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KOGNİTİF	  VE	  DAVRANIŞ	  

TERAPİLERİ	  DERNEĞİ	  (KDTD)	  	  

Söylediklerinize	  dikkat	  edin;	  
Düşüncelere	  dönüşür...	  
Düşüncelerinize	  dikkat	  edin;	  
duygulara	  dönüşür...	  
Duygularınıza	  dikkat	  edin;	  
davranışlara	  dönüşür...	  
Davranışlarınıza	  dikkat	  edin;	  
alışkanlıklara	  dönüşür...	  
Alışkanlıklarınıza	  dikkat	  edin;	  
karakterinize	  dönüşür...	  
Karakterinize	  dikkat	  edin;	  
kaderinize	  dönüşür...	  

Kognitif	  ve	  Davranış	  Terapileri	  Derneği,	  1995	  yılında	  kurulmuş,	  1996	  yılında	  Avrupa	  
Davranış	  ve	  Kognitif	  Terapiler	  Birliği	  (EABCT)'ye	  entegre	  olmuştur.	  	  KDTD'nin	  
kurucusu	  ve	  halen	  başkanlığını	  yürütmekte	  olan	  Prof.	  Dr.	  Mehmet	  Z.	  Sungur,	  2000-‐2002	  
yılları	  arasında	  Avrupa	  Davranış	  ve	  Kognitif	  Terapiler	  Birliği	  (EABCT)'nin	  başkanlığını	  
yapmıştır.	  Halen	  	  bu	  birliğin	  Psikoterapilerde	  Ortak	  Dil	  Kullanımı	  Birimi	  Başkanlığını	  
yapmaktadır.	  Uluslararası	  Kognitif	  Terapiler	  Birliği	  (IACP)	  Başkanı	  ve	  Beck	  Kognitif	  
Terapi	  Akademisi	  (ACT)'nin	  kurucu	  üyesi,	  sertifiye	  edilmiş	  eğiticisi	  ve	  konsültanı,	  
diplomat	  ve	  süpervizörüdür.	  Ayrıca,	  Avrupa	  Seksoloji	  Federasyonu	  (EFS)	  Yönetim	  
Kurulu	  Üyesi	  ve	  Dünya	  Seksoloji	  Birliği	  (WAS)	  Cinsel	  Sağlık	  Günü	  	  ülke	  temsilcisidir.	  
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Değerli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çalışanları; 
1995 yılında kurduğumuz Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD), 1996 yılında Avrupa 

Davranış ve Kognitif Terapileri Derneği (EABCT) ile bütünleşmiştir. Kuruluşundan bu yana iki 
Avrupa kongresi (EABCT 2001, 2017 yıllarında) ve bir Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği (IACP 
2011 yılında) Kongresi olmak üzere kognitif ve davranış terapileri alanında 3 temel kongre ve 

birçok uluslararası kongre düzenleme onur ve görevini başarıyla tamamlamıştır. 
2011 yılında düzenlenen ve bir dünya kongresi niteliği taşıyan 7. Uluslararası Kognitif Psikoterapi 

Kongresi'ne 60'ı aşkın ülkeden 1100 civarında profesyonel katılmış ve bizleri onurlandıran anlamlı 
ve olumlu geri bildirimler vermişlerdir. 

 
KDTD, 2000 yılında yine İstanbul'da "Uluslararası 1. Cinsel İşlev Bozuklukları Konvansiyonu'nun 

ev sahipliğini başarıyla tamamlayarak cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları alanında ülkemizde 
ilk uluslararası kongrenin de düzenlenmesini sağlamıştır. 

 
KDTD, ayrıca ülkemizde 4 Uluslararası katılımlı Ulusal KDT kongresi düzenlemiştir. Düzenlediğimiz 

her ulusal kongrenin bir öncekinden daha kapsamlı ve nitelikli olması temel hedefimiz olmuştur. 
2019 yılının 7-10 Kasım tarihleri arasında bir ilk olarak "5. Uluslarası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve 

Ergen KDT Kongresi'ni” yine İstanbul'da düzenleyeceğiz. 
 

