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NEDEN OLGU?
Herkes yaşamı boyunca belirli dönemlerde depresyon, kaygı bozuklukları, aile 
içi çatışmalar, iletişim sorunları, yeme bozuklukları, boşanmalar, kayıplar, yas gibi 
zorlu duyguları deneyimlemek zorunda kalabilir. Tek başına üstesinden gelmenin 
zor olduğu bu deneyimlerde yaşanan duyguların dönüşümü bizim elimizdedir.

İşte tam da bu noktada 2006 yılında çıktığımız yolda bizler, yaşamdaki göreceli 
kavramları doğruya en yakın OLGU’lara kavuşturmak amacıyla kurulduk ve sizlerin 
bu dönüşüm yolculuğunda psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz ile yanınızda 
olduk.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm içtenliğimiz, görev bilincimiz ve samimiyetimiz 
ile gelecekte de yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Alanında uzman ekibimiz ve verdiğimiz eğitimlerle sektörün öncüsü haline gelen 
merkezimiz ile 2015 yılından bu yana Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) 
onaylı Ankara’daki tek Pozitif Psikoterapi Merkezi unvanını taşımaktayız.

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde verdiğimiz farklı uzmanlık alanlarındaki 
eğitimler ile meslektaşlarımızın gelişimine de katkı sağlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünden farklı bir yarın için bugün Olgu Psikolojik Danışma Merkezi ile tanışın…
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2006 yılında kapılarımızı açtıktan sonra 2011 yılında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına bağlanarak Aile Danışma Merkezi unvanını aldık. Psikolojik danışmanlık ve aile 
danışmanlığı hizmetlerimizi, Ankara, Kırşehir ve Karasu olmak üzere üç lokasyonda sürdürmekteyiz. 
Kadromuzda bulunan; kurucu müdür, iki psikolog, üç psikolojik danışman, genel koordinatör, eğitim 
koordinatörü ve yönetici asistanı ile sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz.

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörlüğü kapsamında; 
çocuk-ergen, yetişkin ve aile/çift birimleri olarak hizmet vermekteyiz. Merkezimizin Eğitim 
Koordinatörlüğü kapsamında psikolojik yardım mesleklerini yürüten uzmanlara ve bu alanda 
eğitim gören öğrencilere yönelik eğitimler düzenlemekteyiz. Ayrıca, kurumlara psikolojik destek, 
kurumsal süpervizyon ve eğitim hizmetleri sunmaktayız. 

Danışanlarımız ve merkezimizde eğitim alan tüm katılımcılarımızla gurur veren bir deneyimimiz, 
umut vadeden yarınlarımız var.

BİZ KİMİZ?

Dünden farklı bir yarına hazır olmak için alanında bilimsel 
ve etik ilkelerle çalışan, uluslararası platformlarda tanınan, 
yeniliklere öncülük eden ve yenilikleri uygulayan, dünya 
standartlarında örnek alınan kurum olmak.

Yurt içinde ve yurt dışında, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda en yüksek 
kalite ve düzeyde herkese eşit hizmet sunmak, danışanlarımızın 
kendilerini güvende hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı 
önleyici/koruyucu ve iyileştirici destek danışma ve eğitim hizmetleri 
sunmak, bu kapsamda uzman psikolog/psikolojik danışman ve 
eğitmenlere iş imkânı yaratarak ülkemize hizmet etmek, çalışma 
arkadaşlarımızın sürekli gelişimine katkıda bulunmak ve mutlu bir iş 
yeri kültürü yaratmak.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ
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Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nin kurucu müdürü olan Özden Bilgin Yılmaz 1966 yılında 
Sakarya’nın Karasu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında tamamlamıştır. Özden Bilgin 
Yılmaz lisans eğitimini tamamladıktan sonra 17 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda 
okul psikolojik danışmanı olarak, 4 yıl da MEB Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezinde 
müdür pozisyonunda hizmet vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığında hizmet verdiği yıllardan itibaren 
psikoterapi alanına yönelen Bilgin, bu alanda çeşitli psikoterapi eğitimlerini tamamlamıştır. 
Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve 
Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama 
Liderliği eğitimlerini almıştır. Yüksek lisansını Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 
Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır.

İletişim becerileri eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, 
sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve 
konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında 
üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara radyosunda bir yıl süreyle 
her perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları 
arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin 
“Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır.

2006 yılından itibaren Olgu Psikolojik danışma merkezinin kurucu müdürü, eğitimcisi ve psikolojik 
danışmanlarından biri olarak meslek hayatını devam ettirmektedir. Danışmanlık hizmetlerinin 
yanı sıra çeşitli kurumlara süpervizyon hizmeti sunmakta, çeşitli projelerde psikolojik danışman 
olarak çalışmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Bilgin, mesleki bilgi ve deneyiminin yanı sıra entelektüel birikimini 
sürekli geliştirerek insanlara fayda sağlamaya ve genç meslek elemanlarına model olmaya devam 
etmeyi hedeflemektedir.

