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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Depresyon nedir? 

 Derin üzüntülü bir duygudurum içinde, 

düşünce, konuşma ve hareketlerde 

yavaşlama, ilgisizlik, isteksizlik, 

mutsuzluk, hayattan zevk alamam, 

değersizlik ve intihar gibi duygu ve 

düşüncelerle seyreden; fizyolojik 

işlevlerde yavaşlamanın da görüldüğü bir 

sendromdur… 

 Depresyon bir semptom topluluğu… 

 Pek çok klinik tabloya eşlik edebilir… 

 Diyabet, hipotiroidi, hipertiroidi, addison 

hastalığı v.s. 

 Bu semptomların belirli süre ve şiddet 

ölçütlerini karşılaması ile karşımıza 

depresif bozukluklar çıkar… 
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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Depresif bozukluk tipleri 

 Depresif bozukluk tipleri: 

• Major depresif bozukluk (tek ya da 

yineleyen epizodlu) 

• Distimik bozukluk 

• BTA depresif bozukluk 

 Yaşam boyu gelişme sıklığı kadınlarda 

%10-25, erkeklerde % 5-12 

 İkinci bir epizod geçirme riski açısından 

cinsiyet farkı yok (% 50) 

 En sık başlangıç 30-45 yaş arası  

 Sosyoekonomik durumla ilgili veriler 

belirsiz 

 Ayrı-boşanmış kişilerde daha sık 

 Bekar kadınlar ve evli erkeklerde daha 

az! 
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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Depresif bozukluk tipleri 

 Etyolojisi multifaktöryel… 

• Psikososyal faktörler 

(Olumsuz yaşam olayları, 

fazlaca uyarana maruz 

kalma, kişilik özellikleri, 

bilişsel etmeler…) 

• Biyolojik faktörler… 
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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Major depresif bozukluk 
 DSM-IV-TR ölçütleri 

 En az birisi depresif duygu durum veya anhedoni olmak 

üzere aşağıdakilerden en az beşinin iki hafta süresince 

hemen her gün var olması 

• Depresif duygudurum 

• İlgi Kaybı 

• Uyku Bozukluğu 

• İştah-kilo değişikliği 

• Halsizlik-enerji kaybı 

• Psikomotor retardasyon-ajitasyon 

• Değersizlik-kararsızlık-suçluluk hisleri 

• Dikkat toplamada güçlük-unutkanlık 

• Ölüm ve intihar düşünceleri 

 ICD-10 ölçütleri 

 Çökkün duygudurum, ilgisizlik, haz alamama, enerji azlığı, 

çabuk yorulma, etkinlik azalması, yorgunluk, dikkati 

toplayamama, benlik saygısında azalma, suçluluk değersizlik 

düşünceleri, geleceğe ilişkin karamsarlık, güvensizlik, 

kendine zarar verme-özkıyım düşünceleri, uyku bozukluğu, 

iştah sorunları 

 İki haftalık süre-en az dört belirti… 
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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Değişen paradigmalar 

Önceden Şimdi 

Durumsal veya endojen 

Biyoloji ve çevre 

etkileşimi 1 

Tedaviye yanıt oranları 

ve tam düzelme ihtimali 

yüksek 

Zamanla sonuçları 

kötüleşen progresif 

bozukluk 2 

Bilinen hücre patolojisi 

yok, olası “kimyasal 

dengesizlik” 

Hücre patolojisi 

olduğuna dair ortaya 

çıkan kanıtlar 3 

Bekle ve gör yaklaşımı; 

alışkanlığa dayalı reçete 

yazma 

Agresif, bireye özgü 

tedavi gerekliliği 4 
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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Semptom topografisi 
Semptom Yolak 

Depresif ruh hali ve 
üzgünlük 

Orta prefrontal korteks, ön singulat korteksi 
ve orbitofrontal korteks 

Uygu bozuklukları 
Hipotalamik uyku-uyanıklık döngüsü, beyincik 
uyku merkezleri 

Konsantrasyon 
bozukluğu 

Dorsolateral prefrontal korteks 

Kilo ya da iştahta 
değişiklik 

Hipotalamus 

Yorgunluk ve enerji 
kaybı 

Fiziksel yorgunluk: striatum, serebellum ve 
spinal kord 

Mental yorgunluk: dorsolateral prefrontal 
korteks 

İlgi ve haz yoksunluğu 
Hipotalamus ve limbik haz merkezleri 
(nucleus accumbens) 

Değersiz hissetme ya 
da suçluluk duygusu ve 
intihar düşüncesi 

Amigdala, ön singulat korteks, orta prefrontal 
korteks, orbitofrontal korteks 

Psikomotor gerginlik ya 
da retardasyon 

Striatum, serebellum 
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DEPRESYON NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Depresyonda tedavi 

Tedavi 

Belirti ve Semptomların 

Azalması/İyileşmesi 
İşlevselliğin 
Yeniden  
Sağlanması 

Minimal  
Relaps/Rekürans  
Riski 
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DEPRESYON TEDAVİSİ 

Treatment Tedavi 

Depresif bozuklukta farmakoterapi 

 

 Başlangıçta uygulanan farmakoterapi ile 

tatmin edici sonuç alınamayan hastalar 

için tedavi stratejileri şunları içerir:     

• Başka bir antidepresana geçilmesi 

(potansiyel strateji olarak farklı bir 

sınıftan bir ajana geçilmesi önerilir 

örn. sınıf içinde 2 başarısızlıktan 

sonra) 

• Başka bir ajan eklenmesi (örn. 

lityum, tiroid, AA’lar vs.) 

• Farklı bir sınıftan başka bir 

antidepresan ile kombinasyon 
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DEPRESYON TEDAVİSİ 

Treatment Tedavi 

Depresyonda tam remisyonun önemi 

(n=292) 

*p<.001 

* İşlevsellik ölçümü için SOFAS kullanılmıştır 
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Frodl ve ark. J Clin Psychiatry 2004;65(4):492–99. 
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DEPRESYON TEDAVİSİ 

Treatment Tedavi 

Aktivitede artış: DLPFC, pregenual ve dACC, insula  

Aktivitede azalma: VMPFC, sgACC, amigdala, talamus, kaudat 

Antidepresan 
Tedaviyle Serebral 
Aktivite “Normale 
Dönebilir” 



DEPRESYONDA BDT 
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DEPRESYONDA BDT 



 Fizyolojik yol      Somatik Tedaviler 

 Çevresel olaylar       Kişilerarası Terapi 

 Duygu 

 Düşünce   Bilişsel Terapi  

 Davranışlar    Davranışçı Terapi 
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DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

BDT’nin etkinliği 
 İlaç tedavisi ile 

karşılaştırıldığında BDT ile 
tedavi edilen hastalarda 
yineleme oranları çok düşük 

 1986’dan günümüze birçok 
çalışma bu bulguları 
destekliyor 

 Meta analizler aynı yönde 
sonuçlar elde etmiş… 
 

 

 

 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

BDT özellikle hangi 

hastalarda? 
 İlaç tedavisini reddeden hasta 

 Hafif ve orta şiddette depresyon 

 Şiddetli depresyonda tedaviye 
destek 

 Psikososyal zorlanmaları olan 
hastalar 

 Kişilerarası sorunlar  

 Kişilik bozukluğu varlığı 

 Tedaviye uyum sorunu olması 

 Hasta tercihi 
 

 

 

 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyon BDT’sinin özellikleri 
 Terapist etkin (hasta sıklıkla edilgendir) 

 Genel ve karmaşık sorun, daha yalın 

sorunlara ve o sorunları küçük parçalara 

bölünür (hasta genel yakınmalar getirir) 

 Hastanın motivasyonunu arttırmaya 

dönüktür (hastanın motivasyonu düşüktür) 

 Önce davranışsal daha sonra bilişsel 

bileşen ele alınır 

 Başlangıçta haftada 2 seans…  

 Hafif depresyon ve ilaç tedavisi de alıyorsa 

başlangıçtan itibaren haftada bir seans 

olabilir… 

 İlerleyen haftalarda iki haftada bir seansa 

düşülebilir… 

 İlk seanslar hastanın ruhsal durumuna göre 

20 dak. a indirilebilir… 

 

 

 

 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda psikoeğitim 
 Hastalık belirtileri ile bireyin içinde bulunduğu 

koşullarla ilişkilendirilir 

 Sorunların çözümünde uygun olan yollar araştırılır 

ve tartışılır 

 Ruhsal eğitim gevşeme teknikleri, olumlu 

düşünme, keyif veren etkinliklere yönelme, sosyal 

becerileri geliştirme gibi konulara vurgu yapar 

 Terapi süreci boyunca depresyon ve tedavisine 

ilişkin bilgiler oturumlarda formel olmayan biçimde 

verilir. 

 Hastanın yakınmaları, öyküsü, duyguları 

düşünceleri üzerinden eğitim-iletişim  kanalı 

kurulur 

 Hasta beceri kazandıkça ruhsal eğitimin biçimi 

etkisi ve içeriği değişir. 

 Ruhsal eğitim’in etkili olması otomatik düşünce ve 

şemalarla çalışılan ileri evrelerde terapiyi 

kolaylaştırır, prognozu öngörmeye olanak verir.  

 

 

 

 

 

 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda psikoeğitim 
 Temel iletişim becerileri etkin kullanılır 

 Uygun soru sorma teknikleri 

 Hastanın hastalık ve tedavi yöntemi ile 

ilgili bilgileri öncelikle sınanır ardından 

açıklama yapılır 

 Eğitimi sürdürürken hastanın öyküsü ve 

yakınmaları ile ilişkilendirme önemli 

 Anlatım yalın ve anlaşılır olması, teknik 

olmayan bir dil kullanılması önemli 

 Bilgi aktarılırken kişinin eğitim düzeyi 

ve kültürel yapısı dikkate alınmalı 

 Uygun örnekler-metaforlar kullanmak  

 Bilimsel verilere dayalı anlatım 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda BDT aşamaları 
 İyi bir değerlendirme aşaması 

 İlk aşamada tedavi daha çok depresyon 

belirtilerine odaklanılır  

 Bu aşamada yaşam etkinliklerinin kaydının 

tutulması, işlevselliğin artırılmaya çalışıldığı 

davranışçı etkinlikler öndedir 

 Orta aşamada tedavi daha çok bilişsel 

değişime yönelir  

 Bu aşamada otomatik düşüncelerin 

saptanması, alternatif düşünce geliştirme ve 

sınama çalışmaları öndedir 

 Son aşama sürdürücü etkenlere yönelik 

çalışma ve nüks önlemeye odaklıdır.  

 Bu aşamada şemalara, daha derin bilişsel 

yapılara yönelik çabalar, bunları değiştirme 

ve hastayı bu yönde yüreklendirme ağırlık 

kazanır… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda BDT aşamaları 

 Depresyon konusunda ruhsal 

eğitim 

 Davranışsal etkinleştirme: duygu-

davranış ilişkisi 

 Depresyonun bilişsel modeli-duygu 

düşünce ilişkisinin 

açıklanmasıdüşünce kaydı, 

otomatik düşünceleri sorgulama, 

ara inançların incelenmesi 

 Kronik depresyonda şemalarla 

çalışma 

 Yinelemeyi önleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 

 BDT’deki temel değerlendirme 

aşamaları geçerli… 

 Depresyonda bazı alanlar ön plana 

çıkar… 

 Herhangi bir ruhsal bozukluğun 

temel bileşenlerinden uyku, iştah 

burada çok daha önem arzeder… 

 Duygular (kızgınlık, utanç ve keder 

gibi) daha önemli bilgiler sunmanın 

ötesinde şiddet konusunda da 

bilgiler verir… 

 Düşünceler, davranışlar ve 

kişilerarası ilişkilere özel bir önem 

verilir… 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 

 Hastanın yavaş cevap tarzına 

uygun beklemeler yapmalı… 

 Çok fazla cevap için zorlamamalı… 

 Nötral durumları bile negatif 

algılayabileceği beklenmelidir… 

 «Benden sıkıldı, beni istemiyor» 

 Ağlayan, susan hastada ona uygun 

yaklaşımlar sergilenmeli… 

 Ağlayan hastada ne yapmalı? 

 Susan hastada ne yapmalı? 

 Beck Depresyon ve Beck Anksiyete 

Ölçekleri uygulanabilir… 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 
 İyi bir yaşam öyküsü sorgusu 

yapılmalı… 

 Nerede doğdu, nasıl bir ailede 

yaşadı? 

 Ailede ruhsal bozukluğu, suisid 

girişimi olan birisi var mı? 

 Çocukluk dönemine ait unutamadığı 

olaylar ve travmalar mevcut mu? 

 Okul hayatı nasıldı? 

 Evliyse nasıl evlendi evlilik nasıl 

geçti, evlilikte önemli sorunlar 

yaşandı mı? 

 DEPRESYON BEKAR ERKEKLER 

ve EVLİ KADINLARDA DAHA SIK!!! 

DEPRESYONDA BDT 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 
 Bizim için yaşam öyküsünden de daha önemli olan şuan 

ki sorunlar ve onların gelişimi… 

 Bu konuda sorulabilecek sorular: 

 Duygudurumla ilgili: 

• Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

• Son haftalarda ve günlerde moraliniz nasıldı? 

• Üzüntü, mutsuzluk hissediyor musunuz? 

• Karamsarlık, kötü şeyler olacakmış gibi düşündüğünüz 

oluyor mu? 

• Kolay ağlar oldunuz mu? 

 Zevk almakla ilgili: 

• Neleri yapmaktan hoşlanırsınız? 

• Uğraşınız hobiniz var mı? 

• TV seyretmek, kitap okumaktan hoşlanır mısınız? 

• İş dışında neler yapmaktan hoşlanırsınız? 

• İnsanlarla beraber yapmaktan hoşlandığınız şeyler neler? 

• Bunlardan eskisi kadar zevk alabiliyor musunuz? 

• Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek neler hissettiriyor? 

• Eskiden zevk alarak yaptığınız şeyler neler? 

• Cinsel hayatınız nasıl? 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 
 Enerji kaybı ile ilgili: 

• Gücünüz nasıl? 

• Kuvvetiniz nasıl? 

• Eskiyle karşılaştırıldığında daha çabuk yoruluyor musunuz? 

 Psikomotor ajitasyon-retardasyonla ilgili: 

• Sinirlilik, çabuk kızma ve öfkelenme oluyor mu? 

• Etraftan çabuk sinirlendiğiniz ve öfkelendiğinizden 

bahsediliyor mu? 

• Durgunluk, konuşmama, konuşmak istememe var mı? 

• Yakınlarınız, arkadaşlarınız dışarıdan bu durumu fark 

edebiliyorlar mı? 

• Keşke biraz sussalar diyerek konuşulanlardan rahatsızlık 

duyduğunuz oluyor mu? 

• Huzursuzluk, yerinizde duramama, bulunduğunuz bir 

yerden hemen kalkıp gitme oluyor mu? 

 Bilişsel belirtilerle ilgili: 

• Kararsızlık var mı? 

• Düşüncelerinizde bir yavaşlama var mı? 

• Dikkatinizi toplamakta güçlük çekiyor musunuz? 

• Birileri konuşurken uçup gittiğiniz ne demişti dediğiniz 

oluyor mu? 

• Unutkanlık var mı? 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 
 Kendine bakış ile ilgili: 

• Kendinizi nasıl görüyorsunuz? 

• Bir iş yaparken kendinize güveniniz nasıl? 

• Geçmişle ilgili düşünceleriniz neler? 

• Keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle davransaydım 

şeklinde keşkeleriniz var mı? 

• Kendinizi cezayı hak etmiş, ya da cezalandırılıyormuş gibi  

hissettiğiniz oluyor mu? 

 Suisid ve ölüm düşünceleri ile ilgili: 

• Yaşamın anlamını sorguladığınız oluyor mu? 

• Hayattan bıktığınızı, keşke dünyada hiç olmasaydım 

dediğiniz? 

• Hayatınıza son vermeyi düşündüğünüz oluyor mu? 

• Herhangi bir yöntem düşünüp onunla yaşamıma son 

vereyim dediniz mi? 

• Hiç intihar  girişiminde bulundunuz mu? 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 
 Mevcut sorunların bir sorunlar listesi içinde özetlenmesi 

çeşitli yararlar sağlar. .. 

 Depresif hastaların sorunlarını somutlaştıran böylesine bir 

liste her şeyden önce sorunların sınırlandırılması yönünden 

önem taşır. .. 

 Yaşamın değişik alanlarında ortaya çıkan bir dizi rahatsız 

edici yakınmanın birkaç ana başlık altında toparlanabilmesi 

hastada umut oluşturur… 

 Çünkü birbirinden oldukça farklı ve içinden çıkılmaz sayı ve 

sıklıkta görünen sorunların temelde aynı sorunun farklı 

yaşam alanlarındaki görünümleri olduğunun anlaşılması 

sorunun çözümü ile ilgili umudu artırır… 

 Sorun listesinin yapılmasının bir yararı da hastanın terapist 

tarafından yeterince anlaşılmış olduğunu farketmesini 

sağlamasıdır. .. 

 Terapistinin yanından ayrılırken "Acaba sorunlarımın 

tamamını aktarabildim mi?" "Acaba unuttuğum önemli bir 

şey kaldı mı?" ya da "Acaba beni yeterince anladı mı?" diye 

düşünen hastaların sayısı az değildir… 

  Hastanın sorunlarıyla ilgili düşüncelerinin terapist 

tarafından anlaşılmış olması hastanın işbirliğini artıran en 

önemli etkenlerden biridir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme 
 Bu amaçla terapist hastanın anlattıklarını dinlerken o ana kadar 

anlatılanlardan ne anladığını özetleyerek, kendi anladığının doğ-

ruluğu konusunda hastadan geribildirim almalıdır… 

 Örneğin terapist hastasına "Şimdi buraya kadar anlattığınızı doğru 

anlayıp anlamadığımı kontrol etmek istiyorum. Yanlış anladığımı 

düşündüğünüz yerde lütfen beni düzeltin." diyerek sorunu 

özetler… 

 Sorun listesini de bu özetlediği sorunların içinden seçer… 

 Böyle bir listenin oluşturulmasının bir başka yararı ise tedavideki 

hedeflerin belirlenmesinde listenin anahtar rol oynamasıdır… 

 Depresif hastada ilk görüşme sırasında olası umutsuzluk ve intihar 

düşüncelerinin varlığını araştırmak çok önemlidir… 

 İntihar düşünceleri umutsuzluk kadar açık bir biçimde dile 

getirilmese bile umutsuzluk düşüncelerinin olduğu her olguda 

intihar düşüncelerinin varlığı araştırılmalıdır… 

 Ciddi bir umutsuzluk veya intihar düşüncesi olduğunda tedaviye 

yönelik ilk girişim bu düşünceler üzerine odaklanmalıdır… 

 Bazı terapistler intihar konusunu hastanın aklına getirmemek 

amacıyla bu konuda konuşmamayı tercih ederler… 

  İntihar genellikle tolere edilemeyeceği düşünülen durumlar ve 

bireyin bu tür durumları değiştirebilmek konusunda kendisini 

çaresiz hissettiğinde ortaya koyduğu bir tür sorun çözme girişimini 

sembolize eder… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 

 Tanımlayıcı Bilgi: Hasta B.Ö., 26 yaşında, 

bayan, bekar (nişanlı), üniversite mezunu, 

öğretmen olarak çalışıyor… 

 Sorun Listesi: 

 Son dört haftadır yoğun uyku bozukluğu, hayattan 

zevk alamama, içe kapanma, konuşmak 

istememe, çabuk yorulma, dikkat dağınıklığı ve 

konsantrasyon güçlüğü, kendini değersiz 

hissetme ve  karamsarlık yakınmaları mevcut… 

 Son zaman ait herhangi belirgin bir stres etmeni 

tanımlamıyor… 

 Hastanın 4 yıl kadar önce bir major depresif 

epizod öyküsü var. O dönemde işle ilgili  bir sorun 

yaşamış (müfettiş denetlemesinde aldığı uyarı)... 

 Bir buçuk yıl kadar önce de teyzesinin ölümü 

sonrası depresif epizod geçirmiş… 

 Her iki epizotta da antidepresan tedavi 

kullanımı… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 

 Tanı: Major depresif bozukluk, tekrarlayan 

epizodlu 

 Bilişsel Varsayımlar: 

 Sorun Yaşanan Durumlar ve Formülasyonu 

 Durum 1: Olay: Arkadaşlarıyla sinemaya gitme 

Duygu: Üzüntü, sıkıntı, yerinde duramama 

Davranış: Eve telefon açıp babanın sinirli olup 

olmadığını sorgulama Düşünce: Babam kızacak, 

kardeşlerime kötü davranacak Sonuç: Babamı 

sinirlendirmemeliyim 

 Durum 2: Nişanlısıyla tartışma Duygu: Öfke, 

sıkıntı, üzüntü Davranış: Nişanlısıyla 

alışverişteyken erken ayrılma Düşünce: Nişanlım 

da beni anlamıyor, bana değer vermiyor . Sonuç: 

Hem ailem hem de nişanlım beni anlamıyor, 

mutlu olamayacağım... 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 
 Erken yaşantılar: Baba sinirli ve ileri derecede otoriter 

olarak tanımlanıyor.  Sevgisini belli etmeyen, sağı solu 

belli olmayan bir baba… 

 Akrabalarının yanında çocuklarına ve eşine ismiyle hitap 

etmeyen birisi… 

 Eşine seslenirken de çocuklarından erkek çocuklarından 

birisinin ismini söyleyerek «….. Anası» diye sesleniyor… 

 Hastamız «en azından o şekilde ismim geçseydi ama 

babam benim yerime erkek evlat bekliyormuş bu nedenle 

istenmeyen çocuktum» ifadesini kullanıyor… 

 Baba sürekli eleştiren ve başkalarının yanında hakaret 

eden birisiymiş… 

 Sevilmeye değer olmadığı yönünde tutumlar, kararlarını 

onun adına hep ailesi vermiş… 

 Anne, bağımlı, babanın söylediklerine boyun eğen ve 

itiraz etmeyi dahi düşünmeyen birisi olarak 

tanımlanıyor… 

 Hayatta istediği şeyleri okumak ve iyi bir eş sahibi 

olmak olarak tanımlıyor… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 

 Erken yaşantılar (devam): Avukat olmak istiyor. 

Baba sadece öğretmenliğe izin verebileceğini ve 

Elazığ’da okuyabileceğini belirtiyor. 

 Koşullu İnançlar ve Kurallar: 

 Hiç hata yapmamalıyım… 

 İtirazsız kabul etmeliyim… 

 Ailemin isteklerini yerine getirmeliyim… 

 İyi bir evlilik yapmalıyım 

 Evlilikte de sorun olursa buna dayanamam… 

 Benim için dünya büyük zorluklarla dolu… 

 Rahat edebilmek için birilerine yaslanmalıyım… 

 Ortaya Çıkarıcı Etken: Nişanlısıyla ev eşyaları 

almak için alışveriş yaparken nişanlısının «çok 

fazla şey istiyorsun, bu kadarı fazla değil mi?» 

sözü… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 

 Sorun yaşanan durumlar: Evde babasıyla 

sürekli tartışma, kavgalar yaşama. Annenin çok 

desteklememesi. Babanın yoğun müdahaleci 

tutumları… 

 Sorunu artıran durumlar: Evde bulunma. 

Annenin babayı destekleyici yaklaşımlarının 

olmaması. Bağımlı kişilik özellikleri… 

 Sorunu azaltan durumlar: Bir kardeşinin 

destekleyici yaklaşımları, arkadaşlarıyla beraber 

olma, zaman zaman da nişanlısıyla buluşma (son 

zamanlarda sorunu azaltan durum olmaktan 

çıkıyor)… 

 Sürdürücü etkenler: Ailede sürekli tartışma 

ortamı bulunması, nişanlısıyla ilişkisinin 

bozulması, bağımlı kişilik özellikleri… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 
 Bilişsel Varsayımların Özeti: Çocukluğunda ailede 

babasının aşırı otoriter tutumları nedeniyle uysal, 

itaatkar, kendini savunma konusunda yetersiz, 

hakkını arayamayan, sürekli verici olan ama almayı 

bilemeyen aynı zamanda isminin dahi 

zikredilmediği bir ailede ve farklı cinsiyetten bir evlat 

beklentisi içinde doğduğunu bilmesi onda 

değersizlik ve çaresizlikle belirli bir şema 

gelişmesine yol açmış gibi görünüyor… 

 Baba yalnız başına insiyatif almayı belirgin olarak 

engelleyen, okunacak bölüme bile karar verebilecek 

otoritede birisi olmasıyla hastamızda bağımlı kişilik 

özelliklerini destekleyen bir altyapı oluşturmuş… 

 En son hastalığın tetiklenmesine yol açan olayda 

nişanlının tavırları hastanın kurtuluş olarak baktığı 

evlilikte de benzer sorunlar yaşayabileceği 

işaretlerini alması hastada değersiz ve çaresizlik 

inançlarını tetiklemiş görünüyor…. 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon-Örnek olgu 
 Tedaviyi Olumlu Etkileyebilecek Durumlar: 

Tedavi konusunda yoğun motivasyonu… 

 Tedavi işbirliğinin iyi olması… 

 Zeka düzeyinin normalin üstünde olması… 

 Arkadaşlarının tedavi için yüreklendirmesi… 

 Evlilik hazırlığı içinde olması…  

 Özellikle bir kardeşin destekleyici yaklaşımı… 

 Tedaviyi Olumsuz Etkileyebilecek Durumlar: 

 Babayla yaşadığı kronik sorunlar… 

 Tartışmacı bir ev ortamının olması… 

 Nişanlısıyla son zamanda yaşadığı sorun… 

 Bağımlı kişilik özellikleri 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda formülasyon 

 Formülasyon değerlendirme sonrası 

gerçekleştirilir… 

 Terapistin rehberidir… 

 Süreç içerisinde alınan bilgilerle daha da 

zenginleştirilebilir… 

 Olgu formülasyonu hastayla 

paylaşılmalı… 

 Ara inançlar, otomatik düşünce ve temel 

inançları vurgulanarak hastayla 

paylaşılmalı… 

 Yani sizin örnek otomatik düşünceleriniz, 

ara inançlarınız ve temele inançlarınız 

bunlar. Bunu etkileyen pek çok faktör var. 

Genetik yapımız, çevresel şartlar ve en 

önemlisi de çocukluk döneminde aile 

içindeki rolümüzle ortaya çıkan sorun 

çözme tarzımız… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda değerlendirme-örnek 

görüşme 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ev ödevi 
 Oturumların sonunda bir sonraki oturuma kadar 

yürütülecek ev ödevleri yine hastayla birlikte 

saptanmalı… 

 Tedavi sürecinin ilerleyen aşamalarında ev 

ödevlerinin saptanmasında hasta daha 

belirleyici olmalıdır… 

 Ev ödevleri hastanın depresif durumu göz 

önünde bulundurularak, mevcut durumuyla 

yürütebilecekleri ile sınırlı tutulmalıdır… 

 Verilen ödevler, oturum içinde kazanılan bilgiyi 

beceriye dönüştürebilecek ve öğrenilenleri 

pekiştirecek nitelikte ise, açık ve somut olarak 

belirlenmişse (örneğin şu kadar süre ile şu işi 

yürütmek gibi), rasyoneli hasta tarafından 

anlaşılmış ve kabul edilmişse iyi düzenlenmiş 

demektir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ev ödevi 
 Hasta, ne yaparsa yapsın önemli bir kayba 

uğramayacağını, ancak amaca tam ulaşmasa bile 

yarar sağlayacağına inandığı bir işlemi yürüttüğü 

sürece ev ödevlerinin başarıyla yapılma şansı artar… 

 Ev ödevlerinin kayıt formlarına işlenmesi çok 

önemlidir…. 

 OLUMSUZU KAYDETMENİN TERAPÖTİK DEĞERİ 

VARDIR!!! 

 Hasta yaptığı her ödevi ve bu ödevleri yürütürken 

kullandığı yöntemi bu formlara işleyerek terapiste 

getirir… 

 Ev ödevlerinin yazılması ve ödevleri yürütmeyle ilgili 

güçlüklerin hastanın kolay anlayacağı bir 

değerlendirme ölçeği içinde belirlenmesi terapi 

aracılığıyla hastada oluşan değişikliklerin gerek hasta, 

gerekse terapist tarafından somut olarak görülmesini 

sağlar… 

  Ev ödevlerini yürütmeyle ilgili motivasyon azlığı 

genellikle terapinin başarısız olacağına yönelik 

umutsuzluk düşünceleriyle ilgilidir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ev ödevi 
 Terapist ödevleri verdikten sonra hastanın 

bunları yürütmekle ilgili olarak ne tür 

güçlüklerle karşılaşabileceğini düşündüğünü 

sormalı ve bu güçlükleri nasıl aşacağı 

konusunda ona bilgi ve beceri 

kazandırmalıdır… 

 Ev ödevlerini yürütmeyi engelleyen en önemli 

etken "Bu terapi bana yararlı olamayacak” ya 

da “Yetersizlik ve beceriksizliğim ödevleri 

yürütürken de ortaya çıkacak. 

Beceremeyeceğim. Ödev yapmayı denemenin 

bir anlamı yok” biçimindeki olumsuz otomatik 

düşüncelerdir… 

 Tedaviye uyum her türlü terapide sonucu 

yordayan önemli etkenlerden biridir... Mevcut 

depresyon hastanın işbirliğini ve tedaviye 

uyumunu olumsuz yönde etkilediğinden, uyum 

ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik girişimler 

tedavinin başından itibaren yapılmalıdır. 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda tedavi rasyonali 
 Her tedavinin hedefleri olduğu gibi bu hedeflere 

ulaşmayı sağlayacak bir aklı, yani rasyoneli de 

vardır/olmalıdır... 

 Bu rasyonelin hastaya en kolay, kısa ve anlaşılır 

biçimde aktarılması hastanın işbirliğini ve 

motivasyonunu sağladığı gibi terapistiyle birlikte 

yürüttüğü tedaviye yönelik işlevlere anlam 

vermesini de sağlar… 

 Öncelikle olumsuz düşünce biçimiyle depresif 

duygudurum arasındaki bağ ve kısır döngünün 

hasta tarafından anlaşılması sağlanmalı… 

 Yeme bozukluğu hastası örneği… 

 Daha sonra hastanın depresif düşünce biçimi ve 

bilişsel hatalarını yakalaması ve bunların yerine 

daha uygun düşünceleri koyarak, kısır döngüyü 

kırabilmesinin olanaklı olabileceği aktarılmalıdır… 

 Bu noktada hasta, kognitif modelin tüm ayrıntılarını 

anlamak durumunda değildir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda tedavi rasyonali 
 Esas olan hastanın bilgi işleme biçimindeki 

hatalarını görmesi ve bu hataları bilgi işleme 

biçimine dayalı inanç ve varsayımlarını gözden 

geçirme konusunda bir işbirliğine 

yönelmesidir...  

 Hastanın tedavide aktif bir rol üstlenebilmesi 

ancak tedavi rasyonelini anlaması ve bu 

rasyoneli benimsemesi ile mümkün olabilir… 

 Tedaviyle kazandığı becerileri, yaşamının daha 

sonraki dönemlerinde karşılaşacağı sorun 

alanlarında kullanacak kişi, hastanın 

kendisidir…  

 Bu yüzden tedavi rasyonelinin anlaşılması 

bireyin yaşamının daha sonraki dönemlerinde 

terapistine duyacağı gereksinmeyi en aza 

indirmekte büyük önem taşır... 
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Treatment Tedavi 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL 

TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Bilişsel modele göre depresyon 

 Duygudurum bozukluğuDüşünce 

Bozukluğu  

 Depresyonu olan tüm hastalar için aynı model 

geçerli… 

 Biyopsikososyal bir model 

 Bilişsel üçlü 

• Kendine 

• Çevreye 

• Geleceğe yönelik  olumsuz inançlar… 

Kendine 

 Benim hatam, suçluyum, değersizim… 

Çevreye 

 Hayat berbat, her şey kötü 

Geleceğe  

 Hiçbir şey düzelmeyecek 
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Treatment Tedavi 

Bilişsel modele göre depresyon 
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Erken yaşantılar 

(ana-baba ihmali) 

 

 

Şema (değersiz biriyim) 

 

 

Ara inançlar (değerli olmam için herkes beni sevmeli )  

     

        

 

 

 

Negatif otomatik düşünce  

(beni bir Allahın kulu sevmiyor)                 

 

 

 

 

Depresyon belirtileri  

(motivasyonel, bilişsel, somatik, duygusal, davranışsal)                                                            

 

Ödünleyici 

stratejiler 

(başkalarının 

sevmesi için çaba 

gösterme) 

Tetikleyici durum 

(arkadaşının cep telefonuna 

geri dönmemesi) 

Tetikleyici olay 

negatif sac 

ayağını  aktive 

eder 

(kendisi, 

yaşantıları, 

geleceği) 

Sosyotropi ve 

otonomi 
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Bilişsel Davranışçı Kuramların Tarihsel Gelişimi 

Yıl Kuram Kuramcı Tip 

1962 Akılcı duygusal Ellis Bilişsel yeniden yapılandırma 

1963 Bilişsel Beck Bilişsel yeniden yapılandırma 

1971 Öz Yönerge Eğitimi (Self-

Instructional Training 

Meichenbaum Bilişsel yeniden yapılandırma 

1971 Problem çözme D’Zurilla ve Goldfried Problem çözme 

1971 Problem çözme Spivack ve Shure Problem çözme 

1973 Stress Eğitimi Meichenbaum Baş etme 

1974 Sistematik Akılcı Yeniden 

yapılandırma 

Goldfried Baş etme 

1974 Kişisel bilim (personal science) Mahoney Baş etme 

1975 Akılcı davranışçı Maultsby Bilişsel yeniden yapılandırma 

1977 Öz-Kontrol Rehm Problem çözme 

1983 Yapısal psikoterapi Guidano ve Liotti Bilişsel yeniden yapılandırma 

1989 Umutsuzluk depresyon kuramı Abramson, Alloy ve 

Metalsky 

Bilişsel yeniden yapılandırma 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda bilişsel müdahale 
 İkinci sırada gelir… 

Bunun nedeni: 

 Davranışlar daha çabuk değişir… 

 Davranışçı müdahalelerin daha kısa 
sürede duygudurumu düzeltme 
ihtimali vardır… 

 Davranışçı ödevler sırasında 
otomatik düşüncelerin bir kısmı 
değişebilir… 

 Düşünce kaydı tutma sırasında 
depresif duygudurum artabilir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda bilişsel müdahale 

 Bilişsel içeriğe ulaşmanın öğretilmesi 

 Bu içeriğe dışarıdan bakabilme (inancın 

varsayım şeklinde yeniden 

çerçevelenmesi) 

 İnancın dikkatli ve yineleyen biçimde 

incelenmesi 

 Yeni bakış açılarının oluşturulması 

 Bu değişiklikler sonucu hastanın 

duygusal tepkileri ve davranışlarının 

değişmesi beklenir… 

 Bilişsel hatalar depresyonun nedeni 

olarak görülmekten öte neden ne olursa 

olsun sürmesine neden olduğu için 

müdahale edilmesi gerekir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceler 

 Depresyonun bilişsel içeriğinde ilk 

değiştirilmesi gereken otomatik 

düşüncelerdir… 

 Beck, otomatik düşünce kavramını 

depresyonla ortaya koymuıştur… 

 Olayları yaşadığımız anlarda veya bunları 

hatırladığımızda zihnimizde olan içeriklerdir… 

 Hiçbir çaba sarfetmeden birden zihnimize 

gelirler… 

 Bazen söz bazen de imaj şeklindedir… 

 Dikkat edilmezse fark edilmeyebilirler, fakat 

zihnimize dikkat ettiğimizde hemen bilincin 

altında yer alırlar… 

 Şemalar ise bilgi işleme süreçlerinin altında 

yatan çekirdek inanışlardır…   
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceler 

 Anidirler… 

 Telgraf ifadeleri gibi kısa ve kesiktir… 

 Kendiliğinden ortaya çıkarlar, 

yönlendirilmiş düşünce ürünü 

değildirler… 

 Kişi farkında değildir, fakat eşlik eden 

duygu fark edilebilir… 

 Süreklilikleri yoktur, zihinden birden 

geçerler… 

 Gramer kurallarına uygun değildirler… 

• Kapalı yere giren panik bozukluk 

hastasının zihninden «eyvah!» 

geçmesi gibi… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceler 

 Başka sorularla zihninden geçen şey 

öğrenilebilir… 

 «O anda kendi kendinize ne 

söylüyordunuz?» (RET’de sık kullanılan 

yöntem) 

 «O anda zihninizi görüyor olsak neler 

izliyor olurduk?» 