Birçoğunuzun bildiği gibi KDTD her zaman iyi bir model olma ve ülkemizde bu alanda yapılan 
yenilikçi hareketlerle öncülük yapma motivasyonu ile hareket eden bir dernektir. Bu bağlamda 

ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik KDT eğitimini yıllar 
önce yine ilk kez derneğimiz aracılığıyla başlatılmış ve halen büyük bir ilgi ile devam etmektedir. 
Bu kongremizde aynı amaç doğrultusunda ilk çocuk ve ergen KDT kongresini, 

gelenekselleştirdiğimiz KDT kongresine entegre etme kararı aldık. Bu nedenle kongremizin adını 
"5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk-Ergen KDT Kongresi” koymayı uygun bulduk.  
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Umuyoruz ki çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan ve emek veren ruh sağlığı 

profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek yönünden anlamlı ve yararlı bir kongre olacaktır. 
Teknikten öteye gitmeyen mekanik uygulamalar yerine daha bütüncül ve anlamlı uygulama 

becerileri kazandırmanın önemini vurgulamak için kongre temasını "KDT ve Yeni Açılımları” olarak 
belirlemiş bulunuyoruz. 

 
Kongremize şu ana kadar çocuk, ergen ve yetişkin KDT alanlarında çalışan toplam 5 değerli 

konuk davet ettik. Yapacakları çalışma grupları ve verecekleri konferansların içeriğini bu duyuruda 
ve web sayfamızda bulabilirsiniz. 

 
Kongremizin ilk gününde yapılacak kongre öncesi çalışma gruplarını izleyerek devam eden 

günlerde yarım günlük kongre içi çalışma grupları, paneller, uzmanla buluşma saatleri ve 
konferanslar düzenlenecektir. 

 
KDT alanında bilgi ve becerilerini arttırarak insan acılarını azaltmaya çalışan ve bunun için EABCT 
eğitim standartlarına göre düzenlenen uzun soluklu eğitimlerle çeşitli zorlukları göze alarak, 

yurdumuzun çeşitli yörelerinden katılan siz değerli öğrencilerimiz için bu tür kongreler 
düzenlemenin yapabileceklerimizin en azı olduğunu düşünüyoruz. Aynı etkinliklerin alana ilgi 

duyan yeni arkadaşlarımız için ruh sağlığı profesyonellerine yararlı ve anlamlı olacağına yürekten 
inanıyoruz. 

 
Bu vesileyle Avrupa KDT Birliği (EABCT) standartlarına göre eğitim almış ve almakta olan ve 

EABCT tarafından "KDT Terapisti” ünvanı alan ve alacak tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. 
Konuya ilgi duyan hem yetişkin hem de çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan tüm 

profesyonellerini bu kongrede görmek ve tanımak istiyor, kongrelerin bilimsel düzeyinin 
katılımcıların katkısı ile artacağının farkındalığı içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. 

 
SEVGİ ve SAYGILARIMIZLA 

 
KDTD Kongre Düzenleme Kurulu adına, 

 
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur 
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Kongre çalışmalarımız hızla devam 
ederken... 

3 Şubat 2019 akşam saatlerinde haftalar 
öncesi planlanmış dernek toplantımızı 
gerçekleştirdik. Toplantı, derneğimiz 
yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Sungur'un üzücü trafik kazası nedeniyle 
ertelenebilirdi. Ancak Mehmet Hoca 
2019'da gerçekleştirilecek kongremiz 
yolunda bir ertelemeyi kabul etmedi. 
Umarız büyük emek ve fedakarlıklarla 
düzenlenecek 5. KDT Kongresi'nden 
olabildiğince faydalanabilirsiniz.  

Sevgi ve saygılarımızla. 

Joe Oliver  ile Adanmışlık ve Kabul Terapisi eğitimini gerçekleştirdik... 

Joe Oliver ile harika bir ACT eğitimini daha tamamladık. Başta Joe Oliver'a, harika ardıl çevirisi 
nedeniyle Yusuf Sivrioğlu'na ve tabi ki tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürler...	  

EABCT standartlarında KDT eğitimleri 
devam ediyor... 

KDTD bünyesinde EABCT (Avrupa Kognitif 
ve Davranış Terapileri Derneği) 
standartlarında eğitimin süpervizyonu için 
Gaziantep'teydik. Eğitim görenlere katılımları 
ve misafirperverlikleri için teşekkürler.	  
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KDTD'de Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) eğitimi katılamayan meslektaşlarımız için 
tekrar edildi... 
 