Uzm. Psk. Dan. Özden Bilgin Yılmaz
Uzman Psikolojik Danışman, Aile Danışmanı, 
Pozitif Psikoterapist & Kurumsal Süpervizör

KURUCUMUZ HAKKINDA
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AİLE / ÇİFT TERAPİSİ
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Aile, farklı bireylerin bir arada yaşadığı bir sistem olmakla birlikte her ailenin kendine özgü bir 
dengesi vardır. Bu denge, zaman zaman tıkanmış sorunlar ya da bozulmuş ilişkiler nedeniyle zorlu 
evrelerden geçebilir. Bu zorlukları sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bu dönemlerde psikolojik destek 
almak aile sistemini koruyacak ve ileriye dönük olarak büyük kazançlar sağlayacaktır. Aile sistemi, 
karmaşık yapısı içerisinde bazı zorlukları da barındırmaktadır.

Olgu Psikolojik Danışma merkezi olarak aile/çift danışmalığı kapsamında genel olarak şu konularda 
hizmet vermekteyiz:

• Aile içerisindeki iletişim problemleri,
• Eşler arasındaki çatışmalar,
• Evlilik öncesinde yaşanabilecek sorunlar,
• Boşanma sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar,
• Aileye yeni bir üyenin katılmasıyla yaşanabilecek uyum problemleri.

Bu ve benzeri konulardaki problemlerin 
çözümüne odaklanarak aile/çift 
yaşantısının daha huzurlu ve doyumlu 
bir hale gelmesini amaçlamaktayız.
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Bireyler hayatın akışı içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşabilir, “eskisi” gibi olmaya özlem 
duyabilir, bir şeyleri başlatıp bitirmede zorluk çekebilir ve sadece kendisiyle değil diğer insanlarla
da problem yaşayabilirken bu durumlarda bazen çözüm üretebilir bazen ise desteğe ihtiyaç 
duyabilirler.

Psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymak ve bu doğrultuda ilk adımı atmak genelde bireyler için 
zor bir süreçtir. Ancak uzman bir kişiden alınacak destek; kişilerin kendilerine ve çevrelerine karşı 
farkındalığını ve hayattan aldığı tatmini artırır. 

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak bu desteği alanında uzman psikolog/psikolojik 
danışmanlarla sağlamaktayız. Her bireyin farklı ihtiyaçları olduğu ilkesini göz önünde bulundurarak 
kullandığımız çeşitli terapi ve danışmanlık yöntemleri ile birlikte yapılan tüm çalışmaları bilimsel 
ilkeler ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütmekteyiz.

Bireysel danışmanlık kapsamında genel olarak şu konularda hizmet vermekteyiz:

• Depresyon
• Kaygı
• Kayıp ve Yas
• İletişim Problemleri
• Öfke Problemi
• Öz güven

• Panik Bozukluk 
• Özgül Fobi 
• Sosyal Fobi
• Sınav Kaygısı
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu 
• Kariyer Danışmanlığı

Bu ve benzeri konulardaki problemlerin çözümüne odaklanarak yaşam kalitenizin artmasını, 
yaşantınızın daha huzurlu ve doyumlu bir hale gelmesini amaçlamaktayız.

BİREYSEL TERAPİ



ÇOCUK ve ERGEN TERAPİSİ

12

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İnsan doğası gereği sürekli bir gelişim ve devinim içerisindedir. Bu değişim süreci ebeveynlerin 
anne-baba olmaya karar verdikleri andan itibaren başlamaktadır. Anne ve babalar için bu süreç 
heyecanlı olmakla birlikte çeşitli problemleri de içinde barındırabilmektedir. Zaman zaman 
ebeveynlerin bilgi birikimi problemlerin çözümü için yeterli olmayabilir.

Çocukluk ve ergenlik dönemleri birtakım fizyolojik, psikolojik, duygusal, davranışsal özellikleri ve 
çeşitli ihtiyaçları içermektedir. Çocukların ve ergenlerin yaşadığı dünyayı ve karşılaştıkları problemleri 
yetişkin bireyler olarak anlamlandırabilmek için bu dönemsel özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. 
Çoğu kez yaşanılan ve çözümsüz olduğu düşünülen problemler ihtiyaçların anlaşılamamasından 
ortaya çıkar. Bu noktada problemlerin çözümü için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulur. 

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak alanında 
uzman psikolog/psikolojik danışmanlarla yaptığımız 
çalışmalar sonunda ebeveynler ile 
çocuk - ergenlerin asıl ihtiyaçlarının farkına 
varmaktayız. Problem olabilecek yaşamsal 
deneyimlerin sağlıklı çözüm yolları ile 
çözülmesini amaçlamaktayız.
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Psikolojik destek almak için daha esnek saatlere ihtiyaç duyan, yolda vakit harcamak istemeyen, 
bulunduğu yerden ayrılamayan, evden çıkmasına engel olan ruhsal veya fiziksel herhangi bir engele 
sahip olan bireyler bu hizmetten faydalanabilmektedir. Bunların yanı sıra sık sık seyahat eden, 
görüşmek istedikleri terapistle aynı şehir/ülkede yaşamayanlar da bu hizmeti tercih etmektedir. 
Bu gibi çeşitli nedenlerle yüz yüze terapi alamayan bireyler için ‘online terapi’ oldukça pratik ve 
sağlıklı bir alternatiftir.