 «O anda zihninizi okuma şansımız olsaydı 

ne okurduk?» 

 «O an bir hayal canlandı mı zihninizde?» 

 «Bu durumu ya da olayı yaşarken en 

yoğun biçimde sıkıntı duyduğunuz anda 

aklınızdan ne geçiyordu?» 

 «O andaki üzüntünüz/korkunuz 

konuşabilseydi bize ne derdi?» 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceler 
Spesifik bir epizodu sorgulama 
 Bu yaşadığınız durumun bir örneğini anlatır mısınız? 

 «En son (veya en yakın zamanda) ne zaman böyle bir 

durum yaşadınız, neler olmuştu anlatabilir misiniz?» 

 En son ne zaman toplum içinde sıkıntı çektiniz? 

 Geçirdiğiniz bir sıkıntı nöbetini anlatabilir 

 misiniz? 

 «Böyle bir sıkıntıyı en son ne zaman 

 yaşadınızı,  o anı anlatırmısınız?» 

 Epizodla ilgili sorulabilecek sorular? 

 Ne zaman? 

 Nerede oldu? 

 O sırada ne yapıyordunuz? 

 Nereye bakıyordunuz? 

 Saat kaçtı? 

 Etrafta neler vardı? 

 «Şimdi o ana gidelim» 

 İç ve dış koşulları hatırlatarak otomatik düşünceleri 

mümkün olduğunca özgün biçimiyle saptamak 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik 

düşünceler 

 Otomatik düşüncenin ne olduğunu 

anlatmak ve saptamayı hastaya 

öğretmek 

 Düşünce kaydı formu 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

 T:Ama bir sürü farklı tepkiler ortaya çıkıyor, gördüğünüz gibi. Üç ayrı tepki çünkü bunu belirleyen ne var 

 H:Farklı haller 

 T:Farklı düşünceler o olayla ilgili otomatik düşüncelerin farklı olması, eğer otomatik düşüncesi şu olursa rüzgar açmıştır otomatik 

düşüncesi gelirse sonuçta çok endişelenmez.Ama kedi girdi diye düşünmeye başladığı an hafif korku endişe başlar.Ama hırsız 

girdi diye düşünmeye başladığı an ne olur o zaman çok daha büyük bir korku meydana gelir.Aslında bilişsel davranışçı tedavinin 

temel kaidesi budur.Yani biz olayları olduğu gibi değil de olduğumuz gibi algılarız. 

 H:Yani kişi kendi dünyasındaki gibi mi yorumlar öyle mi diyorsunuz  

 T:Evet olayları olduğu gibi değil olduğumuz gibi algılarız.Ama zannederiz ki olayları olduğu gibi algılıyoruz Ama halbuki kendi 

ruhsal dünyamızla algılarız,ama 

 H:Nasıl gördüğümüze bağlı 

 T:Çok güzel harika isterseniz bunu not edebilirsiniz, olayları olduğu gibi değil olduğumuz gibi, çünkü bunu zaman zaman 

vurgulayacağız ben de buraya not alıyorum,(tahtaya yazıyor) olayları olduğu gibi değil olduğumuz gibi algılarız.Bu ABC 

modeliyle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı 

 H:Yok 

 T:Kısaca bir özetleyebilir misiniz buradan çıkardığınız sonucu 

 H:Sizin anlatımınızdan şunu anlıyorum hocam,yani 

 T:Evet 

 H:Sosyal hayatta veya sıradan günlük hayatımızda olabilecek şeylerde her insan kendi ruh haline göre tepkiler verebilir 

 T:Evet 

 H:Kendi gözüyle bakış açısıyla karar verebiliyor veya reaksiyon gösteriyor 

 T:Hı hı 

 H:Ben mesela izlediğim bir haberde farklı boyutunu görebiliyorum,bir başkası sunduğu şekilde alabiliyor 

 T:Evet 

 H:Bir başkası olayı daha derinlemesine irdeleyebiliyor 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

 T:Evet 

 H:Belki kişinin ruh yapısıyla, kafa yapısıyla, yetişme tazıyla  

 T:Düşüncesiyle, yani düşüncesiyle direk ilişkili 

 H:Yetişme tarzı her şeyle ilgili 

 T:Peki biz bu işte olaya bakış açısını kısmen  değiştirebilirsek sonuçları değiştirebilir miyiz? 

 H:Evet 

 T:Sonuçları değiştirebiliriz.İşte bu sonuçları değiştirme yani şu C dediğimiz duygusal ve davranışsal sonuçları değiştirme bazen 

bu bilişsel yaklaşımı kullanıyoruz,direk sorunları konuşarak bazen de davranışçı yaklaşım dediğimiz tedavinin içerisine 

kattığımız bazı davranış yöntemleriyle davranışlar üzerinde, daha işimize yarayacak davranışlar elde etmek için bazı 

manipülasyonlar yapıyoruz.Bu da tedavinin davranışçı tarafı oluyor.Biz bu depresif bozuklukta tedavinin davranışçı tarafını da 

çok fazla kullanıyoruz.Tedavinin başlangıç döneminden itibaren, mesela sizin bu hiçbir şey yapmak istememe daha önce 

bahsettiğiniz ya evden çıkmak istememe, daha önce zevkle yaptığınız pek çok etkinlikten zevk alamama bu kısma müdahalede 

daha çok davranışçı yaklaşımları da kullanacağız. Size ben bir aktivite çizelgesi önereceğim.Mesela bir gün boyunca hangi 

aktiviteleri yapıyorsunuz onları kaydetmenizi isteyeceğim, o kayıtlar üzerinden bir sonraki görüşmemizde oralara yeni yeni 

aktiviteler eklemeye çalışacağız,başlayacağız,değişik saat aralıklarına ve yeni bir aktivite istemeden de yeni bir aktivite ekleme 

nasıl sonuçlanıyor onu göreceğiz.Burada istek bazen hasta tarafından çok gereğinden fazla önem verilen bir şey olabiliyor, 

istekle ilgili hani sizde bahsettiniz ya daha önce kliniğe yattığınız dönemlerden de hatırlıyorum, hiçbir şey yapmak istememe , 

bazen hastalar bunu şöyle ifade ederler, kolumu bile kaldırmak istemiyorum diye.Ama hayatta her şeyi biz isteyerek yapmıyoruz. 
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Treatment Tedavi 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda düşünce kaydı formu 

Durum/Olay Düşünce Duygu Davranış Destekleyen 

kanıt 

Aksi kanıt Alternatif 

düşünce 

Sınıf 

arkadaşlarımın 

yer tutmak için 

koyduğum 

çantayı duvar 

kenarına doğru 

ittirmiş olmaları 

Beni 

sevmiyorlar 

Beni 

dışlıyorlar 

Beni ezmeye 

çalışıyorlar 

Üzüntü 

Hafif öfke 

Yalnızlık 

 

Ortamdan 

uzaklaşma 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda düşünce kaydı formu 

Uygun tanımlanmamış olay-durum Uygun Tanımlanmış Olaylar 

1. Ahmet beni adam yerine koymadı.  1. Ahmet gelmeyeceğini bana haber 

vermedi. 

2. Hep böyle oluyor. 2. Ahmet’in haber vermeden gelmemesi 

3. Kalp atışlarım hızlandığında kalbim 

duracaktı. 

3. Kalp atışlarımda hızlanma hissi 

4. Konuşmaya başladığımda kıpkırmızı 

olduğumu fark ettim.  

4. Konuşma yapmak 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda düşünce kaydı formu 

Uygun olmayan otomatik 

düşünceler 

Gerçek otomatik düşünce 

1. Sınavı geçebilecek miyim? 1. Sınavı geçemeyeceğim. 

2. Gelecek mi? 2. Gelmeyecek. 

3. Ya bana kızarsa? 3. Bana kızacak. 

4. Bu işi nasıl halledeceğim? 4. Bu işi halledemeyeceğim. 

5. Ben aptal mıyım? 5. Aptalım. 

6.Herhalde beni sevmediği için 

gelmiyor. 

6. Beni sevmiyor. 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceler 

 Yaşanan duygunun 0-100 arası 

puanlanması 

 En yüksek puan alan duyguyla 

bağlantılı otomatik düşüncenin 

seçilmesi 

 Yüklü düşünce (hot thought) 

 Yüklü düşünceyi seçerken hastanın 

formulasyonundan da yararlanabiliriz 

 Bu düşünceyle çalışmak daha hızlı 

duygu ve davranış değişimi yapar… 

 «Herşey benim suçum» 

 «Beceriksizin tekiyim» 

 «Başaramayacağım» 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceler 

 Durum saptama varsa ek soru 

sorulmalı!!! 

 «Eşim benden boşanmak istiyor» 

 «Boşanmak istemesinin anlamı 

ne?» 

 «Onsuz yapamam» 

 «Eşim benden boşanacak» 

 «Boşanacak olmasının anlamı ne 

senin için?» 

 «Tek başına yaşayamam» 

 Bazen bu sorularla ara inanca-

temel inanca ulaşabiliriz 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Kanıt inceleme 

 Bir diğer kullanılacak tekniktir… 

 Kanıt incelemenin mantığı: Hastanın yaşadığı 

bir gerçeklik ve o gerçeklikle ilgili ulaştığı 

kendiliğinden bir sonuç vardır (otomatik 

düşünce)… 

 Depresyondaki birey içinde bulunduğu 

gerçekliğin sadece olumsuz yanlarını görür ve 

buna dayalı bir sonuca ulaşır… 

 Kanıt incelemedeki amacımız bilinç alanında 

olmayan ve hesaba katılmayan unsurları açığa 

çıkararak daha bütüncül bir sonuca 

ulaşmaktır… 

 Depresyondaki hasta kendisini negatif görürken; 

diğer insanları böyle görmez… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Kanıt inceleme 

 İşlevsiz otomatik düşünceyi doğrudan kabul 

etmek yerine, onu destekleyen ve 

desteklemeyen kanıtlarla incelemeyi amaçlar… 

 Burada amaç, hastada bu düşüncelerin 

doğruluğunun sorgulanabileceğini ortaya 

koymak ve bir şüphe oluşturmak… 

 Bunu kişinin ya da avukatının savcının 

iddianamesindeki delilleri çürütmek için yaptığı 

incelemeye benzetebiliriz… 

 Prensip olarak işlevsiz düşüncesini destekleyen 

kanıtlardan başlarız… 

 Bu noktada hastaya çok yardımcı olmamak 

gerekir. DİKKAT… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Kanıt inceleme 
 Destekleyici kanıt için hastaya «diyelim ki bu 

düşünceni mahkeme salonunda hakime karşı 

savunuyor olsaydın ne tür kanıtlar dile getirirdin?» 

diye sorulabilir… 

 Hastalar genellikle bir-iki madde getirir…. 

 Çoğunlukla «ama öyle düşünüyorum doktor bey?» 

diye ifade eder… 

 Hemen bu noktada «peki hakim ben öyle 

düşünüyorum demenizi kanıt olarak kabul eder 

mi?» diye sormanın tam vakti!!! 

 Bir sonraki adım, «eğer bu düşündüğünüzün doğru 

olmadığını ispatlamaya çalışsanız ne tür kanıtlar 

ileri sürerdiniz» sorusudur… 

 Yani hastadan aksi kanıtlar bulmasını isteriz… 

 Bu aşamada terapistin de mutlaka yardımcı olması 

destekleyen kanıttaki gibi pasif kalmaması 

beklenir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Kanıt inceleme 

 Aksi kanıtları bulmaya çalışırken 

zihnimizi iyi çalıştırmamız gerekir. 

 Mümkün olduğunca hastaya ifade 

ettirmek önemli, fakat biz de 

yaşantımızdan, diğer insanların 

evrensel kanılarından yola çıkarak 

yardımcı olmamız gerekir… 

 «Diyelim ki tam tersi bu sonucun 

düşüncenin doğru olmadığını veya 

gerçeği yansıtmadığını kanıtlamak gibi 

bir görev verilse size bu amaçla neler 

söylerdiniz?» 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Kanıt inceleme 
 «Aynı ya da benzer bir olayı yaşayıp daha farklı 

düşündüğünüz oldu mu? O zaman ne den farklı 

düşünmüş olabilirsiniz?» 

 «Geçmişte böyle bir durumla karşılaştığınızda ne 

oldu?» 

 «Bununla geçmişte olan aslında çok farklı şeyler 

mi?» 

 «O zaman daha farklı davranıyor ya da hissediyor 

olmanı nasıl açıklayabiliriz?» 

 «Bu örneklerden şu an senin işine yarayacak nasıl 

sonuçlar çıkarabiliriz?» 

 Eğer düşünce genel bir etiketlemeyse «bu 

düşüncenin tamamen doğru olmadığını gösteren 

yaşantılarınız oldu mu?» 

 «Bu durumun başka açıklaması olamaz mı?» 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Kanıt inceleme 
 «Sizin önemsiz saydığınız ya da görmezden geldiğiniz 

düşüncenize uymayan küçük de olsa kanıtlar var mı?» 

 Kanıt inceleme tekniğini iyi biçimde öğrenmenin yolu 

düşünce kaydını kendi sorunlarımız için kullanmaktır… 

 Bir hastamızla ilgili kendimiz çaresiz hissettiğimizde 

otomatik düşüncemiz «ne yapacağımı bilmeliydim» ise: 

• Destekleyen kanıt: «Ben terapistim ve terapistler hastalarının 

çeşitli sorunları karşısında çıkış yolu bulmalıdırlar». 

• Aksi kanıt: «Her terapist her zaman ve her hastada her şeyi 

bilebilir mi?» 

• «Böyle bir terapist var mıdır?» 

• «Böyle bir terapist olmadığına göre ben ilk olmaya mı 

çalışıyorum?» 

• «Her terapist her şeyi çok iyi biliyor ve yapıyorsa o zaman 

hastalar neden terapist terapist geziyor» 

• «Dirençli hasta diye bir kavram yok mu?» 

• «Her terapist her şeyi biliyorsa neden sürekli yeni psikoterapi 

teknikleri doğuyor»… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Düşünceyi gerçeklerden ayırma 
 Duygusal sıkıntı anında kişi düşüncesiyle gerçeği 

aynı kabul eder… 

 ACT’de buna füzyon deniyor… 

 Bir şeyi düşünüyor olmak ve onun gerçeğe dönmesi 

aynı şey değildir… 

 Takvimde yazdığı için güneş ya da ay tutulması 

olmaz… 

 «Siz şu anda kötü olduğunuzu ve hep durumun 

böyle devam edeceğini düşünüyorsunuz. Sizin böyle 

düşünmenizle gerçekte ne olacağı aynı şey değildir. 

Peki her ikisini aynı şey kabul edersek ne oranda 

doğru davranmış oluruz?» 

 «Kapının açık kaldığını düşünme ve kapı dilinin 

yuvasına girmemiş olmasını aynı kefeye koymak 

gibi» (OKB’deki hata)… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Düşünce hatalarını belirleme 
 Pek çok bozuklukta görülen düşünce hataları 

otomatik düşüncelerdeki temel ortak noktaların 

birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır… 

 Bu kavramı hastaya öğretmenin temel faydası, 

düşüncesini dışarıdan gözlemesini sağlayarak bu 

hatalı düşünce sistemlerine yabancılaşmasına 

destek olmaktır… 

 İnsan zihinsel yapısı dışarıdan alınan bilgileri ve 

olayları işleyerek bir ürün ortaya çıkarır. Bu 

düşüncedir… 

 Normalde ondan beklenenin aksine defolu ürünler 

ortaya çıkarmaya başlarsa bu durumda zihinsel 

yapıda bir hata olduğunu anlarız… 

 Bu hata düşünce hatasıdır… 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hatalarını hatırlayalım!!! 

Ya hep-ya hiç diye düşünme 

 Her şey siyah ya da beyaz olarak görülür, 

griler yoktur… 

 Her türlü deneyim iki uç kutupta düşünülür… 

 Bir şey ya tam olmuştur, ya da hiç 

olmamıştır… 

 «Kendimi iyi hissediyorum, hiçbir şey kötüye 

gitmeyecek» 

 «Kendimi kötü hissettim, hiç 

düzelemeyeceğim» 

 «Mükemmel değilsem, başarısızım 

demektir»… 

 «Sınavdan A alamazsam başarısızım 

demektir» 

 «Ya TUS kazanırım, ya da doktorluğu 

bırakırım» 

 «Beni eleştiriyorsa hiç sevmiyor demektir» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 

Olumluyu küçümseme 
 Kendi yaptıkları olumlu küçük görme 

eğilimindedirler… 

 Yaptığı güzel işlerin sıradan, her insanın yapabileceği 

şeyler olduğunu düşünürler… 

 Makul olmayan bir biçimde olumlu yaşantıları, 

 tecrübeleri, özellikleri yok sayma vardır… 

 Depresif hasta örneği… 

 «Laboratuarda herkes sonuç verir, ama önemli olan 

hiç hatasız vermektir» (depresif hastanın yatarken 

söylediği söz) 

 «Tezimi iyi sunduğumu söylediler, ama ben 

üzülmeyeyim diye yaptılar» 

 «Bunu herkes yapar» 

 «Projeyi iyi yaptığımı söylüyorlar, ama bence şansım 

yardım etti» 

 «Bu iyiliği kim olsa yapardı, bu beni sevdiği 

 anlamına gelmez» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Felaketleştirme 
 Diğer ihtimalleri hesaba katmadan gelecekle ilgili 

olumsuz öngörüde bulunma… 

 Küçük kanıtlardan yola çıkarak sonuçların nereye 

varacağını düşünme… 

 «Yarınki sınav çok kötü geçecek, dersten kalacağım, 

okuldan atılacağım» 

 «Çok mutsuz olacağım» 

 «İş göremez hale geleceğim» 

 «Kolum uyuşuyor, felç olacağım, beni hastaneye 

yetiştiremeyecekler» 

 «Başım ağrıyor, beynimde tümör var, ameliyat 

edecekler ve kıvranarak ölümü bekleyeceğim» 

 «Heyecandan konuşamayacağım» 

 İşi yetiştiremeyip kovulacağım» 

 «Hiç düzelemeyeceğim» 

 «Beni işten kovacaklar» 

 «Hiçbir işi yetiştiremeyeceğim» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Felaketleştirme 
 Diğer ihtimalleri hesaba katmadan gelecekle ilgili 

olumsuz öngörüde bulunma… 

 Küçük kanıtlardan yola çıkarak sonuçların nereye 

varacağını düşünme… 

 «Yarınki sınav çok kötü geçecek, dersten kalacağım, 

okuldan atılacağım» 

 «Çok mutsuz olacağım» 

 «İş göremez hale geleceğim» 

 «Kolum uyuşuyor, felç olacağım, beni hastaneye 

yetiştiremeyecekler» 

 «Başım ağrıyor, beynimde tümör var, ameliyat 

edecekler ve kıvranarak ölümü bekleyeceğim» 

 «Heyecandan konuşamayacağım» 

 İşi yetiştiremeyip kovulacağım» 

 «Hiç düzelemeyeceğim» 

 «Beni işten kovacaklar» 

 «Hiçbir işi yetiştiremeyeceğim» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Duygusal nedenselleştirme 
 Bireyin güçlü duygularından dolayı yaptığı 

değerlendirmenin doğru olduğunda ısrarcılığı-

duygudan anlam çıkarma… 

 Olayların neden olduğu olumsuz duyguların 

gerçeği yansıttığı düşünülür… 

 Örneğin, uçaktan korkuluyorsa uçmanın tehlikeli 

olduğu anlamına gelir… 

 Tersine kanıtlar olmasına rağmen bunları yok 

sayarak ya da ihmal ederek sadece öyle 

hissedildiği için (aslında inanıldığı için) bir şeyin 

doğru olduğuna inanma… 

 «İşleri iyi yaptığımı biliyorum ama hala başarısız 

hissediyorum» 

 «Başarısız hissediyorum demek ki başarısız 

biriyim» 

 «Eğer korkuyorsam demek ki korkulacak bir şey 

var» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Etiketleme 
 Daha mantıklı olacak kanıtları göz ardı 

ederek kendine ve diğer insanlara etiket 

yapıştırma ve durumu bu etikete göre analiz 

etme… 

 «Ben bir tutunamayanım» 

 «Beceriksizin tekiyim» 

 «Yaptığım iş aptalca» 

 «O iyi biri değil, işe yaramaz» 

 «Fırsatçı adamın teki» 

 «Arkadaşın çok bencil bir insan» 

 «Çocuğum tembel» 

• Bilgeye sormuşlar: «Hayatta en çok 
kimi seversiniz?» 

• KİMİ DEMİŞ??? 
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Treatment Tedavi 

Bilişsel hatalar 
Olumsuza odaklanma 
 Olumsuzları büyütme… 

 Olumsuz tek bir ayrıntı, bütünün içinden 

ayıklanarak açığa çıkarılır ve buna odaklanılarak 

resmin bütünü görülmez hale gelir… 

 «Ortalama notlar alıyor olmam yetersizliğimin 

kanıtı»… 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Zihinsel filtre (seçici soyutlama) 
 Olayları bağlamından kopararak küçük detaya 

odaklanma ve durumun daha belirgin özelliklerini ihmal 

etme… 

 Tabloyu bir bütün olarak değerlendirmek yerine tek 

olumsuz duruma takılma… 

 Eldeki bilginin sadece küçük bir kısmına bakarak 

yargıya varılır. Deliller yok sayılarak veya ihmal edilerek 

duruma bakışta kişinin yanlılığı pekişir… 

 Yaptığı konuşma çok beğenilen birisinin eleştiren tek 

kişiye odaklanarak kendini kötü hissetmesi «konuşmam 

bir işe yaramadı» diye düşünmesi… 

 Diğer dersleri pekiyi olan öğrencinin orta olan notuna 

takılarak sınıfta kalabileceğini düşünmesi gibi… 

 «Sınavdan düşük not aldım, demek ki ben boşa kürek 

çekiyorum» 

 Amiri tarafından çok iyi çalıştığı için övüldükten sonra 

sen erken çıkabilirsin denilen kişinin “benim 

çalışmamdan memnun değil” veya “beni işten atacak 

ona hazırlıyor” diye düşünmesi... 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Zihin okuma 
 Diğer olasılıkları dikkate almadan başkalarının 

aklından geçenleri bildiğine inanma… 

 Diğer insanların ne düşündüğünü bildiğimize ve 

onların da bizim ne düşündüğümüzü bildiklerine 

inanma… 

 «Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğimi düşünüyor»” 

 «Benim kendine güvensiz, psikolojik sorunları olan bir 
olduğumu anladı» 

 «Benden hoşlanmadı» 

 «Benden sıkıldı» 

 «Sormaya gerek yok, ne söyleyeceğini tahmin 
ediyorum» 

 «Beni beğenmedi» 

 «Beni önemsemiyor» 

 «Beni zavallı buldu» 

 «Beni adam yerine koymadı» 

 «Benden hoşlanmıyor» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Aşırı genelleme 

 Bir ya da birkaç  ipucundan hareketle daha 

genel yorumlara ulaşılır… 

 Kişinin bir veya birkaç olaya bağlı olarak tüm 

durumları kapsayan sonuçlar çıkarması… 

 «Sevgilim beni terketti, hiç kimse sevmiyor 

beni zaten» 

 «Yemeği yaktım, zaten elimden bir şey 

gelmiyor, beceriksizin tekiyim» 

 «Beni hiç takdir etmiyorlar» 

 «Erkeklere güvenilmez» 

 «Hep terkedileceğim» 

 «Kimse beni desteklemiyor» 

 «Bu tür şeyler hep benim başıma gelir» 

 «Nereye elimi atsam kurutuyorum» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Kişiselleştirme 
 Kişinin kendisinden dolayı diğer insanların olumsuz 

yaklaşımda bulunduğuna inanması… 

 Olayların olumsuzluğundan kendisini sorumlu tutar ve 

suçlar… 

 Sıkıntıda olan kişiler sıklıkla kendilerine ve ruhsal 

acılarına aşırı odaklanırlar… 

 Olumsuz bir olay veya durum ortaya çıktığında bunun 

reddedildikleri ya da suçlandıkları şeklinde 

kendileriyle ilgili olduğunu düşünme eğilimindedirler… 

 Kendisiyle ilişkisi olmayan veya çok az ilişkili bir 

durumu doğrudan ilişkili görmesi ve olayın olumsuz 

sonuçlarından kendisini sorumlu tutması söz 

konusu… 

 «Ben orada olduğum için gelmedi» 

 «Her şey benim yüzümden oldu» 

 «Yanımdan geçerken özellikle bana selam vermedi» 

 «Bana gülüyorlar» 

 «Bana kızdığı için susuyor» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
-meli, -malı ifadeleri 
 Nasıl davranması gerektiği konusunda sabit fikirler, bu 

kurallar yerine gelmezse hayatın sonu geleceğine inanma… 

 Kendisinin, diğer insanların ve dünyanın nasıl olması 

gerektiği konusunda katı kuralları vardır… 

 Bir şeyi yapmanın tek yolu olduğuna inanmaktadır… 

 «Her zaman hazır olmalıyım» 

 «Her şey zamanında olmalı» 

 «En iyi hasta olmalıyım» 

 «Hata yapmamalıyım» 

 «Asla öfke ve kıskançlık duymamalıyım» 

 «Dünya adil olmalı» 

 «Hiç hata yapmamalıyım» 

 «Bana karşı çıkmamalı» 

 «Herkesi memnun etmeliyim» 

 «İnsanlar dürüst olmalı» 

 «Herkesi memnun etmeliyim» 

 NEREDE YAZIYOR, EVRENSEL KAİDE Mİ VAR??? 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Keyfi çıkarsama 

 Sonuca atlama (jumping to 

conclusions)… 

 Destekleyici kanıtlar olmadan belli bir 

sonuca ulaşmaktır… 

 «Bana acıdığı içi beğendiğini 

söyledi» 

 «Beni geciktirmek için bunu 

yapıyorlar» 

 «Beni desteklediğini söylerken bile 

dalga geçtiğini anladım» 

 «Beni seviyormuş gibi yapıyor» 
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Treatment Tedavi 

Düşünce hataları 
Tünelden bakma 

 Durumun olumsuz yanlarını görme… 

 «Oğlumun öğretmeni hiçbir şeyi 

doğru yapmıyor, eleştirici-duyarsız, 

eğitici de değil» 

 

Ya olursa (belirsizliğe tahammülsüzlük) 

 Sürekli kişinin kendisine ya olursa 

sorusunu sorması ve verdiği 

cevaplarla tatmin olmaması görme… 

 «Ya sınavda kalırsam» 

 «Ya araba kaza yaparsa» 

 «Ya ilaç yan etki yaparsa»  
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Treatment Tedavi 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Alternatif düşünce oluşturma 

 Alternatif düşünce bütün kanıt ve karşı kanıtları 

içeren ve durumun daha bütüncül bir resmini 

veren bir özettir…  

 Daha önceden akla gelmemiş, gözden kaçan 

ama kanıt inceleme ve düşünce hatası bulma 

sonucunda ortaya çıkan, yeni bir düşüncedir… 

 Polyanna’cılık değildir!  

 Kişinin gerçekten inanacağı bir düşünce olması 

gerekir… 

 Kendini teselli değildir! (Herşey iyi olacak) 

 Terapistin düşüncesi değildir! 

 «Beceriksizin tekiyim» yerine «zaman zaman 

bazı şeyleri yapmakta zorlansam da bazı şeyleri 

de yapabilen biriyim» haline getirme gibi… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Alternatif düşünceyi hayata geçirme 

 Kişi benzer durumla karşılaştığında benzer 

otomatik düşünceler yine gelecektir…. 

 Hayatının ilerleyen dönemlerinde kullanabilmek 

için bol egzersiz şart… 

 Ancak 40-50 düşünce kaydı formu 

tamamlandıktan sonra bir alışkanlık haline 

gelebilmektedir… 

 Burada sorun, yazma yerine zihinden 

geçirmek… 

 Bunu engellemek ve yazmasını ve yazdığını 

okumasını istemek önemli… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele alma 

Müdahale zamanlaması 
 Hasta terapi seanslarına getirdiği sorunun zamanı 

müdahale açısından oldukça önemli… 

 Hasta eğer «bana çok kaba davranıyor, devamlı 

eleştiriyor ama eşime cevap veremiyorum» şeklinde 

bir sorun getirdiğini varsayalım»… 

 Eğer ilk seanslarda böyle bir sorun getirdiyse 

düşünce ve duygu ilişkisi, alternatif düşünce üretme 

ve hangisi duruma daha uygun konuşabiliriz… 

 Daha ileri dönemlerde (4-6. seans gibi) düşünce 

kaydını öğrenmişse daha sokratik sorgulama ile 

düşünce hatalarını farkettirebiliriz… 

 Daha ilerleyen dönemlerde ve temel inançlarla 

çalışıyorsak temel inançlarla ilşkisini gösterebiliriz… 

 Sorun çözme ile ilgili sorun varsa o konuşulabilir… 

 Atılganlık sorunu varsa davranışsal deneylerle 

onlardan konuşulabilir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik 

düşünceleri ele alma 

Sorun çözme 
 Eylem planına geç!!! 

 Durum şunlardan hangisi? 

• Sorun kendisinin veya çevresinin 
değiştirilebilir bir özelliğinden mi 
kaynaklanıyor?  

• Sorun çevreden kaynaklanan ve 
değişmeyecek bir durum mu? 

• Sorun çevreden ve onun 
değiştirilemeyecek bir özelliğinden 
mi kaynaklanıyor ve hasta o 
çevrede yaşamaya mecbur mu? 

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=depresyon&source=images&cd=&cad=rja&docid=-cqElL5ZvU1_SM&tbnid=SNkuqmPUXPhYXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edepresyon.com/page/2/?s=depresyon&ei=fXdVUfyQF8vltQaDloDADQ&psig=AFQjCNF9HOuWSHx92fodODmtYdYnxiVZPQ&ust=1364641933500728


98 

Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Sorun çözme 
 Sorun kendisinin veya çevresinin değiştirilebilir 

bir özelliğinden mi kaynaklanıyor?  

• Bunu değiştirmeye çalışma (çözmeye 

çalışma) 

• Eşiyle olan sorunlarda onun ve eşinin 

sorununa katkıda bulunan ve değişebilir 

davranışlarını değiştirmek. 

 Sorun çevreden kaynaklanan ve değişmeyecek 
bir durum mu? 

• Bu çevrenin kullanılabilir bir alternatifini 

bulmak (ayrılma, ortamı değiştirme)  

• Sorun hastanın işyerinin değiştirilemez 

özelliklerinden kaynaklanıyorsa ve hasta 

başka bir işyerinde daha avantajlı bir iş 

bulabilecekse iş değiştirmek. 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda otomatik düşünceleri ele 

alma 

Sorun çözme 
 Sorun çevreden ve onun değiştirilemeyecek bir 

özelliğinden mi kaynaklanıyor ve hasta o 
çevrede yaşamaya mecbur mu? 

• Bu duruma nasıl katlanabilir veya 

görmezden gelebilir (katlanma-inkar) 

• Hastanın otistik olan çocuğu en iyi biçimde 

tedavi edilmesine rağmen halen davranış 

sorunları devam ediyorsa bunlara 

katlanmaya ve görmezden gelmeye 

çalışmak. 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda BDT’nin 

relapsa etkisi 
 İlaçla tedavi görmüş ve düzelmiş 

depresif hastaların iki yıl içersinde 

relaps oranı kabaca %70  

 12 haftalık standart depresyonun 

bilişsel tedavisini almış ve düzelmiş 

hastalarda iki yıl içinde relaps oranı 

%30 (Paykel ve ark., 2005)  

 Düşünce kaydını iyi kullanan ve 

öğrenen hastalarda daha az yineleme 

olur… 
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DEPRESYONDA ARA ve TEMEL 

İNANÇLAR 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Ara inançlar ve kurallar 

 Otomatik düşüncenin altında yatan, kişinin 

otomatik düşüncede olduğu gibi dile 

getirilememekle birlikte inanmakta oldukları 

ve otomatik düşüncelerin ortaya çıkmasına 

neden olan ara inançlar yer alır… 

 Ara inançlar söz olarak kullanılmasalar bile 

davranışı soyut olarak düzenleyen bilişsel 

kavramlardır… 

 Gösterdiğimiz tepkileri yönlendiren kendi 

kendimize koyduğumuz genel geçer 

kurallardır… 

 Diğer deyişle, kişinin kendisi ve diğer 

insanların davranışları, başlarına gelen 

şeyler ve yaşantıyla ilgili kalıcı hale gelmiş 

kural ve beklentileri olarak 

yorumlayabiliriz… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla 
çalışma 

Ara inançlar ve kurallar 
 EVLATLARIN YAŞLI ANNE-

BABALARINA BAKTIĞINDA 

EŞLERİYLE İLİŞKİLERİ 

BOZULACAKSA NE YAPMALARI 

GEREKİR?  

 YİNE DE KENDİLERİ BAKMALIDIR!!! 

 BAŞKA ALTERNATİFLER 

DÜŞÜNÜLEBİLİR!!! 

 «ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN 

KENDİM BAKARIM» 

 ANNE-BABAYA EVLAT BAKMALIDIR… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Ara inançlar ve kurallar 
 Kişinin ara inançlarını otomatik 

düşüncelerindeki ortak temalardan… 

 Bu otomatik düşünce ne anlama geliyor 

sorusundan… 

 Otomatik düşüncenin ne tür sonuçlarının 

olacağının sorgulanmasından… 

 Kuralın ilk kısmı verilip geriye kalan 

kısmının tamamlanması istenir… 

 Ölçekler kullanılabilir… 

 İşlevsel Olmayan Tutumlar Ölçeği… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Ara inançlar ve kurallar 
 Ara inançlar nasıl gelişir? 

 Doğrudan yaşantılarla gelişebilir… 

 «Çocuklar büyüklerinin yanında konuşmaz» 

 BÜYÜKLERİN YANINDA KONUŞULMAZ!!! 