3 Modül (3 hafta sonu) olarak planladığımız ACT (Kabul ve Adanmışlık Terapisi) eğitiminin ilkini  
2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirdik. O tarihlerde bu eğitimi kaçıran meslektaşlarımızdan gelen 
istek üzerine 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde ACT eğitiminin 1. Modülü tekrar düzenlendi. 3 hafta 
sonu yapılması planlanan 'ACT Temel Eğitimini' bitiren meslektaşlarımız, Joe Oliver yönetiminde 
yapılacak olan süpervizyon grubuna Eylül 2019 tarihinde katılabilme hakkı kazanacaktır. 

Bu eğitim; ACT bilgi ve becerilerinin, grup aktiviteleri, terapi videoları, deneyimsel egzersizler ile 
interaktif bir şekilde eğitimciler gözetiminde gerçekleşmiştir. Katılımcıların yetkin birer terapist 
olma yolunda önemli olan akran süpervizyonu ve süpervizyon eğitimleri ile de desteklenmesi 
amaçlanmıştır. Eğitime katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Mehmet Sungur’la Bilişsel Davranışçı Sistemik Çift ve Cinsel Terapi eğitim programı 
başladı... 
Değerli Ruh Sağlığı Profesyonelleri, 
Prof. Dr. Mehmet Sungur tarafından 9 oturumluk (ayda 8 saat) toplam 72 saatlik Bilişsel- Davranışçı- 
Sistemik Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi düzenlenmiştir. Her ay 2 kez toplanarak gerçekleştirilen bu 
eğitimin amacı, ruh sağlığı alanında çalışan meslek gruplarından gelen profesyonellere Çift ve Cinsel 
terapi alanlarında bilgi ve beceri kazandırarak, bu alanlarla ilgili yardım arayışı içinde olan birey ve 
çiftlere verilecek değerlendirme, danışma ve 
tedavi hizmetinin niteliğini iyileştirmektir. Hem 
teorik bilgi, hem de uygulama becerileri 
kazandırmaya yönelik bu eğitim rol oynama, 
gerçek vakalar üzerinden tartışma ve videolar 
aracılığıyla yapılmaktadır. Eğitimin 
danışanlarımıza verilen hizmetin niteliğini 
artırması beklenmektedir. Eğitimde 
kitaplardan ya da çeşitli kaynaklardan 
ulaşılabilecek klasik bilgilerden çok, doğrudan 
uygulamada yararlı olabilecek bilgi ve beceri 
kazandırmaya önem verilmektedir.  



	  

	  

Multipl	  	  Skleroz	  (MS)	  genç	  erişkinlerde	  	  

görülen	  	  merkezi	  sinir	  sisteminin	  kronik	  

inflamatuar	  hastalığıdır.	  MS’te	  görülen	  

psikiyatrik	  belirtilerin	  oranı,	  diğer	  kronik	  ve	  

nörolojik	  hastalıklardan	  daha	  yüksektir	  

Bunlar	  hem	  hastalığın	  doğrudan	  merkezi	  sinir	  

sistemi	  üzerindeki	  etkilerine	  bağlı	  olarak,	  

hem	  de	  hastalık	  sürecinin	  getirdiği	  zorlanma	  

ve	  yeti	  yitimine	  bağlı	  olarak	  oluşabilmektedir.	  

Psikiyatrik	  eş	  tanıların,	  özellikle	  depresyon	  ve	  

anksiyetenin	  varlığı,	  genellikle	  hastalık	  

semptomlarında	  artış,	  yaşam	  kalitesinde	  

azalma	  ve	  tedavi	  uyumunda	  bozulma	  ile	  

birliktedir.	  	  	  

MS	  hastalarında	  hastalığa	  uyumun,	  	  diğer	  

kronik	  hastalıklardan	  daha	  	  zorlayıcı	  olduğu	  

bildirilmektedir.	  Hastalığın	  öngörülemez	  ve	  

belirsiz	  bir	  seyri	  olmasından	  	  dolayı	  gelecekle	  
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MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA BİLİŞSEL –DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM 

AÇISINDAN HASTALIĞA UYUM SÜRECİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR 

Psikiyatrist	  M.	  Sıla	  Yazar 

ilgili	  	  belirsizlik,	  üretken	  yaşta	  iş,	  sosyal	  ve	  

günlük	  yaşamda	  kayıplar	  psikososyal	  uyumda	  

güçlükler	  yaratan	  başlıca	  unsurlardır	  .	  	  