Görüntülü olarak yapılan online terapiler, yüz yüze terapi görüşmeleri ile eş sonuçlar verebilmektedir.

İnternet üzerinden yürüttüğümüz terapiyi etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz. Online 
terapi yöntemini bireysel danışmanlıkta ve aile/çift danışmanlıklarında da kullanabilmekteyiz.

ONLINE TERAPİ



Psikolojik testler bireyin kişilik özelliklerinin ve yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının, açık ya 
da gizli kalmış yönlerinin standart ölçümler, sayısal veriler ya da yorumlamalar çerçevesinde 
ortaya konmasına yardımcı olur. Test uygulayıcılarının konu ile ilgili eğitimden geçmiş olması 
gerekmektedir.

Bu çerçevede merkezimizde uzman uygulayıcılarımız ile aşağıdaki testleri uygulamaktayız;

• WISC-R: 
6-16 yaş arası çocuklara uygulanan, ortalama 
60-90 dakika süren bireysel olarak uygulanan 
bir zeka testidir.

• WISC-IV: 
6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, norm 
çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış en güncel 
zeka testidir.

• MOXO Dikkat Testi: 
6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş, Dikkat 
Eksikliği ve Hiperaktivite tanısına yardımcı 
olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve 
işitsel çeldiriciler kullanılarak kişinin dikkat 
performansını ölçen bir dikkat testidir. 

• Nöropsikolojik Testler:
Zihinsel fonksiyonlar ile davranışların, beyinde 
var olan ya da sonradan oluşan çeşitli 
bozukluklarla ilişkisini saptamak için uygulanan 
testlerdir.
 
• MMPI Kişilik Testi:
Yetişkinlerde kişilik özelliklerini ve duygudurum 
bozukluklarını belirlemeye yarayan, kişinin bir 
probleminin olup olmadığını saptayan 60-90 
dakika süren bir testtir.

• Çocuk Gelişim Testleri:
Çocukların zihinsel, duygusal ve davranışsal 
gelişimlerini ölçen, akranlarıyla karşılaştıran ve 
çocukta gelişimsel bir sorun olup olmadığını 
saptamaya yarayan testlerdir.
 
• Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi: 
60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve 
temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır 
olduğunu tespit etmek amacıyla Türkiye’de 
geliştirilmiştir testtir.

PSİKOLOJİK TESTLER
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TERAPİ TEKNİKLERİ
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Psikolojik kuramlar çerçevesinde oluşturulmuş ve uygulanan birçok terapi tekniği bulunmaktadır. 
Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak farklı terapi yaklaşımlarını benimsemiş uzmanlarla 
çalışmakta, danışanların ihtiyaçlarına uygun olan, bireye özgü yaklaşımı belirlemekte ve gerekli 
yönlendirmeleri yaparak hizmet vermekteyiz.

Merkezimizde çalışan uzmanlarımızın kullandığı terapi teknikleri şunlardır:

Pozitif Psikoterapi: 
Kişinin yaşadığı içsel çatışmalarını çözmeyi ve kişide değişim yaratmayı 
hedefleyen bir terapi modelidir. Öyküler, atasözleri ve metaforlar terapi 
içerisinde sıklıkla kullanılır. Kişinin denge modelini sağlıklı hale getirir ve 
yaşam becerilerini geliştirir. Kültürlerarası bir terapi olmasından dolayı farklı 
kültürlerden insanların yaşadığı sorunlara ve bunların çözümüne olan bakış 
açısını kişiye yansıtır. Temel olarak sevme ve bilme yeteneğini geliştirmeyi 
hedefler. Kişiyi, kendi dünyasının bilgesi olacak şekilde eğitir.

Sanatla Terapi:
Sanatı bir dışavurum ve iyileşme tekniği olarak kullanan bir terapi 
modelidir. Kişiler, sanat terapisi içerisinde kendilerini özgürce ve sözlere 
bağlı kalmadan ifade eder ve sanat ögeleri kullanılarak kişide değişim 
hedeflenir. Bu kapsamda aktif bir şekilde resim, dans, drama, şiir, kitap, 
müzik, oyun ve kil kullanılır. Sanat ögeleriyle bastırılmış duygu ve 
düşünceleri açığa çıkartır ve kişinin kendini keşfini sağlayarak değişime 
götürür.