 Etrafı gözlemleyerek öğrenilebilir… 

 «Hastanede rapor alan kişilerin işten çıkarıldığının 

gözlemlenmesi»… 

 HASTA DA OLSAN İŞTEN FERAGAT 

EDİLEMEZ!!! 

 Diğer kişilerden alınan bilgilerle… 

  «Müdürün yanında çok konuşmayacaksın»… 

 AMİRİN FİKRİNİ AYİTİRAZSIZ  KABUL 

EDECEKSİN!!! 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Ara inançlar ve kurallar 
 İnsanların bana değer vermesi için hiç hata 

yapmamam gerekir… 

 İnsanların bana saygı göstermeleri için her zaman 

başarılı olmam gerekir… 

 Risk almak hiç bir zaman doğru bir şey değildir. 

Çünkü kaybetmek bir felaket olabilir…  

 Bir başka kişiden yardım istemek aslında zayıflık 

işaretidir...  

 Bir insan olarak yeterli olmam için, başkaları kadar 

başarılı olmam gerekir… 

 İnsan bir işi tam yapamıyorsa hiç yapmasın daha 

iyi… 

 İnsanların bana verdiği önemi yitirmemem için 

kendimi açmamalıyım… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Ara inançlar ve kurallar 
 Sevdiğim insan beni sevmediği sürece hiç 

sayılırım. 

 Başkalarının benim hakkımdaki düşünceleri bir 
insan olarak değerimi büyük ölçüde belirler. 

 İhtiyacı olan herkese yardım etmediğim taktirde iyi 
bir insan sayılmam. 

 İnsanın kendisi için önemli olan kişiler tarafından 
onaylanmaması çok kötüdür.  

 İnsanın mutlu olabilmesi için dayanabileceği, 
güvenebileceği başka insanların olması gerekir  

 İnsanın, başkalarını mutlu etmek için kendi 
ihtiyaçlarından vazgeçmesi gerekiyorsa, bunu 
yapması gerekir. 

 Biri benden hoşlanmıyorsa bende bir 
sorun/bozukluk var demektir  

 Eğer hata yaparsam bunun anlamı benim aptal 
olmamdır.  
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Temel inançlar 
 Bilişsel-davranışçı teoride temel inançlar, bilgiyi 

işleme sürecinde kullanılan temel kalıplar ya da 

kurallar olarak tanımlanır… 

 Otomatik düşüncelerin temelini oluştururlar… 

 Temel inançlar, erken çocuklukta şekillenmeye 

başlar… 

 Ebeveynin model alınması, öğrendikleri, eğitim 

süreci, deneyimleri, travmaları ya da başarıları 

gibi birçok yaşam olayı kişinin temel inançlarını 

etkiler… 

 Ara inançlar ve otomatik düşünceler dikkatli 

incelendiğinde temel inançlara ulaşılabilir… 

 Aslında çocukluk döneminde işe yaramıştır, 

ancak ileriki yaşamda durumları sorgulanmadan 

doğru kabul edilir ve ona göre davranılır, fakat 

bu defa da uyum bozucu olabilir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda şemalarla çalışma 

Temel inançlar 
 Hayatın erken dönemindeki kişisel deneyimler ve çevredeki 

önemli insanlarla yapılan özdeşimlerin harmanlamasıyla 

ortaya çıkan temel inançlar, yaşamın ileri dönemlerindeki 

öğrenmeler ve deneyimlerle pekişir… 

 Kişinin bireysel ve çevresel bilgiyi nasıl düzenleyeceğini 

belirleyen; kendisi, diğer insanlar ve dünyayla ilgili temel 

varsayımlarını içeren geçmiş yaşantı ve deneyimler sonucu 

oluşan bilişsel yapılardır… 

 Clark, temel inançları ayırmıştır:  

 Basit temel inançlar: Psikopataloji üzerine etkisi olmayan 

yada çok az etkisi olan doğa kuralları, günlük aktivitelerin 

pratik çözümlenmesi ve çevrenin fiziksel yapısı  gibi 

kurallardır. 

     Örnekler: “Tedbirli sürücü ol”, ”İyi eğitim işe yarar”, ”Fırtınada 

bir yere sığın” 

  Çekirdek inaçlar: Benlik saygısı ile ilgili olarak bilginin 

yorumlanmasında genel ve kesin kurallardır. 

      Örnekler: ”Ben sevimsiz biriyim” “Ben aptalım” “Ben 

yetersizim” “Ben iyi bir arkadaşım” “Başkalarına güvenirim” 
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Mevcut durum Otomatik düşünceler 

Kendisi, dünya 

Ve diğerleri   

Fizyolojik 

 

Duygular 

 

Davranış 

 

 

Childhood  

ve Erken 

Yaşam Olayları 

Ara inanç ve Temel  İnanç Kompansatuar  
Stratejiler 

DEPRESYONDA ARA ve TEMEL İNANÇLAR 



Mevcut durum 
Özel arkadaş: «Arkadaşlarıma 

zaman ayırmam lazım» 

Otomatik düşünceler 
«İlgisini kaybediyorum, beni terkedecek» 

Fizyolojik 
Kalp sıkışması 

Boğazda yumru 

Duygular 
Üzüntü 

Endişe 

Kızgınlık 

Davranış 
Teyid etme 

Çekilme 

ağlama 

 

 Childhood  

Ve Erken 

Yaşam Olayları 
Anne-baba ihmali  

ve eleştirle tutumu 

Ara inanç ve Temel  İnanç 
Ben birçok açıdan kusurluyum, bu nedenle  

İnsanların yanında kıymetim yok, beni 

sadece çıkarları için yanlarında tutuyorlar 

Kompansatuar  
Stratejiler 
Bağımsız ol,  

daha güvende olacaksın! 

Dikkat! İnsanlar sana kayıtsız 
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Treatment Tedavi 

Temel inançlar 
 Beck temel inançları üç ana grupta 

toplamıştır: 

• Çaresizlik: Güç, başarı ve performans 

yetersizliğiyle ilgili olanlardır… 

• Sevilmeme: Duygusal eksikliklerle ilgili 

olanlar… 

• Değersizlik: Ahlaki yönden kusur ve 

suçlulukla bağlantılı tüm inançlar… 

 Çaresizlik başlığı altında yer alanlar: 
• Yetersizim 

• Etkisizim 

• Yeteneksizim 

• Güçsüzüm 

• Becereksizim 

• Baş edemem 

• Kontrolsüzüm 

• Değişemem 

• Sıkıştırılmışım 
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Treatment Tedavi 

Temel inançlar 
• Dayanaksızım 

• Zayıfım 

• Muhtacım 

• Kolay incinebilirim 

• Başarısızım 

• Aşağıyım 

• Boy ölçüşemem 

• Kurbanım 

• İyi değilim 

 Sevilmeme başlığı altında yer alanlar: 
• Sıkıcı biriyim 

• Sevilmiyorum 

• İstenmiyorum 

• Önemsizim 

• Farklıyım 

• Kusurluyum 

• Sevilecek biri değilim 

• Çirkinim 

• İticiyim 

• Hoşlanılmayan biriyim 
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Treatment Tedavi 

Temel inançlar 
• Dayanaksızım 

• Zayıfım 

• Muhtacım 

• Kolay incinebilirim 

• Başarısızım 

• Aşağıyım 

• Boy ölçüşemem 

• Kurbanım 

• İyi değilim 

 Sevilmeme başlığı altında yer alanlar: 
• Sıkıcı biriyim  Reddedileceğim 

• Sevilmiyorum  Yalnız kalacağım 

• İstenmiyorum  Terk edileceğim 

• Önemsizim 

• Farklıyım 

• Kusurluyum 

• Sevilecek biri değilim 

• Çirkinim 

• İticiyim 

• Hoşlanılmayan biriyim 
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Treatment Tedavi 

Temel inançlar 
 Değersizlik başlığı altında yer alanlar: 

• Değersizim   

• Kötüyüm   

• Kabul edilmiyorum  

• Bozuğum 

• Hiçim 

• Pisliğin biriyim 

• Tehlikeliyim 

• Zarar vericiyim 

• Kötü ruhluyum 

• Yaşamayı hak etmiyorum 
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Treatment Tedavi 

DEPRESYONDA ARA ve TEMEL İNANÇLAR 
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Treatment Tedavi 

Temel inançlar 
 İnsanlarda temel inançlar olumlu ve 

olumsuz çiftler halinde bulunur… 

 Mesela «değerliyim» ve değersizim» 

temel inancını ele alırsak sağlıklı bir 

insanda «değerliyim» etkin durumdadır; 

kişi bir stres etmeni yaşayınca geçici bir 

süre «değersizim» aktif hale gelebilir, fakat 

bu durum bir süre sonra ortadan kalkar… 

 Sevgili tarafından terk edilme gibi… 

 Kronik hastalıklarda ve kişilik 

bozukluklarında ise genellikle olumsuz 

temel inanç aktiftir… 

 Depresyon döneminde sürekli 

«değersizim» inancı etkindir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda Ara İnanç ve Temel 
İnançların Saptanması 
 A-B-C formulasyonu ve otomatik düşüncelerdeki ortak 

temalar 

 Hastanın inancını otomatik düşünce olarak ifade etmesi 

yoluyla 

 Temel inancıyla başetme yollarının araştırılması yoluyla 

 Herhangi bir varsayımın koşullarından biri olarak 

 Hastaya doğrudan inancını sorma yoluyla 

 Erken yaşantılarla ilgili ipuçları(kendisi/diğerleri/dünya) 

elde edilerek 

 Derine inme tekniği ile: 

• Olumsuz otomatik düşüncenin bir an için doğru olduğu 

varsayılarak hastaya şunlar sorulur: 

• Bunun anlamı nedir? 

• Bunun kötü tarafı nedir? 

• Bu o kişinin nasıl biri olduğunu gösterir? 

• …………olmamalı çünkü? 

• Bunun o kişi için zor olan tarafı nedir? 

• Olabilecek en kötü şey nedir? 

• Ara inancı veya temel inancı bulunana dek sorulara devam 

edilir. 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının değiştirilmesi 

 İnancı bir «inanç» olarak yeniden 

çerçeveleme (reframing) 

 İnançlar için yarar-zarar analizi yapma 

 Gerçekçi alternatifler üretme 

 Mantıksal inceleme yapma 

 İnancı tartışma tekniği 

 Süreklilik çizelgesi (cognitive continuum) 

tekniği 

 Çifte standart tekniği 

 Sokratik sorgulama 

 İşlevsel yarar sorgulama 

 Davranışsal deney kullanma 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının değiştirilmesi 

İnancı bir «inanç» olarak yeniden çerçeveleme 

(reframing) 

 Otomatik düşünceye benzer şekilde bunun sadece bir 

düşünce olduğu vurgulanır… 

 Gerçekle düşünce farklıdır… 

 Çeşitli metaforlar kullanılabilir… 

 Örnek: 5+3 kaç yapar? 8 Neden sekiz yapıyor, çünkü «+» 

toplama işaretidir… 

 Peki size «+» işareti geldiğinde rakamları birbirinden 

çıkarmamız gerektiği öğretilseydi o zaman bu sorunun 

cevabı kaç olurdu? 

 2 olurdu… 

 Bu durumda yaşamda herhangi bir zorluk yaşar mıydınız? 

 Mutlaka 

 Ne yapardınız, pek çok örnekte onun artık toplamayı ifade 

ettiğini öğrenseniz? 

 Ben de yeni duruma alışırdım herhalde… 

 Benzer şeyler çocukluk döneminde insanlarla ilişkiler 

sonucu oluşturduğumuz inançlarımız için de geçerlidir, 

fakat bunlar biraz önceki örnekteki kadar somut değildir… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının 
değiştirilmesi 

Yarar-zarar analizi 
 Bir ara inanca inanmanın avantaj ve 

dezavantajları konuşulur… 

 Otomatik düşünce de olduğu gibi 

avantaj bulma konusunda yardımcı 

olmamalı, dezavantaj bulurken aktif bir 

tutum sergilemeliyiz… 

 Hasta o ana dek avantajları hep büyük 

ama dezavantajları küçük görmüştür… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının değiştirilmesi 

Alternatif ara inanç geliştirme 

 Hastayla beraber daha gerçekçi ve işlevsel bir 

alternatif inanç formüle edilir… 

 Hasta daha gerçekçi, daha az sıkıntı veren ve 

daha işlevsel bir inancı gördüğünde eski inancı 

daha kolay terk edebilir… 

 Katı ve mutlak kurallar gibi değil de tercihler olarak 

ifade edilir… 

 «Herşeyi mükemmel yapmalıyım» yerine «yüksek 

standartlara sahip olmak iyi bir şeydir; ama 

yapabildiğim kadarını kabul etmek daha uygun»… 

 Yeni standartlar esnek ve davranışa dönüktür… 

 «Hata yaparsam sevilmem» diye düşünen hastaya hata 

yaptıktan sonra ne olup bittiği sorulmalıdır: 

• Hata yapmanın sevilmeme dışında ne tür sonuçları olabilir? 

• Neden hata yapan insanlar sevilmeye devam edilebilir? 

• Yaptığı hataların daha da sevilmesine yol açan insan yok 

mudur? 

• Varsa bu neden böyle olmuştur (Özal selamlama örneği)? 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının değiştirilmesi 

Mantıksal inceleme 
 Daha çok RET yöntemleri kullanılır… 

 Ara inançların bireyin istekleri olduğu, bir şeyin istenilmesinin 

gerçekleşmesini zorunlu hale getirmediğini kabullenmesini 

sağlamaktır… 

 Özellikle –meli, -malı şeklindeki dayatma biçimindeki 

inançların düzeltilmesinde yararlanılır… 

 «Mükemmel olmalıyım» 

  «Dürüst olmalıyım» 

 «Mutlaka başarılı olmalıyım» 

 Bu tür inançlarla ilgili iki temel sorun vardır: 

• Tam olarak tanımlanamaz kavramlar 

• Mutlak anlamda yerine getirmek imkan dışı 

 Gerçeklikten ziyade idealler ve ahlaki kaidelerle ilgilidir… 

 Yargılama içerir… 

 Mükemmel olmamak aynı zamanda «kötü» olmakla 

eşanlamlıdır… 

 -meli, -malıların iyi olduğu fakat zorunluluk olmadığı 

vurgulanmalı… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının 
değiştirilmesi 

İnancı tartışma tekniği 

 Sorun oluşturan inançlarına karşıt kanıtlar 

oluşturabilmesini öğretmektir… 

  Hedef, hastanın inancını zayıflatmak 

yerine daha makul bir inancı 

oluşturmaktır… 

 Hastanın inancını destekleyen kanıtlar ve 

verileri öğrenmemizi sağlar… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının 
değiştirilmesi 

Süreklilik çizelgeleri kullanımı 

 Aynı alandan başka örnekler getirerek 

hastanın olayın büyüklüğünü ve kötülük 

düzeyini yeniden konumlandırmasını 

sağlamaktır… 

  «Yaşayabileceğim en büyük sorun» 

 Başkası ne düşünürdü? 

 Daha uç ve ağır örneklerle kıyaslama 

yaptığında düşüncesine inanma düzeyi 

nereye geliyor? 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının 
değiştirilmesi 

Çifte standart tekniği 

 Depresyondaki hastalar yoğun duygusal 

tonus içerisinde alternatif ve objektif 

düşünme eğilimi göstermezler… 

 Bu tekniğin amacı olaya biraz daha 

objektif bakabilmesini sağlamaktır… 

 Bir arkadaşı benzer şeyleri yaşasa ona ne 

önereceği ne söyleyeceği konuşulur… 
 

DEPRESYONDA ARA ve TEMEL İNANÇLAR 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=depresyon&source=images&cd=&cad=rja&docid=-cqElL5ZvU1_SM&tbnid=SNkuqmPUXPhYXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edepresyon.com/page/2/?s=depresyon&ei=fXdVUfyQF8vltQaDloDADQ&psig=AFQjCNF9HOuWSHx92fodODmtYdYnxiVZPQ&ust=1364641933500728


127 

Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının değiştirilmesi 

İnancı işlevsel yararlılık açısından ele alma 
 Doğrudan karşı çıkmalar yerine inancın yaşamdaki pratik 

sonuçları üzerinden yaklaşma tekniği… 

 «Bu inanç sizi nereye götürecek?» 

 «Bu inancı sürdürdüğünüz taktirde hayatınızın geri kalan 

kısmı nasıl geçer?» 

 «Bu inançla hayatınızın bundan önceki kısmı nasıl geçti?» 

 Özellikle gerçeklik açısından ele alınamayacak yorum 

veya geleceğe ait ihtimaller içeren inançlarda kullanılır… 

 «Başarılı olmalıyım» 

 «Buna inanmak size nasıl faydalar getiriyor?» 

 «Buna inanmanın pratik yararları nelerdir?» 

 «Bu şekilde inanmak size nasıl hissettiriyor?» 

 «Daha fazla başarılı olmalıyım la daha başarılı olmak 

orantılı ilişkide midir?» 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda ara inançlarının değiştirilmesi 

Davranış deneyleri 
 BDT pratiğinde çoğunlukla yetersiz düzeyde 

kullanılmakta… 

 Oldukça etkili teknikler hem otomatik düşünce hem de ara 

inançlarda… 

 Davranışsal deney BDT’nin en etkin silahlarından 

birisidir… 

 *Davranışsal deneyde hastanın zihninde önerilen bir 

deney konusunda beklenti vardır… 

 *Bu beklentiye inanma düzeyi öğrenilir (0-100).. 

Çoğunlukla oldukça yüksek puanlar verir… 

 *Bu beklentinin alternatifinin ne olabileceği sorgulanır… 

 * Bu beklentiye inanma düzeyi öğrenilir (0-100).. 

Çoğunlukla oldukça düşük puanlar verir…  

 *Daha sonra davranışsal deney gerçekleştirilir… 

 *Alternatif düşünceye inanma düzeyi tekrar sorgulanır… 

 *Bu değişimin ne anlama geldiği , bize neyi ifade ettiği 

sorulur… 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda temel inançlarla 
çalışma 
 Temel inançlarla çalışmaya ne zaman 

başlanmalı? 

 Hasta bu çalışma için hazır mı? 

• Terapötik işbirliğinin düzeyi 

• Hastanın bilişsel modele olan 

inancının düzeyi 

• O seansta temel inancının ne düzeyde 

aktif olduğu 

• İçgörü düzeyi 

• Düşüncesinin ne düzeyde somut 

olduğu 
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Treatment Tedavi 

Depresyonda temel inançlarla 
çalışma 
 Temel İnançları saptarken ve değiştirirken 

aşamalar: 

• Otomatik düşüncelerden yola çıkarak hipotez 

oluşturma 

• Temel inancı saptama 

• Hipotezi hastaya sunma, geçerliliğini sınama, 

temel inanca ilişkin ek veriler toplama  

• Hastayı genel olarak temel inançlar ve 

spesifik olarak kendi temel inancı konusunda 

eğitme  

• Hastayla birlikte temel inancı değerlendirme, 

teknikler yardımıyla eski inancı zayıflatmaya 

başlama ve yerine uyuma yönelik yeni bir 

inanç geliştirmeye çalışma, yeni inancın 

güçlendirilmesi için tekniklerin kullanılması.  
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Temel İnanç İnceleme Formu 

Eski temel inanç:  Güçsüzüm. 

Olumlu Temel İnanç:  Güçlüyüm 

Yeni Temel İnanç:  Bazen güçlü, bazen de güçsüz biriyim. 

Çalışma Öncesinde Eski temel inanca inanma düzeyi? (0-100)  

 

“Olumlu temel inancı” destekleyen veriler  

(Yaşadıklarınız içinde olumlu temel inancın doğru olduğuna işaret edebilecek bütün yapıp ettiklerinizi veya size olumlu 
yönde verilen geri bildirimleri aşağıya not edin; bunu bulmakta zorlanırsanız hayatınızı nesnel olarak bakılsa olumlu temel 
inancı destekleyen yönde ufak da olsa ne tür veriler bulunurdu hepsini yazın) 

 

Tarih-Yer    Ne oldu?      

Çarşamba gecesi ev   Ders çalıştım.    

Perşembe      Okula gittim. 

Cuma, okul    Hocaya bir konuda soru sordum. 

Cumartesi    Spor salonuna gittim egzersiz yaptım. 

Pazar    Kütüphaneden tezimle ilgili makaleleri çıkarttım. 

    Tezin girişini yazdım. 

Pazartesi    Arkadaşımın anlamadığı konuyu ona anlattım. 

 

Diğer Kanıtlar  

(Olumlu inancı destekleyen yaşantınızda saptadığınız diğer durumları buraya not edin):  

 

Araba kullanıyor olmam. 

Bir işte çalışıyor olmam. 

 

Çalışma Sonrasında Eski temel inanca inanma düzeyi? (0-100)  

DEPRESYONDA ARA ve TEMEL İNANÇLAR 
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Treatment Tedavi 

İntihar epidemiyolojisi 
 Ölüm nedenleri arasında 8. sırada… 

• Kalp hastalıkları 

• Kanser 

• Serebrovasküler hastalıklar 

• Kazalar 

• Pnömoni 

• Diyabet 

• Siroz 

• İntihar 

• Bulaşıcı hastalıklar 

• Prematurite 

İNTİHARDA BDT 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=depresyon&source=images&cd=&cad=rja&docid=-cqElL5ZvU1_SM&tbnid=SNkuqmPUXPhYXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edepresyon.com/page/2/?s=depresyon&ei=fXdVUfyQF8vltQaDloDADQ&psig=AFQjCNF9HOuWSHx92fodODmtYdYnxiVZPQ&ust=1364641933500728


134 

Treatment Tedavi 

İntihar epidemiyolojisi 

 Tüm ölümlerin 0.9’u intihar 

sonucudur… 

 Dünyadan her gün yaklaşık 1000 

kişinin intihar ettiği tahmin 

edilmektedir…  

 Genel toplumda intihar ile ölüm sıklığı 

yıllık yüz binde 10 ila 40 arasında 

değişmektedir… 

 İntihar girişimi ise bu oranın yaklaşık 

olarak 15 katıdır… 

İNTİHARDA BDT 
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Treatment Tedavi 

İntiharın bilişsel teorisi 
 Mode, kişilik organizasyonu içerisinde yer alan alt 

organizasyonlardır; biliş, duygu, davranış ve motivasyon gibi 

kişiliğin temel bileşenlerini birleştiren yapılardır… 

 Kişilik organizasyonunda yer alan bu yapılar bilişsel, 

duygusal, davranışsal bir ağ oluşturarak belirli bir duruma 

yanıtta ya da belirli bir amaca ulaşmada aktive olurlar… 

 Rudd, “theory of modes” u , “suisidal mode” kavramına 

uyguladı.  

 Kişisel zedelenebilirlik (vulnerability) derecesi ve temel risk 

etkenlerinin varlığıyla  biliş, duygu, davranış ve motivasyon 

sisteminde  ani bir aktivasyon olduğunu;  agreve eden olayın 

şiddet derecesine göre “intihar davranışının şiddetinin” 

belirlendiğini öne sürmüştür. 

 Joiner’in teorisine göre ise kişinin suisidal davranışta 

bulunabilmesi için 3 temel bileşene ihtiyaç vardır. 

• Kişi kendisine öldürücü zarar verebilme özelliğini 

edinmiş olmalıdır. 

• Aidiyet duygusunun bozulması (failed belongingness) 

• Algılanan ağır gelme (perceived burdensomeness)    
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Treatment Tedavi 

İntiharın bilişsel teorisi 
 Genel psikiyatrik bozuklukla birlikte bilişsel süreç 

alevlenmekte ve intiharla ilgili bilişsel bileşenleri aktive 

etmektedir… 

 Risk etkenleri genel psikiyatrik durumla birlikte distrese yol 

açarak intihar şemalarını ve kriz sırasındaki intihar 

davranışlarını alevlendirir… 

 Bu model ayrıca ampirik verilerden elde edilen dürtüsellik ve 

problem çözme eksiklikleri gibi diğer bileşenleri de 

içermektedir…  

 İntihar krizi sırasında oluşan intihara özgü süreçlere içgörü 

sağlar… 

 İntiharla ilgili bilişsel bileşenler: 

• Umutsuzluk 

• Katlanamama, dayanamama 

• Mükemmeliyetçi tutum “ya hep ya hiç ” 

• Bilgi-işlem süreçlerinde intihar ve ilişkili olgulara artmış 

yanlılık 

- Dikkat odaklanması 
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Treatment Tedavi 

İntiharın bilişsel teorisi 

Sorun çözme sorunları 
 Dürtüsellik gibi sorun çözme becerilerinin eksikliği ve diğer 

durumlara genellenememesinin sürekli (trait) bir durum 

olduğuna dair bulgular mevcut…  

 Bu becerinin olmamasının yaşam stresi durumlarında kişiyi 

çözümsüz bırakarak ek bir strese yol açtığı ve 

“dayanamama”yla ilgili intihar şemalarının aktivasyonuna yol 

açtığı belirtiliyor… 

 Daha önce öğrendikleri baş etme becerilerini intihar krizi 

sırasında kullanmada başarısızlık 

 BDT de sorun çözme becerilerine odaklanılması, intihar krizi 

sırasında kişinin: 

• İntiharla ilgili dikkat odaklanmasını kırmasını sağlar.  

• Kişinin yaşamındaki stress düzeyini azaltarak 

dayanamama, ümitsizlik gibi duyguların azalmasına 

yardımcı olur.   
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Treatment Tedavi 

İntiharın BDT’si 

 Uyumsal baş etme stratejilerinin kazanılması… 

 Yaşamak ve umut etmek için nedenlerin 

belirlenmesinde kullanılacak bilişsel 

mekanizmaların geliştirilmesi… 

 Sorun çözme becerilerinin arttırılması… 

 Hastanın sosyal destek sistemiyle bağının 

arttırılması… 

 Diğer medikal, psikiyatrik, bağımlılık ve sosyal 

servis uygulamalarına uyumlarının arttırılması 

amaçlanmaktadır… 

İNTİHARDA BDT 
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Treatment Tedavi 

İntiharın BDT’si 

Güvenlik planının geliştirilmesi 

 Bir intihar krizi sırasında hastanın 

uygulayabileceği ve hemfikir olduğu baş etme 

yöntemlerinin hiyerarşik olarak sıralandığı bir 

liste hazırlanması 

 Olası bir intihar kriz işaretlerini uyarı olarak 

tanımlama 

 Baş etme yöntemlerinin uygulanması 

 Aile üyeleri veya arkadaşlarla bağlantı 

 Profesyonellerle veya kurumlarla bağlantı 
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Treatment Tedavi 

İNTİHARDA BDT 

Belirti Örnekler 

Otomatik düşünceler Ben bir hiçim; Başarısızım 

Değersizim; Bir işe yaramıyorum.  

Yokluğum fark edilmez 

Sorunlarla baş edemiyorum 

Hiçbir şey iyiye gitmiyor 

İmgeler Flash-backler 

Düşünce süreçleri Yarışan düşünceler 

Sorunları bir yığın olarak düşünmek 

Duygu Yoğun depresif duygu 

Yoğun kaygı 

Yoğun öfke 

Yoğun kızgınlık 

Davranış Ağlama 

Kişinin kendisini izole etmesi 

İlaç kullanma 
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Treatment Tedavi 

İntiharın BDT’si 

Örnek plan 
 Uyarı işaretleri (güvenlik planına ihtiyacım 

olduğu anlar) 

• Uyumayı ve bir daha uyanmamayı istediğim 

zaman 

• Canımı yakmayı istediğimde 

• “Artık dayanamayacağım” diye düşünmeye 

başladığımda  

 Baş etme yöntemleri (kendi başıma 

yapabileceklerim) 

• Müzik dinlemek 

• Yürüyüşe çıkmak 

• Kontrollü nefes alma 

• Sıcak veya soğuk duş alma 

• Egzersiz  
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Treatment Tedavi 

İntiharın BDT’si 

Bilişsel ve davranışsal yöntemler 

 Hoşlanılan aktivitelerin sayısının 

arttırılması. 

 Sosyal kaynakların geliştirilmesi 

 Fiziksel kendini yatıştırma yöntemleri (ör. 

kas gevşetme, kontrollü nefes 

egzersizleri) 

 Bilişsel sakinleşme (ör. olumlu imgeleme, 

dikkati başka yöne verme)  
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Treatment Tedavi 

İntiharın BDT’si 

Bilişsel ve davranışsal 
yöntemler 

 Temel inançların modifiye edilmesi 

 Yaşama nedenlerinin belirlenmesi  

 Coping kartlarının geliştirilmesi 

 Sorun çözme becerilerinin 

geliştirilmesi 

 Dürtüselliğin azaltılması 
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DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI 

TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 
 Depresyon davranışçı tekniklerin bilişsel tekniklerden 

daha öncelikli kullanıldığı bir bozukluk… 

 Cezadan ödüle doğru dengesizlik olduğunda 

depresyon belirtileri oluşur. Ödülün yokluğu, 

kaybedilmesi, azalması ya da ödül elde edememe ve 

cezanın varlığı, kendini cezalandırma, davranışın 

sonuç vermemesi 

 Ödül ve ceza süreci: “Kaderinin Mimarı” (Coyne, 

1989).  

 Tedavinin amacı kişinin ödüle erişimini sağlamaktır. 

 Bunu elde etmenin yolu “yalnızca ödüle götüren 

etkinlik” lerdir.  

 Davranışçı kuramlarla diğer tedavi yaklaşımlarını 

karşılaştıran araştırmalar  (bilişsel kuramlar ve ilaç 

tedavisi, placebo) davranışçı kuramları oldukça etkili 

bulmuş (Dimidjian, 2006) 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Bilişsel davranışçı yöntemlerin 
ortak özellikleri 

 Bilişler moderatör değil 

mediatördür… 

 Bilişler davranışları etkiler… 

 Bilişlere ulaşmak, değerlendirmek,  

izlemek ve değiştirmek 

mümkündür… 

 Davranışların değişimi, bilişlerin 

değişiminden etkilenebilir…  
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Tarihçe 
 Depresyonun işlevsel analizi Ferster (1973) 

• Depresyon davranışların olumsuz pekiştireç işlevi 

görmesiyle ortaya çıkar ve sürdürülür 

• Bu davranışlar kaçma ve kaçınma işlevi gördüğü için 

güçlenir 

• Bu davranışlar–olumlu pekiştireç işlevi görecek 

davranışları azaltırlar 

• Anksiyete bozuklukları gibi depresyonda kaçınmaya 

dayalıdır. 

 Lewinsohn (1974) 

• Depresyon kişinin eylemleri olumlu pekiştireçlerle 

sonuçlanmadığında ortaya çıkar 

• Depresif bireyin çevresi olumlu pekiştireçler açısından 

fakirleşmiş,cezalandırma oranları artmıştır. 

• Tedavi olumlu olayların oranının artırılması aynı 

zamanda bu olumlu sonuçlara yol açan öncüllerin 

çoğaltılmasıdır. 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Davranışsal aktivasyon 
 Bireyin azalmış olan etkinliklerini artırmaya yöneliktir… 

 Burada amaç, hastanın artık yapamadığı etkinlikleri tekrar yapmasını 

sağlamak ve bilişsel değişikliklere hazırlamaktır… 

 Depresyon tedavisinde davranışçı kısmın tek başına yeterli olabileceği 

görüşüyle depresyon için davranışsal aktivasyon başlı başına bir tedavi 

olarak sistemleştirilmiştir… 

 Davranışsal aktivasyonun bilişsel terapi programları kadar etkili 

olabileceğini gösteren 150 hastalık BA ve KT yi karşılaştıran çalışma 

• Jacobson ve ark., Journal of Consulting and Clinical Psychology. 

Vol 64(2), Apr 1996, 295-304 

 Jacobson (2001) ilk DA protokolunu ortaya koyması 

• 241 hastanın katıldığı bir çalışmada KT, antidepresan ilaç ve DA 

 birbiriyle karşılaştırılıyor. Şiddetli depresyonu olan grupta DA,  KT 

 den üstün ve ilaçla eşdeğer etkinlikte bulunuyor 

 Dimidjian, S ve arkadaşları. Randomized trial of behavioral activation, 

cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute 

treatment of adults with major depression Journal of Consulting and 

Clinical Psychology. Vol 74(4), Aug 2006, 658-670. 
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Treatment Tedavi 

DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

 
 SAĞLIKLI DAVRANIŞLARIN 

 ARTIRILMASI 

 

 

 OLUMLU YAŞANTILAR  DÜŞÜNCE VE 

 DUYGUNUN DÜZELMESİ 

 

 

 DEPRESYONU ARTIRAN 

 DAVRANIŞLARIN AZALTILMASI 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Davranışsal aktivasyon 

 İnsan davranışlarının çoğu otomatiktir ve 

farkında olmadan yapılır… 

 Bu farkında olmadan yapılan şeylerin 

çoğu alışkanlık sonucu yapılır… 

 Davranış alışkanlıklarımızı değiştirmek 

için öncelikle davranış örüntümüzün 

farkına varmamız gerekir… 

 Daha sonra bu örüntü içinde neyi ne 

zaman değiştireceğimize karar verip bunu 

düzenli bir şekilde uygulayarak 

davranışımızı değiştirebilir ve ardından 

daha sağlıklı yeni davranışın alışkanlık 

halini almasını sağlayabiliriz… 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Davranışsal aktivasyon 

 Davranışsal aktivasyon depresyonun 

etyolojisini davranışçı biçimde açıklar… 

 Yaşamın kötü gitmesi, olumsuz yaşam 

koşulları kritik nedensel etkenler olarak 

görülür… 

 Olayları ve bireyin verdiği tepkileri 

inceler… 

 Davranış kaçınma davranışı olarak işlev 

görür (geri çekilme, az şey yapma) 

 Tedavi-terapi “dışardan içeriye” 

doğrudur… 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Davranışsal aktivasyon 

 Her şeyden önce hasta şu an neler 

yapıyor? 

 Hastalar hiçbir şey yapmadıklarını iddia 

ederler çoğunlukla… 

 Bunun için aktivite çizelgesi… 
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DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER 
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DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Davranışsal aktivasyon 
 Hayattaki aktivitelerimiz: 

• Hazza dönük olanlar 

• Performansa yönelik olanlar 

 Hazza dönük aktiviteler: Eğlence, spor, müzik, 

pikniğe gitme gibi aktiviteler… 

 Performansa dönük olanlar: İş, ev, okul, kişisel bakım 

v.s. 

 Depresyonda öncelikle hazza yönelik etkinlikler 

azalır… 

 Performansa yönelik aktiviteler sürdürülmeye 

çalışılır… 

 Aktivite çizelgesi tabloyu görmesini sağlar… 

 Ayrıca ne kadar kötü de olsa pek çok şeyi 

yapabildiğini de görür… 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Aktivite çizelgesi sorunları 
 Hiçbir şey yapmıyorum? Diyerek doldurmamışsa 

hastayla beraber bir gün doldurulabilir… 

 Gerçekten hiçbir şey yapmamak mümkün değil… 

 Tuvalete gitmek, yataktan kalkmak, çocuğunu 

sevmek v.s. 

 Hastayı cesaretlendirmek önemli… 

 «Şu anda çok isteksiz ve enerjisiz olabilirsiniz, bu 

nedenle hiçbir şey yapamayacağınız 

düşünüyorsunuz. Fakat düşünce ve duygularımız 

diğer insanlarla etkileşimden çok fazla etkilenir. 