MS	  hastalarında	  hastalığa	  psikososyal	  uyum	  

sürecinde,	  	  hastalıkla	  ilgili	  faktörler	  kadar,	  bir	  

dizi	  bilişsel	  ve	  davranışsal	  faktör	  tarafından	  

belirlenen	  bireysel	  	  farklılıkların	  da	  önemli	  

olduğu	  bildirilmektedir.	  MS	  hastalığına	  

psikolojik	  uyumda	  oynadığı	  belirleyici	  rol	  

açıkça	  tanımlanmış	  olan;	  baş	  etme	  yolları,	  

sosyal	  destek	  gibi	  unsurların	  yanı	  sıra,	  kişinin	  

hastalığın	  kendisi	  için	  neyi	  temsil	  ettiği	  ve	  

semptomları	  nasıl	  yorumlayıp	  hastalığı	  nasıl	  

deneyimlediği,	  bu	  doğrultuda	  nasıl	  

davranışssal	  yanıtlar	  verdiği	  gibi	  bilişsel	  

unsurların	  da	  	  hastalığa	  uyum	  sürecinde	  	  

belirleyici	  olabileceği	  vurgulanmaktadır.	  	  

MS'te	  gelişen	  psikopatolojik	  semptomlara	  

zemin	  hazırlayan	  ruhsal	  süreçlere	  bilişsel	  

kuram	  açısından	  bakıldığında,	  erken	  dönem	  

MS’de	  görülen	  psikolojik	  zorlanma	  ve	  işlevsel	  

bozulma	  çoğu	  zaman	  hastalığın	  şiddetiyle	  

ilgili	  değişkenlerden	  daha	  çok,	  bilişsel	  ve	  

davranışsal	  faktörlerle	  ilişkili	  görülmektedir.	  

Hastalığa	  özgü	  olumsuz	  inançlar	  ve	  bununla	  

ilişkili	  davranışlar	  özellikle	  işlevsel	  bozulma	  
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için	  belirleyicidir.	  Örneğin	  hastanın	  hastalık	  

semptomlarına	  verdiği	  "ya	  hep	  ya	  hiç"	  	  

şeklinde	  bir	  bilişsel	  çarpıtma	  sonucunda	  ,	  

“kaçınma	  veya	  semptomların	  azalacağını	  

umarak	  gereğinden	  fazla	  istirahat	  etme”	  gibi	  

davranışsal	  yanıtlara	  sebep	  olabilen	  “hastalık	  

kimliği”	  	  işlevsel	  bozulma	  ile	  sonuçlanır.	  

Psikolojik	  zorlanmayı	  belirleyen	  bilişsel	  

unsur	  ise,	  	  	  güvensizlik	  duyguları,	  onaylanma	  

ihtiyacı,	  hedeflerine	  ulaşmada	  yetersizlik	  

düşünceleri	  gibi	  hastalıkla	  ilişkili	  

özelliklerden	  bağımsız	  olan	  hastanın	  kendisi	  

hakkındaki	  olumsuz	  inançlarıdır.	  	  Dolayısıyla	  

hastalığın	  	  hem	  erken	  hem	  de	  ilerleyen	  

dönemlerinde	  işlevsel	  ve	  	  psikolojik	  

zorlanmanın	  devam	  etmesi	  ve	  yaşam	  

kalitesinin	  bozulması;	  	  hastalıkla	  ilgili	  yeti	  

yitimi,	  kayıplar	  ve	  bunun	  sonucunda	  gelişen	  

sosyal	  ve	  çevresel	  unsurlarla	  ilgili	  olduğu	  

kadar,	  kişinin	  bilişsel	  ve	  davranışsal	  olarak	  

stresli	  durumlara	  verdiği	  yanıt	  tarzı	  

tarafından	  da	  belirlenir.	  Böylece	  gerek	  genel	  

gerekse	  hastalığa	  özgü	  işlevsel	  olmayan	  

düşünceler	  ve	  tutumların	  her	  	  ikisi	  	  de	  

hastalığa	  uyum	  sürecinde	  önemli	  rol	  

oynayabilmektedir.	  	  