Transaksiyonel Analiz: 
Kişinin kendisine, başkalarına ve hayata karşı takındığı tutumu değiştirerek 
değişimini hedefleyen terapi modelidir. Eğer kişi kendisini ve başkalarını 
“iyi, yeterli ve başarılı” görürse, daha sağlıklı ilişkiler kurarak bunu hayatının 
tüm alanlarına yansıtır. Diğer bir yönüyle; kişinin çocuk, ebeveyn ve yetişkin 
taraflarını dengeli ve güçlü hale getirerek yaşamında daha uyumlu bir bakış 
açısı geliştirmesine yardımcı olur.
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TERAPİ TEKNİKLERİ

Bilişsel Davranışçı Terapi: 
Olayları algılama biçimine, düşüncelere ve davranış kalıplarına müdahale 
ederek verilen duygusal tepkileri değiştirmeyi hedefleyen terapi modelidir. 
“Olayları olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz” ilkesinden hareketle; 
kişiyi üzen şey yaşadığı olaylar veya çevresindekiler değil, kişinin bunları nasıl 
algıladığıdır. Diğer terapi modellerine kıyasla kısa sürmesi, gözlemlenebilir 
olması ve sonuç odaklı olması sebebiyle uzmanlar tarafından sık tercih 
edilen bir modeldir. Depresyon, OKB, Kaygı Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, 
Panik Atak, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi gibi duygudurum bozukluklarında 
etkili bir şekilde kullanılır.

Farkındalık (Mindfulness) Temelli Terapi: 
Kişiyi “şimdi”ye odaklayan, şimdiki an içerisinde ne olduğunu fark etmeyi 
ve buna uyumlu bir tepki vermeye odaklayan bir terapi modelidir. Geçmiş 
odaklı bir üzüntüden ve gelecek odaklı bir kaygıdan kurtulmayı hedefler. 
Diğer terapi modelleriyle karşılaştırıldığında daha deneyimsel bir modeldir. 
Kişinin öğrendiği teknikleri, yaşam alanlarına uygulamayı öğretir.

• EMDR (Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tekniği):
Kişinin yaşadığı olumsuz düşünce, duygu ve davranış kalıplarının altında, 
geçmiş yaşantısındaki travmalarının yattığını ve bunların çözümlenmesi ile 
iyi oluşu sağlayan bir terapi modelidir. Doğal afetler, kazalar, kayıplar, taciz 
veya tecavüz ile günlük yaşamda deneyimlenen olumsuz yaşantıları hedef 
alır. Diğer terapi modelleriyle karşılaştırıldığında daha fizyolojik temellidir. 
Işık, dokunma veya ses şeklinde çift taraflı uyaranlar ile kişinin beyninde 
yeniden işlemeyi aktif hale getirir. Böylece kişinin anılarına, kendisine ve 
olaylara bakış açısını değiştirip, duygudurumunu olumlu yönde etkilemeyi 
hedefler. Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisinde oldukça etkili olup, 
duygudurum bozukluklarında da kullanılır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
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Dil-Konuşma Terapisi: 
Kişide dil ve konuşma ile ilgilenen; tüm ses, konuşma ve dil bozukluklarını 
tedavi etmeyi hedefleyen terapi modelidir. Kekemelik, hızlı ve yutarak 
konuşma, yavaş konuşma, belirli harfleri söyleyememe, vurgu hataları gibi 
sorunlara odaklanır. Çocuk, ergen ve yetişkin tüm yaş grubuna yönelik bir 
terapi modelidir.

Şema Terapi: 
Erken dönem yaşantılarının, yetişkinliğe miras bıraktığı duygu, düşünce 
ve davranış örüntülerinin keşfine ve değişimine odaklı terapi modelidir. 
Değişime dirençli zor vakalarda ve kişilik bozukluklarında kullanılır. Uzun 
süreli duygudurum bozukluklarında etkilidir. Kişinin çocuklukta geliştirdiği 
şema ve modlarına müdahale ederek, kişilik yapısını değiştirmeyi hedefler. 
Güncel sorunları referans alarak, kişide geçmiş ve bugünüyle bütün bir 
değişim yaratan eklektik (bütüncül) bir terapi modelidir.

Oyun Terapisi: 
Çocuklarda oyuncak, resim, kil ve hikayeler ile sürdürülen, çocuğun kendini 
ve ihtiyaçlarını oyun ile ortaya koymasını hedefleyen terapi modelidir. 
Sürdürülen terapi süreci boyunca çocuk, terapisti ile birlikte terapötik 
gelişimine katkı sağlayacak oyunlar oynar. Terapist süreç boyunca aile ile iş 
birliği içerisindedir. Böylece, çocuğun gelişimindeki olumsuz etmenler aile, 
terapist ve öğretmen ile çözüme ulaştırılır. Çocuğun duygu ve düşüncelerini 
ifade etmeyi, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek oyun terapisinde 
temel amaçtır. Okula uyum sorunları, anneden ayrılamama, çocuğun 
akranları ile yaşadığı sorunlar, çocuğun yaşadığı korkular ve gelişimsel 
bozukluklarda kullanılır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi: 
Kişilerin duygudurum bozukluklarından ziyade günlük hayatta yaşadıkları 
duygusal ve kişiler arası çatışmaları pratik çözüm bulma teknikleriyle 
çözen ve bu sorun çözme tekniklerini kişiye öğreten ve bunları hayatında 
deneyimlemesini hedefleyen kısa süreli danışmanlık yaklaşımıdır.





