası Bir Gezinti (2014), Bütüncül Psikoterapide 
Rüyalarla Çalışmak (2017) vb. bulunmaktadır. Çe-
viri olan ve bizim kaynaklarımızdan faydalanarak 
hazırladığımız ve yayına sunduğumuz 230 kitap 
mevcuttur.

Psikoterapi Enstitü Yayınları
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Psikoterapi Enstitüsü olarak, bilginin paylaştıkça ço-
ğaldığı ve küresel manada, bilginin bizim gelişimi-
mize sağlayacağı katkının bilinciyle, eğitim faaliyet-
leri bizim en kıymet verdiğimiz noktalardan birisidir. 
Mesleki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi, Türkiye’de-
ki meslektaşlarımızla paylaşmak ve onların bilgi ve 
deneyimlerinden bu vesileyle faydalanıyor olmak, 
hem ülkemizdeki bilimsel faaliyetlerin artmasını ve 
kuvvetlenmesini, hem de biz ruh sağlığı profesyo-
nellerinin daha donanımlı ve daha faydalı olmamı-

zı sağlamaktadır. Bu amaç bizim için vazgeçilmez 
değerdedir. Eğitim faaliyetlerimiz arasında mesleki 
bilgilerimizin, meslektaşlarımızla paylaşılmasının 
yanı sıra, halka ve kurumlara yönelik faaliyetleri de 
kapsamaktadır. Bu doğrultuda Psikoterapi Enstitüsü 
Derneği ile ortak faaliyetler yürütmekteyiz. Ruh sağ-
lığı alanında meslek dışından olan kişileri bilgilen-
dirmek ve bu manada koruyucu ruh sağlığı görevini 
üstlenmek bizim sosyal sorumluluğumuzdur.

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim
Faaliyetleri

• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (16. Dönem Başlamıştır)
• Hipnoz Eğitimi
• Psikanalitik Psikoterapi Masterasyon Yaklaşımı
• Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi
• Duygu Odaklı Terapi Eğitimi
• Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi
• Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi
• Bütüncül Psikoterapide Rüya Analizi Eğitimi

Ruh Sağlığı Uzmanları İçin 
Programlanan Eğitimlerimiz
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İstanbul Avrupa Şubesi
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