Düşünce ve duygularımızı değiştirmek için 

aktivitelerimizi artırmamız şart…» 

 Aktiviteler arttıkça kendine güven daha da artacak…  
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Aktivite çizelgesi sorunları 
 İSTEK YOK BEN NE YAPAYIM!!! 

 Hayatta her şeyi istekle mi yapıyoruz??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=depresyon&source=images&cd=&cad=rja&docid=-cqElL5ZvU1_SM&tbnid=SNkuqmPUXPhYXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edepresyon.com/page/2/?s=depresyon&ei=fXdVUfyQF8vltQaDloDADQ&psig=AFQjCNF9HOuWSHx92fodODmtYdYnxiVZPQ&ust=1364641933500728


160 

Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Aktivite çizelgesi sorunları 
 MUTLU BİR İNSAN ÖRNEĞİ… 

 MUTLU İNSAN NASIL MUTSUZ HALE GETİRİLİR 

METAFORU!!! 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Etkinlik artırma 
 Aktivite çizelgesi iyi anlaşıldıktan sonra artık daha 

çok hazza dönük aktivitelerin sayısı artırılmaya 

çalışılır… 

 Burada üç liste oluşturulabilir… 

 Birinci liste şu ana kadar haz alarak yaptığı fakat 

şimdi yapmadığı etkinlikler… 

 İkinci grup zorunlu olarak yapması gereken 

etkinlikler… 

 Üçüncü liste de depresyon öncesi de yapmadığı ve 

yapmaktan zevk alabileceği etkinlikler… 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Etkinlik artırma 

 Bu etkinlikler içinden hastayla 

beraber seçerek yaşantısına 

serpiştirmek bir sonraki aşama… 

 İlk eklenecek şey kolaylığı 

nedeniyle yürüyüş olabilir… 

 Eşle beraber önerilebilir… 

 Yürüme antidepresan etkiye 

sahip!!! 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Etkinlik artırma 

 Örnek görüşmede diş yapımı 

sonrası görüntü bozulan hastada 

major depresyon ortaya çıkıyor… 

 Aktivite çizelgesi spesifik şekilde 

planlandı… 

 Aktivite planı: 

• Her gün yürüyüş (saat 18.00-19.00) 

arası 

• Sinema (cts. saat 19-21 arası) 

• Ailece piknik (pzr. saat 14-17 arası) 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Etkinlik artırma 

 «İSTEKSİZİM, 

BAŞLAYAMIYORUM»… 

 Çok küçük parçalarla başlayıp 

artırma… 

 Tez örnekleri!!! 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Etkinlik artışı ile ilgili otomatik düşünceler 

 «Kolumu kaldıracak halim yok»… 

• Davranışsal deney 

• Buraya nasıl geldiniz? 

 «Hiçbir şey yapamıyorum»… 

• Zorluklar olabilir, ama yapamayacağınızı 

düşünerek yapmamaya başlarsanız yapmanız 

daha da zorlaşacaktır. Aynı şeyleri yapmakta 

olan insanlar neler yapıyor?  

 «Yapmak istemiyorum»… 

• Şu anda isteksiz olduğunuzu biliyorum. Zaten 

onun için burdasınız. İstek duymadan yapsanız 

ne olur? Sizin durumunuzda olan birisine ne 

önerirdiniz? İstemiyorsan yapma mı diye 

önerirsiniz? 
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Treatment Tedavi 

Davranışçı teknikler 

Etkinlik artışı ile ilgili otomatik düşünceler 

 «Çok zor»… 

• Depresyonda yapmakla normal zamanda 

yapmak arasında başarı açısından bir fark yok 

mu? 

 «Bir türlü program yapamıyorum»… 

• Küçük şeylerle başlamak daha önemli… 

 «Daha sonra yapabilirim»… 

• Şu an yapmanız daha önemli. Başlangıçta 

zorluk yaşayabilirsiniz, ama yaptıktan sonra aynı 

zorluk olmayabilir. Hatta kendinizi daha rahat 

hissedebilirsiniz… 

 «Çaba göstermenin bir anlamı yok»… 

• Çaba göstermeden bilemezsiniz. Yapmaya 

çalışmak bile şu aşamada çok önemli… 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 T: Hoşgeldiniz İbrahim Bey, nasılsınız? 

 H: Teşekkür ederim, iyiyim. 

 T: Evet en son görüşmeden sonra nasıl geçti, önemli bir yaşam olayı, herhangi bir problem yaşandı mı? 

Yaşamınızla ilgili bilmem gereken önemli bir durum yaşadınız mı? 

 H: Yok, özellikle olmadı, en son görüşmemizde işte bu uyuşukluk hali için falan Modiodal başlamıştık. İşte 

antidepresanlardan 3-4 yıldır neredeyse ara ara antidepresan kullanıyorum. İşte hani bu genelde kronik 

depresyon teşhisi konuluyor ve bunun da antidepresanın da bende tam bir iç huzur, huzurlu bir durum olabilir 

ama uyuşukluk sonra… 

 T: Uyuşukluk seni rahatsız mı ediyor? 

 H: Evet yani şey anlamında, iş yapmak istememe, işin kolayına kaçma, sorumluluk almaktan kaçınma, 

sorumlulukları yerine getirmekten kaçınma gibi sıkıntılar vardı. Benim de almam gereken sorumluluklar var ve 

yani gerek işte gerek doktora eğitimimde… En son Modiodal başlamıştık yani Modiodala… 

 T: 100 mg mı başlamıştık? 

 H: Evet 

 T: Hı hı. 

 T: Nasıl durum, Modiodal’la bir değişiklik oldu mu? 

 H: Şimdi ilk zamanlarda vardı, ama açıkçası şu anda kullanıyorum ama sürekli kullandım, bir şeyim olmadı, 

günlük olarak kullanıyorum Modiodal ve Prozac 40 mg ı yani şu anda nötr gibi diyebilirim… 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 T: Aynı etkinlik devam etmiyor yani… 

 H: Biraz ekstradan sinirlilik hali oldu. 

 T: Oldu… Peki şeyi sorayım hani geçen görüşmede şeyden bahsettiğimiz şeyler vardı hani özellikle bu 

işyerinizdeki işleri başlatmayla alakalı sorunlarınızla ilgili olarak konuşmuştuk, onunla ilgili ben size ödev 

vermiştim ve kayıt yapmanızı istemiştim… 

 H: Ha şeyle ilgili biraz harekete geçirmeyle ilgili, işleri.. 

 T: Evet? 

 H: Ödüllendirme sistemi falan… 

 T: Hı hı  

 H: Yani açıkçası sıkıntı şurada (gülüyor) eğer içindeki arzu heyecan uyanırsa … uyandığı zaman sorun 

olmuyor ama içindeki böyle arzu istek sönük olunca onu da yapmak gelmiyor içinden. Yani hani kendimi 

harekete geçirmek anlamında dediğiniz o motivasyon, plan yapmak anlamında mesela oturup plan yapmak 

yaparsam uyguluyorum… 

 H: Ama yapma isteği olmuyor… yani… 

 T: Ama yapmadığım dönemler de oluyor… 

 H: İçimdeki bu şeyi sıkıntı var… 

 T: Anladım, bir şeyi başlatma konusunda, eyleme geçme konusunda sorunlar vardı 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Evet… 

 T: Bununla ilgili ödev vardı o ödev çok fazla yerine gelmemiş gibi görünüyor özellikle kayıt tutmanızı 

istemiştim… İbrahim bey geçen görüşmemizle alakalı olarak orda konuştuklarımızdan aklınızda ne kaldı? 

Mesela geçen görüşmemizde bu hastalığın hani düşünce ve duygularla olan ilişkisinden bahsetmiştik. 

Bunlarla ilgili… hani o günkü görüşmeden aklınızda kalan şeyler var mı? Özellikle bu bilişsel davranışçı 

terapinin insanın duygularını belirleyen şeylerin düşünceleri olduğunu, düşünceleri hani kısmen 

değiştirebilirsek duygularda ve davranışlarda da değişiklik ortaya çıkarabileceğini konuştuğumuzu 

hatırlıyorum da o görüşmeyle alakalı şey yapabildiğiniz, hatırlayabildiğiniz bir şeyler var mı? 

 H: Açıkçası çok özel olarak da şey yapmıyorum… 

 T: Anladım… Özellikle şunu konuşalım benim bugün yani gelirken de aklımdaydı düşündüm konuşmak 

istediğim şöyle bir durum var gibi gündeme getirebileceğiniz bir şey var mı? Yani sizi özellikle en fazla 

rahatsız eden sorunlardan şunu öncelikle konuşalım diyebileceğiniz bir şey var mı? Benim zihnimden geçen 

bazı şeyler var ama yani ortaklaşa birlikte konuşmak aslında yani o gün karar verip o konuyu konuşmamız 

gerekiyor, sizin bugün buraya gelirken getirdiğiniz bir şey var mı? 

 H: Yani hocam şimdi bir gün çocukluktan beri taşıdığım bir şey var mesela genel umutsuzluk genel bir şey 

kaygı hali işte kendime güvensizlik hali… 

 T: Evet 

 H: İşte sosyal şeyin düşük olması gibi sıkıntılar vardı… Yani bununla ilgili tabii bunların bir rahatsızlık bir 

rahatsızlık olarak tanımamıştım ama bu tedavi süreçlerinde bunların işte sosyal kaygı falan bunları bir 

rahatsızlık olarak tanıyıp belki bir antidepresan… 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 T: Anladım 

 H: Kullanımım, ilk kullandığımda dedim ne güzel yani sanki böyle içimdeki kabuk kırılıyor gibi geldi. 

 T: Ama şu an aynı şeyi hissetmiyorsunuz 

 H: Şöyle sonra başka bir problem ortaya çıktı ve bu problemi antidepresanlar da biraz arttırıyor 

 T: Hangisi? 

 H: Bu da şeyle ilgili işte bu çalışma istememe sabırla bir işi sürdürememe işte dikkatimin kolay dağılması 

mesela… 

 T: Peki bütün sorunları tek bir görüşmede halletmek pek mümkün olmuyor İbrahim bey, mesela bir işi 

başlatamama, ve sürdürememe bu bugün başlı başına konuşabileceğimiz bir konu olabilir ya da sosyal hani 

ortamlara girmeyle alakalı yaşadığınız sorunlar da bir nebze hani konuşulabilir, 1 numaraya aldığınız mesela 

bunları daha öncelikli olarak konuşmayı düşündüğünüz hangisi ben hani bu konuda biraz daha mustarip 

olduğunuzu işiniz gereği hani doktora devam ediyor bu konuda bayağı zorlandığınızı hissediyorum, bunu 

öncelikle biraz daha detaylı derin konuşabiliriz isterseniz. 

 H: Yani bana bu sorulduğunda ben tek bir şey söyleyebilirim bir işe başlayamam ve sabırla bir işi 

sürdürememe dikkatimi başka yere dağıtma… 

 T: Tamam o zaman bugün bir kere sabırla bir işi sürdürememe işi başlatma konusunda zorlanmak konusunu 

konuşalım, beraberinde o sosyal fobinizle alakalı kaygı, özellikle dekanlıkta görev yapıyorsunuz, orda 

yaşadığınız problemler var, bahsetmiştiniz, onları da kısmen konuşabiliriz ama öncelikli olarak şunu bi işe 

başlayamama sürdürememe yani çok motive olarak bir işi yürütememe konusu özetle doğru mu öncelikle 

bu… 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Evet. 

 T: O zaman bugün bunu konuşalım (ayağa kalkarak tahtanın yanına gider) Ben daha önce de bu tahtayı 

kullanmıştım şimdi de… şimdi şu tahtayı sileyim evet bizim, bilişsel terapide bahsetmiştim ABC modeli diye bir 

model var bu modelde A yaşadığımız olaylar sorunlar, sıkıntılar A’yı oluşturuyor, bunlar gerçek yaşam 

problemleri, önemli bir kısmı üstesinden gelme konusunda zorlandığınız ve sizin tedaviye de başvurmanıza 

neden olan faktörler oluyor mesela bugünkü konuşacağımız konuyla da alakalı nasıl özetleyebiliriz ne 

yazmamı önerirsiniz, yani sorunun tam ismini yazayım. Demiştiniz ya tek bir şey söylüyorum diye bu tek şey 

nedir? 

 H: Yapmam gerekenleri… 

 T: Evet 

 H: Yapmaya başlama ve sürdürme zorluğu… 

 T: Yapmaya başlama ve sürdürme zorluğu… Başlamak mı zor oluyor, yoksa başlayınca sürdürmek mi zor 

oluyor? Her ikisi birden mi? 

 H: Başlama daha zor. 

 T: Başlama zorluğu ve sürdürme zorluğu ama asıl sorun başlama evet. 

 H: Genelde başlamak daha zor geliyor 

 T: HI hı… 

 H: Başladıktan sonra da sürdürme sorunu oluyor 

 T: Peki bu sizde ne tür duygular ortaya çıkarıyor hani bir şeye başlayamıyor olma, sürdüremiyor olma, sonucu 

ne? Sizde ne tür duygulara yol açıyor? Ne bileyim üzüntü olabilir hani … 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Üzüntü, kaygı, sonuçta hep böyle devam ederse gelecek için kaygılanmış oluyorum. 

 T: Hımm kaygı oluyor, kaygı, üzüntü, efendim? 

 H: Üzüntü 

 T: Üzüntü oluyor, niye böyle oluyor gibi… Başka? İşleri ertelemenize neden oluyor, belki işyeriyle de alakalı 

hani bir taraftan da yaptığınız işlerle ilgili aksaması nedeniyle ortaya çıkan problemler olabilir. 

 H: Olabiliyor yani şu çok yaygın bende mümkün olduğu kadar sorunları halının altına süpürme eğilimi çok 

fazla. 

 T: Anladım, yani ortaya çıkan sonuçlar diyebileceğimiz davranışlar kısmında da işlerin yolunda tam gitmemesi 

diyebiliriz. 

 H: Evet 

 T: İşlerin tam yolunda gitmemesi. Bazen insan yazmadan hani hep sadece düşünerek ya da sadece 

konuşarak çözmekten ziyade bunu böyle karşımızda görerek çözmenin yararı var. Bir kere bu bilimsel 

anlamda da ki bilişsel davranışçı terapi de öyle söylüyor. Hatta şöyle bir şey var, olumsuz şeyleri kaydetmek, 

yazmak bile tedavi edici bir etkiye sahip. Bu önemli bir şey yani olumsuz çok olumsuz bir şey yazıyorsunuz 

sizle ilgili siz de yazdığınız şeyi görüyorsunuz ya da benim burada yazdığım şeyi göreceksiniz olumsuzu 

yazmak bile tedavi edici bir etkiye sahip o açıdan yazmak önemli onun için tek tek yazıyorum. İşlerin tam 

yolunda gitmemesi, bir şey daha söylemiştiniz, yani işler tam yolunda gitmiyor bir taraftan Dekanlıkla ilgili hani 

bir taraftan doktorayla ilgili… başka? 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Hayatın eksik kalıyor… 

 T: Eksik hı hı… Peki… Şu B kısmı biraz daha odaklanacağımız bir kısım, aslında biz sorunları kendi 

gözlüğümüzle görürüz daha önce konuştuk, hani olaylara bakış açımız, ortaya çıkan duygularımızı ve 

davranışlarımızı etkiliyor. Yani sorunların kendisinden ziyade mesela böyle bir sorun yaşayan kişilerin 

hepsinde aynı duygular, aynı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Kimisi şey diyebiliyor mesela karşısına böyle bir sorun 

çıktığı zaman yani hiç önemsemeye de biliyor, daha vurdumduymaz davranabiliyor, bazı insanlar da tam 

tersine böyle olduğu için çok derin bir sıkıntı, huzursuzluk, çok da farklı çareler arama yoluna gidebiliyor ya da 

işi daha kolaydan hani halletme yollarına gidebiliyor. E işte doktorayla ilgili problemler için de, ya da 

Dekanlıktaki görevinizle ilgili, ama sonuçta bunların hepsini belirleyen şey bizim olaylara bakış tarzımız yani 

biz olaylara bakış tarzımızı birazcık değiştirebilirsek, hissettiklerimiz de değişecek ama bu düşüncelerimizi 

değiştirmek bazen davranışlarımızı öncelikle değiştirmekle başlamamızı gerektirebiliyor. Burada 

davranışlarımızı değiştirmek dediğim şey şu: Bir sorun yaşıyoruz, karşılığında bir sonuçla karşılaşıyoruz ve bu 

ortaya çıkan sonuçlara rağmen sonuçları engellemeye yönelik hiçbir davranış değişikliğine gitmiyoruz ama 

buna rağmen hala sorunun düzelmesini bekleme gibi bir yanlışlık içerisinde oluyoruz. Yani eğer sonucu 

birazcık değiştirmek istiyorsak mutlaka olaya bakış tarzımızı ve olayda bu sorunu yaşarken ne tür davranışlar 

yapıyorsak o davranışların çok bir işe yaramadığını görerek birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Mesela 

çoğunlukla bu tarz üniversiteden başvuran insanlar oluyor bir aktiviteyi başlatma konusunda zorluğu olan çok 

fazla insan geliyor aslında. Polikliniğe de geliyor, biliyorum ben haftanın belli günleri polikliniğe iniyorum, orda 

da görüyorum. Yani teze başlayamam işte tezi yapacak mesela gözünde büyüyor, erteleye erteleye mesela 

bilgisayar başına oturup da çok uzun süre bilgisayarın başında boş boş oturup, ondan sonra oyunlara girip 

birden hiçbir şey yazmadan bilgisayarın başından kalkan kişiler, çoğunlukla, kafa salıyorsunuz hani sizinle de 

çok fazla örtüşüyor gibi… 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Evet. 

 T: Sizin sorununuzu biraz daha şöyle detaylı bir inceleyelim. Bu sorun bir şeyi başlatma konusunda güçlük 

özellikle bu doktora süreciyle alakalı bir isteksizlik var. 

 H: Laboratuvar çalışması yapmam gerekiyor. 

 T: Neydi? Konunuz neydi şu anki doktora tezinizin konusu ne? Başlığı yazalım buraya. 

 H: Gözenekli yapıya sahip … 

 T: Gözenekli yapıya sahip… evet? 

 H: Polimerik kompleksler 

 T: Polimerik yapıya sahip komplekslerin… 

 H: Evet sentezlenmesi ve karakterizasyonu. 

 T: Sentezlenmesi ve… polimerik kimya konusu mu değil mi? 

 H: Hı hı evet polimerik kimya… 

 T: Ve karakterizasyonu… Fen Bilimlerinde doktora yapıyorsunuz? 

 H: Hıı evet kimya bölümünde. 

 T: Evet şimdi böyle bir başlık değil mi? Bu başlıkla ilgili bir tez çalışması yapmanız gerekiyor, kaç sayfa olur bir 

tez aşağı yukarı? 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Yani yüz-yüzelli sayfa. 

 T: Yüz-yüzelli sayfalık bir tez… Böyle bir tezin bir deney aşaması var değil mi? 

 H: Evet. Yani en önemli aşama… 

 T: En önemli aşama deney ama bir taraftan da bu ürettiklerinizi yazma aşaması… 

 H: Yazma aşaması, evet. 

 T: Evet. O zaman deney aşamasını ve yazma aşamasını ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. Deney aşaması ile 

ilgili olarak yapılacak şeyler var mesela böyle bir deney yapmak için gereken malzemeler değil mi bunu bir 

şeyle mi bilimsel proje destekli mi almanız gerekiyor yoksa? 

 H: Evet 

 T: Desteği aldınız mı? 

 H: Desteği aldım malzemeleri de aldım. 

 T: Malzemeler nerde şu anda? 

 H: Laboratuvarda… 

 T: Malzemeler, laboratuvar.. Fen Edebiyat Fakültesi’nin laboratuvarında duruyor. 

 T: Size ait bir dolap mı? 

 H: Evet. 

 K: Size ait olan bir dolapta duruyor ama hiç bir şey yapılmıyor. Son kullanım tarihi var mı zamanı var mı? Belli 

bir sürede kullanılması gerekiyor mu? 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Ihı hı.  Evet projenin bitirilmesi için yaklaşık bir-bir buçuk yıl maksimum süre var. 

 T: Bir-birbuçuk yıllık bir süre var, süre giderek azalıyor… 

 H: Süre giderek azalıyor, yaklaşık 3-4 yıl bu şekilde kullandım 

 T: Ama hala… yeterince bir süre var… 

 H: Var evet geride kalan süreyi iyi kullanırsam… 

 T: Anladım… Peki deneylere başladığınız zaman ne kadar sürecek? Deneylerin bitmesi? 

 H: Deneyler bir yıl sürecektir, yani ben başlıyorum, devam ediyorum mesela geçen ay içinde 3-4 kez gittim 

ama yani uğruyorum bazen hiçbir şey yapmadan bir-iki saat içinde oyalanıp geliyorum. Bazen de yapıyorum 

ama… 

 T: Neler yapıyorsunuz, yani oyalanma derken ne yapıyorsunuz orda? 

 H: Yani o an bilgisayarımı açıp bilgisayardan bir şeyler karıştırmış olabiliyorum yani konuyla ilgili işte bir 

malzemenin bir şeyini incelemem gerekiyordur bilgisayarda.. 

 T: Ha süreyi orada geçiriyorsunuz. 

 H: Evet yani onu gereksiz yere öyle kanalize edebilirim… 

 T: Anladım. Peki her gün gitmeniz gerekiyor mu oraya deney için? 

 H: Her gün gitmem gerekmiyor, planlama bana ait ama, mümkün olduğu kadar tabii her gün yani ne kadar 

düzenli yaparsam ne kadar düzenli gidersem devamı o kadar iyi gidebiliyor, ama bıraktığım anda çünkü bir 

gün iki gün kendime bir mazeret bulup gitmediğim, işte şöyle yapabiliyorum, dört gibi işten ayrılıp, beş altıya 

yediye kadar falan orda laboratuvarda çalışabiliyorum. Ama eğer gitmezsem bir mazeret bulursam işte falan 

bakıyorum ki bir gün daha gitmemişim. 
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 T: Kesiliyor… O zaman şöyle yapalım. Mesela biz bu deneyleri hani bir buçuk yıllık bir süremiz var. Bir yıl 

içerisinde tamamen bitirmek işinizi çözer mi? 

 H: Tabii deneyleri bir yılda bitirmem lazım ki geri kalanını da diğer işler… 

 T: Tamam. O zaman hatta şöyle de yapabilirsiniz. Benim de işte genellikle bilimsel araştırma yaparken 

kullandığım bir yöntemdir. Pek çok insanın da hani uygulaması açısından ben böyle değişik toplantılara 

gittiğim zaman örnek veriyorum, bilimsel araştırmayı bir taraftan yaparsınız ama bir taraftan da yazı 

hazırlıklarına yavaş yavaş başlamak bence önemli, ikisini birlikte götürmek birbirini de çok fazla motive 

edebilir. Hem bir şeyler ürettiğini görüyor olmak insana ciddi anlamda bir şey de verebilir, destek verebilir. 

Şimdi ben yazı kısmını ayrı tutmak, bir taraftan da deney kısmını ayrı tutmak şeklinde bakalım diyorum. Biraz 

sorunu biraz azaltmaya çalışırsak daha iyi çözebiliriz. Şimdi bu bahsettiğim bir yıllık süreçte tamamlayabilmek 

için sizin düzenli olarak bu deneyleri kaç gün mesela yapmanız yeterli olur? Yani haftada bir sistematik 

kuralım, bir düzen kuralım, bu düzen içerisinde devam etsin. Mesela haftada üç gün düzenli haftada üç gün, 

hani bir bayram haftası vesaire olmamak üzere hafta içi üç gün yeterli midir, çok düzenli, bir yıl boyunca 

devam etseniz mesela? 

 H: Yani hafta içi üç gün artı hafta sonu bir günü de … 

 T: O zaman, üç gün artı bir gün. Kaçar saat? Şöyle yazayım not alayım: Hafta içi üç gün, hafta sonu bir gün, 

evet yazıyorum, hı hı kaçar saat? 
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 H: Hafta içi üçer saat, hafta sonu da dört saat. 

 T: Hafta içi üçer saat, üç saat yeterli mi? 

 H: Verimli. 

 T: Verimli, aşağı yukarı verimli bir süre, yeterli diyorsunuz. Evet hafta içi üç gün, hangi günler olsun? Günleri 

de belirleyelim, çünkü, mümkün olduğu kadar günleri de belirlersek daha şey olabilir, daha standardize bir şey 

olsun, hangi günler olsun? 

 H: Yani hafta içi pazartesi, salı, çarşamba. 

 T: Üç gün, dört gün de size kalıyor onun da sadece bir hafta sonu kullanacaksınız. O zaman yazıyorum, 

pazartesi, salı, çarşamba. Hafta sonu hangi gün olsun? 

 H: Hafta sonu da… cumartesi. 

 T: Cumartesi dört saat. Şimdi bunlara bir de saat verelim üç gün hangi saatler olsun? Dörtte çıkıyorsunuz.. On 

dokuz… 

 H: Yani dörtle yedi olsun. 

 T: On altı-on dokuz diyorum, her üç gün için de… Hafta sonu bir gün de dört saat, onun için de bir saat 

belirleyelim. 

 H: Sabah on’la öğlen on dört arası. 
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 T: Dört saat. On-on dört arası. On uygun bir saat mı sizin için, hani, kalkmak cumartesi için sıkıntı 

oluşturmasın. Şimdi bu saatler konusunda hemfikir miyiz? Şimdi, tekrar söylüyorum, yazma ve deney yapma 

kısmını ayrı ayrı ele almamızın daha uygun olacağını düşünüyorum, birbirini motive etmesi nedeniyle, şöyle 

yapalım, haftanın üç günü üçer saat olarak ve hafta sonu bir günde dört saat olarak gideceğimizi konuştuk, 

haftanın kaç günü mesela bu işlemleri yavaş yavaş yazmaya başlasak onları da beraber yavaş yavaş 

yazmaya başlamayı planlamak mantıklı olabilir belki ne düşünürsünüz bu konuda? 

 H: Evet yani hem işleri planlama konusunda hem de yazma konusunda… 

 T: Birbirini olumlu etkiler mi? 

 H: Evet, etkiler, etkiler. 

 T: Hangi açıdan olumlu etkiler mesela? Yani aynı anda yazıyor olmak size ne tür bir avantaj sağlar? 

 H: Yani daha tepeden bir bakışla hem daha ilerideki şeyleri planlama açısından da faydası oluyor hem de beni 

motive etme açısından yani… 

 T: Bir şeyler üretiyorum, bir şeyler yapıyorum. Çok çok büyük zamanlar harcamaya belki gerek yok ama arada 

kalan günler açısından baktığımız zaman, o kısmı da şöyle yapalım, ikinci kısım, akademik kısım diyelim, ona 

da böyle isim verelim, akademik kısım için de hangi günler olsun arada kalan günler mi aynı günler mi? Aynı 

günler yoğun, sıkıntı olabilir. 

 H: Perşembe, cuma… 

 T: Perşembe, cuma ve pazar kalıyor. Mesela perşembe günü kaç saat uğraşmanız, perşembe günü? 

 H: O zaman perşembe Cuma da ikişer saat diyelim 
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 T: İkişer saat. Cuma da ikişer saat. Pazar günü için? 

 H: Pazar? Yazalım mı yoksa? 

 T: Yazmayabiliriz. Bir gün de tamamen size bonus olsun. Tamam o zaman pazarı iptal ediyoruz, pazar 

tamamen size akademik bu ortam dışında ayırabileceğiniz bir zaman olsun. Evet bu anlaşma nasıl, uygun bir 

anlaşma mı? 

 H: Evet. 

 T: Yani üstesinden gelebileceğiniz bir anlaşma mı? 

 H: Çok yoğun değil aslında bu… 

 T: Anladım… anladım. Bunu bir ödev olarak tekrar isteyeceğim sizden de onun için süre konusunda 

anlaşmaya çalışıyorum. 

 H: Ben de çok abartmadım… 

 T: Uygulanabilecek, makul süreler. 

 H: Uygulanabilir, makul evet… 

 T: Uygulandığı zaman da işinizi görebilecek süreler. 

 H: İşimi görür. 

 T: Konuya yabancı olduğum için, konuya kısmen yabancı olduğum için… 

 H: Yani belki abartılabilir, ama… 

 T: Ama biz başlangıçta tekrar bir görüşmemizde hani duruma… durumu tekrar değerlendirip ondan sonra ne 

oluyor ne bitiyor ona göre belki bir yol çizebiliriz. 

 H: Şu an yaptığım işi çok iyi yapayım, çok yoğun yapayım, yani o sürekli kafamda, çok yoğun yapayım 

diyorum, hiç yapmıyorum. 
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 T: Anladım, yani aslında biraz işi daha sistematiğe, küçük parçalara bölüp, başlamak, başladığını hissetmek 

yavaş yavaş düzenlilik, az ve düzenli olan şeyler her zaman daha fazla dağ gibi birikir önünüzde. Bazen 

insanlar şu hatayı yapabiliyorlar, hani, günde on saat işte on beş saat çalışayım, öyle deli dolu ondan sonra 

on gün hiç çalışmayayım, bu, hiç verimli olmayan bir şeydir. Her gün düzenli olarak hatta benim size önerim 

şudur mesela çalışıp üçüncü saatin sonunda hala yazma isteğiniz varsa, onu bekletip mesela pazartesi, 

salıya erteleyip, salı günü, o heyecanı, o enerjiyi salı gününe taşımanız daha mantıklı olur. Onun için bu 

sürelere mümkün olduğu kadar uymaya çalışalım. Evet şimdi böyle bir sistematik belirledik, ama, bu arada bir 

taraftan da başlamayla ilgili güçlüğümüz var yani isteksizlik diye bahsettiğiniz şey, o anda başka şeylerle 

meşgul olma, o işi başlatamama aslında pek çok insanın dünyada yaşadığı bir şey. Değil mi çok şikayet edilir 

ve çoğunlukla nasıl yapılır, yine başlanır. Meşhur diyetler gibi hani hızlı başlanır, hatta bazen o ölçüler daha 

da fazla kaçırılır, ama üç beş gün sonra bir hafta on gün sonra tamamen biter ve bu yılgınlık daha sonra 

kendine güvensizlik ortaya çıkarır. Yani onun için düzenli olarak devam etmek çok daha önemli. Şimdi 

başlatmayla ilgili problemi pek çok insan yaşıyor dedim, şimdi bir şeylere başlamak ve yapmak için çoğunlukla 

ciddi bir istek beklenir istek gelsin ben de ondan sonra başlayayım denir. Ama hayattta herşeyi çok fazla 

isteyerek yapmıyoruz. Mesela bazen hastaneye gelirken ayaklarım geri geri gidiyor gelmek istemiyorum 

mesela zorlayarak geliyorum. Mesela o gün gelmemiş olsam bir sonraki gün gelmem daha da zorlaşır. Ondan 

sonraki gün gelmem çok daha zorlaşır tatillerde olduğu gibi. Ama ben istemesem de geldiğimde, yani 

istemeden geldiğimde, geliyorum o gün, işte bir pazartesi, bu gün de, bir isteksizlik var ama geldim işte bir 

bakıyorsunuz bir arkadaşınızı görüyorsunuz, tanıdığınızı, eşinizi dostunuzu görüyorsunuz, öğrenciler işte 

burada, ders anlatımı mesela bugün ders anlatıyorsunuz, hasta görüyorsunuz vesaire derken bir kere zaman 

da daha hızlı geçiyor, bir de başlangıçtaki korkunçlukla hiç alakalı olmadığını görüyorsunuz. 
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 T: Bir zaman işte o isteksizlik için mutlaka bir istek gelsin ben ondan sonra başlayayım ondan sonra devam 

ederim diye düşünüyoruz ama istek olmadan da hayatta bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu tür akademik 

ortamlarda çok fazla zaman kaybedenler vardır, çoğu da istek gelsin diye bekleyenler. Bekleme olayına bel 

bağlarsak ömür beklememiz gerekebilir. Bazı şeyler, yapmak için istek mutlaka olmalı diye bir şey yok. İstek 

gelsin diye beklemeyeceğiz. Bu çok altı kalın bir şekilde çizilmesi gereken bir şey. İstek değil biraz zorlamayla 

başlayacağız, yaptıkça, motive oldukça isteğin daha fazla arttığını görüyoruz. Şimdi ben bunla alakalı hani bu 

plan çerçevesinde akademik kısımla ilgili size önerebileceğim bir şeyler var mesela işi çok baştan başlayıp 

özellikle rahat nisbeten hiç istemeseniz bile çok rahat yapabileceğiniz şeylerden başlamak motivasyonunuzu 

çok arttıracaktır. Mesela tezle ilgili, tez nedir tezin değişik bölümleri var bir başlığı var, bir özet kısmı var, 

efendim, giriş kısmı var, metot değil mi, sonuçlar, tartışma ve referanslar. Yani aşağı yukarı bir beş-altı 

bölümde inceleyebileceğimiz bir şey. Ben özellikle mesela başlarken sadece başlık kısmından 

başlayabileceğinizi düşünüyorum… 

 H: Tamam. 

 T: İlk gün bu hafta başladığımızı varsayarsak mesela bu Perşembe günü, bu hafta mı başlayalım, önümüzdeki 

hafta mı? 

 H: Bu hafta başlayalım. 

 K: Bu hafta, bu perşembe günü bir saatte şunu yapalım, güzel bir başlık sayfası oluşturalım. Güzel bir başlık, 

tezin yılı hani o format var ya formatı alırsınız siz, tezi yöneten vesaire olan kısımla teşekkür kısmını yazın. 

Teşekkür edeceğiniz kimseler belli mi şu anda. 

 H: Aşağı yukarı belli.  
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 T: Mesela tezin önemli iki sayfasını halletmiş olacağız. Ve gerçekten bir şeye başladığımız zaman önemli bir 

mesafe katetmek için önemli bir adım atmış olacağız. Bence başlık sayfasıyla teşekkür sayfasını oluşturalım, 

başlık için mesela değişik başlık alternatifleri, değişik başlık isimleri, en çarpıcı olan ismi bulmaya çalışın 

çünkü gördüğüm kadarıyla başlık hani tam sonunu söylerken biraz tam oturmadı yine ama net bir başlığı var 

mı? 

 H: Var, var. 

 T: Var. Tamam başlık sayfasını oluşturalım yazı stiliyle vesaire bir de teşekkür sayfasını oluşturalım. Anlaştıık? 

Bununla başlayalım ondan sonra özet sayfası en son hazırlanacak olan sayfadır muhtemelen değil mi, giriş 

sayfasıyla devam edebiliriz, giriş sayfasını yavaş yavaş başlayabilirsiniz 

 H: Teorik bilgleri… 

 T: Teorik bilgileri, tarihçesinden gözenekli yapılar işte muhtemelen beraberinde polimorfik kompleksler… 

polimorfik midir o? 

 H: Polimerik 

 T: Polimerik kompleksler nedir bunlar hakkında önemli bilgiler vereceksiniz bir de şey olabilir bunla ilgili 

kaynaklar, yeterince kaynak var mı elinizde? Tezle alakalı? 

 H: Var. 

