
B�l�şsel Davranışçı Terap� 
 Onl�ne Becer� Eğ�t�m�

Proakt�f Ps�koloj� ve B�l�şsel Davranışçı Ps�koterap�ler Derneğ� �ş b�rl�ğ� �le
B�l�şsel Davranışçı Terap� Becer� Eğ�t�m� 19 Şubat’ta başlıyor.

 
Becer� eğ�t�m� temelde b�r uygulama eğ�t�m�d�r. Bu eğ�t�m modülünde amaç

k�ş�ler�n b�l�şsel davranışçı terap� �le �lg�l� ed�nd�kler� kuramsal b�lg�ler�
uygulamayla b�rleşt�rmekt�r. Özell�kle henüz b�re b�r olgularla karşılaşmamış

k�ş�lere avantaj sağlar. Bununla b�rl�kte teor�k temel b�lg�lerle süperv�zyon
eğ�t�mler� arasında köprü �şlev� görür. Süperv�zyon eğ�t�m�ne başvuru �ç�n ön

koşul temel eğ�t�m ve becer� eğ�t�m�ne katılımının tamamlanmış olması ve
eğ�t�m sonundak� sınavda başarılı olunmasıdır.

 

İçer�k
B�l�şsel Davranışçı Ps�koterap� sürec�ndek� adımları ve yapılandırmayı

kapsayacak şek�lde değerlend�rme, amaç bel�rleme, seanslarda gündem
bel�rleme, formülasyon yapma ve b�l�şsel davranışçı temel tekn�kler�n

kullanımı öncel�kle eğ�t�c� tarafından göster�lecek, ardından katılımcılar aynı
b�lg� ve becer�ler� grup �ç� uygulamalarla kend�ler� kullanacaklardır. Eğ�t�me

vaka get�r�lmemekte, rol canlandırmalar aracılığıyla uygulamalı şek�lde bahs�
geçen konular ele alınmaktadır.

 
Eğ�t�c�ler

Prof. Dr. Hakan Türkçapar
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
Prof. Dr. Selçuk Aslan 
Dr. Emre Sargın 



Süre ve Katılım Koşulları
Program süres� toplam 30 saatt�r ve tek b�r modüldür. Bu eğ�t�me

katılab�lecek k�ş�ler�n Temel (Modül 1) Eğ�t�m�n� tamamlamış olmaları
gerekmekted�r.

Program �çer�ğ� ve süres� B�l�şsel Davranışçı Ps�koterap�ler Derneğ�,
European Assoc�at�on for Behav�oral and Cogn�t�ve Therapy (EABCT) ve
Academy of Cogn�t�ve Therapy (ACT)’ n�n eğ�t�m programlarına paraleld�r ve
EABCT tarafından akred�te ed�lm�şt�r. Eğ�t�m sonunda, alınan 30 saatl�k
becer� programına �l�şk�n katılım belges� ver�lecekt�r. Ayrıntılı b�lg� ve
sert�f�kasyon sürec� �ç�n http://www.academyofct.org eğ�t�m (tra�n�ng)
bölümüne, www.b�l�sseldavran�sc�.org sert�f�kasyon bölümüne bakınız.

 
Eğ�t�m�n Ver�leceğ� Platform

Eğ�t�m “Zoom” platformu üzer�nden onl�ne gerçekleşecekt�r.

Kayıt

Katılımcılar 15.02.2022 tar�h�ne kadar 0530 136 28 88 numaralı telefondan
kayıt yaptırab�l�rler.

 (Ayrıca �let�ş�m ve sorularınız �ç�n https://proakt�fps�koloj�.com/). 
Kontenjan 30 k�ş�d�r. Başvurular kontenjan ölçüsünde başvuru sırasına göre

değerlend�r�lecekt�r.
 

Program

19 Şubat 2022 Emre Sargın
10:30-14:00 

20 Şubat 2022 Emre Sargın
10:30-14:00 

http://www.academyofct.org/
http://www.bilisseldavranisci.org/
https://proaktifpsikoloji.com/


B�rkaç satır gövde metn� ekle

3 Mart 2022                      Aslıhan Dönmez
18:00-22:00

4 Mart 2022                     Aslıhan Dönmez
18:00-22:00

14 Mart 2022                   Selçuk Aslan
18:00-21:30
 
15 Mart 2022                    Selçuk Aslan
18:00-21:30

26 Mart 2022                   Hakan Türkçapar
9:30-13:30

27 Mart 2022                   Hakan Türkçapar
13:00-17:00

Katılım belges� alab�lmek �ç�n dersler�n en az %80' �ne katılım
zorunluluğu vardır. 

Eğ�t�m boyunca katılımcıların kameraları açık olmalıdır. Dersler
sürec�nde �z�ns�z görüntü veya ses kaydı alınmamalı ve fotoğraf

çek�lmemel�d�r.

 Zoom uygulamasıyla etk�nl�ğe g�r�ş yaparken kend� prof�l�n�zde
�s�m ve soy�sm�n�z� yazmanız gerekmekted�r.

Detaylı b�lg� ve kayıt �ç�n:
0536 136 28 88

    Proakt�fps�koloj�
 

www.proakt�fps�koloj�.com


