
Dr. Emel Üren 
25.11.2018, İstanbul 

 
 

Depresyon Olgusu 

 



Depresyon 

• Çökkün duygudurum 
• İlgi-istek yitimi 
 
Değersizlik, suçluluk duyguları 
Yorgunluk veya enerji yitimi 
Psikomotor etkinlikte azalma veya artma 
Kilo değişiklikleri 
Ölüm düşünceleri 
Uyku bozuklukları 
Konsantrasyon ve düşünme sorunları, kararsızlık 

DSM-IV tanı ölçütlerine göre 

APA (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-IV- TR. American Psychiatric Association 
Brooker MIH, Kleinig DA (1983) Field guide to eucalypts. Volume 1.  Southeasternn Australia.  

≥2 hafta süre  



Depresyon 
 
o Depresyon ciddi tıbbi bir hastalıktır. 
Hastanın düşüncelerini, duygularını, davranışlarını ve bedenini etkiler.  
Çoğu zaman insanlarla olan ilişkileri olumsuz etkiler. 
 
o Herkes yaşayabilir. 
Dünyanın her yerinde çok sayıda insan depresyon yaşamaktadır.  
 
Kadınlarda daha sık gözlenmektedir.                                              
Her 4 kadından ve her 8 erkekten biri yaşamında bir kez depresyona  girmektedir 

Robert Koch Institut/Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Depressive Erkrankungen. Heft 51. 2010. 



18 yaş genç kız 
 
o kendini ifade edememe,  
o mutsuz hissetme,  
o okul ve aile bireyleri dahil çevresindeki bireyler ile iletişimsizlik,  
o her olayı tartışma zemine taşıyarak çevresinden soyutlanma,  
o karşısındakini yanlış anlayarak olumsuz davranışlar sergileme,  
o derslerine odaklanamama ve isteksizlik nedeniyle okulda başarısızlık,  
o enerji düşüklüğü, sürekli ağlama ve devamlı uyuma ile hayattan soyutlanma, 
o geleceğe dair olayları olumsuz olarak kurgulama… 

Olgu Genel Durum 



Kişinin iyileşme isteğini bilinçli hipnoz uygulamasında verilen                                 
telkinlerle güçlendirerek sorunlarını çözümlemesine yardımcı olmak… 

Amaç 



Öncelikle olguya bilinçli hipnoz uygulamasına dair bilgilendirme yapılarak ve faydalı 
olduğu hasta profillerine dair örnekler sunularak MAYA’lama sağlanmıştır.  
 
Yöntemden faydalanmak isteği hasta tarafından belirtildiğinde, hastaya 4 kez bilinçli 
hipnoz uygulaması uygulanılarak, oto hipnoz tekniği ile kendisinin de tekrarlaması 
öğretilmiştir. 

Yöntem 



Hastada 
• güvenli alan 
• özgüven artırma 
• sorun olarak tanımlanan olayların geçtiğinin kodlanması                                                 

(olaylara dair yeni bir görüntü oluşturma) 
• güvenli alan 
  

 

Hipnoz Uygulamasında İzlenen Yol 



1. seans sonrası:  
-enerji seviyesinde artış,  
-olumsuz etkilerden kendini çekme  

ilk 2 gün insanlara olan bakış açısında farklılık                                                                     
(daha sakin, sesini yükseltmeden, daha anlayışlı yaklaşma) nedeniyle çevresindekiler 
tarafından öncelikle tepkilerine şaşırma ve olumlu yansımalar gözlemlenmiştir.  
 

Başarının devam edebileceği hasta tarafından düşünüldüğü için 2. seans gerçekleştirilmiştir.  
 
 

Bulgular 



2. seans sonrası:  
- daha enerjik bir hafta geçirildiği,  
- telkinleri kendi kendine tekrarlayarak kendini daha rahat hissettiği                                               
      (olumsuz bir olay yaşamadığı gibi olumsuz olaylara gülerek yaklaşıldığı )  
- aile ile tartışma ortamlarının kendisi tarafından geri çekilme ile azaldığı  
 
 

Bulgular 



3. seans sonrası:  
- çok güzel bir hafta geçirildiği, enerjisi çok yüksek  
- sorun olarak betimlenebilecek bir şey bulunamadığı  
- sıklıkla seansların tekrar izlenilerek telkinlerin tekrarlandığı  
 
Hasta tarafından “eski ben olsaydım yani ben olmayan ben olsaydım; yatardım, ağlardım 

diyebileceğim olaylar olmasına rağmen bunlar çok saçma geldi ve  
kendimi çok güçlü hissettim” şeklinde belirtildi… 

 
Pekiştirme olarak 4. seans gerçekleştirildi… 

Bulgular 



Depresyon olgusunun 13 gün içinde 
gerçekleştirilen 3 bilinçli hipnoz seansı ile 

sorunlarının çözümlenmesi ve hayata 
motivasyonun artırılması sağlandı. 

Sonuç 



 

Primum non nocere… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
İÇ SESİMİZİ DEĞİŞTİRMEK ELİMİZDE… 

Eve Götürülecek Mesaj 



 

 

 

 

 

 

 

                      İlginiz için teşekkür ederim!.. 


