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26-27 Mart 2022 tarihlerinde beşincisini online olarak düzenlediğimiz Türkiye Psikoterapi
Zirvesinde, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından katılan psikoterapist ve psikoterapist
adaylarıyla 22 farklı ekolden uzman isimleri bir araya getirdik.

İki gün boyunca 3 Konferans, 9 Atölye ve 5 Panelin gerçekleştirildiği zirvemizin ilk günü,
Narrative Terapinin öncü isimlerinden Eren Murat Dinçer ve Avustralya’dan David



Newman’ın, Narrative Terapi Paneli ile başladı. Zirvemiz, Zümra Atalay’ın Mindfulness
konulu konferansı ile devam etti ve kısa bir ara verildi.

Aranın ardından Motivasyonel Görüşme Tekniği’nin usta isimleri Kültegin Ögel ve Melike
Şimşek, ‘Motivasyonel Görüşme’ panelini gerçekleştirdiler ve zirvemizde Erol Göka’nın
‘Kişilikleri Tanıma’ konulu konferansını gerçekleştirmesi ile öğle arası verildi.

Öğle arasının ardından zirvemiz Deniz Altınay’ın ‘Psikodrama’ konulu konferansı ile yeniden
başladı ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Mücahit Öztürk’ün ‘Bipolar Bozukluk’ konulu
konferansı ile devam etti, ardından kısa bir ara verildi.

Aranın ardından Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) öncü isimleri Hakan Türkçapar ve
Judith Beck BDT Panelini gerçekleştirdiler ve kapanış konuşmasının ardından ilk günün
sonuna gelindi.

Türkiye Psikoterapi Zirvesinin ikinci günü eş zamanlı atölyeler ile başladı.

1. salonda ‘Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi’ konulu sunumu ile Medaim
Yanık, ‘Olumsuz Duyguları Nasıl Değiştirebiliriz?’ konulu sunumu ile Duygu Odaklı Terapi
Psikoloğu Dinçer Kocalar, İçsel Aile Sistemleri’’ konulu sunumu ile Zeliha Babayiğit, atölye
çalışmalarını gerçekleştirdiler.

2. salonda ‘Metaforlarla İyileşmek’ konulu atölye çalışması ile Mehmet Teber, ‘Patolojik
Komünikasyon ve Müdahale’ konulu sunumu ile Murat Dokur, ‘Sorun Çözme Terapisi’
konulu sunumu ile Mehmet Eskin, atölye çalışmalarını gerçekleştirdiler.

3. salonda ‘EMDR’ konulu sunumu ile Hayal Demirci, ‘ACT’e Hızlı Bir Bakış’ konulu sunumu
ile Fatih Yavuz ve ‘Kontrol Odaklı Davranış Terapisi’ konulu sunumu ile Tamer Aker, atölye
çalışmalarını gerçekleştirdiler ve kısa bir ara verildi.

Aranın ardından ana solana geçildi, Zeliha Babayiğit ve Richard Schwartz ‘İçsel Aile
Sistemleri’ panelini gerçekleştirdiler.

Hemen ardından Hanna Nita Scherler ve Olcay Acet ‘Gestalt Terapi Modeli’ Panelini
gerçekleştirdiler ve böylelikle zirvemizin son oturumunu da tamamlamış ve zirvemizi bitirmiş
olduk.

Psikoterapi alanında farklı konuların yer aldığı, geniş bir yelpazenin sunulduğu bu iki günde,
her psikoterapistin ve psikoterapist adayının farklı ekollerin inceliklerini öğrenme imkanı
bulduğu, tecrübe ve bilgi paylaşımlarıyla ilerledikleri yola katkı sunulduğu bir zirveyi daha
geride bıraktık.

Farklı etkinlikler ve yeni zirvelerle tekrar buluşmak dileğiyle…