 T: Var. yani yoksa işin bir kısmını da sadece kaynak bulmaya da ayırabilirdik. Evde kaynaklar varsa şimdi o 

kaynaklardan yazmaya başlayın hergün bir saatlık hafta içi sadece iki gün birer saatlık yazmak size çok ciddi 

bir getiri sağlayacak hani önünüzde dağlar biriktiğini göreceksiniz şu anda belki bunu görmek zor ama 

dışarıdan bakan bir objektif göz olarak ben bunu hissedebiliyorum. Dışarıdan bir iki ay sonra baktığımız 

zaman dağlar birikmiş olacak. 
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 H: İnşaallah öyle olur. 

 T: Evet o zaman bu hafta başlık sayfasıyla başlıyoruz, özeti yazıyoruz, cuma için devam edecek olursak, 

Cuma için giriş bölümünü yazıyoruz mesela o bir saatlık bölümde girişle ilgili minik bir alt başlığı hani bitirme 

şansı olabilir belki de çok genel bilgiler verip bu bir saatı ona ayırın ama çok fazla istek gelirse onu öbür 

haftaya, o enerjiyi öbür haftaya taşıralım evet şimdi bu bir haftalık periyotta bir kere bunu yapalım, bunla ilgili 

ben size ödev vereceğim kaydetmeniz konusunda, kaydedeceğiz onu tamamlayacağım, bir de şu deney 

kısmıyla alakalı olarak da deneye nasıl başlayabiliriz? Şu anda hazırlıklar malzemeler tamam. 

 H: Malzemeler tamam. 

 T: Peki siz gidip başlıyorum şimdi dediğiniz anda hemen deney başlanabiliyor mu yoksa başka hala başka ön 

hazırlıklar var mı? Mesela kendinize bir dolabınız var ama bir deney yapabileceğiniz ortam oluşturmanız 

gerekiyor mu? 

 H: Gerekiyor. Karıştırıcılar var, cam malzemeler var, kimyasallar, tartım işleri falan yani bir ön hazırlık yapmam 

gerekiyor. 

 T: Tamam şimdi bu hazırlıkları tek tek söylesene şimdi buraya yazacağım. Evet silgimiz düştü neyse… şu şu 

şu bölmeye yazayım o hazırlıkları bir daha söylesene. Deney sen bu gün deneyi başalatacaksın… 

 H: Kimyasal malzemeleri çıkarmak 

 T: Kimyasal malzemeleri çıkarmak, evet? 

 H: Karıştırıcıları çıkarmak. 

 T: Karıştırıcıları çıkarmak. Mikser mı deniyor bunlara? Miksırları çıkarmak, evet? 

 H: Yazmam gerekiyor yapacağım işlemleri bunlar sentez olduğu için. 

 T: Evet 
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 H: Elimdeki kimyasallardan değişik şeyler deneyeceğim, neler deneyeceğimi… 

 T: Neler deneyeceğini kaydetmek ne kadar sürer? 

 H: Beş on dakikada… 

 T: Beş on dakikada 

 H: Yani yapacağım deneyi planlamam gerekiyor.. 

 T: Yapacağınız peki, her hafta siz farklı deneyler mi yapacaksınız, yoksa 

 H: Her gün farklı bir deney yapılabilir. Yani diyelim olmadı, başka bir maddeyle, başka bir maddeyle, koşulları, 

ortamı değiştirerek… 

 T: Tamam yapacağınız deneyi yazmak 

 H: Evet yazmak. 

 T: Bir beş on dakika sürer diyorsunuz şimdi ben bütün bunları her deneyde her deneyde yapacağınız şey mi 

şu üçü? 

 H: Evet her deneyde. 

 T: Her gün yapacağınız işlem… 

 H: Ama bazen üç dört deney yapabilirim 

 T: Anladım ama benim sormak istediğim şu, yani bu her gün yapacağınız şey ama bunlardan daha önce bir 

hazırlık aşaması olması gerekiyor mu? 

 H: Aslında şu an onu yapmıyorum ama şimdi laboratuvardaki işimi daha kolaylaştırmak adına gitmeden önce 

bu dediğim, o gün yapacağım deneyleri planlamak, çünkü bazı hesaplamalar da yapmak gerekiyor, 

hangisinden ne kadar falan bunu laboratuvarda yaptığım zaman zaman harcamış oluyorum aslında 

laboratuvardan önce… 
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 T: Üç saatlık bir süre yetmez mi bunun için sizce? 

 H: Yeterli olur… 

 T: Tamam o zaman laboratuvarda yapın onu da bir plan dahilinde yapalım istiyorum çünkü bu defa işyerinde 

yazarak gelme zor olur bu defa bugün deneye gitmeyeyim gibi bir problem olmasın. Onu kıralım, onun yerine 

yazma olayını da orada yapalım. Nasıl uygun mu sizin için? 

 H: Tamam. 

 T: Benim asıl soracağım şuydu, şu üçü her defasında sizin yapacağınız işlemler aşağı yukarı kimyasalları 

çıkarmak, karıştırıcıları çıkarmak, deney ortamını hazırlamak, plan yapmak sonra deneye başlamak. 

 H: Evet. 

 T: Bunun dışında sizin bunları ilk adım olarak o ortama gittiğinizde sizin yapacağınız, yapmanız gereken bu 

aşamalara gelmeden önce yapmanız gereken bir şey var mı yoksa her defasında bu aşamalar mı? 

 H: Yeterli. 

 T: Yeterli… Deney ortamını hazırlama gibi bir sorun var mı diye söyledim, öyle bir problem yok anladığım 

kadarıyla 

 H: Yok hayır… 

 T: Anladım. O zaman ilk planladığınız bir deney var mı? Mesela somut bir şey olsun ki ilk planladığınız, bu 

gün bu akşam mesela gittiğiniz zaman başlamayı planladığınız mesela ilk gittiğiniz gün yapmayı planladığınız 

bir deney var mı? Kafanızdan geçen? Biraz daha somutlaştıralım istiyorum. 

 H: Somutlaştırmak adına mesela en son şunu düşünmüştüm, bakırla karboksilik asit türevleri var elimizde, 

onların tepkimelerini denemek... 
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 T: Bakır ve karboksilik asit. 

 H: Evet karboksilik asit. 

 T: Malzemelerle ilgili vesaire bir sorun var mı? 

 H: Yok, hayır 

 K: Onun ismi neydi şuraya bir kaydedeyim, bakır? 

 H: Artı diyelim karboksilik asit. 

 K: Karboksilik asit türevlerinin… 

 H: Tepkimeleri. 

 K: Tepkimeleri. Tama çok güzel o zaman biraz somutlaştırdık, neyle başlayacağımızı. Bir haftalık bir işlem mi 

bir günlük bir işlem mi? 

 H: Bir haftalık. 

 K: Bir haftalık, çok güzel, ben özellikle bir sonraki görüşmeye kadar bu net bir şekilde somutlaştırılmış bir 

örnek üzerinde konuşalım ne oldu ne bitti bir görelim istiyorum, bu kadar somutlaştırmayınca hani biraz soyut 

kalıp havada kalınca netleştirmeyince bunlar çoğunlukla çözülmüyor. O zaman biz konuyu da belirledik, 

bakırla karboksilik asit türevlerinin tepkimeleri başlıklı deneyi yapacaksınız bir hafta boyunca, pazartesi, salı, 

çarşamba üçer saat ve cumartesi on-on dört saat arası yeterli diyordunuz. Yazma işlemine de bu 

perşembeden itibaren başlık ve özet sayfası, Cuma günü için de bir ekleme yapacağız giriş bölümünden 

küçük bir alt başlığı tamamlama hedefimiz vardı. Şimdi bu hedefler konusunda sizin söylemek istediğiniz bir 

şey var mı bir aksilik var mı? 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Yok 

 T: Çok aksilik yok halletme konusunda ben zorlanırım şunu diyebileceğiniz bir şey? 

 H: Yok. 

 T: Somutlaştırmak nasıl oldu sizin için kanınızca? 

 H: Çok olumlu 

 T: Çok olumlu. Şimdi o zaman somutlaştırmayı bir ödev haline getirelim, yoğunluk arasında belki zor olabilir 

ama, özellikle yaparsanız iyi olur, mesela tarih şuraya tarih böyle bir sayfa siz böyle ortalayabilirsiniz, şuraya 

bir de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazarı da yazalım ve şöyle tarih… 

 H: On on 

 T: Şuraya günleri yazdık, şuraya da işlemleri yazalım o zaman şura tarihi göstersin, buraya da işlemler, hangi 

işlemimiz vardı, deney, yazıyorum deney, sayfanın, şunun altına sayfayı şöyle bölebiliriz buraya da akademik 

kısım diyorum, yazabiliyor musunuz? 

 H: Evet. 

 T: Akademik kısım. Şimdi pazartesi, buraya tarih dedik bu gün ayın? 

 H: On 

 T: On. 10. 10 2012-11. 10. 2012 diyerek gidiyor. Günleri de hatta yazın çünkü günler de şey olduğu için, 

pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diyelim, pazartesi günü için saatları da bence 

yazalım tarihin saatları yazalım, 16-19, 16-19 şu 16 yazıyı hangi saatlar, bir saat yazacaktınız hangi saatlar 

sizin için uygun evde yazarsınız. Hangi saatlar sizin için uygun, efendim? 
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Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Perşembe, cuma 

 T: Perşembe, cuma saatını da söyleyelim, 19-20, 20-21 olabilir akşam saatları olur. 

 H: 20-21 

 T: 20-21 diyorum, buraya böyle kaydedeyim 20-21. Cumartesi de 10-14, pazar günü saat yok, evet şimdi 

deneyle ilgili kısmı pazartesi gerçekleştireceğiniz şu kısım zaten boş kalacak yaparsanız bir pozitif koyun 

yaptığınıza bir de yüzde kaç oranında verim aldığınızı 0 dan 100 e kadar hani 100, çok verimli geçti bu gün, 0, 

hiç verimli geçmedi, hiç deneyle uğraşmadım, tarzında bir skala aşağı yukarı, 100 üzerinde puan verin 

mesela ortanın üzeri, iyiydi, beklediğime yakındı, işte 70 puan, 80 puan ya da kötüydü işte 30 puan olabilir artı 

öbür gün de 100 üzerinden özellikle puan vermenizi istiyorum. Öbür gün de şu deney kısmı olacak. Şeyde de 

perşembe cuma da şu alt, sayfanın alt kısmını doldurursunuz, oraya da akademik kısımda da zamanı 

kullandık mı, 1 saatı, ne kadar istediğimizi gerçekleş… başlığı kurduk, özet yaptık, şey pardon teşekkür 

kısmını yaptık mesela perşembe günü bu tam bir 100 puanı hakedebilecek bir şey ama hiç ellemezseniz 0 

inşallah bir aksilik olmadan 100 puanın tamamlanacağını düşünüyorum ama sıfırdan bir de o verimlilik, ne 

oranda verimli geçti o bir saatı, bunun hepsini somut bir şekilde puanlayalım, Cuma günü için de giriş 

bölümüyle alakalı hani ne kadar konsantre oldunuz alt bölümü ne oranda tamamlayabildiniz, ne oranda içinize 

sindi ona da sıfır ile 100 arası bir puan verelim, cumartesi de üst tarafı puanlarız deney kısmı, bu şöyle 

yapalım, bu deney kısmını 6 günü tamamen deney ve akademik kısmı pozitif olursa iki pozitif de bizden olsun, 

şöyle yapalım kaç pozitif olur o zaman toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pozitif 

olabiliyor. Bu 8 pozitiften en az kaç pozitif olur sizce? 8 olur mu daha mı az olur? Böyle kendi kendinizle birinci 

haftanın sonunda minik bir ödüllendirme yapın istiyorum. 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 H: Yani 8 de 8 söylemek… 6 mı olsun? 

 K: 6 olsun, 6 olursa 5 de olabilir çünkü şu küçük bonusu kaybedebiliriz, şöyle diyelim, 4 pozitiften sonra bir 

bonus olsun, tamamı pozitifse 2 pozitif olsun burası, ona göre doldurun o zaman en az 5 pozitif. 5 pozitif ve 

üzerinde minik bir ödüllendirme, pazar günü ne olabilir? 

 H: Kişisel mi olsun? 

 T: Kişisel, ama maddi değil de manevi de olabilir. Maça gitmeyi sever misiniz, maça gitmek olabilir, ama böyle 

ödül olduğunu hissedebileceğiniz sizi gerçekten motive edeceğinize inandığınız bir şey olsun. Ben kendimi 

motive etmek için şu dönemde mesela çok kısa ama uzun dönemli süreçlerde belki yeni çıkmış bir PC işte 

bilgisayardı vesaire tarzında hani önemli bir şeyi başardığımı düşünüp bu şekilde kendimi ödüllendirmek beni 

çok fazla motive eder mesela ama manevi şeyler de olabilir. Ne bileyim o gün gidip Mesire’de mangal yapmak 

olabilir. Ama bu söylediğim şeyler çok kendime hitap ediyor herhalde, size hitap etsin. 

 H: Yani o anlamda ailecek dediğimiz işte 2 yaşında oğlumuz var işte mangal… 

 T: Mesire’de mangal, güzel. Ama mesela bu size zevk verir mi? Sizi gerçekten yaptığım işin sonucunda elde 

ettiğim güzel bir şey dedirtir mi? 

 H: Evet. 

 T: Evet. Bunu dedirtmesi oldukça önemli. Böyle düşündürüyorsa o zaman ödül olarak şey yapabiliriz. Birinci 

haftanın sonunda şeyi ödül olarak da onu belirleyelim. Ve böylece birinci haftayı böylece kapatmış olalım. 

Önümüzdeki pazartesi günü yine aynı saatte tekrar görüşelim oldu mu, bu ödev konusunda 

zorlanabileceğinizi düşündüğünüz sürelerle ilgili herhangi bir şey var mı? Aklına takılan? 

 H: Yok 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 T: Aklına takılan bir şey yok. Deneyi belirledik, peki bu günkü görüşmeyi bir değerlendirirsek bu günkü 

görüşme sonucunda neler senin zihninde hani ne tür yeni durumlar açıldı, ne tür neler öğrendik bu günkü 

görüşmeden? 

 H: Somutlaştırabilmek, yazabilmek bazen plan yapmak, gözle görmek daha önceki deneyimlerimden 

biliyorum aslında faydalı bir şey ama bunu oturup yazmak için istek sorun oluyordu. Bunu dışardan sizin 

aracılığınızla yapmak daha iyi. Yani bu şekilde bir haftayı geçirmek şu andaki temel problemimi çözmüş 

olacağım yani. 

 T: Anladım, bir de istekle alakalı konuşmuştuk hani isteği beklemekle alakalı 

 H: Yani bu tür bir şey hani bir hafta sonra size hesap verecek olmam … 

 T: (Güler) 

 H: Öyle değil aslında ama, yani işte bir hafta sonra her şey somut olması… 

 T: Somut olması… 

 H: Aslında benim evet isteğim yönünden arttıracağını düşünüyorum, şu anda isteği içimde taşıyorum. 

 T: Çok güzel. 

 H: Yani kendi kendime kaldığım zaman önce mesela yılda birkaç kez eşim memlekette kalır falan mesela en 

son bayramda gittiğimizde üç hafta burada yalnız kaldım, normalde üç hafta çocuk yoktu, eşim yoktu falan 

zamanı işte bu çalışmalarımı hep falan rahat rahat çalışırım, çok çalışırım falan bakıyorum o üç hafta boyunca 

hiçbir şey yapmadım. 
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Treatment Tedavi 

Kronik depresyon olgu örneği 
 T: Anladım, işte somutlaştırmak bu kadar önemli bir de yani istek gelmesini çok beklemek yerine yapmak 

isteği arttırabilecek bir şey, bunu gördük, bu gün sizi rahatsız eden herhangi bir şey oldu mu görüşmede yani 

özellikle sormak istediğiniz bir şey var mı? 

 H: Yok hocam. 

 T: Ben size tekrar randevu vereyim, görüşmek üzere… 
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Treatment Tedavi 

Biraz da nörobiyoloji! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESYON, BDT ve NÖROGÖRÜNTÜLEME 



200 

Treatment Tedavi 

Biraz da nörobiyoloji! 
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Treatment Tedavi 

Biraz da nörobiyoloji! 
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Treatment Tedavi 

Biraz da nörobiyoloji! 
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Treatment Tedavi 

Biraz da nörobiyoloji! 

 HİPOKAMPUSU 

DEĞERLENDİREN ÇALIŞMA 

YOK!!! 

 BDT ÖNCESİ VE SONRASI 

HİPPOKAMPUS HACİMLERİ 

ÇALIŞILABİLİR… 
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YAB NEDİR? 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

 Her insan yaygın, hoş olmayan ve 

otonomik semptomların eşlik ettiği bir 

anksiyete yaşayabilir…. 

 Anksiyete ve korku birbirinden farklıdır. 

Anksiyete; bilinmeyen, içten gelen, 

müphem veya  çatışmacı bir tehdide 

tepkidir…. 

 Korku ise iyi bilinen, dışarıdan gelen 

açık veya çatışmacı olmayan bir 

tehdide verilen tepkidir. Bu iki 

emosyonel tepkinin psikolojik farklılığı 

ise korkunun akutluğu, aniliği ve 

anksiyetenin tedriciliğidir. Anksiyete 

korku gibi adaptif bir sinyaldir…  
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
 Anksiyete tehdit veya tehlikeye karşı bir tepkidir… 

 Bilimsel olarak kısa dönemli anksiyete tepkisine 

kaçma-savaşma tepkisi adı verilir… 

 Anksiyetede ortaya çıkan bütün psikolojik ve bedensel 

değişiklikler tehlikeyle ya savaşmaya ya da tehlikeden 

kaçmaya dönüktürler… 

 Amacı organizmayı korumak… 

 İlkel insanda bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde 

hemen kaçma ya da savaşma tepkisini oluşturan 

otomatik bir mekanizmanın organizmada hakimiyeti ele 

alması son derece yaşamsaldı… 

 Bugünün göreceli olarak güvenli dünyasında bile bu 

gerekli bir mekanizma zaman zaman… 

 Mesela korna çalarak bir kamyonun gelmekte olduğunu 

düşünelim. Eğer hiç bir anksiyete duymazsak büyük 

ihtimalle eziliriz… 

 Ama bedenimizde bulunan alarm sistemi olan anksiyete 

sayesinde kaçma-savaşma tepkisi hakim olur ve 

kaçarız… 

YAB NEDİR? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
 Sempatik sinir sistemi hep ya da hiç ilkesine göre 

çalışır... 

 Yani aktif hale geçtiğinde bütün sistem harekete 

geçerek tepki verir… 

 Başka bir deyişle ya bütün belirtiler hissedilir ya da hiç 

bir belirti hissedilmez; vücudun sadece belli bir 

kısmında değişiklik olması çok nadirdir. Bu durum 

neden panik atakta sadece bir- iki belirti değil bir çok 

belirti yaşandığını açıklar… 

 Sempatik sinir sisteminin etkileri parasempatik sinir 

sisteminin aktif hale geçmesiyle azaltılır ve tekrar 

gevşeme duygusu oluşur… 

 Beden, eninde sonunda mutlaka bu kaçma-savaşma 

tepkisini yeterli görerek parasempatik sinir sistemini 

harekete geçirecektir!!! 

 Başka bir deyişle anksiyete sonsuza dek sürmez veya 

giderek artan bir tarzda kişiye zarara verebilecek bir 

seviyeye yükselmez… 

YAB NEDİR? 
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Uyaran 

Talamus 

Amigdala 

Hipotalamus 

Savaş ya da kaç tepkisi 

Uyaranın tanınması ve değerlendirilmesi   

Duygusal tepki 

Somatosensory korteks 

Motor Korteks 
Planlı, istemli davranış   

1. YOL 2. YOL 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
 Düşük düzeylerde anksiyete vücuda gelecek 

zarar, ağrı, yardımsızlık, muhtemel 

cezalandırma, sevilen birinden ayrılma gibi 

tehditleri haber verir… 

 Bu şekilde kişinin tehditlere karşı gerekli 

önlemleri almasını sağlar… 

 PATOLOJİK ANKSİYETE 

 Tüm anksiyete bozuklukları yaşam boyu 

prevalansı (komorbideteler dışlandığında) 

%13.1 dir… 

 Freud‘a göre anksiyete bilinçdışı bir tehdit 

varlığının sinyalidir. Ona göre anksiyete ; bilinç 

dışı agresif ve cinsel istekler ile süperego ya da 

dış gerçeklikten gelen dürtüler arasında bir 

çatışmanın sonucudur… 

 Bu sinyale cevaben ego kabul edilmeyen 

düşünce ve hisleri engellemek için savunma 

mekanizmalarını harekete geçirir… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
 Freud anksiyete kavramını 3 başlık altında 

toplar: 

• Gerçeklik anksiyetesi: Ego id’in 

gereksinimlerine doyum sağlarken dış 

dünyanın gerçeklerine karşı zorlandığında 

ortaya çıkan anksiyetedir…  

• Moral (süperego) anksiyetesi: Ego, 

bilinçdışı isteklerine doyum sağlarken 

üstbenliğin moral isteklerine de uymalıdır. 

Bu gerçekleştirilemezse süperegodan 

yöneltilen suçlama ve aşağılanma anksiyete 

yapar… 

• Nevrotik anksiyete: Ego altbenlikten gelen 

dürtüler karşısında zorlandığını hissedince 

bu durum “ benlik bütünlüğüne“ tehdit olarak 

alınır. İd yada dezintegrasyon anksiyetesi 

olarak da bilinir… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
 Davranışsal teoriler: Bu modele göre anksiyete 

spesifik çevresel stimuluslara bir tepki olarak 

oluşur. Mesela bir lokantada kabuklu deniz 

ürünleri yiyen birinde alerji oluşursa , bu durum 

genelleştirilerek tüm gıdalardan kaçınmaya 

başlanabilir… 

 Alternatif oluşum modeli ise ebeveynin anksiyete 

cevaplarının taklit edilerek öğrenilmesidir (sosyal 

öğrenme modeli)… 

 Varoluşçu teori: Özellikle YAB için önerilmiştir. 

Ortada belirgin bir stimulus yokken kronik 

anksiyete hali ortaya çıkar. Bu yaklaşımın temel 

noktası, kişinin yaşamda bir hiç olduğunun 

farkına varmasıdır ki bu durum kaçınılmaz 

olarak öleceği varsayımından daha korkunçtur... 

 Anksiyete, varlık ve anlamdaki bu engin boşluğa 

bir tepkidir… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Biyolojik nedenler 
 Otonom sinir sistemi : OSS’ nin uyarılması 

belirgin KVS, muskuler ,GİS ve respiratuar 

semptomlara yol açmaktadır. Özellikle panik 

bozukluklu hastalarda OSS’ nin sempatik tonusu 

artar, tekrarlayan stimuluslara yavaş adapte olur 

ve orta dereceli bir stimulusa aşırı tepki verir. 

Nörotransmitterler: Üç major nörotransmitter; NE, 

serotonin ve GABA’ dır. 

 NE’nin merkezi pons’da LC’dir. LC’ un uyarılması 

korku tepkisine yol açar. İnsan çalışmalarında, 

YAB’li hastalarda beta-agonist ve alfa-2 

antagonistlerinin (yohimbin) ciddi anksiyetei 

atağına yol açtığ , alfa-2 reseptör agonisti 

klonidinin ise bu atakları azalttığı belirtilmiştir. 

Yine daha az geçerli bir görüşde anksiyete 

bozuklukları özellikle YAB ve panik bozuklukta 

artmış BOS ve üriner MHPG’ dir. 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Biyolojik nedenler 
 Serotonin: Serotoninle ilgili görüşler serotonerjik ilaçlar ve 

5HT1a agonisti buspironun yararlı bulunmasıyla 

başlamıştır. Yine serotonerjik halüsinojenler LSD ve MA 

akut ve kronik anksiyete bozuklukları ile ilişkili 

bulunmuştur… 

 GABA : BZ’ler GABA-A reseptör kompleksi içindedir ve 

anksiyete bozukluklarında etkili bulunmuştur. Bir B2 

antagonisti flumazenil ise YAB’de anksiyete reaksiyonu 

ve panik bozukluklu hastalarda ciddi panik ataklara yol 

açar…  

 Görüntüleme çalışmaları: Özellikle sağ hemisfer ile ilgili –

sol hemisfer değil- bulgular elde edilmiştir. Bu bulgu 

serebral asimetrinin anksiyete bozuklukları gelişimindeki 

önemini vurgulamıştır… 

 İki sistem üzerine odaklanılmıştır.Bunlar Limbik sistem ve 

Serebral korteksdir… 

 Limbik Sistem: Limbik sistemin çıkarılması veya 

stimülasyonu anksiyete ile ilişkisini ortaya koyar.Limbik 

sistemin 2 bölgesi çok önemli bulunmuştır.1-

Septohipokampal yol ,2-Cingulat girus, özellikle OKB 

fizyopatolojisinde önemlidir … 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Tanım 
 DSM-IV-TR en az 6 aylık periyodda 

değişik olay ve aktivitelere karşı 

yoğun anksiyete ve endişe 

duymadır… 

 Sorulduğunda çoğunlukla 

«kendilerini bildi bileli» hastalığın 

olduğunu söylerler… 

 EPİDEMİYOLOJİ: Yaşam boyu 

prevalansı % 5’dir… 

 KOMORBİDİTE: % 50- 90 başka bir 

ruhsal bozukluk eşlik eder… 

 En sık komorbidite??? 
 

 

 

 

 

 

YAB NEDİR? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

DSM IV TR Tanı ölçütleri 

 A. En az 6 ay boyunca hemen her gün ortaya 

çıkan birçok olay ya da etkinlikle ilgili olarak 

aşırı kaygı ve endişe duyma. 

 B. Kişi endişelerini kontrol etmekte zorlanır 

 C. Ek belirtilerin 3 ü bu duruma eşlik eder: 

• 1. Huzursuzluk, aşırı heyecan duyma ya 

da endişe 

• 2. Kolay yorulma 

• 3. Düşünceyi yoğunlaştırma güçlüğü 

• 4. İrritabilite 

• 5. Kas gerginliği 

• 6. Uyku bozukluğu (uykuya dalmada, 

sürdürmede sorun, ya da huzursuz ve 

dinlendirmeyen uyku) 
 

 

 

 

 

 

YAB NEDİR? 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yayg%C4%B1n anksiyete bozuklu%C4%9Fu&source=images&cd=&cad=rja&docid=h8d8R4gnAwFxpM&tbnid=8Bu03byQ6cYQkM:&ved=&url=http://adnancansever.com/?pnum=12&pt=Yayg%C4%B1n Anksiyete Bozuklu%C4%9Fu&ei=9oNrUY3XHaKp4ASNnIHABA&psig=AFQjCNEd3bTdJSfvjaQeeIdaJwzTwhanQA&ust=1366087030827965


217 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

DSM V değişiklik önerileri 
 Genelleşmiş endişe bozukluğu 

(generalized worry disorder) 

 Günlük pek çok olay ve aktiviteye 

karşı yoğun anksiyete ve endişe 

duyma: Süre 3 aya indirilmiş… 

 3 ay süren endişe duyma 

 Endişeye bağlı olarak kaçınma 

davranışlarının gelişmiş olması 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

ICD-10 Tanı ölçütleri 

 A. En az 6 aydır süren gündelik olaylar ve 

sorunlarla ilgili belirgin gerilim, endişe ve 

evham duyguları. 

 B. Bir tanesi otonomik uyarılma belirtisi olmak 

üzere aşağıdaki belirtilerden en az 4 tanesinin 

olması: 

 Otonomik uyarılma belirtileri 
• 1) Çarpıntı, kalp atımlarında hızlanma 

• 2) Terleme 

• 3) Titreme, sarsıntı 

• 4) Ağız kuruması 

 Göğüs ve karın belirtileri 
• 5)Nefes almada güçlük 

• 6)Boğulma hissi 

• 7)Göğüste ağrı ya da baskı 

• 8)Bulantı veya karında rahatsızlık 

YAB NEDİR? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

ICD-10 Tanı ölçütleri 
 Zihinle ilgili belirtiler 

• 9)Sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi, dengesizlik 

• 10)Derealizasyon, depersonalizasyon 

• 11)Kontrolu yitirme, çıldırma, kendinden geçme korkusu 

• 12)Ölüm korkusu 

 Genel Belirtiler 

• 13)Sıcak ya da soğuk basması 

• 14)Uyuşma, karıncalanma 

 Gerilim Belirtileri: 

• 15)Kas gerilimi veya ağrı ve sızılar 

• 16)Huzursuzluk ve gevşeyememe 

• 17)Zihinsel gerginlik, patlayacak gibi olma 

• 18)Boğazda yumruk hissi veya yutma güçlüğü 

 Diğer non-spesifik belirtiler: 

• 19) Ufak şeylere büyük tepki verme veya irkilme 

• 20)Dikkat toplamada güçlük veya kaygı ve endişe yüzünden 

zihnin boşluğa düşmesi 

• 21)Sürekli sinirlilik 

• 22)Endişeler yüzünden uyuyamama 

YAB NEDİR? 
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YAB NEDİR? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Klinik özellikler 

 YAB’li hastalarda içinde bulunulan durumla ve 

şartlarla uygun olmayan ve orantısız bir kaygı hali 

sözkonusudur… 

 Bu endişe hali günlük pek çok durumla ilişkili 

olabilir… 

 Ev, çocuklar, iş hayatı, ekonomik durum, sağlık, 

eş-dost ve arkadaşlar gibi durumlar… 

 Sıklıkla endişe odağı değişiklik gösterebilir… 

 Aynı anda bir çok konuyla ilişkisi olabilir… 

 Endişelerine kendileri de gülebilirler, anlamsız 

olduğunu bilirler… 

 Temel sorun endişeyi kontrol etmekte güçlük 

çekmektir… 

 Buna bağlı olarak endişeleri sıklıkla 

konsantrasyonlarını ve performanslarını bozar… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Klinik özellikler 
 Çabuk yorulma en belirgin özelliklerinden ve 

depresyonla karıştırılmasına neden 

olabilir… 

 Uyku bozuklukları görülebilir… 

 Dinlendirici olmayan uyku sık… 

 İrritabilite çok belirgin… 

 «Çatacak yer arıyorum»… 

 Kaslarda gerginlik, masajla rahatlama… 

 Akşama doğru kötüleşme-depresyondakinin 

tersi… 
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YAB NEDİR? 
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YAB NEDİR? 
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YAB NEDİR? 
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Treatment Tedavi 
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Treatment Tedavi 

Çalışma Hasta 

Sayısı 

Müdahale Sonuçlar 

Wetheral 

2003 

75 BDT, tartışma Grubu, 

Bekleme Listesi, 12 

hafta 

GAD ölçütlerini karşılamama 

oranları: 

%54 BDT, %50 Tartışma Grubu, 

%13 

bekleme listesi 

Stanley 

2003 

80 BDT, Minimal 

Kontakt Grup (haftada 

bir telefon görüşmesi) 

15 hafta 

Düzelme oranları BDT %45, Minimal 

Kontakt %8 (HAM-A, STAI, GAD S, 

PSWQ) Düzelme: 4 ölçekten en az 

üçünde %20 üzerinde azalma 

Bokovec 

2002 

76 BT, BDT, Gevşeme Üç modalite arasında fark yok 

Dugas 

2003 

52 Grup BDT, Bekleme 

Listesi 

 

PSWQ ve BAI’ye göre 14 hafta 

sonunda 

anlamlı düşme 

Linden 

2005 

72 BDT, Bekleme Listesi HAM-A, STAI, CGI de bekleme 

listesine göre anlamlı farklılık 

Ost 2000 36 BDT gevşeme BDT %56, Gevşeme %53 Anlamlı 

fark 

yok 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Farmakoterapi 
 SSRI grubu 

 Paroksetin öne çıkıyor… 

 SNRI grubu 

 Venlafaksin öne çıkıyor… 

 TSA grubu 

 Klomipramin ve imipramin 

 BZ’ler 

 Buspiron??? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Belirsizliğe tahammülsüzlük 
 YAB’de temel bilişsel hata herşeyin belirli 

olması zorunluluğunu hissetmektir… 

 Müphem bilgilere tehlikeli yorumlar 

yaparlar… 

 Ilımlı şüpheli durumlarda karar verebilmek 

için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu 

durum uzamış endişeye yol açar… 

 Müphem durumlarda kararlarına da daha az 

güvenirler… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Belirsizliğe tahammülsüzlük 

 Aslında dünyada ön kabulle 

yaşıyoruz… 

 Şu anda eşiniz, anneniz nerede ve ne 

yapıyor? 

 Yaşadıklarından emin miyiz? 

 Neden eminiz? 

 Ön kabul var!!! 

 Ölüm??? 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Endişeyle ilgili pozitif inançlar 

 Endişe olumsuz sonuçları 

minimalize eder!!! (negatif 

pekiştireç) 

 Yani endişelendiğim için bazı 

şeyler kontrol altında aksi 

taktirde kontrolden çıkar… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Endişeyle ilgili pozitif inançlar 
 Endişenin çözüm bulmaya katkısı vardır!!! 

(pozitif pekiştireç) 

 Yani endişelenirsem birşeyler yoluna girer… 

 Bir çalışmada (Freeston ve ark. 1994) YAB 

kriterlerini karşılamayan (non-klinik topluluk) 

fakat bazı belirtilerini gösteren bireylerde 

endişeyle ilgili pozitif inançlar ve endişe 

düzeyi arasında anksiyete ve depresyon 

düzeyinden bağımsız olarak güçlü bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur… 

 Sonuç: Bu inançlar endişeli bireyin 

belirtilerinin tetikleyicilerindendir… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Endişeyle ilgili pozitif inançlar 

 Endişelenmek eğer beklenen sonuç 

ortaya çıkarsa ona yönelik negatif 

reaksiyonu azaltabilir (sınavla ilgili 

sonuç beklentisinde düşük alacağını 

ifade etme ve bekleme örneği)… 

 Endişelenen birey sorumluluk sahibi 

birisidir… 

 Endişelenmek kötü şeylerin olmasını 

engeller (düşünce-eylem füzyonu)… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Olumsuz problem oryantasyonu 
 Kişinin sorun çözme işlevi iki etkene bağlı: 

• Problem oryantasyonu 

• Problem çözme becerileri 

 Problem oryantasyonu, bireyin sorunla 

karşılaştığında ortaya dökülen genel bilişsel 

setidir (D’Zurilla & Nezu, 1999)… 

 Sorunu nasıl algıladığı, kendisini bir sorun çözücü 

olarak nasıl yorumladığı ve sorun çözmenin 

sonuçları konusundaki beklentileri bu 

oryantasyonun içindedir… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Olumsuz problem oryantasyonu 
 YAB’li hastalar sorunu nasıl çözeceklerini genel 

anlamda biliyorlar, fakat sorunla yüzleştiklerinde 

ortaya çıkan olumsuz bilişsel setleri nedeniyle 

başarılı bir şekilde sorun çözemiyorlar… 

 Sorunları tehdit şeklinde, acaba 

yapabilecekmiyim soruları eşliğinde çözüyorlar… 

 Daha önemlisi sonuçlar konusunda oldukça 

pesimistler… 

 UĞRAŞSAM NE OLACAK??? 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Kognitif kaçınma 
 İki tür kaçınma sözkonusu… 

 Örtük kaçınma: Borkovec’in YAB’de ortaya 

koyduğu kaçınma teorisine göre endişe, 

tehdit edici mental imaginasyonlar ve nahoş 

otonomik disfonksiyon  aktivasyonu 

nedeniyle olumsuz şekilde pekiştirilir… 

 Açık kaçınma: Endişeyi bastırmaya çalışma, 

endişe geldiğinde nötral ya da pozitif 

düşünceler getirme, endişeyi engellemek 

için distraksiyon tekniklerini kullanma ve 

endişeye yol açan ortamlardan kaçınma 

şeklinde kendini gösterir… 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Kognitif kaçınma 

 Endişeyi bastırmaya çalışma bu konuda 

en çalışılmış olan (thought 

supression)… 

 İstenmeyen düşünceleri baskılamaya 

çalışmak düşüncelerin daha artmasına 

(enhancement  effect) ve tepkisel bir 

etkiye (rebound effect) yol açar… 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Kognitif kaçınma 

 ŞİMDİ EGZERSİZ ZAMANI!!! 

