
Yıl 2 - Sayı 19 - KASIM 2020

FİLM  
KAPASİTÖRDE 

BÜYÜK  
ÜRETİCİLERİN  

TERCİHİ 



www.megasan.com01

İÇİNDEKİLER

İMTİYAZ SAHİBİ 
Hasan Ali CESUR

GENEL MÜDÜR
Mahmut Berat CESUR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Levent DALGIÇ

GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ
Mustafa ÖZEN

EDİTÖR - REDAKSİYON
Zeynep ÖZÜTEMİZ

YAYIN KURULU
Gamze Nihal Karakuş
Kenan Bezci
Erkut Benli
Ersel Uzun
Okan Demir
Erhan Ayvaz
Zehra Koçdaş

ADRES
Perpa Ticaret Merkezi A Blok | 

Kat:11 No:1409 | 34384  

Şişli / İSTANBUL

T: (+90) 212 293 5900

F: (+90) 212 293 5903

www.megasan.com
bilgi@megasan.com

Circuit, Megasan A.Ş. tarafından hazır-
lanmaktadır. Yerel ve süreli olarak ayda 
bir yayınlanır. Yayınlanan yazı, haber ve 
fotoğrafları tamamen veya kısmen dahi 
olsa izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. 
Yayınlanan köşe yazılarındaki fikir ve 
görüşler, röportajlar ve ilanların sorumlu-
luğu hukuken sahiplerine aittir. Megasan 
Bülten basın ve meslek ilkelerine uymayı 
kabul ve taahhüt eder.

YIL: 2020  • SAYI: 19      

• Kenan BEZCİ 
FİLM KAPASİTÖRDE BÜYÜK 
ÜRETİCİLERİN  
TERCİHİ PILKOR
n Dünyada büyük üreticilerin film kapasitör 
tercihi PILKOR, Türkiye’de Megasan ile 
işbirliğini uzun yıllardır başarılı bir şekilde 
sürdürmeye devam ediyor.

SAYFA 03

• Gamze Nihal Karakuş
POLYESTER KAPASİTÖRLER
n Elektronik üretim yapanların en sık tercih 
ettiği devre elemanlarından olan kapasitörler 
elektrik yüklerini kısa süreliğine depo etmeye 
yardımcı olurlar. Polyester kapasitörler de 
en çok tercih edilen elektronik bileşenlerin 
başında geliyor.          

SAYFA 05

• Ersel UZUN
RIGID-FLEX PCB’LER 
n PCB sektöründe hem esneklik hem de 
dayanıklılık istediğimiz zaman, bu isteklerimizi 
karşılayan ürün Rigid-Flex  PCB’ler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

SAYFA 08

• Erkut BENLİ
FİZİKÇİLER GRAFENDEN 
GÜÇ ÜRETMEYİ BAŞARDI
n Arkansas Üniversitesi’nden fizikçiler 
grafenin termal hareketini yakalayarak 
elektrik akımına dönüştürebilen bir devre 
geliştirmeyi başardılar. 

SAYFA 12

• Psikolog Sema ŞAHiN
PSİKOLOJİNİN 
HAYATIMIZDAKİ 
YERİ VE ÖNEMİ
n  Ruh sağlığı, insan hayatında en az 
fizyolojik sağlık kadar önemlidir. Psikolojinin 
sağlam ve güçlü olması bireylerin mutlu ve 
sağlıklı bir yaşam sürmesini, yaşamdan keyif 
almasını sağlar. Aynı zamanda kişinin kendini 
güçlü hissetmesi açısından da oldukça 
önemlidir.

SAYFA 14
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İŞ BİRLİĞİ

FİLM KAPASİTÖRDE 
BÜYÜK ÜRETİCİLERİN  
TERCİHİ 

• Kenan BEZCİ

1974 yılında Philips 
tarafından kurulan Pilkor 
kurulduğu günden bu yana 

sürekli Ar-Ge yatırımlarıyla film 
kapasitör ürün grubunda Kore 
Cumhuriyeti’nin önde gelen 
profesyonel üreticisi haline 
gelmiştir. 
En son teknoloji ile donatılmış 
üretim ekipmanlarıyla televizyon, 
buzdolabı, klima, aydınlatma, 
telekomünikasyon vb. cihazlara 
yüksek kalitede ürünler 
üretebilmektedir. Son yıllarda 
otomotiv pazarında hibrit araç, 