MS’de	  psikososyal	  uyum	  güçlüğünü	  bilişsel	  

süreçler	  açısından	  ele	  alan	  yaklaşıma	  göre,	  

MS	  semptomları,	  diğer	  insanların	  tepkileriyle	  

ilgili	  olumsuz	  inançlar,	  kaçınma	  ve	  	  sosyal	  

aktivitenin	  azaltılması	  sonucunda	  	  yalnızlık	  ve	  

depresif	  	  duygudurumun	  ortaya	  çıkmasına	  yol	  

açar.	  Bu	  durum	  kişinin	  	  bedensel	  

semptomlarına	  gereğinden	  fazla	  

odaklanmasına	  yol	  açan	  bir	  döngü	  ile	  

sonuçlanır.	  Bilişsel	  Davranışçı	  Terapi	  (BDT)	  	  

yaklaşımları	  bu	  döngüyü	  kırarak,	  kişinin	  

olumsuz	  duygularla	  baş	  etmesini,	  işlevsel	  

olmayan	  inançları	  tanımasını	  ve	  	  bunların	  

yerine	  alternatif	  inançlar	  ve	  tutumlar	  

üretmesini	  hedefler.	  BDT,	  MS	  hastalarında	  

bilişsel	  unsurların	  daha	  işlevsel	  olarak	  yeniden	  

yapılandıran,	  problem	  odaklı	  sorun	  çözme	  

becerilerini	  destekleyen	  özellikte	  

yaklaşımlarıyla	  algılanan	  hastalık	  yükünü	  

azaltmada	  ve	  hastanın	  iyilik	  halinin	  

geliştirilmesinde	  etkili	  olmaktadır.	  	  

	  MS	  hastalığına	  psikolojik	  uyum	  sürecinde,	  	  

hastaların	  hastalıkla	  ve	  hastalığın	  sonuçlarıyla	  

ilgili	  inanç	  ve	  tutumlarının	  bilişsel-‐davranışçı	  

yaklaşımlarla	  modifiye	  edilebilir	  olması,	  

hastaların	  MS	  hastalığına	  ve	  tıbbi	  prosedürlere	  

uyum	  sürecine	  yardım	  etmek	  açısından	  umut	  

vericidir.	  	  MS’li	  hastalarda	  görülen	  hastalığa	  

uyumla	  ilgili	  bilişsel	  süreçlerin	  anlaşılması,	  	  bu	  

temelde	  BDT	  uygulamalarının	  planlanmasına,	  

hastalığa	  uyumla	  ilgili	  	  güçlüklerle	  baş	  edilmesi	  	  

ve	  eğer	  gelişmişse	  psikiyatrik	  	  bozukluklara	  

yönelik	  psikoterapötik	  	  uygulamaların	  	  

planlanmasına	  katkıda	  bulunacaktır.	  	  
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Psikolog	  Bahar	  Ayan 

Şizofreni	  kavramı	  tam	  olarak	  tanımlanamamakla	  birlikte	  
kişinin	  gerçek	  ile	  gerçek	  dışı	  arasındaki	  farkı	  ayırt	  etmesini	  
zorlaştıran,	  düşünce,	  duyuş	  ve	  davranışlarında	  önemli	  
bozulmalar	  görülen	  heterojen	  bir	  bozukluk	  olduğu	  
belirtilmektedir.	  Bu	  nedenle	  de	  belirtilerin	  ortaya	  çıkış	  şekli	  
hastadan	  hastaya	  farklılık	  göstermektedir.	  Şizofreninin	  
genellikle	  25	  yaşından	  önce	  başlayan,	  yaşam	  boyu	  devam	  eden	  
ve	  her	  çeşit	  sosyal	  sınıfta	  görülebilen	  bir	  hastalık	  olduğu	  
bilinmektedir.	  
	  
Ciddi	  ruhsal	  bozuklukların	  en	  yaygını	  olan	  fakat	  tam	  olarak	  
tanımlanamayan	  şizofreni,	  Ruhsal	  Bozuklukların	  Tanısal	  ve	  
İstatiksel	  El	  Kitabı	  5.	  baskısında	  (DSM-‐5)	  şizofreni	  spektrumu	  
olarak	  tanımlanır.	  

Şizofreninin	  yaşam	  boyu	  görülme	  sıklığı	  genel	  nüfusta	  %0.5-‐1’dir	  yani	  yaklaşık	  100	  kişiden	  
birinde	  yaşamı	  boyunca	  şizofreni	  gelişecektir.	  Cinsiyet	  açısından	  bakıldığında	  ise	  herhangi	  bir	  
farklılık	  bulunmamış;	  kadın	  ve	  erkeklerde	  eşit	  yaygınlıkta	  olduğu	  görülmüştür.	  Fakat	  
erkeklerde	  başlama	  yaşının	  kadınlara	  göre	  daha	  erken	  olduğu	  belirtilmiştir.	  
	  