 Pembe tavşan metaforu (enhancement  

effect)… 

 Sonradan zihne gelmesi (rebound 

effect)… 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Bilişsel temel 

Kognitif kaçınma 

 ŞİMDİ EGZERSİZ ZAMANI!!! 

 Pembe tavşan metaforu (enhancement  

effect)… 

 Sonradan zihne gelmesi (rebound 

effect)… 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişeden bahsedelim 

 Olumsuz duyguyla yüklü, kontrol 

edilmesi güç düşünce veya imgeler… 

 Endişe duyma hem normal bir fenomen 

hem de bir çok ruhsal rahatsızlıkla 

bağlantılı bir durumdur... 

 YAB’li hastaların endişelerinin içerikleri 

normal kişilerin endişelerinden 

farksızdır… 

 Fark endişenin kontrol edilememesi ve 

sonuçlarıyla ilgilidir… 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişeden bahsedelim 

 İki tip endişe var: 

• Tip 1 endişe: Dış olaylar ve vücut 

duyumlarının değerlendirilmesi 

• Tip 2 endişe: Bilişin kendisinin 

değerlendirilmesi (‘meta-worry’ üst 

endişe) 

- Korkudan korkma (uçak fobisinde olduğu 

gibi) 

- Korktuğuma göre tehlikeli bir şey var!!! 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

   Tehditin olasılığıyla ilgili algılama x algılanan kötülük düzeyi 
 

 
  Algılanan tehlikeyle başetme yeteneği + Algılanan “dış destekler” 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişeden bahsedelim 

Meta-endişelere örnekler: 

Olumlu 

 Endişelenmek ileride ortaya çıkacak 

sorunlarda yardımcıdır 

 Endişelenirsem hep hazır olurum 

 Endişelenmezsem kötü şeyler olur 

Olumsuz 

 Endişelenmek çıldırtabilir 

 Endişe zararlıdır 

 Endişelerimi kontrol edemem 
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YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 



YAYGIN ANKSİYETE 

BOZUKLUĞUNDA BDT 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Tedavi planı 

 Değerlendirme 

 Tedaviyi tanıtma 

 Psikoeğitim ve endişe farkındalık eğitimi 

 Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma ve 

davranışsal exposure 

 Endişenin yararsızlığını değerlendirme 

 Problem çözme eğitimi 

 İmajinal exposure 

 Gevşeme Eğitimi 

 Endişe zamanı ayırma 

 Derecelenmiş düşünce 

 Endişelenme ve ruminasyonlar için diğer teknikler 

 Relaps önleme 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Hedef müdahaleler 
 Kaygının fiziksel belirtilerinin azaltılması/ Gevşeme 

Eğitimi 

 Endişelenmeyle geçen zamanın azaltılması/ Dikkati 

dağıtma, endişelenme saati ayırma 

 Olumsuz otomatik düşünceleri azaltma/ Bilişsel 

yeniden yapılandırma 

 Kaçınmayı önleme/ Exposure 

 Kaygının tehlikeleri, endişenin olumlu yanlarıyla ilgili ve 

diğer sayıltıların ortadan kaldırılması/ Bilişsel Yeniden 

Yapılandırma, davranış deneyleri 

 Tehdit, dayanıksızlık ve kontrol gereksinimiyle ilgili 

şemaların dönüştürülmesi/ Bilişsel Yeniden 

Yapılandırma 

 Yaşantıdaki hasarların halledilmesi/ Bilişsel Yeniden 

Yapılandırma, problem-çözme eğitimi 

 Yinelemeyi önleme Teknikleri öğretme ve pratik 

yaptırma 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İşe yaramayan müdahaleler 
Kafana takma 

Moralini yüksek tut 

Kaygılanacak hiçbir şey yok 

Her şey yoluna girecek 

Kendine güvenmen gerek 

Sana inanıyorum 

 Zihninden atmaya çalış 

Kaygılanmayı bırak 

Olumlu düşün 

Çiçek, böcek 

ABC MODELİNİN NERESİNE ETKİ ETMEYE 

ÇALIŞIYOR? 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim ve endişe farkındalık eğitimi  

 İlk amaç, BDT’nin temel prensiplerini 

sunmak… 

Olay, duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi 

didaktik tarzda değil de sokratik şekilde 

hastanın yaşamından örneklerle anlatmak… 

 

 
      Düşünce 

 

 

 

Duygu   Davranış 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim 

Örnek bir görüşme 
T: Bilişsel davranışçı terapinin temel kurallarından biri 

düşünme, hissetme ve davranışlarımız arasında güçlü bir 

ilişki olduğudur. Biz bunu çoğunlukla bir üçgen şeklinde 

gösteririz. Bunlardan her biri diğer ikisini önemli şekilde 

etkiler. Mesela, köpeklerden korktuğunuzu varsayalım. 

Caddede yürürken birden karşınıza bir köpek çıkarsa ne 

düşünürsünüz? 

H: Oo, köpek. Bana saldırabilir… 

T: Peki bu düşünce hangi duygu ve davranışlara yol açar? 

H: Korkardım ve sıkıntı basardı. Ya geri kaçar ya da karşı 

tarafa geçerdim… 

T: Evet. Düşünceniz sıkıntı ve korkuya ve beraberinde 

köpekten kaçınmanıza neden olur (üçgeni çizer) 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim 

 

 

 

      Düşünce 
      Köpek saldırabilir 

 

Duygu   Davranış 
Sıkıntı ve korku           Caddenin karşısına geçme 

 

T: Caddenin karşısına geçtin ve köpekten uzaklaştın. Bu durum 

ne tür düşünce ve duygulara yol açabilir? 

H: Muhtemelen korku ve sıkıntım azalır. Köpekten uzaklaştım, 

beni ısıramayacak, nisbeten güvendeyim diye düşünürüm. 

T: Doğru. Sonuçta, düşünceleriniz duygu ve davranışlarınızı 

etkilediği gibi, davranışlarınız, düşünce ve duygularınızı; 

duygularınız da düşünce ve davranışlarınızı etkiler. Bilişsel 

davranışçı terapi, bu ilişkileri kullanarak sorunlarınızı bu şekilde 

anlamanıza ve bu yolla daha az sıkıntı duyar hale gelmenize 

yardımcı olur. Yani bilişsel davranışçı terapi, sorunu başka bir 

çerçevede anlamanızı sağlar. 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim 

 Tedaviye hastayı katmak ve ancak aktif katılımıyla 

tedaviden yarar göreceğini hissettirmek önemli… 

 Hastalar sıklıkla dışarıdan bir müdahaleyle 

düzelmeyi isteyebilirler… 

 Bunu önlemek için hastayı sokratik sorgulama 

eşliğinde motive eden bir yaklaşım gerekli… 

T: Bilişsel davranışçı terapinin temel özelliklerinden birisi de hem sizi 

hem de beni bir uzman olarak görmesi. Siz sorununuzun 

uzmanısınız, bense sorununuza yönelik uygulayacağımız tedavinin 

uzmanıyım. Bu nedenle seanslarda beraber çalışmamız çok önemli. 

Sizin seanslara aktif katımınızı isteyeceğim. Seanslarda öğrendiğiniz 

şeyleri de seans aralarında pratik yapmanız gerekecek. Bu 

egzersizleri yapmanızın niçin önemli sizce? 

H: Bilmiyorum. İşin doğrusu ben sizin beni düzelteceğinizi 

düşünüyordum… 

T:  Aslında problemlerinizi ben halletmeyeceğim. Tam tersine siz 

çözeceksiniz. Ben sizin sorunları daha farklı ele almanıza yarayacak 

yolları keşfetmenizi sağlayacağım. Gerçek değişimden sorumlu 

olacak olan sizsiniz aslında…  
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim 

 Bu nokta BDT’de hayati önem taşımaktadır… 

 Hastalar çoğunlukla pasif tutum izlemeyi tercih 

ederler… 

 Bu konuda müzik enstrümanı metaforu 

kullanılabilir… 

T: Seans aralarında pratik yapmanız neden önemli? Siz cevap verin 

sonra ben cevap vereceğim. Mesela 12 haftalık ve haftada bir saat 

piyano eğitimiyle piyano öğrenecek olsanız ve ders saatleri dışında 

bir sonraki derse kadar çalışmasanız ne olur? 

H: Piyano çalmayı pek iyi öğrenemem herhalde… 

T:  Belki de. Fakat sormak istediğim şey  sadece ders saatlerinde 

çalmayla ders aralarında da egzersiz yapma arasında ne gibi bir fark 

olur? 

H: Tabi ki daha fazla pratik yaparsam daha iyi öğrenirim… 

T: Doğru. Yeni bir şey öğrenirken ki bu piyano öğrenmek olabilir, araba 

sürmek ya da sıkıntınızla daha iyi başetmek olabilir, bol egzersiz 

yapmak ve bu konuda kendine güvenmek çok önemli.  
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim  

 Bu nokta BDT’de hayati önem taşımaktadır… 

 Hastalar çoğunlukla pasif tutum izlemeyi tercih 

ederler… 

 Bu konuda müzik enstrümanı metaforu 

kullanılabilir… 

T: Seans aralarında pratik yapmanız neden önemli? Siz cevap verin 

sonra ben cevap vereceğim. Mesela 12 haftalık ve haftada bir saat 

piyano eğitimiyle piyano öğrenecek olsanız ve ders saatleri dışında 

bir sonraki derse kadar çalışmasanız ne olur? 

H: Piyano çalmayı pek iyi öğrenemem herhalde… 

T:  Belki de. Fakat sormak istediğim şey  sadece ders saatlerinde 

çalmayla ders aralarında da egzersiz yapma arasında ne gibi bir fark 

olur? 

H: Tabi ki daha fazla pratik yaparsam daha iyi öğrenirim… 

T: Doğru. Yeni bir şey öğrenirken ki bu piyano öğrenmek olabilir, araba 

sürmek ya da sıkıntınızla daha iyi başetmek olabilir, bol egzersiz 

yapmak ve bu konuda kendine güvenmek çok önemli.  
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Psikoeğitim 
Psikoeğitimde YAB’nin kliniğini ayrıntılı 

olarak sunmak gerekir… 

Deneyimlerini normalize edecek şekilde 

belirtilerin yaygınlığını tanımlamak 

gerekir…  

YAB’nin “var” “yok” şeklinde bir durum 

olmadığı endişenin bir spektrum olduğu 

tanımlanmalı… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişe farkındalık eğitimi  
Burada ilk yapılacak şey ilk seanstan itibaren 

endişe kaydı… 

Hastaya endişelerini önceden belirlenmiş 

saatlerde günde 3 defa kaydetmesi istenir… 

 Tarih ve endişenin oluştuğu saatleri yazar ve 

0-8 arası puanlar… 

Arkasından endişe tipini yazar: 

 Reel bir olay 

 Hipotetik durum 

Ardından hastaya endişe günlüğünü 

doldururken ne farkettiği sorulur… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişe farkındalık eğitimi  
Kayıtlarda çoğunlukla dikkat çekecek noktalar 

şöyle oluşur: 
 Hastaların çoğu her şey hakkında endişelendiklerini 

söyleseler de çoğunlukla tekrar eden endişe temaları 

vardır… 

 Tedavi amacı endişeyi elimine etmekten ziyade 

üstesinden gelinebilir seviyelere indirmek olduğundan; 

hastaların zamanlarının ne kadarının endişe tarafından 

tüketildiğini görmeleri sağlanır. Ek olarak, bir endişenin 

başka bir endişeyi nasıl tetikleyerek endişe zincirine 

yol açtığını görmesi sağlanır… 

 Yani endişe bir kaç dakikada sürebilir, saatler de 

alabilir…  

 Endişe, kökenini geçmiş bir olaydan alsa dahi (mesela 

bir hafta önceki kötü bir sınav sonucu), aslında endişe 

geçmiş olayın gelecek yansımaları içindir… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişe farkındalık eğitimi  
Kayıtlarda çoğunlukla dikkat çekecek noktalar 

şöyle oluşur: 

 Endişe, hem mevcut durum hem de 

hipotetik bir içerik gösterebilir. Mesela bir 

ağrı  şu an için bir endişe kaynağı 

oluştururken hipotetik olarak ta kanser 

işareti gibi algılanıp geleceğe ait bir endişe 

nedeni olur. Bu, genellikle endişe 

zincirinden kaynaklanır. Endişe, bir 

konuda başlar ve diğer konuya geçer, 

kanser olma gibi… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişe farkındalık eğitimi  
Endişe kaydında ortaya çıkacak otomatik 

düşünceleri çalışma da çok önemli… 

Bu konuda kullanılabilecek teknikler 

uygulanabilir… 

Başlangıçta kanıt inceleme en etkin yaklaşım 

olabilir… 
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Treatment Tedavi 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-olgu örneği 
T: Peki, sen şu ana kadar benim söylediğim o iki yoldan hangisini tercih ettin? 

H: Herhalde ikincisini, yani belli olsun bir şeyler rahatlarım diye uğraştım 

T: Şu ana kadar çok işe yaradı mı? 

H: Yaramış olsa burada olmazdım herhalde (gülüyor) 

T: Katılıyorum.Tahammülü artırmanın yollarından birisi, bu korku ve endişenin öncesinde gelen hep bahsettiğimiz 

otomatik düşüncelerini sarsmak. Bunun için bu düşünceleri destekleyen kanıtları ve aksi kanıtları konuşabiliriz.  

H: Olur. 

T: İlaçlar da etki etmediğine göre hastalığım tekrarlamış olabilir, yayılmış olabilir düşüncesi geldiğini söylemiştin, 

doktoruna sorduğun halde devam ediyordu bu düşünceler 

H: Evet  

T: Peki, kanıtın ne, böyle düşünmeni destekleyen? 

H: Bilmiyorum, sadece o an içime doğdu, zihnimde şimşekler çaktı o an. Yayılmışsa ya diye düşündüm 

T: Yani böyle düşünmüş olman mı kanıtın? 

H: Sanırım evet (terapist tahtaya kanıtlar başlığının altına yazıyor) 

T: Başka? 

H: Başka… (hasta bulmaya çalışıyor) Böyle düşünüyorum ama doktor bey 

T: Tek kanıtın böyle düşünmüş olman. Sen mesela mahkemede olsaydın şu an hani Amerikan filmlerinde olur ya 

büyük bir mahkeme salonu ve hakime senin hasta olmanı kanıtlamaya çalışsaydın ne derdin hakime? Siz de 

Mediha hanımın avukatısınız, hakime kanıtlar sunacaksınız, hastalığının tekrarladığı ve yayıldığıyla ilgili ne 

söylerdiniz? 

H: Kanıt olarak başka bir şey söyleyemem, çünkü doktorum da önemli bir şey olmadığını söyledi zaten. Sadece 

zihnime böyle şeyler geldi ve atamıyorum. 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-olgu örneği 
T: Yani şöyle mi söylerdin, hakim bey Mediha hanım bu konuda çok korkmuş. Kanıtımız bu diye mi söylerdin? 

Yeterli kanıt olarak kabul edilir miydi sence? 

H:  Etmezdi heralde  

T: Başka kanıt var mı mahkemeye sunacağınız? 

H: Hiç aklıma gelmiyor 

T: Dikkat etmeni istiyorum. Otomatik düşüncenin temel özelliklerinden birisiydi hatırlarsan çok incelemeden 

doğrudan doğruya doğru kabul etmek 

H: Ben de aynı şeyi düşünüyordum 

T: Peki şimdi bir de tersinden bakalım. Hastalığın yayılmamış ve tekrarlamamış olabileceğini gösteren kanıtlar 

neler? Yani aksi kanıtlar diyoruz bunlara 

H: Hımm. Doktoruma sordum önemli bir şey olmadığını söyledi 

T: Bu konuda doktorunuza güvenir misiniz? Kaç yıldır takip ediyordu sizi 

H: Bu konuda Türkiye’deki ilk sıra doktorlardan, 13 yıldır takibindeyim. Etrafımda tedavi için gidenlerden duydum 

ve gittim. Çok memnunum 

T: Önemli bir kanıt o zaman senin için (terapist aksi kanıtların altına yazıyor)  

H: Evet (hastada not ediyor aksi kanıtların altına) 

T: Başka kanıt? Aksi kanıt yani 

H: Beş ay önce kontrolümü yaptırdım, tüm tetkikleri yaptırmıştım. Ultrason, tomografi, tüm vücut sintigrafi, kan 

tahlilleri, falan… 

T: Ne kadar bir zamanda kontrollerinizi oluyorsunuz? 

H: Altı ayda bir di, en son kontrolümde bir yıla çıkaracağını söyledi 

T: Kontroller arası süreyi uzatmayı düşünüyor doktorunuz yani 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-olgu örneği 
H: Evet 

T: Kontrollerin arasının uzaması, hastalığının durumuyla ilgili bir şey ifade ediyor mu? 

H: Tabi ki çok sevinmiştim 

T: Yani hastalığının durumu hakkında fikir veriyor mu? Yani doktorun durumunun kötü olduğu için mi süreyi 

uzatmayı düşünmüş olabilir? 

H: Hayır. Tam tersi. Kontrollerime çok düzenli gidiyorum. Herhalde beni iyi gördü ki süreyi uzattı 

T: O zaman bunu da kanıt olarak yazabilir miyiz? 

H: Evet yazabiliriz 

T: Kontrol süresinin uzaması (tahtaya aksi kanıtların altına yazıyor). Siz de not edebilirsiniz isterseniz. 

H: Tamam not ediyorum (hasta not ediyor elindeki bloknota) 

T: En son kontrolde çok fazla tetkik yapılmış anlaşılan biraz önce bahsetmiştin 

H: Evet. Bir yıldan önceki son kontrol diye her şeyi yaptırdı 

T: Ultrason, sintigrafi, tomografi, kan tahlilleri. Tümör markerlarına da bakılmıştır herhalde değil mi? 

H: Hepsi doktor bey 

T: Herhangi bir sorun çıktı mı tetkiklerinde? 

H: Hayır hepsi çok temiz çıktı, şükürler olsun. Sadece sintigrafiyi burada çektirmiştim (Elazığ’da yaptırdığından 

bahsediyor), buradaki doktorlar bir yere soru işareti koymuşlardı 

T: Bir sorun varmıymış, doktorun ne dedi? 

H: O kemiğin bu hastalıkta hiç önemli olmadığını, ilk sintigrafimde bile aynı görüntü varmış  

T: Tetkiklerin normal çıktı yani 

H: Evet şükürler olsun 

T: Tetkiklerinin normal çıkmasını aksi kanıt olarak yazabilir miyiz yani? 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-olgu örneği 
H: Evet. Çok korkmuştum, bir şey çıkacak diye ama hepsi temiz çıktı. Bildiğim halde işte doktor bey. İnsan böyle 

sıkılınca aklına getiriyor.  

T: Meme kanserinde bildiğim kadarıyla kişinin kendisini muayene etmesi, bulduğu objektif bir bulguyu iletmesi de 

önemli 

H: Her onbeş günde bir korka korka da olsa muayene ediyorum, meme ve koltuk altlarımı 

T: Herhangi bir şey var mı? 

H: Hayır. Tetkiki yaptırdığım gün de muayene ettim eve giderek 

T: Buldunuz mu herhangi bir şey? 

H: Hayır. İlk hastalığımda da ben bulmuştum tesadüfen  

T: Üstelik şu anda o zamana göre daha hassas ve daha bilgilisiniz doğru mu? 

H: Kesinlikle doktor kadar biliyorum nerdeyse. İnternette her şeyi araştırmıştım. Hala da zaman zaman bakıyorum 

T: Muayenenizde herhangi bir şey bulmamanızı aksi kanıt olarak gösterebilir miyiz? 

H: Kesinlikle. Çok ayrıntılı baktım 

T: Yazıyorum o zaman (terapist aksi kanıtların altına ekliyor) 

H: Ben de not ediyorum (hasta bloknotuna yazıyor) 

T: İnternet araştırmalarınızda ne buldunuz?  

H: Hiç bağlantıdan bahsetmiyorlar. Kullandığım ilaç var 5 yıldır alıyorum. O ilacın yan etkisi olarak görülebilme 

ihtimali varmış. Tam anlayamadım ama, işte ilaçla bağlantısı olabiliyormuş 

T: Ne kullanıyorsunuz? 

H: Arimidex, beş yılı doldurdum 

T: Estrojen reseptörü üzerinden işlev gören ilaçlar grubundan olabilir, çünkü bu grup antikanserojen ilaçlar var. 

Onlardan mı acaba? 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-olgu örneği 
H: Doktorum da estrojen pozitif, negatif diye bir test yaptırmıştı o zaman (tedaviye ilk başladığı dönemden 

bahsediyor). İlaç çantamda,  bakabilirsiniz 

T: Kutusu var mı? 

H: Evet (çantasında bulmaya çalışıyor). Buyurun bu. 

T: Bir saniye (terapist kutu üzerinden etken madde ve ayrıca prospektüsü inceliyor). Estrojen reseptör antagonisti, 

evet 

H: O ne doktor bey 

T: Estrojen hormonunun vücutta bağlandığı yerlere bağlanıyor 

H: Ne yapıyor yani? 

T: Mekanizmasını tam olarak bilemiyorum ama estrojen kemik doku ile ilgili önemli bir hormon, kemik gelişimi için 

gerekli bir hormon. Menopozda osteoporoz çok görülüyor o yüzden. Yan etki olarak ta osteoporoz yazıyor zaten 

bakarsanız (prospektüsü gösteriyor) 

H: Aslında ben de baktım daha önce ama. Siz söyleyince farklı 

T: O aman otomatik düşüncenize bir alternatif durum değil mi? 

H: Kesinlikle 

T: Peki diyelim bir arkadaşınız var. Biraz önce bahsetmiştiniz zaten hani doktorun ismini onlardan duydum diye 

H: Evet, kontrole gidenler var Elazığ’dan 

T: Duruma tersten bakalım ve o kişilerden birisinin başına gelse aynı durum. Yani onlardan birisi size geldi ve dedi 

ki: Kemik dansitometrisi yaptırdım, değerler düşük çıktı. Ne sorarsınız o kişiye? 

H: Doktora danışıp danışmadığını sorarım 

T: O da doktora danıştığını, doktorun bunun önemli olmadığını (meme kanseri yönünden bahsediyor) söylediğini, 

hastalığıyla ilişkisinin bulunmadığını ifade ettiğini söylediğini varsayalım. O zaman ne söylerdin? 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-olgu örneği 
H: Sen gereken şeyleri yapmışsın zaten der, endişelenmemesini söylerdim. Önemli bir şey olsa doktorumuz 

bizden daha hassastır derdim. Gerçekten de öyle 

T: Peki, konu siz olunca durum neden farklı oluyor… 

H: Haklısınız 

T: Nasıl? Bu konuştuklarımız ikna edici oldu mu? 

H: Kesinlikle hocam 

T: Şimdi şeyi merak ediyorum. Hani başlangıçta korku ve endişen için 90 puan vermiştin ya. Şu an kaç puan 

verirsin korku ve endişene? 

H: Çok düştü 

T: Farklılık oldu mu? 100 üzerinden kaç puan 

H: 20, 30 puan 
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Treatment Tedavi 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma ve 

davranışsal exposure 

Bu aşamada hastada farkındalığı artırmamız 

gereken iki durum var: 

 Belirsizlik intoleransının aşırı endişe ve 

anksiyete gelişimine ve devamına katkıda 

bulunduğunu iyice farketmesi… 

 Günlük yaşamında belirsizliği tanıma ve ele 

almayı cesaretlendirme... 

T: Şimdi başlangıç modelini biraz daha genişleterek endişenin 

benzini sayılan «belirsizliğe tahammülsüzlüğü» konuşacağız. 

Belirsizliğe tahammülsüzlük arttıkça kişide endişeye yol açan 

«ya olursa» soruları artmaya başlar… 

H: Tam beni anlatıyorsunuz doktor bey… 
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Treatment Tedavi 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü 

çalışma 

 İki temel analoji kullanılır belirsizliğe 

tahammülsüzlüğü anlatmak için… 

Allerji analojisi 

 Belirsizliğe tahammülsüzlük psikolojik allejiye 

benzetilir…. 

 Allerjide nasıl küçük bir polen vücuda girer ama 

pek çok olumsuz sonuca yol açar… 

 Burun akıntısı, gözlerde kızarma, hapşırma, 

öksürme gibi belirtiler… 

 Aynen oradaki gibi belirsizlik intoleransı olan 

hastalarda da belirsizlik allerjik reaksiyon ortaya 

koyar… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü 

çalışma 
Peki allerji nasıl tedavi edilir? 

 Allerjenlerden uzak kalmak (??) 

 İlaç tedavisiyle belirtilerin ortadan 

kaldırılması 

 Aşı 

Hangisi daha etkili??? 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

T: İnsanların çoğu, belirsizliği sevmez, az ya da çok. Ama şu anda bahsettiğimiz manada belirsizliğe 

tahammülsüzlük farklı bir şey. Ben bazen bunu anlatırken alerjiye benzetiyorum. Alerjiyi biliyor musunuz, nasıl 

oluşur? 

H: Biraz biliyorum. İnsanın bir şeyi bünyesi kaldırmaz. Ona maruz kalınca nefessiz kalır, hemen doktora koşturur. 

Daha çok bahar aylarında oluyor, bu ağaç tozları falan var ya… Öksürmeye başlar, gözlerinden yaşlar akar… 

T: Çok güzel anlattınız. Ben de bu belirsizliğe tahammülsüzlüğü hastalarıma psikolojik alerji örneğiyle anlatıyorum. 

Küçük bir belirsizlikte bile güçlü reaksiyon ortaya çıkıyor, en kötüyü düşünmeye başlıyor kişi. 

H: Aynı beni anlatıyorsunuz hocam (gülüyor) 

T: Belirsizliğe tahammülsüzlüğün iki boyutu var aslında buradan başlayabiliriz. Belirsizlik ve tahammülsüzlük. C’de 

yazdığımız şu korku ve endişeyi azaltmak için, ya tahammülü artırmak ya da belirliliği artırmak lazım (tahtaya 

not ediyor, hasta da yazıyor). Ben sana desem ki kafana takma korkma, endişelenme işe yarar mı? 

H: Eşim yıllardır söylüyor hocam, ama işe yaramıyor. Geçici rahatlatıyor. Düzelecek miyim doktor bey, bıktım artık 

bu takıntılardan? (duygulanıyor) 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma 

Filtreli gözlük analojisi 
 Belirsizliğe tahammülsüzlüğün izahında 

kullanılan bir diğer analoji özel filtreli gözlük 

takma analojisi…. 

 YAB’li kişiler “normal gözlük” yerine “belirsizlik 

gözlüğü” takmışlardır… 

 Bu gözlük sayesinde belirsizliği diğer 

insanlardan çok daha hızlı ve sık olarak 

görürler… 

 Küçük bir belirsizliği (uçağın düşme ihtimali 

gibi) hemen farkeder ve ona göre reaksiyon 

verirler… 

 Çevrelerindeki belirsizlikleri aramak ve bulmak 

için büyük efor sarfederler… 

 Belirsizliği hızlı belirleme ve sonuçları 

hakkında en kötü şeyleri hızla düşünme 

konusunda uzmandırlar… 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yayg%C4%B1n anksiyete bozuklu%C4%9Fu&source=images&cd=&cad=rja&docid=h8d8R4gnAwFxpM&tbnid=8Bu03byQ6cYQkM:&ved=&url=http://adnancansever.com/?pnum=12&pt=Yayg%C4%B1n Anksiyete Bozuklu%C4%9Fu&ei=9oNrUY3XHaKp4ASNnIHABA&psig=AFQjCNEd3bTdJSfvjaQeeIdaJwzTwhanQA&ust=1366087030827965


277 

YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma 

 YAB’li hastalar belirsizliği belirli hale getirmek için çok 

fazla enerji harcadıklarını çoğunlukla farketmezler… 

 Yaşamlarındaki belirsizlikleri elimine etmek içinler 

kullandıkları tüm stratejiler konusunda farkındalıkları 

artırılmalıdır… 

T: YAB’li hastalar belirsizliğe tahammülsüz bireyler ve bu 

belirsizliği ortadan kaldırmak için her şeyi yapan kişiler 

olduğunu öğrendiğimize göre, bu durum onların hayatını nasıl 

etkiler? Siz de mesela belirsizliğe tahammülsüz birisi olarak 

belirsiz durumlarda ne yapıyorsunuz? 

H: Bilmiyorum. Doğrusu hiç düşünmemiştim. Sadece çok 

endişeleniyorum, onu biliyorum… 

T: Bu YAB’li hastaların en sık yaptığı şey, endişelenmek. YAB’li 

bireyler endişelenerek belirsizliği azaltmaya ve daha tahmin 

edilebilir hissetmeye çalışırlar. Belirsizliği azaltmak için başka 

ne yaptığınızı düşünebilirmisiniz? 

H: Başka bir şey yaptığımı düşünmüyorum… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma 
T: Aslında bunu duymak sürpriz değil. Çünkü, belirliliği ortaya 

çıkarmak için yaptıkları pek çok şeyin farkında değillerdir. Ya 

belirliliği artırmak ya da belirsiz durumlardan kaçınmak için 

çok şey yaparlar. Mesela, küçük bir karar verirken bile 

arkadaşlarına ve ailelerine danışırlar ve güvence alırlar, ya da 

kararlarını son dakikaya kadar ertelerler ki endişelenecek 

zaman kalmasın… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü 

çalışma 

Bir hasta örneği… 

Babasının akciğer grafisi çektirmesi 

gerektiğini öğrendiğinde: «Gidip sonuçları 

almam lazım diye düşündüm. Halbuki daha 

henüz filmi çektirmemişti babam. Biran önce 

öğrenmek istiyorum»… 

 «Ameliyat olmam gerekiyor. Ancak aynı 

dönemde gezi programımız da var 

arkadaşlarla. İkisi için de hiçbir program 

yapmıyorum, aciliyet neyi gerektiriyorsa bir 

gün önce ona karar vereceğim. Yoksa 

düşünmeye dayanamam»… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü 

çalışma 

Bir hasta örneği… 

Babasının akciğer grafisi çektirmesi 

gerektiğini öğrendiğinde: «Gidip sonuçları 

almam lazım diye düşündüm. Halbuki daha 

henüz filmi çektirmemişti babam. Bira önce 

öğrenmek istiyorum»… 

 «Ameliyat olmam gerekiyor. Ancak aynı 

dönemde gezi programımız da var 

arkadaşlarla. İkisi için de hiçbir program 

yapmıyorum, aciliyet neyi gerektiriyorsa bir 

gün önce ona karar vereceğim. Yoksa 

düşünmeye dayanamam»… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma 
 Sonuçta hasta  tüm maliyetine rağmen belirsizliği ortadan 

kaldırmak için çok büyük bir enerji sarfeder… 

 Bu durum hastaya farkettirildikten sonra doğrudan hastanın 

belirsizliğe tahammülsüzlüğü konuşulmaya başlanabilir… 
T: Eğer belirsizliğe tahammülsüzlüğü endişenin benzini olarak düşünürsek, 

bunu nasıl değiştirebiliriz?  

H: Söylemesi yapmasından daha kolay. 

T: Belirsizliğe tahammülsüzlüğü iki parçaya ayırarak başlayabiliriz. Yani 

belirsizlik ve tahammülsüzlük. Eğer endişeyi ve sıkıntıyı azaltmak 

istiyorsak ya toleransı artırmamız ya da belirliliği artırmamız gerekir. 

Doğru mu? Şu ana kadar sizin yaptığınız şey ne? 

H: Sanırım belirliliği artırmaya çalışıyorum… 

T: Peki işe yaradı mı? 

H: Hayır işe yaramadı, hala endişeliyim ve sürekli sıkıntılıyım… 

T: Peki belirliliği artırma stratejisi işe yaramadığı halde niye seçiyor 

olabilirsiniz? 

H: Bilmiyorum… 

T: Bunun nedenlerinden birisi, belirsizlik yaşamda kaçınılmazdır. Bir miktar 

belirsizlik içeren şeylerle her gün karşılaşırız. Şu anda sağlığımız iyi 

ama, bir gün içinde ne olacağını bilemeyiz mesela. Sonuçta, ne kadar 

plan yaparsak yapalım, hayatta beklenmedik durumlarla çok sık 

karşılaşırız. Bu durum, belirliliği artırma stratejisi konusunda ne 

düşündürüyor? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma 
H: İşe yaramadığını gösteriyor. Aslında, tam şu anda ben de onu 

düşünüyordum. Belirliliği artırmak için çabalamam yaşamdaki her şeyi 

aynı şekilde sürdürmem anlamına geliyor. Sanırım aslında uygulamam 

gereken asıl seçenek toleransımı artırmak… 

T: Kesinlikle. Bu durumda düşünmemiz gereken belirsizliğe 

tahammülünüzü nasıl artırabiliriz olmalı. Tabi ki belirsizliğe toleransı 

artırmanın gerekliliğini görsen bile değiştirmeyi isteme ve gerçekleştirme 

arasında önemli bir fark var… 

H: Ben de tam onu soracaktım. Belirsizliğe karşı tarzımı nasıl 

değiştireceğim. Yapması zor gibi görünüyor… 

T: Aslında bir inanç ya da tutumu değiştirmenin en iyi yolu davranışı 

değiştirerek işe başlamaktır. İstersen bir analoji kullanalım. Diyelim senin 

topluluk önünde konuşma korkun var, çünkü beni küçümseyecekler ve 

eleştirecekler diye düşünüyorsun; bu durumda dinleyicilerin seni 

eleştirmeyecekleri konusunda ikna etmenden ziyade topluluk önünde 

konuşma pratiği yapman daha yararlı olacaktır muhtemelen. Bu şekilde 

toplum önünde konuşmayla ilgili inançların eninde sonunda değişecektir. 

Aynı şey belirsizliğe  toleransı nasıl öğreneceğin konusunda da geçerli. 