Dünyada büyük üreticilerin 
film kapasitör tercihi 
PILKOR, Türkiye’de 
Megasan ile işbirliğini uzun 
yıllardır başarılı bir şekilde 
sürdürmeye devam ediyor.
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elektrikli araç ve AC motor 
sürücü, sağlık ekipmanı gibi 
endüstriyel cihazlarda ve 
ayrıca güneş enerjisi üretimi 
gibi uygulama alanlarında 
çok sayıda Pilkor ürünü 
kullanılmaktadır. Müşterilere 
rekabet avantajı sağlamak ve 
geniş bir ürün yelpazesi sunmak 
için özel tasarımlar dâhil 
olmak üzere güvenli bileşenler 
geliştirmek amacıyla yoğun 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Pilkor nitelikli insan gücü 
ve doğru yatırımlara verdiği 
önem ile iş geliştirme, 
ürünlerde yenilikçilik ve 
üretim süreç kalitesi açısından 
günümüzde tercih edilen bir 
elektronik bileşen üreticisi 
haline gelmiştir. Globalleşen 
satış ağıyla Pilkor, uzun 
yıllar Türkiye’de Megasan ile 
işbirliğini başarılı bir şekilde 
sürdürmektedir. 
Pilkor birçok uygulamaya 
özel geliştirdiği plastik film 
kapasitör ürün gruplarıyla 

üreticilere zengin alternatifler 
sunmaktadır.
l Metallized Polyester Film 
Capacitors
l Series Impedance Capacitors
l PFC Input Capacitors
l IGBT Snubber Capacitors
l EMI Suppression Capacitors
l Metallized Polypropylene 
Film Capacitors
l Power Electronic Capacitors 
(DC-Link,Filter)
l DC-Link Capacitors  
(Customized)

Pilkor üretim ve süreç kalitesini 
ISO 9001, ISO 14001, IATF 
16949 yeterlilik sertifikaları  
ile tamamlamaktadır. Bu 
sertifikalara ilave olarak “LGE 
Green Program” ve Samsung 
Eco-Partner” sertifikalarına 
da sahiptir. Yeşili koruma 
ve yenilenebilir enerjiyi 
güçlendirme konusunda yaptığı 
çalışmalar ile geleceğimizi daha 
yaşanabilir bir hala getirmenin 
gayreti içerisinde üretimlerini 
sürdürmektedir.
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SEKTÖRDEN

POLYESTER 
KAPASİTÖRLER
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Polyester kapasitörler, 
aralarında polyester 
film bulunan metal 

plakalardan oluşan veya 
yalıtkan üzerine metalize bir 
film bırakılarak oluşturulan 
kapasitörlerdir. Polyester 
kapasitörler 1nF ile 15µF 
aralığında ve 50V ile 1500V 
çalışma voltajlarında üretilirler. 

%5, %10 ve %20 tolerans 
aralıklarına sahiptirler. 
Yüksek sıcaklık katsayısına 
sahiptirler. Yüksek izolasyon 
direncine sahiptirler bu nedenle 
depolama uygulamaları için iyi 
bir seçimdir. 
Diğer birçok türle 
karşılaştırıldığında, polyester 
kapasitörler birim hacim 
başına yüksek kapasitansa 
sahiptir. Bu, fiziksel olarak daha 

küçük bir kondansatöre daha 
fazla kapasitans sığabileceği 
anlamına gelir. Bu özellik, 
düşük fiyatları ile birlikte 
polyester kapasitörleri yaygın 
olarak kullanılan, popüler ve 
uygun fiyatlı bir kapasitör 
haline getirmektedir.
Orta derecede yüksek frekanslı 
devrelerde, ses ve osilatör 
devrelerinde kullanılırlar.