Şizofreni	  hastalarında	  genetik	  faktörün	  belirgin	  rolü	  yapılan	  araştırmalar	  ile	  kanıtlanmıştır.	  Bu	  
nedenle	  de	  kan	  bağı	  olan	  akrabaları	  arasında	  şizofreni	  hastaları	  bulunanlarda	  şizofreni	  görülme	  
olasılığı	  genel	  toplumdan	  daha	  yüksektir.	  Fakat	  sadece	  genetik	  faktörlerin	  etkisi	  değil	  çevresel	  
faktörlerin	  etkisinden	  de	  bahsedilmekte	  ve	  şizofreni	  kompleks	  bir	  hastalık	  olarak	  kabul	  
edilmektedir.	  

DSM-‐5’e	  göre	  şizofreni	  tanısı	  koyabilmek	  için	  en	  az	  6	  aylık	  süre	  içerisinde	  aşağıdaki	  
belirtilerden	  en	  az	  2	  ya	  da	  daha	  fazlasının	  1	  aylık	  sürenin	  büyük	  çoğunluğunda	  görülmesi	  
gerekmektedir.	  
	  
Tanı	  ölçütleri;	  
1-‐	  Sanrılar	  
2-‐	  Varsanılar	  
3-‐	  Darmadağın	  konuşma	  (örn.	  Sık	  sık	  konudan	  sapma	  gösterme	  ya	  da	  anlaşılmaz	  konuşma)	  
4-‐	  İleri	  derecede	  dağınık	  davranış	  ya	  da	  katatoni	  davranışı	  
5-‐	  Silik	  (negatif)	  belirtiler	  (duygusal	  katılımda	  azalma	  ya	  da	  kalkışamama).	  
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Şizofreni	  hastalarında	  ortak	  olarak	  dikkat,	  yürütücü	  işlev,	  çalışma	  belleği	  ve	  epizodik	  bellek	  gibi	  
alanlarda	  bilişsel	  bozulmalar	  olduğu	  gözlenmiştir.	  Hastaların	  çoğu	  diğer	  normal	  bireyler	  gibi	  
normal	  zeka	  katsayısına	  sahip	  olsa	  bile	  her	  şizofreni	  hastası	  hastalık	  öncesi	  döneme	  göre	  bilişsel	  
bozulma	  yaşayabilmektedir.	  Bu	  bilişsel	  bozulmalar	  şizofreni	  hastaların	  psikotik	  olmayan	  
akrabalarında	  da	  daha	  hafif	  olmakla	  birlikte	  mevcuttur.	  Yapılan	  çalışmalar	  şizofreni	  
hastalarında	  görülen	  bilişsel	  bozuklukların	  bazı	  semptomların	  gelişimine	  neden	  olabileceğini	  
aynı	  zamanda	  bu	  semptomların	  sonucu	  olarak	  da	  karşımıza	  çıkabileceğini	  göstermiştir.	  Bu	  
semptomlardan	  en	  güçlü	  belirleyicilerin	  ise	  negatif	  semptomlar	  olduğu	  belirtilmiştir.	  

Şizofreni,	  hastalığın	  ilk	  dönemlerinde	  bazı	  
sinyaller	  verir	  fakat	  kişi	  ve	  çevre	  
tarafından	  bu	  durumun	  tam	  olarak	  ne	  
anlama	  geldiği	  anlaşılamamaktadır.	  Kişi,	  
hastalık	  öncesi	  yaptığı	  günlük	  aktiviteleri	  
yapmamaya	  başlar,	  yapmaktan	  zevk	  aldığı	  
aktiviteler	  artık	  zevk	  vermemeye	  başlar,	  
motivasyonu	  kaybolur,	  duygusal	  tepkileri	  
zayıflar,	  normal	  zamanlarda	  gösterdiği	  
davranışlardan	  farklı	  olarak	  ve	  ‘garip’	  diye	  
nitelendirilen	  davranışlar	  sergilemeye	  
başlar.	  Bunlarla	  birlikte	  şizofreni	  
hastalarının	  ilk	  dönemlerinden	  itibaren;	  	  