EĞİTİM
HİZMETLERİ
UZMAN EĞİTİMLERİ
Günümüzde bol rekabetli iş dünyasına uyum sağlamak ve bilgi çağına ayak uydurmak adına, 
birçok kişi akademik anlamda öğrendiklerinin yanı sıra ek eğitimlerle mesleki gelişimine emek 
harcamaktadır.

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak bu gelişimi psikoloji eğitimleri ile desteklemekteyiz. Yıl 
içerisinde açtığımız psikoterapi ve tamamlayıcı psikoloji eğitimleriyle; aile/çift, çocuk/ergen 
ve yetişkin ile çalışan uzmanlara, mesleki yeterliliklerinde katkı sağlamaktayız. Alanında uzman 
akademisyen ve eğitimcileri yurt içinden ve/veya yurt dışından davet ederek uluslararası geçerliliği 
kabul edilmiş sertifikasyon programlarını yürütmekteyiz.
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EĞİTİM HİZMETLERİ

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik, varoluşçu - hümanistik, davranışçı ve kültürel 
terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan 
bütüncül bir tekniktir. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve 
insanın fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi olmak üzere dört temel kapasite ile 
gelişmeye müsait olduğuna inanır. 

POZİTİF
PSİKOTERAPİ
NEDİR?



*Pozitif Psikoterapinin ve Wiesbaden Psikoterapi Akademisinin (1977) kurucusudur.

Nossrat Peseschkian

Eğer hiç sahip olmadığın 
bir şeye sahip olmak 
istiyorsan, o zaman 

hiç yapmadığın bir şey yap.
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• Beşeri Bilimler 
• Eğitim Bilimleri 
• Tıp Doktorları

**Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra sertifikalarını alabilirler.

• Psikiyatri Hemşireleri 
• Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 
Sosyal Hizmetler Bölümleri 4. sınıf öğrencileri ile mezunları,
• Alanda Çalışan Uzmanlar

KATILIMCI PROFİLİ

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik-uygulamalı eğitimdir.

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla, 
Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. 

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme yetkisine 
sahip eğitmen sertifikalı hocalarımız tarafından verilmektedir.

• 100 Saat Teori Eğitimi 
• 30 Saat İntervizyon 
• 40 Saat Literatür Çalışması

• 30 Saat Kendini Keşif Çalışması
• 10 Saat Sınav

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

Katılımcılarımız;
• İnsancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olan; çatışmaların, sorunların 
pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşım olan Pozitif Psikoterapi kavram 
ve tekniklerini uygulamayı,

• Pozitif Psikoterapi’ye göre danışanın gelişimini ve yaşam kalitesinin artırılmasını 
desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejileri seçmeyi,

• Kişide varolan semptomları, rahatsızlıkları; gerçek yetenekleri vurgulamayı ve 
danışanı terapiye getiren semptomları pozitif olarak yeniden yorumlamayı öğrenirler.

NE ÖĞRENECEĞİM?
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• Temel eğitimi bitiren katılımcılarımız Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen 
uluslararası geçerliliğe sahip “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya 
hak kazanırlar. Bu belge Avrupa Psikoterapistler Derneğine yapılacak olan “Europen Certificate of 
Pyschotherapist” başvurusunda geçerlidir.

• Katılımcılarımızın, “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikalarını alabilmeleri için 
modüllerin tamamına katılmaları, proje ve ev ödevlerini teslim etmeleri, uygulama sınavına 
katılmaları zorunludur.

• Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim katılımcılarımız 810 saatten oluşan Pozitif Psikoterapi 
Master eğitimine devam edebilir ve bu eğitim sonunda ‘Pozitif Psikoterapist’ sertifikası ve unvanını 
alabilirler.

SERTİFİKASYON

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi  
• Aile Terapisi  
• Sanatla Terapi ve Yaratıcılık  
• Psikodrama

• Oyun Terapisi  
• Travma ve Krize Müdahale  
• Cinsel Terapi 
• Masal Terapi

POZİTİF PSİKOTERAPİ’NİN 
TAMAMLAYICI EĞİTİMLERİ



Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi 10 modülden oluşan 810 saatlik 
teorik-uygulamalı eğitimdir.

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) onayıyla, 
Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir.

Eğitimimiz, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) ’nin eğitim verme 
yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocalarımız tarafından verilmektedir.

• 300 Saat Teori Eğitimi
• 200 Saat Kendini Keşif

• 250 Saat Uygulama
• 60 Saat Süpervizyon

• Beşeri Bilimler
• Eğitim Bilimleri 
• Tıp Doktorları
• Psikiyatri Hemşireleri 
• Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

** Pozitif Psikoterapi Master Eğitimine katılacak olanların 200 saatlik Temel Eğitimi 
tamamlayarak “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almış ve 
WAPP üyeliğini yapmış olması gerekmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ

POZİTİF
PSİKOTERAPİ
MASTER EĞİTİMİ

EĞİTİM HİZMETLERİ
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• Master eğitimini bitiren katılımcılarımız,  Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) tarafından 
verilen uluslararası geçerliliğe sahip “Certified Positive Psychotherapist” sertifikasını almaya hak 
kazanırlar.