• Gamze Nihal KARAKUŞ

POLYESTER KAPASİTÖR  
DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

POLYESTER ÖZELLİĞİ DEĞER
Dielektrik Sabiti (@1MHz) 3,2
Dağıtım faktörü (@1 kHz (tanδ 5)) 0,5
Yalıtım direnci (MΩ x µF) 25000
Dielektrik Emilim (%) 0,2
Kapasite Kayması (ΔC/C %) 1,5
Maksimum Sıcaklık (°C) 125
Sıcaklık Katsayısı (ppm/°C) +400 ±200

Elektronik üretim yapanların en sık 
tercih ettiği devre elemanlarından 
olan kapasitörler elektrik yüklerini 
kısa süreliğine depo etmeye yardımcı 
olurlar. Polyester kapasitörler de en 
çok tercih edilen elektronik bileşenlerin 
başında geliyor.

POLYESTER KAPASİTÖR 
ÖZELLİKLERİ
Herhangi bir kapasitörde olduğu 
gibi, polyester kapasitörlerin de 
kendine has özellikleri vardır. 
Bu, bazı uygulamalara 
diğerlerinden daha uygun 
oldukları anlamına gelir.

TEMEL ÖZELLİKLERİNDEN 
BAZILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
Yalnızca Kurşunlu 
Versiyonlar: Polyester 
kapasitörler yalnızca kurşunlu 
versiyonlarda üretilebilir ve bu 
tip kapasitörlerin yüzeye montaj 
paketleri mevcut değildir.

Yüksek Dielektrik Kuvvet: 
Bu kapasitörlerde kullanılan 
polyester dielektrik, yüksek bir 
dielektrik kuvveti sunar. Bu, 
yüksek voltaj kapasitörlerinin 
nispeten küçük yapılabileceği 
anlamına gelir.
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Tolerans: Genelde polyester 
film kapasitörlerin toleransı 
%5 veya %10’dur. Bu, birçok 
uygulama için yeterlidir 
ancak bugünlerde daha düşük 
bir maliyetle çok daha iyi 
toleranslı kapasitörler elde 
edilebilmektedir.

Çalışma sıcaklığı: Polyesterin 
dielektrik özelliklerinin bir 
sonucu olarak bu kapasitörler 
voltaj düşmesine rağmen 
125 °C’ye kadar sıcaklıklarda 
çalışabilirler.

ESR: Polyester kapasitörler, 
düşük seviyede eşdeğer seri 
direnç sağlayabilirler.

Yüksek dV/dt: Polyester 
kapasitörlerin yapısı ve 
dielektriği, yüksek dV/dt 
rakamlarını karşılayabildikleri 
için keskin, hızlı yükselme 
zamanı artışlarının olduğu 
uygulamalarda kullanılabilirler.

POLYESTER 
KAPASİTÖRÜN YAPISI
Polyester kapasitörler metalize 
film kapasitör veya folyo 
versiyon olmak üzere iki ana 
çeşitte görülebilir. Polyester 
kapasitörler, normalde küçük bir 
paket içinde ve düşük voltajlar 
için, geniş bir kapasite değeri 
aralığı oluşturmak için metal ve 
polyester katmanları kullanırlar.

POLYESTER KAPASİTÖR 
UYGULAMALARI
Polyester kapasitörler, 
kurşunlu kapasitörlerin 
yerleştirilebileceği birçok alanda 
kullanılmaktadırlar.

Bazı tipik polyester kapasitör 
uygulamaları şunları içerir:
l Kapasitörün yüksek tepe 
akım seviyelerinde bulunması 
gereken devreler
l Yüksek tolerans seviyelerinin 
gerekli olmadığı yerlerde 