«mış gibi» yaparak kendini belirsizliğe toleranslı olarak düşünürsen 

inançların değişmeye başlar. Bunu yapmanın en iyi yolu: «Eğer 

belirsizliğe toleranslı birisi olsaydım bu durumda ne yapardım?» diye 

sormak olacaktır. Buradan hareketle, hangi aktivitelerin belirsizliğe 

toleransı artırdığını görebilirsin… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü çalışma 
 Seans arası periyotta da en az bir tane «belirsizliğe toleransı 

artırma deneyi» yaptırılabilir… 

 Exposure deki gibi tedrici bir yol izlenerek deney 

gerçekleştirilebilir… 

 «Belirsizlik ve Davranış İzleme Formu» kullanılabilir… 

 Orta düzey sıkıntıya yol açan örneklerden başlamak 

yararlıdır: 

 Yeniden okumadan ve harfler açısından kontrol 

etmeden düşük-öncelikli bir e-mail göndermek… 

 Önemsiz kararlarda bile başkalarına danışan 

hastalarda kimseye sormadan kararı kendisinin 

vermesini istemek 

 Eleştirilere bakmadan lokanta ya da sinemaya 

gidemeyen birisi için hiçbir yeri kontrol etmeden 

doğrudan gitmesini istemek… 

 Hiç plan yapmadan bir arkadaşını kahveye ya da bir 

filme davet etmek 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
 Bu aşamada endişenin yararı konusundaki pozitif inançları 

konuşmak gerekir… 

 Hastalar, endişelerinin yararlı bir şey olduğu konusunda 

düşünmeye eğilimlidir… 

 Böyle bir işlevi olduğunu düşündüklerinden dolayı da 

azaltmak istemezler… 

T: Belirsizliğe tahammülsüzlüğün endişe için benzin işlevi 

gördüğünü inceledik. Bu nedenle tedavi boyunca bunu 

çalışmaya devam edeceğiz. Bunun dışında endişe 

döngüsünün devam etmesine neden olan diğer faktörleri de 

incelemeye başlayacağız. Endişenin yararlı olduğunu 

düşündüren inançlar konusunda konuşmaya başlayacağız.   

 Bu noktada, çok yargılayıcı bir tutum sergilememek gerekli… 

 Normalize etmek yararlı olabilir… 
T: Belirli davranışları yararı konusundaki inançlarımızın ne yaptığımız 

üzerine belirgin bir etkisi vardır. Doğal olarak yararlı olduğunu 

düşündüğümüz şeyleri yapmayı sürdürür yararlı bulmadığımız şeyleri 

yapmayı bırakırız. Aynı şekilde, endişelenmenin ne kadar yararlı 

olduğunu düşünürsek o kadar endişelenmeyi sürdürürüz. Aslında, 

çalışmalar YAB’li hastaların endişenin yararlı olduğu konusunda 

inançlarının ılımlı düzeyde endişeli bireylere göre daha belirgin olduğunu 

ortaya koymuştur. Sizde endişelerinizin yararını gördüğünüzü 

düşündünüz mü? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
H: Öyle düşünmüyorum. Aksi taktirde burada olmazdım… 

T: Evet, doğru. Endişe ve sıkıntılarınızdan rahatsız olmasaydınız tedavi için 

başvurmazdınız. Fakat, zaman zaman YAB’li hastalar genel anlamda 

endişelenmekten hoşlanmadıklarını söyleseler de bazı endişelerini 

yararlı bulabilirler. Mesela, çok endişelendiklerini ve daha az 

endişelenmeyi istediklerini söyleseler de iş hakkında endişelenmenin 

kendilerini motive ettiğini ve bu nedenle iyi olduğunu söyleyebilirler.Bu 

konuda ne düşünüyorsun? 

 

 Bu şekilde normalize edince, yani «bazı YAB’li hastalar …» 

diye başlayan ifadeler hastaların kendilerini açma konusunda 

yararlı olabilir… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 

 Hastanın endişe hakkında pozitif inançlarını 

belirlemesi için YAB’li hastaların tipik olarak 

kullandıkları inançları sunmak gerekir… 

 Pozitif inançlar beş kategoride incelenebilir: 

 Endişenin sorunlara çözüm bulmada yardımcı olduğu 

inancı: Bu kategoride  endişenin sorunları çözme ve 

daha iyi çözüm bulmada yardımcı olduğuna inanılır. 

Sürekli hazırlık ve teyakkuz hali içinde olur. “İşimle ilgili 

sorunlar konusunda endişelenmem daha dikkatli 

olmamı ve daha etkin çözümler bulmamı sağlıyor. 

Kısmen doğruluk payı içerse de bazı handikaplar da 

içerir. Düşük düzeylerde sıkıntı sorun çözmede yararlı 

olsa da yüksek düzeyde endişe sorun çözme sürecini 

baltalar… 

 Endişenin  motive edici işlevinin olması: Bir şeyin 

gerçekten olacağından emin olmak için endişelenmek 

gerekir. “Endişelenirsem daha iyi çalışırım”.  
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
 Endişelenmek kişiyi negatif duygulardan korur: Bir şey 

hakkında endişelenirsem, bu durum ileride ortaya 

çıkacak daha olumsuz duygulara karşı koruyucu olur. 

Bazı YAB’li bireyler endişelenmeyi bankaya “para 

yatırmak” gibi görürler. “Eğer korkulan durumlar olursa 

gerekli “yatırım” zaten peşinen yapıldığından ortaya 

çıkacak etkilenme daha az olur” diye inanırlar. Yani 

sonuç sürekli endişelenmek.  Buradaki temel sorun, bu 

kişiler olumsuz sonuç ortaya çıktığında daha az endişeli  

bireylere göre daha iyi hissetmezler. Kaldı ki endişe 

beklenmedik durumlara karşı koruyucu değildir (sevilen 

birinin ölümü veya trafik kazası gibi)… 

 Endişelenmek olumsuz sonuçlara karşı koruyucudur: 

Endişe, olayların sonucunu etkileyebilir. Düşünce-eylem 

füzyonu. OKB’de de yaygındır. “Çocuğum kaza 

geçirecek diye endişeleniyorum sürekli, ama çocuğuma 

hiçbir şey olmadı; demek ki endişelenmek işe yarıyor”. 

“Uçak kaza yapmadı, çünkü çok fazla endişelendim”. 

Halbuki etkileyecek çok faktör var: Pilotun becerisi, 

havanın güzel olması gibi… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
 “Endişelenmem sunumu iyi yapmama yol açtı” diye 

düşünen birisine sorulacak olan “endişelenmediğin 

halde iyi sunum yaptığın ya da endişelenip kötü sunum 

yaptığın oldu mu?” diye sorulabilir. Bu inanca sahip 

hasta sıklıkla destekleyici durumları dikkate alırken, 

desteklemeyen durumları gözardı eder, yani seçici 

dikkat gösterir… 

 Endişelenmek olumlu kişilik özelliğidir: “Ailem için 

endişeleniyorum. Endişelenmezsem anne-babam hayal 

kırıklığına uğrar”… 

 Bu inançlar hastaya sunulduktan sonra kendi 

endişelerine bakarak altta yatan inançlarını bulması 

istenir.Bunun için Endişe ile ilgili Olumlu İnanç Formu 

kullanılabilir… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 

 Daha sonra hastanın olumlu inançlarını sarsma ve 

yargılamaksızın anlatmasına izin verme arasında bir 

yol izlenir… 

 Bu alanda kullanılan bir yöntem avukat-savcı rol-

playing tir. “Çocuklarım hakkında endişelenmem iyi 

ebeveyn olduğumu gösterir” diyen bir hastaya avukat 

rolünde jüri üyelerine endişenin yararlı bir şey 

olduğunu ispatlaması istenir. Tüm tartışma 

tüketildikten sonra savcı rolünde bu defa endişenin 

yararlı bir şey olmadığına ikna etmesi istenir… 

 Böylece madalyonun iki tarafını da görmesi istenir… 

 Savcı rolünde iken mümkün olduğunca terapist te 

aktif tutum izlemeli sokratik sorular yöneltmelidir… 

 “Çocukları hakkında çok endişelenmeyen ama iyi 

ebeveyn olduğunu düşündüğün birileri var mı?” gibi… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
 Mümkün olduğunca endişeleri özgülleştirmek gerekir… 

 Bunları da sokratik sorgulama ile irdelemek önemli… 

 “Eğer işimle ilgili konularda endişelenirsem, daha iyi 

çözümler bulabilirim”… 

 “Sorunları gerçekte çok endişelendiğin için mi yoksa zihninden 

sorunları tekrar tekrar gözden geçirdiğin için mi çözüyorsun” 

 “Endişe ve sorun çözmeyi birbirine karıştırıyor olabilir misin?” 

 “Endişe gerçekten sorun çözmene mi yardımcı oluyor yoksa 

tam tersine çok sıkıntıdan dolayı sorun çözmeyi geciktiriyor 

mu?” 

 “Eğer iş performansımla ilgili olarak endişelenirsem, 

başarı için daha fazla motive olurum” 
 “İşiyle ilgili yoğun endişeleri olmayan ve başarılı olan birisini 

tanıyor musun?” 

 “Endişeyle caring i karıştırıyor olabilir misin?  Yani, tüm gün 

endişelenmemek fakat işte başarılı olmayı istemek mümkün 

mü?” 

 “Endişe gerçekten performansınızı artırıyor mu? Yoksa 

olumsuz etki ediyor olabiliyor mu? (Dikkat ve bellek 

sorunlarına yol açarak)… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
 “Çocuğumun önemli bir hastalığa yakalanacağı konusunda 

endişelenirsem, gerçekleşme ihtimaline duygusal olarak 

daha iyi hazırlanırım”… 

 “Daha önceki endişelenmelerinde olumsuz bir sonuç oldu 

mu?” 

 “Hiç gerçekleşmeyebilecek şeyler için endişelenmek aslında 

şu anki olumsuz duygularını artırmıyor mu?” 

 “Yaklaşan sınavlar için endişelendiğim zaman daha iyi 

yapıyorum, endişelenmediğim zamanlar daha kötü sonuç 

alıyorum” 

 “Endişelendiğin halde kötü sonuç aldığın oldu mu?” 

 “Endişe ile ilgili  kuralın, yani endişe=iyi sonuç ve 

endişelenmeme=kötü sonuç, bir kanıt dahilinde mi yoksa 

varsayım mı? Mesela, sadece endişelendiğin ve iyi sonuç 

aldığın sınavları hatırlıyor ve endişelenip te kötü sonuç 

aldıklarını unutmuş olabilir misin?” 

 “Bu teoriyi test etmek ister misin? Her sınav öncesi endişe 

düzeyini belirleyip sonuçta aldığın notları kaydedebilir misin?” 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişenin yararsızlığını değerlendirme 
 “Çocuğumla ilgili endişe duymam iyi bir ebeveyn olduğumu 

gösterir” 

 “İyi bir ebeveyn olduğunu gösteren başka bir şey yok mu? 

Sevdiğini gösteren tek şey onunla ilgili endişelenmen mi?” 

 “Çocuklarıyla ilgili çok endişelenmeyen vefakat senin iyi 

ebeveyn olduğunu düşündüğün birileri var mı?” 

 “Arkadaşlarından ve ailenden yoğun endişen nedeniyle negatif 

feedback aldın  mı?” 

 “Aşırı endişeni olumsuz bir kişilik özelliği olarak tanımlayan 

oldu mu?” 

 “Arkadaşlarınızın çok endişeli olduğun için bazı şeylerini 

dikkate almadıkları oldu mu?” 

 Tüm endişe çeşitleri için: Endişenin yararı? 

 “Bu konuyla ilgili yoğun endişeleriniz arkadaş ve aile 

ilişkilerinizi nasıl etkiledi?” 

 “Endişe, iş performansınızı nasıl etkiledi? Daha az endişeli 

kişilere göre işi sonlandırmanız daha uzun sürüyor mu?” 

 “Aşırı endişe yorgunluğa yol açıyor mu?” 

 “Bu konuda endişelenmeniz ne kadar zaman ve efora neden 

oldu?” 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 
 Bu modülü iki kısımda inceleyebiliriz: 

 Sorun oryantasyonunu düzeltme 

 Sorun çözme becerilerini uygulama 

 Sorun oryantasyonunu değiştirme: Aşırı endişelenme 

yerine sorun çözmeye odaklanılır… 

T: Bir süredir aşırı endişenin yararlı olup olmadığı konusunu 

konuşuyoruz. Bazı örneklerde gördük ki aşırı endişe inandığınızın 

tersine sorun çözmeyi baltalayıcı özelliğe sahip. Mesela, işinizdeki 

projeler konusunda aşırı endişelenmek sizi motive etmek bir yana 

tersine motivasyonunuzu kırıyor. Endişe böyle yararsız bir şeyse 

yerine ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

H: Bilmiyorum. Sayenizde endişelenme hakkında çok şey öğrendim. 

Endişelenmeyi artık bırakmam gerektiğini biliyorum, ama yapması 

söylemesinden zor. Endişelenmeyi nasıl durduracağım? 

T: Çok haklısınız. Bir düğmeyle keşke değiştirebilseydik, fakat o kadar 

kolay değil. Hat ırlarsanız endişeleri ikiye ayırmıştık, mevcut sorunlar ve 

hipotetik durumlar. Bu endişe tiplerinin her biriyle ilgili  özel stratejilerle 

çalışmaya başlayacağız. İlk yapacağımız şey mevcut sorunlarınızla ilgili 

endişelerinizde sorun çözmeyi kullanmak. Sadece endişeyi 

durdurmayacaksınız, endişeyi daha verimli bir stratejiyle 

değiştireceğiz… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 
H: Aslında sorun çözme konusunda çok iyi değilimdir… 

T: Ama doğru bile olsa bir yerden başlamak önemli. Aslında 

bahsettiğiniz sorun, olumsuz sorun oryantasyonundan kaynaklanmakta. 

Bu durum aşırı endişeye katkıda bulunan bir faktör ve değişik 

düzeylerde sorun çözme becerisiyle etkileşir… 

 Olumsuz sorun oryantasyonu ve sorun çözme üzerindeki 

etkisini tartışmadan önce bu konudaki çalışma 

bulgularından bahsetmek önemli… 

 YAB’li bireyler daha az endişeli kişilere göre daha az sorun 

çözme becerisine sahip oldukları gösterilmiştir… 
T: Olumsuz sorun oryantasyonu nedir? Sorunu nasıl gördüğümüzü ve 

kendimizi nasıl bir sorun çözücü olarak gördüğümüzü yansıtır. Olumsuz 

sorun çözme oryantasyonuna sahip hastalar sorunları tehdit olarak 

görürler; sorun çözme konusunda şüpheleri vardır; çözme sürecinin 

olumsuz olacağı beklentisi içindedirler. Başka deyişle, olumsuz sorun 

oryantasyonu olan kişiler kendi kendilerine şunu söyleyeceklerdir: 

“Sorunu sevmiyorum, sorun çözmede iyi değilim, çabaladığım zaman 

da sonuç vermiyor”. Hiç böyle düşünüyor musunuz? 

H: Kesinlikle. Sorunla uğraşmaktan nefret  ediyorum, sorun çözme 

konusunda da becerikli değilim. Diğer insanların tavsiyelerine 

bakıyorum. 

T: Hatırlarsanız, belirsizliğe tahammülsüzlüğü konuşurken düşünce ve 

davranışlarınız üzerine etkilerini konuşmuştuk. Olumsuz sorun 

oryantasyonu da aynı şeyi yapar. Duygu, düşünce ve davranışlarını 

olumsuz etkiler… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 
 Olumsuz sorun oryantasyonunun sonuçlarını sunarken 

örnekleri sokratik sorgulama ile buldurmak önemli… 
T: Diyelim, bir kişi sorunu tehdit olarak görürse ve sorun çözümü 

konusunda yetersiz olduğuna inanırsa bir sorun yaklaştığında ne 

düşünürsünüz? 

H: Muhtemelen çok canım sıkılır. Sorundan nefret ediyorum, hemen 

sıkıntı başlıyor… 

T: Kesinlikle. Sorunla karşılaşınca huzursuzluk, can sıkıntısı ve 

anksiyete gibi emosyonel durumlar ortaya çıkar… 

 Olumsuz oryantasyonun sonuçları tartışılırken gözönünde 

bulundurulacak birkaç ihtimal vardır.  

T: Olumsuz sorun oryantasyonunun düşünceleriniz üzerine nasıl etki 

ettiğini düşünüyorsunuz? Sizi daha az mı yoksa daha fazla mı 

endişelendirdiğinizi düşünüyorsunuz? 

H: Daha endişeli hale getiriyor… 

T: Neden böyle düşünüyorsunuz? 

H: Sorunu çözmeyince endişelenmeyi sürdürüyorum… 

T: Doğru. Sorun çözümü konusunda aktif bir strateji kullanmadığınız 

sürece endişelenmeye devam edersiniz. Aslında, sorunlarınızı 

çözmeden bırakırsanız yeni sorunlar üretir. Diğer taraftan,  

endişelenmek yerine sorunlarınızı hiç düşünmediğiniz oldu mu hiç? 

H: Kesinlikle.   
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 
T: Bu da olumsuz sorun oryantasyonunun bir başka sonucu. Eğer 

sorunları görmezden gelirseniz, sorunu erkenden farketmeniz ve ele 

almanız zorlaşır. Sorunlarınıza karşı tavrınızın yaşamınız üzerinde ne 

kadar büyük bir etki ortaya çıkardığını görmeye başlıyor musunuz? 

 Bu aşama da belirsizliğe tahammülsüzlüğü de tartışmaya 

dahil etmek gerekir. YAB’li hastalar belirsizliğe 

tahammülsüz kişiler olduklarından sorun çözme ve 

sorunlarına karşı olumsuz inançları, bu tahammülsüzlüğün 

doğal  bir sonucudur… 

T: Sizce YAB’li hastalar neden olumsuz sorun oryantasyonuna sahipler 

ve siz sorunlarınız karşısında daha az endişeli kişilere göre daha 

fazla olumsuz inançlara sahipsiniz? 

H: Bilmiyorum… 

T: YAB ve olumsuz sorun oryantasyonu ilişkisini en büyük nedeni 

belirsizliğe tahammülsüzlük. Daha önce konuştuğumuz gibi 

belirsizliğe tahammülsüzlük endişenin benzinidir. Küçük bir belirsizlik 

bile yoğun endişeye yol açar , dünyayı belirsizlikleri araştıran bir 

gözlüğün arkasından izlerler. Bunun sorunlarla ilişkisine bakalım 

şimdi. Sorunu nasıl tanımlarsın, sorun ne demek? 

H: Belirgin çözümü olmayan ve giderek kötüleşecek bir şeydir… 

T: Öyleyse sorun, belirgin çözümü olmayan ve gelecekle olumsuz bir 

etki oluşturabilecek bir durum. Yani, sorun çözmenin akbeti belirsiz… 

H: Anlıyorum. Sorunlar belirsiz ve bu da benim belirsizliğe 

tahammülsüzlüğümü tetikliyor… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 
T: Doğru.   

H: Peki bu olumsuz sorun oryantasyonunu nasıl değiştireceğim. 

Sadece pozitif düşünmem mi gerekiyor? 

T: Oldukça güzel bir soru. Cevabı hayır. Olumsuz sorun 

oryantasyonunu tartışmalarla değiştirmeye başlayacağız, fakat bu, 

“pozitif düşün” anlamına gelmiyor. Bunun yerine olayların hem olumlu 

hem de olumlu taraflarını hesaba katan daha gerçekci, esnek ve 

dengeli düşünme anlamına geliyor… 

 Sorun oryantasyonunu düzeltirken kullanılacak 3 temel 

strateji var: 

 Sorunu çok geç olmadan tanımlamak 

 Sorunu yaşamın normal bir parçası olarak görmek 

 Sorunları tehdit değil fırsat olarak görmek 

 Sorunu çok geç olmadan tanımlamak: Sorunlar çoğunlukla 

küçük küçük başlar; kişi görmezden geldikçe büyümeye 

başlar ve giderek kompleks hale gelir… 

 Mesela, hasta bir iş arkadaşının davranışlarını yanlış anlar. 

Sorunu konuşmadıkça karşıdaki kişinin küstah, kendini 

düşünen birisi olduğunu düşünmeye başlar. Daha sonra 

diğer iş arkadaşlarının da işin içine katıldığı kompleks bir 

sorun haline gelir. 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 
T: İlk strateji duygularınızı ipucu olarak kullanmak. Olumsuz 

duygularınız, bir sorun olduğu konusunda ipucu olabilir. Kendinizi 

sıkıntılı, demoralize, huzursuz bulduğunuzda kendi kendinize şunu 

sorun: «Bu duygulara yol açan fakat benim göremediğim bir sorun mu 

var?». Duygularımız, eğer dikkat edersek, sorunları tanımlamamızda 

bize yardımcı olur. Bunu iki yararı vardır, birincisi sorunlar büyümeden 

onları farketmemiz. İkincisi de olumsuz duygularımıza pozitif bir ışık 

tutmasıdır. Böylece erken uyarı sistemi gibi çalışırlar. 

 

 Sorunu yaşamın bir parçası gibi görmek: Buradaki durum, 

sorun yaşamayı anormal olarak görmektir. Sorunların 

yaşamın bir parçası olduğunu, her insanın hayatının 

değişik aşamalarında sorunlarla karşılaşmasının doğal 

olduğunu tartışmak gerekir… 

T: Eğer kişi sorun yaşamayı beklenmedik ve anormal bir durum olarak 

görürse, onu çözmekten çok sorunla karşılaştığı için üzülmekle 

zamanını geçirir. Bazen de kişi sorun yaşamayı kişisel yetersizliklerine 

bağladığı için de anormal olarak yorumlayabilir. Halbuki ne kadar zeki, 

zengin, becerikli veya sosyal yönden güçlü olursa olsun her insan 

sorunla karşılaşır. Başkaları benim kadar sorunla karşılaşmıyor 

düşüncesi de belki onların sorunları hızlı hallettiğinden kaynaklanıyor 

olabilir. Niçin ben diye düşünmektense sorunları yaşamın normal bir 

parçası olarak görmek saha yararlıdır… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

 Sorunu tehdit yerine fırsat gibi görmek: Günlük 

yaşamda tehditlerden kaçınır ve fırsatlara 

yaklaşırız. Bu son stratejide de hastanın sorunları 

düşünürken daha esnek hale gelmesini sağlamaya 

çalışırız… 

 Hiç kimse sorunla karşılaşmayı istemez, fakat 

sorunu fırsat ve meydan okuma olarak görebilirse 

kaçma yerine ele alma kolaylaşır… 

 Bir sorunu tamamen fırsat olarak görmek rasyonel 

değildir; fakat tamamen tehdit olarak görmek de 

rasyonel değil… 

 Tehdit boyutundan fırsat boyutuna çekmeye 

çalışılır… 

 Bunun en güzel yolu hastanın kendisine «Bunun 

benim için fırsat olan yanı ne?» sorusunu 

sormasıdır… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

 Bir iş görüşmesi örneği: Bu duruma reaksiyon şu 

şekilde olabilir: «İş görüşmelerinden nefret ederim. 

Bu sıkıntıyı çekmek zorunda mıyım? Bu tür 

durumlarda hep zorlanırım. Pek çok aptalca şey 

yapacağım. Sadece bitmesini istiyorum»… 

 Daha esnek düşünce şöyle olabilir: « Görüşme 

öncesi gerçekten gerileceğim. Bu durumun tehdit 

edici yanı ne? Görüşme kötü geçecek ve işi 

alamayacağım. Kim bilir, kendimi aptal yerine bile 

koyduracağım. Bu durumun benim için fırsat olan 

tarafı ne? Diğerlerine ne yapabileceğimi göstermeyi 

öğrenmem gerek. Görüşmeler kolay değil, fakat 

kendimi satabilmeyi öğrenmek çok iyi olurdu. 

Hayatımın pek çok alanında işime yarayacak bir 

yetenek bu. Sanırım, buna görüşme tecrübemi 

artırma olarak bakmayı deneyebilirim ve giderek 

daha iyi yapmayı öğrenebilirim… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

 Sevilen birisinin hastalığı örneği: Bu duruma 

reaksiyon şu şekilde olabilir: «Sevdiğim insan çok 

masraf da gerektiren ciddi hastalık yaşıyor. Neden 

ailemden birisinin başına geldi? Bir gün gelecek 

hastalık masraflarını bile karşılayamayacağız. Bu 

haksızlık»… 

 Daha esnek düşünce şöyle olabilir: « Bu olanlar 

beni üzüyor ve hayal kırıklığına yol açıyor. Benim 

için bu durumun tehdit olan tarafı ne? Hastalık 

kötüleşebilir. Tedavi işe yarasa bile masrafları 

karşılayamayacağız. Benim için bu durumun fırsat 

olan tarafı ne? Hastalığı fırsat olarak görmek zor. 

Hastama özen göstermek için fırsat olarak 

görebilirim. Elimden geleni yapıp umut ve gücün 

modeli olabilirim. Sıkıntılı da olsam, sevdiğim 

birisine karşı güçlü olma fırsatı olarak 

görebilirim»… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

Sorun çözme becerilerini uygulama:  
Üç tür sorun çözme tarzı vardır: 
Kaçınan sorun çözme tarzı:  

İşlevsel olmayan bir tarzdır.  

Sorun yokmuş gibi davranırlar 

Erteleme, pasiflik, hareketsizlik ya da bağımlılık gibi 

tutumlar sergilerler 

Genel özellikleri de sorumluluktan kaçmaktır 

Bıçak kemiğe dayanıncaya kadar sorun ertelenir 

Dürtüsel-dikkatsiz sorun çözme tarzı:  

İşlevsel olmayan bir tarzdır.  

Kaçınan tipteki gibi pasif değil aktiftir kişi… 

Dikkatsiz, planlanmadan yapılan ve aceleci bir sorun 

çözme tarzı vardır 

Sadece birkaç çözüm teknikleri vardır, tecrübeyi de 

devreye sokarak halletmeye çalışırlar… 

Çoğunlukla eksik ve işi halletmeyen yöntemler 

bulurlar… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

Sorun çözme becerilerini uygulama:  
Dürtüsel-dikkatsiz sorun çözme tarzı (devam):  

Sonuçlarına pek odaklanmadıklarından sürekli aynı 

tarzda sorun çözmeye devam ederler… 

Davranışsal sorunlar da gösterirler… 

Çoğunlukla öfke kontrol sorunu yaşayan bireylerdir… 

Dürtü kontrol bozuklukları sık görülür… 

Cezaya karşı da duyarsız kişilerdir… 

Rasyonel sorun çözme tarzı:  

Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında sorun çözme 

basamaklarını doğru bir şekilde kullanarak çözüme 

ulaştıracak stratejileri belirleme, uygulama ve 

değerlendirme becerisine sahip kişilerdir… 

4 basamaklı bir sistem kullanmaktadırlar: 

Sorunu tanımlama ve formüle etme: Çözüm için 

sorunun ne olduğunun iyi tanınması gerekir 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

Sorun çözme becerilerini uygulama:  
Rasyonel sorun çözme tarzı (devam):  

Sorunu tanımlama ve formüle etme: Çözüm için 

sorunun ne olduğunun iyi tanınması gerekir 

Alternatif çözüm seçeneklerini üretme 

En iyi çözüm seçeneğini seçme: Alternatifler 

arasından en iyi çözüm yolunu seçme 

Seçilen seçeneği uygulama: Seçilen seçenek 

hayata geçirilir. Elde edilen sonuca göre devam 

edilir ya da başka bir alternatife geçilir 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

Sorun çözme becerilerini uygulama:  
Basamaklı bir yaklaşım kullanılmaktadır: 

Değerlendirme aşaması:  

Sorun nedir? 

Sorunun nesnel özellikleri nelerdir? 

Formel mi yoksa informel mi? 

Bölümünü sevmeyen ve başka bir bölümle 

değiştirmek isteyen birisi  ya da bir taraftan bölüm 

seçmekte zorlanan birisi 

Soruna yönelim eğitimi: 

Mümkün olduğu kadar net ve somut sorun belirlenmesi 

gerekir 

«Evliliğim kötü gidiyor» diyebilir 

Evliliğin hangi yönleri sorun? 

Sorun eşle mi ilgili? 

Çocuklarla ilgili sorun? 

İletişim sorunları? 

Cinsel sorunlar 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

Sorun çözme becerilerini uygulama:  
Çözüm seçeneklerinin üretilmesi: 

Mümkün olduğu kadar fazla çözüm seçeneği 

üretilmelidir… 

Kullanılan yöntemler: 

Beyin fırtınası yöntemi: Aklına ne tür çözüm 

önerisi gelirse bu konuda cesaretlendirilir ve bir 

forma kaydedilmesi istenir… 

Arkadaşa tavsiye yöntemi: Gestalt terapisindeki 

boş sandalye tekniği kullanılır. Karşılıklı iki 

sandalye konarak birisine kendisi oturur, diğerine 

arkadaşının hayali oturduğu varsayılır. 

Arkadaşına çözüm seçeneği önermesi istenir. 

Temel amaç, kişinin sorununa uzaktan üçüncü bir 

gözle bakabilmesini sağlamaktır… 

Kahraman olma yöntemi: Kahraman karakterlerin 

özelliklerinden bahsederek kişinin kendisini bir 

kahraman gibi görmesi istenir. Korkusuz ve çok 

şeyi yapabilme gücüne sahip bir kahraman ne 

yapabilirdi… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sorun çözme eğitimi 

Sorun çözme becerilerini uygulama:  
Çözüm seçeneklerinin üretilmesi (devam): 

Hastanın tıkandığı durumlarda terapist te hastayı 

yüreklendirici olmalı gerekirse kendisi de hastanın 

da olurunu alarak bazı seçenekler önerebilir. 

Mümkün olduğunca sokratik tarzda yapmak 

gerekir. 

Uygun çözümün seçilmesi: 

Hem sorunu çözmeli hem de belirlenen hedefi 

gerçekleştirebilmelidir… 

Bunu ortaya koyabilmek için 3 şey yapılmalı: 

Fayda-zarar analizi (cost-benefit analysis): Her 

çözümün yarar ve zararı tek tek yazılmalı, kendisi 

ve çevresi gözönünde bulundurulmalı… 

Çözüm seçenekleri birbiriyle karşılaştırılmalı: 

Olası yara-zararlar çözümler arasında da 

karşılaştırılmalıdır… 

Kişisel ve sosyal kaynaklar gözden geçirilmeli: Bu 

kaynaklara uygunluğu da gözden geçirilmeli 

yoksa bir anlamı olmayacaktır… 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İmajinal exposure 

 Özellikle hipotetik endişeler için yararlı olan bir 

teknik… 

 Sorun çözme yöntemleriyle halledilemezler, çünkü 

henüz gerçekleşmemişlerdir… 

 Uzun süredir kaçındıkları şeylerin üzerine gitme 

içerdiğinden hastalar için zorlayıcı olabilir… 

 Düşünceyi suprese etmeye çalışmak aslında onu 

artırmaktan başka işe yaramaz… 
T: Bugün sizinle bilişsel kaçınmayı konuşmak istiyorum. Başlamadan önce 

küçük bir deney yapalım. 60 saniye boyunca istediğiniz herhangi bir şeyi 

düşünmenizi isteyeceğim. Kısıtlama yok, istediğiniz her şey olabilir; bir şey 

dışında… 

H: Nedir doktor bey? 

T: Beyaz bir ayıyı düşünmemenizi isteyeceğim. Ne resmini ne de beyaz ayı 

kelimesini bile gözünüzün önüne getirmeyecek, düşünmeyeceksiniz. 

Bunun dışında her şeyi düşünebilirsiniz. Eğer beyaz ayı gelirse sağ elinizi 

kaldırmanızı isteyeceğim.  Hazır mısınız? (Terapist zaman tutar ve hasta 

aklına geldikçe sağ elini kaldırır. Nasıl geçti? Beyaz ayı zihnine kaç defa 

geldi? 

H: Sürekli geldi. En az 7-8 defa diyebilirim… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İmajinal exposure 
H: Sürekli geldi. En az 7-8 defa diyebilirim… 

T: İlginç. Peki bugün buraya gelirken kaç defa düşünmüştün beyaz ayıyı? 

H: Hiç gelmedi… 

T: Peki dün kaç defa geldi zihnine? 

H: Hiç gelmedi… 

T: İlginç. Dün ve bugün beyaz ayıya ait tek bir düşünceniz yok. Ben ne 

zaman ki sizden beyaz ayıyı düşünmemenizi istedim, bun yapamadınız. Bu 

ne anlama geliyor sizce? 

H: Bilmiyorum. Fikrim yok… 

T: Şey. Bir şeyi düşünmemek için çabalamak hiç işe yaramıyor. Aslında, iki 

zıt etkisi var. Birincisi, artırıcı etki ki şu an yaşadığınız o. Onu 

düşünmemeye çalıştıkça daha da artıyor. İkincisi, rebound etki dediğimiz 

etki. Buradan çıktıktan sonra hiç alakasız bir yerde de bu düşüncenin bir 

anda zihninizde belirmesi. Peki bu örnek, endişeleriniz konusunda ne 

düşündürtüyor. 

H: Sanırım, hoş olmayan bir şeyi düşünmemeye çalıştıkça, mesela 

çocuğum yaralanacak ya da kaza geçirecek gibi, aklıma daha çok 

geliyor… 

T: Doğru. Bizi rahatsız eden bir şeyi düşünmemeye çalışmak ve kaçınmak 

zihnimize daha fazla gelmesine neden oluyor… 
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İmajinal exposure 

 Exposurenin endişe ve korkuların azalmasındaki 

etkisini anlatmak için bilişsel tarafını anlatmaktan 

ziyade davranışsal tarafından kaçınma, nötralizasyon 

ve exposure yi anlatmak gerekir… 

  Basit ve gözle görülür bir örnekten başlanabilir... 
T: Hiç düşündünüz mü, korktuğumuz şeylerden niçin kaçınırız? Cevabı 

basit aslında, çünkü kaçınmak işe yarar. Bir şeyden korkuyorsam ondan 

kaçınmak sıkıntımızı azaltır. Köpekten korkuyorsam  ve birden köpeğin 

yaklaşmakta olduğunu görünce, korkum artacaktır ve ben caddenin 

karşısına geçerim. Karşıya geçince ne olur? 

H: Kendinizi daha iyi hissedersiniz… 

T: Doğru köpekten kaçınınca sıkıntım muhtemelen azalacak.  Grafiyle 

gösterecek olursak (terapist tahtaya çizer)…   
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İmajinal exposure 
T: Grafikte görüyorsun, köpekle karşılaşıyorum anksiyetem artıyor ve 

kaçınca anksiyetem azalıyor. Buradaki sorun nedir? Ben kaçındığım 

müddetçe köpek korkum ne olacak? 

H: Korkmaya devam edeceksiniz herhalde… 

T: Doğru. Aslına giderek daha korkar hale gelebilirim, çünkü kendi kendime 

şöyle söyleyebilirim: «Köpeklerden kaçmak en iyisi, kimbilir ne olacaktı?» 

Bunu da grafikleştirelim (terapist tahtaya şekil çizer). Kaçınma sıkıntıyı 

azalttıkça korku giderek daha da oturmaya başlar…  
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Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İmajinal exposure 

 Sorunların sürmesinde kaçınma dışında 

nötralizasyonların da önemli rolü var… 

 Kaçınmadan farklı olarak korku ile karşılaşma olur 

fakat güvence arayıcı bir davranış ya da tutum da 

eşlik eder… 
T: Maalesef, korku ve sıkıntıların sürmesinde kaçınma davranışları tek 

neden değil. Nötralizasyonda benzer şekilde bu belirtilerin kronikleşmesine 

katkıda bulunur.  Mesela, köpek korkusuyla yüzleşmeye karar veririm. 

Bunun için arkadaşıma giderim. Fakat köpekle uğraşmaktansa pencereden 

dışarı bakarım, halbuki aynı ortamdayımdır. Bu durumda sıkıntım ne olur? 