• Katılımcılarımızın, “Certified Positive Psychotherapist” sertifikalarını alabilmeleri için modüllerin 
tamamına katılmaları, final tezi ve ev ödevlerini teslim etmeleri, yazılı ve sözlü sınavları başarı ile 
tamamlamaları gerekmektedir.

SERTİFİKASYON

Katılımcılarımız;
• Bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı 
olmayı,

• Danışanı belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, terapiyi sonlandırmadan önce, kendi 
kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirmeyi,

• Psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-hümanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel 
terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan Pozitif Psikoterapi 
yaklaşımını bir tedavi planında organize etmeyi öğrenirler.

NE ÖĞRENECEĞİM?

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, 
Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğine bağlı olarak 
Ankara’da faaliyetlerini sürdüren tek 
Pozitif Psikoterapi Merkezidir.

25



26

Sanatla Terapi, bireylerin biyo-psiko-sosyal gelişiminde ve iyileşme 
süreçlerinde, sanatın yaratıcı gücünden yararlanarak, onarım ya da 
destek amaçlı müdahalelerde bulunma sürecidir. Bu konuda eğitimli 
uzmanlar, kişinin çatışmalarını ve sorunlarını çözmesi, davranış yönetimi 
becerilerini geliştirmesi, olumlu benlik algısını artırması, özbilincini 
artırıp içgörü sahibi olması için sanatı bir aracı olarak kullanırlar.

SANATLA
TERAPİ NEDİR?

EĞİTİM HİZMETLERİ



Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi Program Yöneticisi

Dr. Nevin Eracar

Sanat hınzır ve utangaç bir 
dışavurumcudur.
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Sanatla Terapi ve Yaratıcılık eğitimi 400 saatten oluşan bir sertifika programıdır.

Eğitimimiz, program yöneticisi Dr. Nevin Eracar tarafından yetkilendirilmiş ve
sertifikalandırılmış eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

• Giriş 30 Saat 
• Müzik 30 Saat 
• Resim 30 Saat 
• Seramik / Heykel 30 Saat 
• Sinema / Tiyatro 30 Saat

• Edebiyat / Şiir 30 Saat
• Dans / Hareket 30 Saat
• Sanatla Terapi Kuramsal Eğitim Programı 160 Saat
• Tez / Proje 30 Saat

SANATLA TERAPİ ve 
YARATICILIK EĞİTİMİ

• Özel Eğitim Öğretmenleri
• Çocuk Gelişimi Uzmanları
• Rehber Öğretmenler 
• Psikiyatristler
• Psikiyatri Asistanları
• Psikiyatri Hemşireleri

• Psikologlar
• Psikolojik Danışmanlar
• Sosyal Hizmet Uzmanları
• Diğer Sağlık Alanlarından Profesyoneller
• Herhangi Bir Sanat Alanından Lisans Mezunu Olanlar
• Herhangi Bir Alanda Sanat Öğretmenliği Mezunları

KATILIMCI PROFİLİ

Katılımcılarımız; 
• Sanatla terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanmayı,

• Resim, müzik, edebiyat, sinema/tiyatro, heykel/seramik, dans gibi sanat dallarını 
yorumlamayı ve terapi sırasında kullanmayı,

• Uygun sanat öğeleri ve tekniklerle kendisinin ve danışanların bireysel farkındalığını 
artırmayı öğrenirler.

NE ÖĞRENECEĞİM?
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• Belirtilen 400 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılarımız Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve 
Eğitim Merkezi tarafından eğitim içeriğini de belirten katılım belgesi almaya hak kazanırlar. Bu 
belge katılımcılarımıza ‘Sanat Terapisti’ unvanı kazandırmaktadır.

• Katılımcılarımızın, belgelerini alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, tez/proje 
aşamasını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

SERTİFİKASYON

SANATLA TERAPİ ve YARATICILIK 
EĞİTİMİNİ TAMAMLAYICI EĞİTİMLERİ

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi
• Aile Terapisi
• Sanatla Terapi ve Yaratıcılık
• Psikodrama

• Oyun Terapisi
• Travma ve Krize Müdahale
• Cinsel Terapi
• Masal Terapi
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Oyun terapisi, henüz kendini bilişsel anlamda bir yetişkin gibi ifade 
edemeyen çocuğun çeşitli oyunlar ve oyuncaklar aracılığı ile kendi 
düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlatmasını sağlayan özel 
bir terapi tekniğidir. Terapist, çocuğun oyun dünyasına girerek “onun 
dilinden” konuşmaya başlar. Terapi sırasında çocuğun terapist ile 
kurduğu güvenli bağ çok önemlidir.

Güvenli bir ortamda, güvenli bir ilişki içerisinde problem durumuna 
yönelik özel oyunlar oynanarak çocuğun olumsuz duygudurum veya 
problemli davranışlarının çözülmesi hedeflenir.