filtreleme
l Genel kuplaj ve dekuplaj 
uygulamaları 
l Elektrolitik kapasitörlerin çok 
yüksek kapasitans seviyelerine 
ihtiyaç duyulmayan güç 
kaynakları
lSes uygulamaları
Yüksek düzeyde tolerans ve 
doğruluk sağlayamasalar da, 
iyi düzeyde hacimsel kapasite 
sunan diğer birçok uygulamada 
kullanılabilirler.
Polyester film nemi çok az 
emer ve bu özellik onu başka 
bir kaplama gerektirmeyen 
tasarımlar için uygun hale 
getirir. Nispeten yüksek 
kapasitans değerlerine, küçük 
boyutlara sahip, modern 
elektronikte düşük maliyetli seri 
üretilen kapasitörlerdir. 
Polyester film kapasitörlerin 
kapasitans sıcaklığına 
bağımlılığı, diğer film 
kapasitörlere kıyasla yüksektir, 
tüm sıcaklık aralıklarında ±% 
5 toleransa sahiptir. Polyester 
film kapasitörlerin diğer 
film kapasitörlere kıyasla 
kapasitans frekans bağımlılığı, 
üst sınırda 100 Hz ila 100 kHz 
aralığındadır. Ayrıca, dağıtım 
faktörünün sıcaklık ve frekans 
bağımlılığı, polyester film 
kapasitörler için diğer film 
kapasitör tiplerine göre daha 
yüksektir.
Polyester film kapasitörler 
genellikle 125 ° C’ye kadar 
çalışma sıcaklıklarına sahip 
genel amaçlı uygulamalar 
veya yarı kritik devreler için 
kullanılır.
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RIGID-FLEX  
PCB’LER 
PCB sektöründe hem esneklik 
hem de dayanıklılık istediğimiz 
zaman, bu isteklerimizi karşılayan 
ürün Rigid-Flex  PCB’ler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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Rigid ve Flexible PCB’lerin 
birleştirilmesiyle 
oluşturulmuş hibrit 

yapılardır.  Sert plakaların 
katlanabilme özelliği bulunmaz. 
Bu ihtiyaç Rigid ve Flexible 
PCB’lerin birleşmesi ile çözüme 
ulaşmıştır. Aynı zamanda 
Rigid-Flex PCB’ler lehim 
bağlantılarının ve hassas 
kabloların zorluklarını ortadan 
kaldırmıştır.  

Rigid-Flex PCB, hem epoksisi 
hem de esnek devre öğeleri 
bütünleştirilmiş bir hibrit devre 
kartı tasarımıdır. Rigid-Flex 
PCB’ler kartın bazı noktalarında 
sert, bazı noktalarında esnektir. 
Bu özellik sayesinde Rigid-Flex 
PCB’ler ihtiyaç duyulan alanlarda 
katlanırken aynı zamanda şeklini 
de koruyabilir. Devreler tipik 
olarak çok tabakalıdır ve sert 
tabakalarla birleştirilmiş esnek 
devre alt tabakalarından oluşur. 
Rigid-Flex PCB’lerin en önemli 
avantajlarından biri ince 
profilidir. Esnek devrelerdeki 

standart dielektrik  katsayısı 0.001 
- 0.002’dir. Bu özellik onu ultra 
ince ve hafif paketleme ihtiyaçları 
için mükemmel bir seçim haline 
getirir.

Rigid-Flex PCB’ler:
n İnce tabakalar,
n Düşük ağırlık,
n Dinamik olarak bükülebilirlik,
n 3D ara bağlantı montajı için 
erişilebilirlik,
n Elektronik tasarım ve mekanik 
tasarımda özgünlük, 
n Daha fazla yerden tasarruf 
sağlar.

• Ersel UZUN
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RİGİD-FLEX PCB ÇEŞİTLERİ
Rigid-Flex PCB’ler iki ana 
uygulama türünü destekler:
Flex to Install  (Yüklenecek 
Esneklik), en yaygın Rigid-Flex 
PCB uygulaması türüdür. Bu 
devre uygulamalarında kart, 
cihaza monte edildiğinde veya 
çıkarıldığında bir kez katlanır. 
Bunun dışında, kartın esnek 
kısmı kullanım boyunca sabit 
kalır. Ancak yüksek titreşimli 
uygulamalarda bir miktar 
esneme meydana gelebilir.
Bunun aksine, bir PCB’nin 
sürekli olarak katlanması ve 
bükülmesi gereken yerler vardır. Bu tip devre uygulamalarında 

Dynamic Flex (Dinamik Esnek) 
PCB’ler kullanılır. Kartın esnek 
kısmının tekrar tekrar aşınmaya 
dayanabilmesini sağlamaya 
dikkat edilir. Uygun bir bükülme 
yarıçapı ile tasarlandığında, 
bu devre kartları yüz binlerce 
esnek döngü boyunca 
sorunsuz çalışabilir.  Buna eski 
zamanlarda kullanılan kapaklı 
telefonları örnek verebiliriz. 

