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Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği kurucularından PROF. OLIVER TURNBULL 

Türkiye Nöropsikanaliz Grubu (www.npsa-istanbul.com) ve Çınar’ın (www.cinarpsikoterapi.com) davetlisi 

olarak sizlerle… 

  
ÖZET: Bu seminerde Prof. Turnbull, psikoterapinin kalbini oluşturan beyin ve zihin kısımlarını 

özetlemektedir. Temel duygu sistemlerini- anatomi ve kimyası dahil olmak üzere- incelemektedir. Bu duygu 
sistemleri, tüm memeliler tarafından paylaşılan ve evrimsel olarak en eski olan subkortikal beyin bölgelerine 

dayanmaktadır. Literatür, bu duygu sistemlerinin organik psikiyatride kullanılan farmakoterapilerde önemli 

rolü olduğunu kanıtlamıştır. Bu kanıtlar, ruh sağlığı sinirbiliminin temel unsurlarını netleştirmektedir. Prof. 
Turnbull - bu temellere dayanarak- hangi beyin alanlarının psikoterapinin destekleyici sürecinden sorumlu 

olduğunu anlatacak ve duygu regülasyonunun nöropsikolojisine odaklanacaktır. 21. Yüzyılın bilimsel 

bulgularıyla, psikoterapinin sadece konuşmaktan ibaret olmadığını kanıtlayan nöropsikanaliz akımı 

sayesinde, ‘Psikoterapinin Sinirbilimi’ artık elimizde. Psikoterapinin Sinirbilimi, psikoterapi sürecini nasıl 
tasarladığımız ve gerçekleştirdiğimiz konusunda disiplinler arası bir sentezi mümkün kılıyor. 

 
PROF. OLIVER TURNBULL: Cambridge Üniversitesi’nde doktorasını 

tamamlamış olan Turnbull, 1990 yılından beri Bangor Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü`nde akademisyendir ve aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak 

görev yapmaktadır. Duygular ve duyguların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini 

araştıran bir nöropsikolog ve klinik psikologdur. Aynı zamanda, nörolojik 
lezyonu olan ve travmatik beyin hasarı olan hastalarla çalışmakta olan bir 

klinisyendir. Duygu temelli öğrenme, duygusal hafıza, duygu regülasyonu, 

duyguların rüyalardaki rolü, karar verme mekanizmaları, sezgiler, nörolojik 

hastalarda duygunun sanrısal inançlardaki rolü ile ilgili pek çok araştırmaları 
olan Turnbull’un 180’e yakın bilimsel yayını bulunmaktadır. Çalışmalarında 

genellikle psikanaliz ve diğer psikoterapi modelleri ile sinirbilim arasındaki 

ilişkiyi ele almaktadır. Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği kurucularından 
olan Turnbull, uzun yıllar derneğin genel sekreterliğini ve Nöropsikanaliz 

Dergisi`nin editörlüğünü yapmıştır. Şimdiye dek Türkçe dahil 11 dile çevrilmiş olan `Beyin ve İç Dünya: 

Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş` adlı eserin Mark Solms (Uluslararası Nöropsikanaliz Derneği’nin ana 

kurucusu) ile beraber yazarlarındandır. Kitap 2013 yılında Türkiye Nöropsikanaliz grubu tarafından 
çevirilerek Metis tarafından yayınlanmıştır. 

 

YER:      Arya Plaza, Business 93 Toplantı Salonu, Büyükdere Cd. Keskin Kalem Sok. No:17 Şişli 
KAYIT: ÇINAR DANIŞMANLIK   Tel. : 0535 310 44 25    www.cinarpsikoterapi.com   

ÜCRET: Uzman 150 TL + KDV -  Öğrenci 100 TL + KDV   (Ücrete ikramlar dahildir)   

HESAP NO: TR89 0004 6007 3688 8000 0478 74  Akbank (Acıbadem Şubesi 0736)   
 

* Yer kısıtlı olduğu için en kısa sürede telefon açarak isim yazdırmanız rica olunur. 

* İsim yazdıranların kaydının geçerli olması için ödemesini yapmış olması gerekmektedir. 

* Katılımcının online ödemenin konu bölümüne isim ve soyad yazması gerekmektedir. 
* 17:15-17:30 arasında kayıt masasında isminizi teyit ettirmeniz gerekmektedir. 

* Seminerin herhangi bir teknik sorun sebebiyle iptali söz konusu olduğunda, tüm ücret geri iade edilir.          

* Sadece, 11 Ekim’e kadar yapılan kayıt iptallerinde geri ödeme yapılır.  
* Seminer dili İngilizce olup, çeviri yapılmayacaktır. * Seminer tüm ilgilenenlere açıktır. 

* Türkiye Nöropsikanaliz duyurularını takip etmek için:  

   npsa.istanbul@yahoo.com.tr  Türk Nöropsikanaliz Çalışma Grubu 
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