OYUN TERAPİSİ 
NEDİR?

EĞİTİM HİZMETLERİ



Çocuk Psikoloğu ve Psikoterapist

Haim G. Ginott

Oyuncaklar çocuğun 
kelimeleri, 

oyunu ise ne anlatmak 
istediğidir...
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• Psikologlar
• Psikolojik Danışmanlar
• Psikiyatristler

• Aile Danışmanları
• Sosyal Çalışmacılar
• Çocuk Gelişimi Uzmanları 4. sınıf Öğrencileri ve Mezunları

KATILIMCI PROFİLİ

Oyun Terapisi Sertifika Programı 100 saatten oluşan bir eğitimdir.

Eğitimimiz, Centre of Applied Psychology “Otnoshenie” ve Department of Clinical Psychology at 
Moscow State Medical and Dental University N.A. A.I. Evdokimov desteği ile düzenlenmektedir. 

Eğitimimiz, Centre of Applied Psychology “Otnoshenie” ve Department of Clinical Psychology 
at Moscow State Medical and Dental University N.A. A.I. Evdokimov ’un eğitim verme yetkisine 
sahip eğitmen sertifikalı hocalarımız tarafından verilmektedir.

• Oyun ve Oyun Terapisine Giriş 20 Saat
• Uygulamalı Geliştirme Oyunları 20 Saat 
• Masal ve Oyun 20 Saat

• Rahatlatıcı ve Gevşetici Oyunlar 10 Saat
• Psikolojik Dengeleme (Düzeltme) Oyunları 10 Saat
• Agresif ve Endişeli Çocuklar için Oyun Terapisi 20 Saat

OYUN TERAPİSİ SERTİFİKA PROGRAMI

Katılımcılarımız;
• Okula uyum sorunları, anneden ayrılamama, çocuğun akranları ile yaşadığı sorunlar, çocuğun 
yaşadığı korkular, gelişimsel bozukluklar gibi problem durumlarına yönelik doğru terapi sürecini 
belirleyebilmeyi,

• Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek için 
gerekli teknik ve yaklaşımları kullanabilmeyi,

• Çocuklarla çeşitli materyaller yardımı ile yapılan oyun terapisi tekniklerini uygulayabilmeyi,

• Aile, okul ve terapi sürecinin iş birliği içerisinde yürüyebilmesi için uygun yaklaşımı 
sergileyebilmeyi öğrenirler.

NE ÖĞRENECEĞİM?
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• Belirtilen 100 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılarımız, Centre of Applied Psychology 
“Otnoshenie” ve Department of Clinical Psychology at Moscow State Medical and Dental University 
N.A. A.I. Evdokimov ve Olgu Psikolojik Danışma Merkezi iş birliği ile verilen uygulayıcı sertifikası 
almaya hak kazanırlar. Bu belge katılımcılarımıza “Oyun Terapisti” unvanı kazandırmaktadır.

• Katılımcılarımızın, belgelerini alabilmeleri için modüllerin tamamına katılmaları, uygulama ve ev 
ödevleri aşamasını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

SERTİFİKASYON

• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi
• Aile Terapisi
• Sanatla Terapi ve Yaratıcılık
• Psikodrama
• Travma ve Krize Müdahale
• Masal Terapi

OYUN TERAPİSİ’NİN 
TAMAMLAYICI EĞİTİMLERİ



EĞİTİM SÜRE BELGE

Transaksiyonel Analiz 101 12 Saat Sertifika

Nöropedagoji Teknikleri Eğitimi 60 Saat Sertifika

Aile Danışmanlığı Eğitimi MEB Onaylı Sertifika Programı 464 Saat Sertifika

Cinsel Terapi Eğitimi 100 Saat Sertifika

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi 6 Saat Sertifika

Çocuklar ve Yetişkinler İçin Masal Terapisi 72 Saat Sertifika

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı 16 Saat Katılım Belgesi

Hikâye Anlatıcılığı 40 Saat Katılım Belgesi

Temel Danışmanlık Yeterlilikleri Uygulama Atölyesi 30 Saat Katılım Belgesi

Eğitmenler İçin Temel Mindfulness Eğitimi 12 Saat Katılım Belgesi

Dans / Hareket Terapisi Eğitimi 16 Saat Katılım Belgesi

Doğa Terapisi Eğitimi 24 Saat Katılım Belgesi

Psikotravmatoloji 24 Saat Katılım Belgesi

Savunma Mekanizmaları ve Baş Etme Yolları 16 Saat Katılım Belgesi

DİĞER EĞİTİMLER

EĞİTİM HİZMETLERİ
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KALKINMA AJANSLARI İŞ BİRLİĞİ İLE
YAPILAN EĞİTİMLER

Öğrenmenin veya kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Sadece mesleki anlamda değil, insanın 
kendisiyle ilgili mücadelesinde de keşifler peşindedir. Bunu desteklemek adına, merkezimizde 
uzmanlara yönelik eğitimlerin veya etkinliklerin yanı sıra yıl içerisinde düzenlenen söyleşiler, 
atölyeler, sanat geceleri ve psikoloji etkinlikleri ile bu keşif yolculuğunda her zaman sizlerle 
birlikteyiz. Güncel etkinliklerimizi internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip 
edebilirsiniz. Sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz etkinliklerimizde sizleri de aramızda 
görmekten mutluluk duyarız.