RİGİD-FLEX PCB 
UYGULAMALARI VE 
AVANTAJLARI
Daha yüksek bir maliyete sahip 
olsalar da, Rigid-Flex PCB’ler 
çok yönlüdürler ve çeşitli 
endüstrilerdeki uygulamalara 
göre uyarlanabilirler. Askeri 
sektörlerde, havacılıkta ve 
tıbbi cihazlarda kullanmak 
için oldukça uygundurlar. Aynı 
zamanda belirli endüstriyel 
ürünlerde de kullanılabiir.
Rigid-Flex PCB’lerin 
kullanılmasının hem maliyet 
hem de kullanım kolaylığı 
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açısından daha uygun olduğu bazı 
durumlar vardır. Bu durumlar:

Sarsıntılı ve yüksek titreşimli 
ortamlar; Rigid-Flex PCB’ler 
darbeye dayanıklıdır ve ekipman 
arızasına neden olabilecek yüksek 
titreşimli ortamlarda çalışabilirler.

Güvenilirliğin önemli olduğu 
yüksek hassasiyetli uygulamalar; 
Herhangi bir kablo veya 
konnektör arızasının tehlikeli 
olacağı durumlarda, daha 
dayanıklı Rigid-Flex PCB’ler tercih 
edilir.

Çok çeşitli komponentlerin 
yoğun kullanıldığı uygulamalar; 
Bazı düzenekler tüm konnektörler 
ve kablolar için gerekli yüzey 
alanına sahip değildir. Rigid-Flex 
bir PCB, bu sorunu çözerek yerden 

tasarruf sağlayabilir.

Birden çok sert tabaka 
gerektiren uygulamalar; 
Montajlar dörtten fazla 
kartla bağlandığında 
kalabalıklaştığından, bunları tek 
bir Rigid-Flex PCB ile değiştirmek 
daha uygun maliyetli olabilir.

RİGİD-FLEX PCB’LERİN 
MALZEMESİ
Rigid-Flex PCB’lerin performansı, 
dielektrik film ve yapışkan film 
içeren alt tabaka malzemesine 
bağlıdır. En çok kullanılan tabaka 
malzemesi türü olan dielektrik 
film, düşük kaliteli ürünlerde 
polyester (Mylar), yaygın 
kullanılan ürünlerde poliimid 
(Kapton) ve askeri alanlarda 
kullanılan ürünlerde floropolimer 
(PTFE) içerir. 
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FİZİKÇİLER
GRAFENDEN 

GÜÇ ÜRETMEYİ 
BAŞARDI
Arkansas Üniversitesi’nden 

fizikçiler grafenin termal 
hareketini yakalayarak elektrik 

akımına dönüştürebilen bir devre 
geliştirmeyi başardılar. 



Grafen, teknolojide 
devrim niteliğinde 
gelişmelere yol açan, 

karbon atomlarının iki boyutlu 
bal peteği düzenidir. Elektrik bu 
basit bal peteği grafen yaprağı 
üzerinden çok hızlı akmaktadır. 
Bilinen birçok iletken metaldir, 
fakat grafen karbon temelli bir 
ametaldir. 
Arkansas Üniversitesin’den 
fizikçiler grafenin termal 
hareketini yakalayarak elektrik 
akımına dönüştürebilen bir 
devre geliştirmeyi başardılar
“Grafenden enerji üreten 
bir devre bilgisayar çiplerine 
takılarak, küçük cihazlar veya 
sensörlere, sınırsız düşük voltaj 
sağlayan sistemler yapılabilir,” 
diyor Fizik profesörü Paul 
Thibado. Physical Review E’de 
yayınlanan bulgular, üç yıl 
önce Alberta Üniversitesi’nde 
grafenden enerji elde 
edilebileceğini öne süren teoriyi 
kanıtlar nitelikte gözüküyor.
Grafenden enerji elde etme 
fikri, Richard Feynman’ın 
iyi bilinen savı, atomların 
termal hareketinin yani 
Brownian hareketinin işe 
yaramayacağı iddiasının tam 
tersini ispatlıyor. Thibado’nun 
ekibi oda sıcaklığında grafenin 
termal hareketinden alternatif 
elektrik üretebileceği keşfetti. 
Yani normalde imkansız 
olduğu düşünülen bu sav 
artık mümkün. 1950’lerde 
fizikçi Léon Brillouin; bu fikri 
çürütmek için tekli bir diyota, 
tek elektrik anahtarı eklemiş 
ve Brownian hareketinden 