Pozitif Semptomlar Negatif Semptomlar 

Sanrı Aloji 

Varsanı Avolusyon 

Dezorganize davranışlar Anhedoni 

Dezorganize konuşma Afektif düzleşme 

 Sosyal izolasyon 

sosyal	  hayattan	  uzaklaşma,	  sürekli	  şüphe	  duyma,	  öz-‐bakımında	  azalma,	  duygusal	  ifadelerin	  
zayıflaması	  ve/veya	  kaybolması,	  aşırı	  tepkiler	  verme	  (aşırı	  gülme	  veya	  önemsiz	  bir	  olaya	  
ağlama),	  normalden	  fazla	  uyuma	  veya	  çok	  daha	  az	  uyuma,	  mantıksız	  konuşmalar,	  
konsantrasyon	  eksikliği	  gibi	  durumlar	  görülmektedir.	  Tüm	  bu	  belirtilerin	  çeşitliliği	  ve	  şiddeti	  
kişiden	  kişiye	  farklılık	  gösterebildiği	  gibi	  farklı	  bir	  sağlık	  sorununa	  da	  işaret	  edebilir.	  Bu	  nedenle	  
alanında	  uzman	  kişilerden	  yardım	  alınması	  önerilir.	  
	  
Şizofreni,	  sadece	  hastayı	  değil	  hasta	  yakınlarınıda	  etkileyen	  ciddi	  bir	  hastalıktır.	  Hastada	  beliren	  
düşünsel,	  duygusal	  ve	  davranışsal	  farklılıklar	  ilk	  olarak	  çevre	  yani	  hastanın	  ailesi	  tarafından	  
farkedilir.Fakat	  hastalık	  konusunda	  yanlış	  yada	  yetersiz	  bilgiye	  sahip	  olan	  ailelerde	  hastalık	  
süreciyle	  birlikte	  birçok	  sorunda	  görülebilmektedir.	  Bazı	  ailelerde	  de	  inkar	  durumu	  oluşmakta	  
ve	  erken	  tanı	  ve	  tedavi	  durumunu	  engellemektedir.	  

Tablo	  1.	  Şizofreninin	  Pozitif	  ve	  Negatif	  Semptomları	  

Şizofreni	  hastalarının	  aile	  yakınları	  incelendiğinde	  utanç,	  korku,	  çaresizlik,	  suçluluk	  ve	  öfke	  
gibi	  duyguların	  ortaya	  çıktığı	  hatta	  bazı	  aile	  üyelerinde	  anksiyete	  ve	  depresyon	  durumları	  
görülmüştür.	  
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Tüm	  bunlarla	  birlikte	  hastalık	  sürecinde	  hasta	  yakınlarının	  önemli	  bir	  parça	  oldukları	  
yadsınamaz	  bir	  gerçektir.	  Çünkü	  hasta	  ile	  ilk	  ve	  uzun	  süreli	  ilişkiyi	  aile	  yakınları	  kurmaktadır.	  
Bu	  da	  hastalık	  seyrini	  olumlu	  yada	  olumsuz	  etkileyen	  önemli	  bir	  faktördür.	  
	  
TEDAVİ	  SÜRECİ	  
Gelişen	  ruh	  sağlığı	  çalışmalarıyla	  birlikte	  şizofreni	  tedavisi	  üzerinde	  çeşitli	  yaklaşımlar	  
geliştirilmiştir.	  Temel	  olarak	  farmokoloji	  yani	  ilaç	  tedavisi	  alınsa	  da	  psikososyal	  destek	  ve	  
psikoterapi	  yaklaşımlarınında	  olumlu	  sonuçlara	  neden	  olduğu	  çeşitli	  araştırmalarla	  
kanıtlanmıştır.	  
	  
Hastalığın	  alevlenme	  dönemlerinde	  hastane	  yatışı	  sağlıklı	  görülür.	  Diğer	  süreçler	  için	  
farmokoterapi	  ve	  hastaya	  en	  uygun	  olan	  terapi	  yöntemi	  seçilir.	  Sosyal	  beceri	  eğitimlerinin	  
kazandırıldığı	  psikososyal	  terapiler,	  grup	  terapileri,	  sanat	  terapisi,	  diyalektik	  davranışçı	  terapisi	  
ve	  bilişsel	  davranışçı	  terapi	  şizofreni	  tedavisinde	  kullanılan	  terapi	  yaklaşımlarındandır.	  Bu	  
terapi	  yaklaşımları	  arasından	  en	  etkili	  yöntemin	  ilaç	  ve	  BDT	  yaklaşımının	  birlikte	  kullanıldığı	  
süreç	  olduğu	  yapılan	  araştırmalar	  ile	  kanıtlanmıştır.	  Bu	  yolla	  hastalardaki	  bilişsel	  çarpıtmaları	  
düzeltme,	  çekingenliklerini	  azaltma	  ve	  yargılama	  hatalarını	  düzeltmek	  amaçlanır.	  Ayrıca	  varsanı	  
ve	  sanrılarında	  düzelmeler	  olduğu	  da	  gözlemlenmiştir.	  
	  