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Kalkınma 
Ajanslarının “Teknik Destek Programları” aracılığı ile kurumlara eğitim hizmeti sağlamaktayız. 
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Günümüz iş dünyasında birçok kurum ve iş yerinde iş birliğini geliştirmek, çalışanlar arası sosyal 
ilişkileri desteklemek ve kurumun daha verimli işleyebilmesi için birçok çalışma yürütülmektedir.

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi olarak, kurumlara bu yolda yürüttükleri çalışmalarda, profesyonel 
danışmanlık ve süpervizyon desteği sunmaktayız.

Bu süreç süpervizörün yönlendirmesi ile katılımcıların yaratıcı diyalog yoluyla güç kaynaklarını 
harekete geçirmesi ve bütün grup üyelerinin olası geniş çözüm perspektiflerini kullanarak yaşanan 
problemlerin çözümünde, bu çözümleri kullanması olarak tanımlanabilir. 

Süpervizyon süreci öncelikle uzmanlarımızın ihtiyaç analizi ile başlar ve ardından belirlenen 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yöneticilerle iş birliği halinde bir program tasarımı ve takvim 
hazırlanarak devam eder. Süreç içerisinde belirlenen zamanlar içerisinde, çalışanlar ve yöneticilerle 
gerek bireysel gerek grup çalışmaları yapılarak ulaşılmak istenen hedefe doğru adımlar atılması 
sağlanır.

Kurumsal süpervizyon çalışmalarımız ile bir kurumun varlığını sürdürebilmesi ve kurum içi huzurun 
sağlanması adına ciddi adımlar atarak kurumsal verimliliğe destek olmaktayız.

KURUMSAL
SÜPERVİZYON



OLGU’DAN
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Özden hanımın danışanı 
olarak geldiğimde Olgu 
ile tanıştım. Tüm hayatım 
değişti! Ailem, insan 
ilişkilerim ve hayata bakış 
açım artık çok daha pozitif.

Sibel

Hayatımın kötü bir döneminde  
Olgu ile tanıştım. Beklenmedik bir 
kayıp yaşamıştım ve yaşama olan 

inancım çok azalmıştı. Olgu sayesinde 
umutlarım yeşerdi. Hayatıma mutlu 
bir insan olarak devam edebilmem 
için yolumu aydınlatan tüm Olgu 
çalışanlarına çok teşekkür ederim.

“Yeni bir psikolog olarak, 
okulumun son senesinde 
Olgu ile tanıştım. Aldığım 
eğitimler ve edindiğim 
çevre sayesinde mezun olur 
olmaz iş başı yaptım. İyi ki 
yolumuz kesişti!”

Türkiye’de sadece Olgu’da 
verilen Pozitif Psikoterapi 
eğitimi için İstanbul’dan 
geldim. Bu eğitim sayesinde 
eğitim verebilir hale geldim 
ve bakış açım çok değişti.

Bir arkadaşımla birlikte Olgu’daki 
sanat söyleşilerine katılmıştık. 

Olgu ile bu şekilde tanıştık. Artık 
hayatımızın eksilmez bir parçası 

oldu. Başta Özden hocamız olmak 
üzere tüm Olgu ailesine sevgiler…

Pınar

Mert



REFERANSLAR

Kurumsal Süpervizyon ve Psikolojik Destek Personel Eğitimi

Kurumsal Süpervizyon ve Psikolojik Destek

Psikososyal Destek Hizmetleri

Ankara ve Diğer İllerdeki BOTAŞ İşyerlerinde 
“İşyeri Psikolojisi Eğitimleri”

Stresle Başa Çıkma Semineri / 
İletişim Becerileri Geliştirme Semineri 

Psikososyal Destek Hizmetleri
Toplum Temelli Göç Merkezleri 

“Çalışana Destek ve Süpervizyon“ 

Yaratıcı Drama Eğitimi Takımdaşlık ve Liderlik Eğitimi

Kurumsal Süpervizyon ve Psikolojik Destek İlişki ve Çatışma Yönetimi Semineri ve Hayat Ağacı 
Projesi (Madde Bağımlılığı Projesi) Proje Destekçisi

Psikososyal Destek Hizmetleri
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TEL

Eğitimler için egitim@olgupsikoloji.com

Randevu İçin bilgi@olgupsikoloji.com

olgupsikoloji

olguegitim olgupsikoloji

olgupd

olgupsikoloji

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

www.olgupsikoloji.com

+90 312 418 10 49

+90 505 253 41 82

+90 544 418 16 24

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğine bağlı 
olarak Ankara’da faaliyetlerini sürdüren tek Pozitif Psikoterapi Merkezidir.