enerji elde etmenin yolunu 
bulmuştu. Bundan yola çıkan 
Thibado’nun ekibi devreyi AC’yi 
DC’yi dönüştüren iki diyotla 
oluşturdu. Karşılıklı duran 
diyotlar akımın iki taraftan da 
akmasını sağlayarak, devreye 
farklı yollar sağlayarak yüklü 
dirençte darbeli bir DC akım 
ürettiler.
Ayrıca tasarımlarının güç 
miktarını artırdığını keşfettiler. 
Thibado “Açma kapama gibi 
anahtar davranışlarının daha 
önce düşünüldüğü gibi gücü 
azaltmadığını, tersine aktarılan 
gücü yükselttiğini keşfettik.
Diyotlar tarafından dirençlere 
verilen bu değişim oranı güce 
ekstra faktör etkiliyor” diye 
ekledi.
Araştırmacılara göre grafen 
ve devre arasında simbiyotik 
bir ilişki bulunmaktadır. 
Isıl ortam yükleme direnci 
üzerinde iş yapar. Grafen 
ve devrenin sıcaklığı aynı 
olacağından aralarında ısı 
akışı gerçekleşmez.Thibado 
bunun çok önemli bir ayrım 
olduğunu çünkü grafenle devre 
arasında sıcaklık aynı olmadığı 

takdirde devre güç üretirse 
termodinamiğin ikinci yasasına 
aykırı olacağını belirtmiştir. 
Ayrıca ekip grafenin yavaş 
hareketinden doğan bu akımın 
devrede düşük frekanslarda 
oluştuğunu belirledi. Düşük 
frekansta çalışan elektroniklerin 
daha verimli çalışması nedeniyle 
bu oldukça büyük önem teşkil 
ediyor.
“Normal şartlar altında dirençte 
ilerleyen akım ısınmaya neden 
olur fakat Brownian akımında 
ısınma gerçekleşmemektedir. 
Eğer akım geçmezse direnç 
soğur. Biz burada akımı devrede 
yeniden yönlendirerek daha 
kullanışlı hale getirdik.” diye 
açıklama yaptı Thibado. Ekibin 
yeni hedefi DC akımı bir 
kapasitörde depolamak ve bu 
hedefi gerçekleştirirken silikon 
çip kullanmaktır. Bu devrelerden 
1 mm x 1 mm boyutunda bir çip 
inşa ederek düşük güçlü pil gibi 
bir çalışma sağlanabilir. 

Kaynak: www.gercekbilim.com

Araştırma Referansı:  P. M. Thibado et al. 
Fluctuation-induced current from freestanding 
graphene, Physical Review E (2020). DOI: 
10.1103/PhysRevE.102.042101 , journals.aps.org/
pre/abstract/ … /PhysRevE.102.042101
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• Erkut BENLİ
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• Psikolog Sema ŞAHiN

PSİKOLOJİNİN 
HAYATIMIZDAKİ 
YERİ VE ÖNEMİ

Ruh sağlığı, insan hayatında 
en az fizyolojik sağlık kadar 

önemlidir. Psikolojinin sağlam 
ve güçlü olması bireylerin 

mutlu ve sağlıklı bir 
yaşam sürmesini, 

yaşamdan keyif 
almasını sağlar. 
Aynı zamanda 
kişinin kendini 
güçlü hissetmesi 

açısından da oldukça 
önemlidir.
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Psikoloji insan davranışlarını 
araştıran, inceleyen 
pozitif bir bilim dalıdır. 