H: Muhtemelen azalacaktır… 

T: Doğru. Azalacak, fakat köpeği tekrar gördüğümde artacaktır. Bu 

durumda dişlerine bakmak yerine kuyruğuna bakacağım ve korku yine 

azalacak. İşte bu da nötralizasyon örneği (terapist tahtaya çizer)… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

İmajinal exposure 
T: Gördüğünüz gibi kısa sürelerle anksiyeteyi azaltıcı etkisi var 

nötralizasyonun, fakat uzun vadede sürmesine neden oluyor. Peki uzun 

dönemde anksiyeteyi azaltma ile ilgili olraka ne önerirsiniz? 

H: Bunların her ikisini de yapmamak herhalde (kaçınma ve nötralizasyonu 

kastediyor)… 

T: Kesinlikle. Korktuğumuz durumların üzerine yavaşça giderek uzun 

dönemde anksiyeteyi azaltabiliriz. Fakat bunu yaparken yeterli süre ve 

sıklıkta gerçekleştirmemiz gerekir. Korktuğumuz durumla yeterli süre 

yüzleşebilirsek başka hiçbir şey yapmadan korkunun doğal olarak 

azaldığını görürüz. Bundan sonraki egzersizlerimizde de bu yüzleşmenin 

giderek daha az sıkıntı düzeyiyle gerçekleşebileceğini görürüz (terapist 

tahtaya şekil çizer)… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Endişe zamanı 

Hastadan endişe başladığında bunu 

belirli saatlere ertelemesi istenir… 

Saatini hastayla beraber belirlemek 

gerekli… 

Daha çok akşam saatleri ve 15-30 

dakika gibi belirlenir… 

Mesela saat 18.45-19.00 gibi… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 
 Gevşeme eğitimi terapötik bir araç olarak gerilimi ve 

anksiyeteyi etkili bir şekilde azaltır… 

 Tek başına kullanabildiği gibi, diğer bilişsel-davranışsal 

tekniklerle birlikte ya da destekleyici veya içgörü 

tedavisine ek olarak da kullanılabilir… 

 Temel dayanak noktası anksiyete ile ilgili kas 

gerginliğidir… 

 Ellerimizi güçlüce kasalım!!! 

 Gevşeme egzersizleri ile parasempatik sinir sisteminin 

etkinliğinin arttığı bir durumun ortaya çıkacağı ve 

anksiyete anında uyarılmış olan sempatik sinir sisteminin 

etkinliklerinde de bir gerileme sağlanabileceği 

düşünülmektedir… 

 Gevşeme sırasında beklenen fizyolojik belirtiler, nabzın 

yavaşlaması, kan basıncının düşmesi, solunumun ve 

oksijen tüketiminin azalması, metabolik hızın 

yavaşlaması, pupil daralması, periferal dilatasyon, 

periferal sıcaklıkta artıştır… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 
 Progresif gevşeme, bedenin tümünde gevşeme oluncaya 

kadar, kasların istemli, düzenli ve birbirini izleyen bir 

şekilde gerilme ve gevşemesini içerir. Bu teknik için 

hastanın rahat bir koltukta oturması gereklidir… 

 Hafif bir müzik ya da hoşnutluk verici görsel işaretlerin 

olması önemlidir…  

 Egzersizlere başlamadan önce, gevşeme işlemleri 

açıklanmalıdır…  

 Hasta derin bir nefes alarak ve yavaşça vererek eğitime 

başlar. Bunu germe egzersizleri izler. Hasta her kas 

grubunu yaklaşık 10 sn. gergin tutar, bu arada terapist 

gerginlik ve gevşeme arasındaki farkı hissetmesine 

yardımcı olur: 

 «Şimdi ellerinizdeki sıcaklığı fark edin.» 

 «Şimdi gerginliğin omuzlarınızdan aşağı süzülüp 

kaybolduğunu hissedin» 

 Hasta ellerden başlayarak sırasıyla kollarını, omuz, 

göğüs ve ayağına kadar olan kas gruplarını çalıştırır… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 
 Bilişsel gevşeme (imagery tekniği), sözcükler yardımıyla 

zihinsel görüntüler oluşturarak yapılan bir gevşeme 

biçimidir… 

 Huzur ve sakinlik veren manzaralardan oluşan zihinsel 

görüntülerle, kişinin gevşeme tepkileri artırılır… 

 «Şimdi de gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Şimdi 

kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz bir yer 

düşünmenizi istiyorum. Bu yer gerçekte varolan bir yer de 

olabilir; hayalinizde oluşturduğunuz bir yer de olabilir. 

Önemli olan sizin orada kendinizi rahat ve güvende 

hissetmeniz. Böyle bir yeri hayalinizde canlandırabiliyor 

musunuz? Kendinizi orada görebiliyor musunuz? 

Çevrenize bakın. Neler görüyorsunuz? Yakınınızda neler 

var? Hangi renkleri görebiliyorsunuz? Uzaklara bakın. 

Uzakta neleri görüyorsunuz? Burası sizin özel yeriniz ve 

orada olmasını istediğiniz herşeyi hayal edebilirsiniz. 

Orada olduğunuzda kendinizi rahat, mutlu ve güvende 

hissediyorsunuz. Çevreyiş koklayın, ne tür kokular 

hissediyorsunuz?» … 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 
 YAB ve özgül fobiler başta olmak üzere anksiyete 

bozukluklarında, ağrılı durumlarda, premedikasyon 

amacıyla gerginliği azaltmak için, diyaliz hastalarında 

kaygıyı azaltmak için ve kanser hastalarında bulantı ve 

kusma kontrolünde kullanılmış ve kullanılmaktadır… 

 Nefes egzersizi sırasında yapılacaklar: 

 Sağ elinizi karnınıza, sol elinizi göğsünüzün 

üstüne koyun ve gözlerinizi kapatın. 

 Nefes almadan önce ciğerlerinizi iyice 

boşaltın.(Nefesi verirken ciğerler zorlanmamalı ve 

nefesin kendiliğinden çıkması sağlanmalıdır.) 

 Ağır ağır derin bir nefes alın…. 

 Nefesin ciğerlerinizi değil karnınızı doldurduğunu 

düşünün… 

 Nefesinizi bir an tutun…. 

 Ve nefesinizi aldığınız sürenin iki katı sürede 

boşaltın…. 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 

 Progresif gevşeme sırasında yapılacaklar: 
 Oturur pozisyonda en rahat şeklinizi alın, sizi rahatsız eden 

hiçbir şey olmamalı… 

 Gözlerinizi kapatın… 

 Ayak ayak üstüne atmayın… 

 Nefes egzersizinde gösterilen şekilde 4-5 defa nefes alın… 

 «Alnınızdan başlayarak aşağı doru tüm kaslarınıza 

gevşeme egzersizi yapacağız, kendinizi oldukça 

rahatlamış hissedeceksiniz»… 

 «Alın kaslarınız, göz kaslarınız yumuşak, rahat ve siz 

onları kasıyorsunuz, alnınızı ve gözlerinizi mümkün 

olduğunca kasın ve kasıldığını hissedin. Şimdi tamamen 

gevşetin ve lapa gibi olduğunu hissedin. Derin nefes alın 

ve yavaşça verin»… 

 «Çeneniz yumuşak, rahat. Şimdi, çenenizi iyice kasın, iyice 

kasın ve kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, iyice 

gevşesin ve lapa gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin 

nefes alın, tutun ve yavaşça bırakın»… 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=yayg%C4%B1n anksiyete bozuklu%C4%9Fu&source=images&cd=&cad=rja&docid=h8d8R4gnAwFxpM&tbnid=8Bu03byQ6cYQkM:&ved=&url=http://adnancansever.com/?pnum=12&pt=Yayg%C4%B1n Anksiyete Bozuklu%C4%9Fu&ei=9oNrUY3XHaKp4ASNnIHABA&psig=AFQjCNEd3bTdJSfvjaQeeIdaJwzTwhanQA&ust=1366087030827965


327 

YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 
 Progresif gevşeme sırasında yapılacaklar: 

 «Omzunuz gevşek ve rahat. Şimdi, omzunuzu iyice kasın, 

iyice kasın ve kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, iyice 

gevşesin ve lapa gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin 

nefes alın, tutun ve yavaşça bırakın»… 

 «Göğsünüz gevşek ve rahat. Şimdi, göğsünüzü iyice 

kasın, iyice kasın ve kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, 

iyice gevşesin ve lapa gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin 

nefes alın, tutun ve yavaşça bırakın»… 

 «Alnım, çenem, göğsüm tamamen gevşedi, çok rahat»… 

 «Kollarınız gevşek ve rahat. Şimdi, kollarınızı iyice kasın, 

iyice kasın ve kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, iyice 

gevşesin ve lapa gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin 

nefes alın, tutun ve yavaşça bırakın»… 

 «Elleriniz gevşek ve rahat. Şimdi, ellerinizi iyice kasın, iyice 

kasın ve kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, iyice 

gevşesin ve lapa gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin 

nefes alın, tutun ve yavaşça bırakın»… 

 «Alnım, çenem, göğsüm, kollarım ve ellerim tamamen 

gevşedi, çok rahat»… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Gevşeme-relaksasyon 
 Progresif gevşeme sırasında yapılacaklar: 

 «Karın kaslarınız gevşek, rahat. Şimdi, karın kaslarınızı 

iyice kasın, iyice kasın ve kasıldığını hissedin, şimdi 

gevşetin, iyice gevşesin ve lapa gibi olsun, iyice gevşedi. 

Şimdi derin nefes alın, tutun ve yavaşça bırakın»… 

 «Şimdi bacaklarınıza geçiyoruz. Bacaklarınız gevşek, 

rahat. Şimdi, bacak kaslarınızı iyice kasın, iyice kasın ve 

kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, iyice gevşesin ve lapa 

gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin nefes alın, tutun ve 

yavaşça bırakın»… 

 «Alnım, çenem, göğsüm, kollarım, ellerim , karın kaslarım, 

bacak kaslarım tamamen gevşedi, çok rahat»… 

 «Şimdi ayaklarınıza geçiyoruz. Ayaklarınız gevşek, rahat. 

Şimdi, ayak kaslarınızı iyice kasın, iyice kasın ve 

kasıldığını hissedin, şimdi gevşetin, iyice gevşesin ve lapa 

gibi olsun, iyice gevşedi. Şimdi derin nefes alın, tutun ve 

yavaşça bırakın»… 

 «Şimdi vücudumun tüm kasları yumuşak, gevşek. 

Huzurluyum. Alnım, çenem, göğsüm, kollarım, ellerim , 

karın kaslarım, bacak kaslarım ve ayaklarım  tamamen 

gevşedi, çok rahat»… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Derecelenmiş düşünce 
 Hastanın yaşadığı olaylar ve duygularını siyah-beyaz 

şeklinde uçlarda düşünmek yerine bir spektrum olarak 

düşünmesini sağlamak… 

 Yaşadığı sıkıntı duygusuna 0-100 üzerinden 90 puan 

veren hastaya «peki şu anda bu sıkıntılı durumunla 

birlikte ….. durumu da olsaydı, o zaman kaç puan 

verirdin? Peki beraberind … da olsa kaç puan olacaktı? 

Unutma ama en fazla 100 puan verebilirsin, çünkü sınır 

o?» şeklinde sorulduğunda başlangıç puanının giderek 

aşağı doğru indiği görülür… 

 Özellikle anksiyete bozukluklarında (başta YAB) olmak 

üzere oldukça farkındalığı artıran bir tekniktir… 

 Günlük olaylarla ilgili de kullanılabilir… 

 Eşini ailesine göndermediği için kendisini hiç sevmediğini 

söyleyen hastaya «peki bu durum %100 sevilmeme ise 

ailesinde ciddi bir hastalık olmasına rağmen göndermeme 

puanı ne olurdu o zaman» şeklinde sorulabilir… 
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YAB’DE BDT 

Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Derecelenmiş düşünce 
 Temel mantık, yaşadığı durumun 

derecesini daha reel konumlandırmasını 

sağlayacak örnekler vermektir… 

Eşimle hiç anlaşamıyoruz, çok kötü??? 

 «Alkol kullanarak eve gelir mi? Kumar 

alışkanlığı ve bu nedenle haciz durumu 

yaşadınız mı? Diğer kadınlarla beraber 

olduğuna şahit oldunuz mu?» 

 «Peki bunlar önemsiz özellikler mi?»… 

Dışarıdaki başka bir kimse şu anda başka 

bir sorunu nedeniyle yoğun sıkıntı çekiyor, 

o seni görse ne düşünürdü? 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Timeline 

 Özellikle stres etmenleriyle başetmede 

kullanılabilecek bir teknik… 

 Ayrılma, boşanma, yas gibi yoğun anksiyeteyle 

seyreden durumlar… 

 Hastaya bu durumda «en dipteki insan» gibi 

gördüğünü ancak başka kimseye sıkıntısını 

sorduğunda o kişinin bu sorunu küçümseyeceğini 

anlatmak… 

 «3 ay sonra, 6 ay ya da 1-2 yıl sonra sen ne 

düşünüyor olacaksın, nelerden bahseidyor 

olacaksın?» 

 «Şu anda bunu göremiyorsun biliyorum ancak 

objektif bir göz olarak ben bunu farkedebiliyorum»… 

 
 

 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 Wells tarafından 2000 yılında gündeme sokulmuş ve 

özellikle repetitif karakterdeki kaygı ve obsesyonlarda 

perseverasyonu azaltmaya dönük bir tekniktir… 

 Kendine odaklanmayı azaltarak ve metakognitif 

işlemlemeyi artırarak sıkıntının azalmasını ve 

ruminasyonların kesilmesini sağlar… 

 Kendine odaklanma anksiyöz düşüncelerin artmasına 

neden olmaktadır… 

 Hastaya kendine odaklanmanın olumsuz etkisini 

göstermek için anksiyöz bir imajına odaklanması istenir ve 

duygularında değişiklik olup olmadığı öğrenilir… 

 Hastadan gözlerini kapatarak öncelikle terapistin sesine 

odaklanması istenir… 

 «Tüm dikkatini benim sesime ver, diğer tüm sesleri ihmal 

et. Onları da duyabilirsin fakat sadece benim sesime 

odaklan, sadece benim sesime odaklan diğerlerini yok 

say» şeklinde telkinle odaklanması sağlanır (S1)… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 Sonra tablo değişir. Odada oluşturulan sese 

odaklanması istenir…. 

 «Şimdi, tüm dikkatini masadaki oluşturduğum 

sese odaklamanı istiyorum. Diğer tüm sesleri 

ihmal ediyorsun, duysan bile sadece benim 

masadan gelen sese odaklanıyorsun. Başka 

seslerin hiçbir önemi yok. Sadece masadan 

gelen sesler. Tüm dikkatini bu sese veriyorsun. 

Tüm dikkatinle bu sesi takip et. Eğer dikkatin 

bu sesten başka yere kayarsa hemen tekrar bu 

sese odaklan. Diğer seslerin hiçbir önemi 

yok»... (S2).  

 Sonraki adım odada daha uzak noktada olan 

bir sese odaklanmasını ve dikkatini 

yöneltmesini sağlamak. Saat sesi olabilir… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 «Şimdi, saatin sesine odaklan (sessizlik). 

Saatini tık tıklarını duy (sessizlik). Tüm dikkatini 

saatin sesine odakla (sessizlik). Diğer sesleri 

önemi yok. Dikkatini bu sese ver, başka sesleri 

ihmal et (sessizlik). Saatin ne yaptığını takip et 

(sessizlik). Eğer dikkatini başka bir ses çekerse 

onu bırak ve saatin sesine odaklan (sessizlik). 

Diğer sesleri boş ver. Dikkatin kayarsa elinden 

geldiği kadar tekrar bu sese dön (sessizlik) 

(S3)… 

 Bir sonraki aşama da hastadan odanın hemen 

dışındaki bir sese odaklanması istenir… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 «Şimdi, odanın hemen dışında bir yerdeki seslere 

odaklan. Odanın hemen dışındaki. Odanın hemen 

dışındaki sesleri bulmaya çalış (terapist oda dışında 

kendisinin duyduğu bazı spesifik sesler varsa onlara 

dikkat çekmeye çalışabilir). Orada ses duymasan bile 

dikkatini odanın hemen dışına ver. Tüm dikkatinle 

oraya odaklan (sessizlik). Oradaki sesleri dikkatle 

takip et (sessizlik). Dikkatin başka yere kayarsa 

hemen oda dışına odaklan (sessizlik). Diğer sesleri 

ihmal et. Tüm dikkatini orada ne duyduğuna odakla» 

(S4)… 

 Sonraki aşamada sağından gelen (S5), solundan 

gelen (S6) ve odanın dışından daha uzaktaki dış bir 

noktadan gelen sese (S7) aynı yönergelerle ulaşması 

istenir… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 Sonraki aşamada daha önce odaklanılan sesler (S1-

S7) arasında gezmesi ve dikkatin söylenilen sese 

kaydırılması istenir… 

  «Şimdiye kadar yedi ayrı noktadaki sesleri 

ayırdetmeyi ve onlara odaklanmayı gerçekleştirdik. Şu 

an bu farklı seslerin arasında gezinti yapacağız ve 

benim söyleyeceğim sese odaklanmanı isteyeceğim 

(sessizlik).  Şimdi, masaya vurma sesine (S2) 

odaklan, diğer sesleri ihmal et (sessizlik). Dikkatini 

kaydır ve odanın dışında durduğun sese odaklan 

(S4).  Dikkatin sadece bu sese ver ve diğer sesleri 

boş ver (sessizlik). Şimdi dikkatini uzakta gelen sese 

(S7) kaydır ve diğer tüm sesleri boş ver (sessizlik). 

Şimdi saatin sesine (S3) odaklan (sessizlik). Şimdi 

saatin sesine (S3) dön ve ona odaklan (sessizlik). 

Şimdi masaya vurma sesine (S2) dön ve ona odaklan 

(sessizlik). Şimdi solundan gelen (S6), şimdi sağından 

gelen (S5), ….., (S4), ….(S2), … (S3)… 

 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 Sonraki aşamada daha önce odaklanılan 

sesler (S1-S7) arasında gezmesi ve dikkatin 

söylenilen sese kaydırılması istenir… 

 «Son olarak, dikkatini yaymanı isteyeceğim. 

Bunu mümkün olduğu kadar geni ve derin 

yapacaksın. Şimdi, tüm sesleri ve bunların 

lokasyonlarını aynı anda hissetmye çalış. 

İçerideki ve dışlarda duyduğun tüm seslere 

aynı anda odaklan (sessizlik). Aynı anda 

duyduğun tüm sesleri say (sessizlik). Herşeyi 

aynı anda duymaya çalış (sessizlik). 

Duyabildiğin sesleri say (sessizlik)… 

 Egzersiz bitirilir… 

 «Egzersizimiz bitiyor. Aynı anda kaç ses 

duyabildin?»… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Dikkat eğitimi tekniği 
 Sonraki aşamada puanlama yapılır… 

 

 

 

 

 Self-attention rating ( SAR)… 

 Hedef, tek seansta 2 puan -3’e doğru ilerlemektir… 

 ATT ile ilgili en önemli problem, başa çıkma yolu 

olarak ve kaçınma amacıyla kötüye kullanılmaya 

başlamasıdır… 

 Temel amacı, panik bozuluk, YAB, OKB ve depresyon 

gibi ruminatif endişe ve uğraşların eşlik ettiği 

durumlarda belirtiyi azaltmaktır… 

 Hastaya ödev olarak ta günde 2 defa yapması 

söylenebilir. Toplam 12 dak civarında sürüyor… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sıkıntı-rahatsızlık nedir? 

 Rahatsızlık yaşamın normal, gerekli ve 

uyumsal bir parçasıdır… 

 Sıkıntının dayanılamaz olduğuna 

inanmanız gerçek değildir, sadece bir 

inançtır ve tek sonucu sıkıntınızı daha da 

artırmaktır… 

 Rahatsız olmaya dayanamayacağınız 

inancı gerçeğe uygun değildir, bu sadece 

anksiyete ve rahatsızlığa ve muhtemelen 

buna yol açan durumla ilgili kişilere 

kırgınlık duymaya yol açmaktan başka bir 

sonuç doğurmaz… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Sıkıntı-rahatsızlık nedir? 
 Rahatsızlıktan uzak durmayı ya da kaçınmayı 

istemek ve tercih etmek ise son derece 

normaldir… 

 Sıkıntı hoşnutluk vermez ama dayanılabilir bir 

şeydir, dayanılmaz olmadan yaşanılamaz şey 

demektir. Eğer sıkıntı dayanılmaz bir şeyse 

nasıl oluyor da şu anda buradasınız ve 

sıkıntının dayanılmaz bir şey olduğunu 

söyleyebiliyorsunuz? 

 Sıkıntınıza rağmen ayakta kalabilirsiniz 

kendinizin olumsuz olaylara dayanabildiğiniz 

gerçeğini görürseniz gereksiz yere eklediğiniz 

sıkıntı ortadan kalkar… 

YAB’DE BDT 
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Treatment Tedavi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

Ölüm kaygıları 
 Ölüm= Ölüm öncesi+ölüm anı+ölüm 

sonrası 

 Bireyin bunlara ilişkin ölümle ilgili özgül 

 korkularının saptanması ve ele alınması 

• Sevdiklerinin kendisinden sonra 

yaşayacakları sıkıntılar?  

• Kendisini yaşayacağı sıkıntılar 

- Bilinç açık buna karşılık hiçbir şey 

yapamayan bir konum 

- Bu konumun hiç bitmeyecek 

şekilde sürmesi 

YAB’DE BDT 
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YAB, BDT ve 

NÖROGÖRÜNTÜLEME 
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Treatment Tedavi 

YAB, BDT ve NÖROGÖRÜNTÜLEME 

Biraz da nörobiyoloji! 
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Treatment Tedavi 

YAB, BDT ve NÖROGÖRÜNTÜLEME 

Biraz da nörobiyoloji! 
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Treatment Tedavi 

Biraz da nörobiyoloji! 

 AMİGDALAYI DEĞERLENDİREN 

ÇALIŞMA YOK!!! 

 BDT ÖNCESİ VE SONRASI 

AMİGDALA HACİMLERİ 

ÇALIŞILABİLİR… 

 AMİGDALA MRS YAPILABİLİR!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAB, BDT ve NÖROGÖRÜNTÜLEME 
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Treatment Tedavi 

YAB’li olgu sunumu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAB, BDT ve NÖROGÖRÜNTÜLEME 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
MDE geçiren birisinin ikinci bir 
atağı da geçirme ihtimali % 
kaçtır? 

a) 10 

b) 25 

c) 50 

d) 70 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Fiziksel yorgunluk beynin hangi 
bölgesiyle ilişkili bir semptomdur? 

a) DLPFK 

b) Talamus 

c) Striatum 

d) OFK 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi depresyonda tedaviyle 
aktivitenin azaldığı 
bölgelerdendir? 

a) Dorsal ACC 

b) İnsula 

c) DLPFK 

d) Amigdala 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
NICE kılavuzuna göre hafif 
depresyonda hangisinin yeri 
yoktur? 

a) Farmakoterapi 

b) Kendine yardım kitapları 

c) Kompüterize BDT 

d) Egzersiz 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi BDT’nin depresyonda 
özellikle tercih edilecek endikasyonu 
değildir? 

a) Kişilik bozukluğunun eşlik etmesi 

b) Ağır depresyon 

c) İlaç tedavisini reddeden hasta 

d) Hafif-orta depresyon varlığı 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Depresyon BDT’sinin özelliklerinden 
değildir? 

a) Davranışsal yaklaşımlar daha 
önce gelir 

b) İlk seanslar kısa tutulabilir 

c) Hasta daha etkindir 

d) Görüşme sıklığı başlangıçta 
daha fazladır 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Depresyon değerlendirme görüşmesi 
için hangisi hatalıdır? 

a) Cevap beklerken çok zorlayıcı 
olmamalı 

b) Susan hastada hasta sorulan 
sorulara cevap için beklenmelidir 

c) Ağlayan hastaya mendil 
uzatılabilir 

d) Nötral durumları bile olumsuz 
algılayabileceği beklenmelidir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi depresyon BDT’sinde ev ödevleri ile 
ilgili olarak yanlıştır? 

a) Ev ödevlerini yürütmeyi engelleyen en 
önemli şey, hastanın enerjisizliğidir  

b) Hastanın ev ödevini anladığından emin 
olunmalıdır 

c) Ev ödevleri hastanın depresif durumu göz 
önünde bulundurularak, mevcut 
durumuyla yürütebilecekleri ile sınırlı 
tutulmalıdır… 

d) Olumsuzu kaydetmenin terapötik değeri 
vardır 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi depresyondaki bilişsel triadın 
çevreye ait örneğidir? 

a) Her şey kötü 

b) Suçluyum 

c) Hiçbir şey düzelmeyecek 

d) Benim hatam 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 

Hangisi depresyon BDT’siyle ilgili 
yanlıştır? 

a) Davranışlar genelde daha zor 
değişir 

b) Davranışçı müdahalelerle 
davranışlar değiştikçe 
duygudurum düzelebilir 

c) Davranışçı ödevler sırasında 
otomatik düşüncelerin bir kısmı 
değişebilir 

d) Düşünce kaydı tutma sırasında 
depresif duygudurum artabilir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi doğru değildir? 

a) Depresyonun bilişsel içeriğinde 
ilk değiştirilmesi gereken 
otomatik düşüncelerdir 

b) Çaba ile zihnimize gelirler 

c) Beck, otomatik düşünce 
kavramını depresyonla ortaya 
koymuştur 

d) Olayları yaşadığımız anlarda 
veya bunları hatırladığımızda 
zihnimizde olan içeriklerdir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
««Diyelim ki tam tersi bu sonucun 
düşüncenin doğru olmadığını veya 
gerçeği yansıtmadığını göstermek 
gibi bir görev verilse size bu amaçla 
neler söylerdiniz?» hangi tekniğin 
sorusudur? 

a) Çifte standart 

b) Kanıt inceleme 

c) Alternatif düşünce 

d) Coping kart 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 

SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
«İşi yetiştiremeyip kovulacağım» 
depresyondaki hangi bilişsel hataya 
örnektir? 

a) Ya hep-ya hiç düşünme 

b) Duygusal nedenselleştirme 

c) Felaketleştirme 

d) Olumluyu yok sayma 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 

Ara inancın sadece bir düşünce 

olduğu vurgulanıp gerçekle 

düşüncenin farklı olduğunun 

vurgulandığı tekniktit? 

a) Reframing 

b) Kanıt inceleme 

c) Cognitive continuum 

d) Çifte standart tekniği 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
«Daha uç ve ağır örneklerle 
kıyaslama yaptığında düşüncesine 
inanma düzeyi nereye geliyor?» 
hangi yöntemle ara inanç 
değiştirmedir? 

a) Davranışsal deney 

b) İnancı tartışma tekniği 

c) Süreklilik çizelgesi kullanımı 

d) Yarar-zarar analizi yapma 
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SORULAR 

Treatment 

Modül III soruları 
Sürekli hata yapma ile ilgili ve karşılığında önemli ceza 
alabileceğini düşünen hastayla terapistin görüşmesi: 
 T: Bunu kim denetleyecek? 

 H: Müdürüm. 

 T: Bu yazıda bir hata yapmaya ne dersin? 

 H: Ne tür bir hata? 

 T: Belki ilk aşama için ufak tefek bazı hatalar olabilir, örneğin yazıda 
geçen bir rakamı veya tarihi yanlış yaz. 

 H: Ya fark etmezlerse 

 T: Bu da ilginç bir sonuç olur, yani hataların her zaman fark 
edilmediğini görebilirsin, bu durumda belki daha sonra sen hatayı 
bildirip sonucu gözlemleyebilirsin. 

 H: Zor olacak ama deneyeceğim. 

 T: Çok iyi sonucu beraberce ele alabiliriz, önümüzdeki hafta 

Hangi tekniğin kullanımına örnektir? 

a) Reframing 

b) Davranışsal deney 

c) İşlevsel yarar sorgulama 

d) İnancı tartışma tekniği 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi sevilmeme temel inancı 
içerisinde değerlendirilemez? 

a) Zayıfım 

b) Çirkinim 

c) İticiyim 

d) İstenmiyorum 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi intihar BDT’si için yanlıştır? 

a) İntihar konusunu hasta 
açmadıkça açmama 

b) Olası bir intihar kriz işaretlerini 
uyarı olarak tanımlama 

c) Başetme becerilerini artırma 

d) Uyarı işareti alındığında ılık duş, 
müzik dinleme 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi yanlıştır? 

a) Davranışlardaki değişiklik bilişleri 
etkiler 

b) Depresyonda performansa 
yönelik aktiviteler öncelikle azalır 

c) Aktivite çizelgesi depresyonlu 
hastanın kendi tablosunu 
görmesini sağlar 

d) Pek çok şeyi yapabildiğini de 
görür 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
İlk önerilecek olan etkinlik artırmadır? 

a) Egzersiz 

b) Sinemaya gitmek 

c) Bulmaca çözmek 

d) Piknik yapmak 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangi grup, etkinlik artırmada ilk önerilecek  
olanlardır? 

a) Depresyon öncesi de yapmadığı ve 
yapmaktan zevk alabileceği etkinlikler  

b) Zorunlu olarak yapması gereken 
etkinlikler  

c) Şu ana kadar haz alarak etkinlikler  

d) Daha önce haz almadan yaptığı 
etkinlikler 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Anksiyete ve korku ayrımı için yanlıştır? 

a) Korku tedricidir 

b) Anksiyete, içten gelen bir tehdide 
tepkidir 

c) Korku, dıştan gelen tehdide tepkidir 

d) Korkunun nedeni daha açıktır 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi yanlıştır? 

a) Sempatik sinir sisteminin etkileri 
parasempatik sinir sisteminin aktif hale 
geçmesiyle azaltılır ve tekrar gevşeme 
duygusu oluşur  

b) Anksiyete giderek artan bir tarzda kişiye 
zarara verebilecek bir seviyeye 
yükselmez… 

c) Panik atakta sadece bir- iki belirti değil 
tüm hiperotonomi belirtileri yaşanır; 
çünkü sempatik sinir sistemi uyum 
ilkesine göre çalışır 

d) Dinlenme anında parasempatik sinir 
sistemi etkindir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül II soruları 
Hangisi planlı, istemli davranış yolağıdır? 

a) Uyaran-Talamus-Hipokampus-Motor 
korteks 

b) Uyaran-Motor korteks-Talamus-
Hipotalamus 

c) Uyaran-Talamus-Amigdala-Motor 
korteks 

d) Uyaran-Talamus-Somatosensoriyel 
korteks-Motor korteks 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül II soruları 
Hangisi YAB’nin DSM-IV-TR içinde geçen 
belirtilerinden değildir? 

a) Kolay yorulma 

b) Kolay ağlama 

c) İrritabilite 

d) Aşırı endişe 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
«Lokantada kabuklu deniz ürünleri yiyen 
birinde alerji oluşursa , bu durum 
genelleştirilerek tüm gıdalardan kaçınmaya 
başlanabilir». Hangi tip öğrenmedir? 

a) Davranışsal 

b) Bilişsel 

c) Nöral 

d) Sosyal 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi olumlu meta-endişeye örnek 
değildir? 

a) Endişelerimi kontrol edemem 

b) Endişelenmek ileride ortaya çıkacak 
sorunlarda yardımcıdır 

c) Endişelenirsem hep hazır olurum 

d) Endişelenmezsem kötü şeyler olur 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi pembe tavşan metaforunun 
kullanıldığı bilişsel hatadır? 

a) Endişeyle ilgili pozitif inanç 

b) Belirsizliğe tahammülsüzlük 

c) Kognitif kaçınma 

d) Olumsuz problem oryantasyonu 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi yanlıştır? 

a) Endişe, olumsuz duyguyla yüklü, kontrol 
edilmesi güç düşünce veya imgelerdir 

b) Müphem bilgilere tehlikeli yorumlar 
yapmak belirsizliğe tahammülsüzlük 
kaynaklıdır  

c) YAB’li hastaların endişelerinin içerikleri 
normal kişilerin endişelerinden farklıdır  

d) Endişe duyma hem normal bir fenomen 
hem de bir çok ruhsal rahatsızlıkla 
bağlantılı bir durumdur  
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Özellikle hipotetik endişeler için yararlı olan 
bir tekniktir? 

a) Sorun çözme 

b) İmajinal exposure 

c) Psikoeğitim 

d) Endişe zamanı ayırma 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi yanlıştır? 

a) YAB’li hastalarda algılanan tehlikeyle 
başetme yeteneği düşüktür  

b) Algılanan kötülük düzeyi düşüktür 

c) Algılanan dış destekler zayıftır 

d) Tehdit olasılığını algılama yüksektir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi yanlıştır? 

a) YAB’li hastalar terapide çoğunlukla pasif 
bir tutum sergileme eğilimindedir 

b) Psikoeğitimde YAB’nin kliniğini ayrıntılı 
olarak sunmak gerekir 

c) YAB’de endişenin “var” “yok” şeklinde 
bir durum olduğu belirtilmelidir 

d) Deneyimlerini normalize edecek şekilde 
belirtilerin yaygınlığını tanımlamak 
gerekir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi allerji analojisinin kullanıldığı bilişsel 
hatadır? 

a) Endişeyle ilgili pozitif inanç 

b) Belirsizliğe tahammülsüzlük 

c) Kognitif kaçınma 

d) Olumsuz problem oryantasyonu 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Özellikle repetitif karakterdeki endişe ve 
obsesyonlarda perseverasyonu azaltmaya 
dönük bir tekniktir? 

a) Sorun çözme teknikleri 

b) Dikkat eğitimi tekniği 

c) İmajinal exposure 

d) Kanıt inceleme tekniği 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Destekleyici kanıtlar olmadan belli bir 
sonuca ulaşma bilişsel hatasıdır? 

a) Duygusal nedenselleştirme 

b) Olumluyu yok sayma 

c) Genelleştirme 

d) Keyfi çıkarsama 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi bir ara inanç değildir? 

a) Bu işi bitirmem zor görünüyor 

b) İnsan bir işi tam yapamıyorsa hiç 
yapmasın daha iyi  

c) Bir insan olarak yeterli olmam için, 
başkaları kadar başarılı olmam gerekir  

d) Bir başka kişiden yardım istemek 
aslında zayıflık işaretidir 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Hangisi otomatik düşünce tesbitine uygun bir 
soru değildir? 

a) O anda kendi kendinize ne 
söylüyordunuz? 

b) O anda zihninizi okuma şansımız 
olsaydı ne okurduk? 

c) O anda ne hissettiniz? 

d) O andaki üzüntünüz/korkunuz 
konuşabilseydi bize ne derdi?  
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
YAB’de işlevsel bir MRI çalışması 
yapsaydınız, öncelikle tercih edeceğiniz alan 
ne olmalıdır? 

a) Kaudat 

b) Amigdala 

c) Cerebellum 

d) DLPFK 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Piyanist filminin de müziği olan»Nocturne in 
C sharp minör» hangi bestecinin eseridir? 

a) Mozart 

b) Beethoven 

c) Verdi 

d) Chopin 
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SORULAR 

Treatment Tedavi 

Modül III soruları 
Dünyanın şu ana kadart en çok dinlenen 
şarkısıdır? 

a) Beat it 

b) Yesterday 

c) Hotel California 

d) Boat on the river 
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SORULAR 
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