Bu	  tedavi	  yöntemleri	  ile	  birlikte	  hasta	  yakınlarının	  tedaviye	  katılımı	  tedavinin	  daha	  etkili	  
yürütülebilmesi	  açısından	  önemlidir.	  O	  yüzden	  de	  şizofreni	  tedavisi	  bir	  ekip	  çalışması	  olarak	  
görülür.	  



	  

	  	  

 

Derneğimize üye olmak için üyelik formunu doldurmanız gerekmektedir. Üyelik formuna internet sitemizden 

(www.kdtd.org.tr) ulaşabilirsiniz. 

Üyelik için gerekli evraklar: 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 

3. Lisans Diploma Fotolopisi 

4. Asistanlık Belgesinin Fotokopisi (Psikiyatri Asistanları İçin) 

5. Psikiyatri Hemşireliği Uzmanlık Fotokopisi (Psikiyatri Hemşireleri İçin) 

6. Aidat (Bu konuyla ilgili olarak derneğimizden bilgi alabilirsiniz.) 

Derneğimize üyeliğin avantajları: 

 

• Derneğimiz Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (EABCT) üyesidir ve ülkemizde eğitimleri 

EABCT tarafından akredite edilen tek dernektir. Dernek eğitimlerinden, dolayısıyla EABCT onaylı 

terapist ünvanı kazanma hakkından sadece dernek üyeleri faydalanmaktadır. 

• Derneğimiz EABCT onaylı düzenli eğitimlerinin yanı sıra yıl içinde eğitim imkanını artırmak için 

çeşitli çalışma grupları düzenlemektedir, dernek üyelerimiz bu çalışma gruplarına indirimli ücret 

ödeyerek katılabilmektedir.  

• Derneğimiz 20001 yılında EABCT, 2011 yılında ICCP kongreleri gibi KDT alanındaki en büyük iki 

kongreyi İstanbul’da düzenlemiştir. Ayrıca 2017 yılında yapılacak EABCT kongresini düzenlemiştir. 

Derneğimiz üyeleri, üye olmak için ödedikleri ücretten daha fazla bir indirimi yalnızca bu kongreye ve 

çalışma gruplarına kayıt yaptırarak geri almışlardır.  

• Derneğimiz 2 yılda bir KDTD Ulusal Kongresi’ni düzenlemektedir. Dördüncü ulusal kongremiz 2019 

yılında İstanbul’da düzenlenecektir. Derneğimiz üyeleri yine üyelik için gereken ücretin üstünde bir 

indirimle bu ve önümüzdeki yıllarda düzenli olarak düzenleyeceğimiz ulusal kongrelere ve kongre 

öncesi çalışma gruplarına katılma imkanı bulacaklardır. 

• Derneğimiz üyeleri, iletişim ağımız sayesinde yukarıda sözü edilen eğitim faaliyetleri ve kongrelerden 

öncelikli olarak haberdar olma şansını yakalayacaktır. 

• Derneğimizin bir amacı da benzer ilgi alanlarına sahip üyelerimizi aynı çatı altında buluşturmaktır. 

Haberleşme ağımız sayesinde üyelerimizin birbiriyle iletişim içinde olması da sağlanmaktadır. 
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• Derneğimizin temel amacı, KDT alanında kurumsal bir yapıyı yerleştirmek, terapist yetiştirme 

alanında standart bir etiğim uygulamaktır. Derneğimiz üyeleri yukarıda sözü edilen avantajların yanı 

sıra bu kurumsal yapının çeşitli getirilerinden de faydalanma şansı bulacaklardır. 

• Dernek üyelerimiz düzenli olarak çıkan bu bülteni belirli aralıklarla ücretsiz alma fırsatına sahip 

olacaklardır.  

• Dernek üyelerimize IACP (Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği) üyeliği indirimli olarak 

sağlanacaktır.  
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