Psikoloji, insan davranışlarında 
ve düşüncelerinde görünenin 
arkasındakini araştırır. 
Terapi odalarımıza gelen 
danışanlarımızın belirttiği 
konular çoğu zaman sorunun 
ortaya çıkış şeklidir. Biz 
terapistler arkasında olanlara 
bakar, yaşanılan durumun 
yuvasına gider çözümü orada 
ararız. Bu durumu psikologlar 
olarak bir örnekle açıklarız; 
ortaya çıkan böceklere ilaç 
dökmek, öldürmek , odanın 
kapısını kapatıp görmezden 
gelmek gibi çözümler bulmak 
yerine yuva nerede, nasıl oluştu, 
ne yapılacak, çözümü ne olacak 
ya da çözüm kabullenmek mi  
diye bakar kişi için en uygununu 
seçmesine yardımcı oluruz. Bazı 
durumlarda ise kişinin isteği ile 
sadece semptomlarla çalışırız. 
Terapi düzeninde ve psikoloğun 
çalışma şeklinde danışana ve 
yaşadığı duruma öneri getirmek 
yerine kişinin yanında olarak 
kendini keşfetme yolculuğuna 
eşlik etmek ve kendisi için 
en doğru/iyi/faydalı olanı 
bulmasına yardım etmek vardır. 
Psikiyatr ve psikolog günümüzde 
karıştırılan mesleklerdir. 
Psikolog 4 yıllık psikoloji 
eğitimini tamamlayan yetkin 
ve yeterli olmak adına lisans 
eğitiminin yanında terapi 
eğitimleri, kendi terapileri ve 
sıklıkla süpervizyon desteği alan 
kişilerdir. Eğitimleri sıklıkla 
tekrarlanır ve alet çantası 
dedikleri çantalarına yeni 
eğitimler eklerler.

Psikologlar bir danışan için 
ortalama 45-50 dk. süre ayırır 
bunun sebebi kişiyi anlama, 
empati kurma ve destek olma 
noktasında kısa sürenin yeterli 
olmayacağını bilmeleridir. 
Dünyada bu süre ortalama olarak 
belirlenmiştir. 
Terapi süresi kişiden kişiye 
yaşanılan duruma göre 
farklılıklar gösterir. Bu yüzden 
net bir çalışma süresi verilmez 
zamanla danışan ve terapist 
arasında şekillenir.
Terapiye ihtiyaç sadece 
yaşanılan bir problemle ortaya 
çıkmaz. Bazen paylaşmak, 
danışmak, destek almak, 
sürecin içerisindeki zorluğu 
kolaylaştırmak ve kendini daha 
iyi tanımak adına alınabilir.
Bir terapist danışanının 
güvenliğini sağlamak zorundadır. 
Terapide paylaşılan hiçbir 
konu 3. şahıslarla paylaşılmaz. 
Bu durum sadece kendine 
ve başkasına zarar verme 
durumu söz konusu olduğunda 
bozulabilir.
Ruhsal tedavilerde bazı 
durumlarda psikiyatr desteği 
alınarak ilaç ve terapi birlikte 
yürütebilir. Günümüzde 
birçok fiziksel rahatsızlığın 

sebebi olarak stres yani insan 
psikolojisi yatmaktadır. Beden 
rahatsızlıklarının birçoğu 
psikolojik kökenlidir. Buna 
somatizasyon denir. Araştırmalar 
bedeninde yaşanılan sorunlara 
tıbbi olarak çözüm bulunamayan 
bir çok kişinin terapi sonrası 
iyileştiğini göstermektedir. 
Hayatımızda birçok şey 
ruh sağlığımız ile ilintilidir. 
Toplumun “deli, sıkıntılı, 
sorunlu…” bakışları ve ruh 
sağlığı uzmanına gidilmesinin 
anormal karşılandığı bu durumu 
yıkmak hepimizin elinde. 
Yaşadığımız, paylaştığımız 
hayatın içerisinde bedenimizi, 
yediğimiz yemeği, ailemizi, 
çocuğumuzu, işimizi kısacası 
birçok durumumuzu etkileyen 
bu konuya daha fazla önem 
vermeliyiz. Fiziksel ihtiyaçlar 
için doktora gitmenin, sağlıklı 
beslenmenin, check-up 
yaptırmanın normal olduğu 
ülkemizde psikolojimiz için 
çalışmalar yapmanın,  ruh 
sağlığı çalışanından destek 
almanın normalleşmesini 
sağlamalıyız.  Kendinize terapi 
ısmarlamanız, kendi hayatınızın 
bilinmeyenlerini keşfetmeniz  
dileğiyle.         


