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Sunu

Bülteni

Sevgili Meslektaﬂlar›m,

Türkiye Psikiyatri Derne¤i’nin 5. Ola¤an Genel Kurulu Ankara'da yap›ld›.
Yap›lan seçim sonucunda yeni yönetim kurulu göreve baﬂlad›. Yönetim
Kurulu sizlerin güvenine lay›k olmak için elinden geleni yapacakt›r.
Meslektaﬂlar›m›z›n ihtiyaçlar›, istekleri ve önerileri do¤rultusunda
çal›ﬂmalar yapmak siz üyelerimizin yönlendirmesi ile olanakl› olacakt›r.
Yönlendirmenin yap›labilmesinin önemli araçlar›ndan bir tanesi
derne¤imizin "Bilimsel Çal›ﬂma Birimleridir". Bilimsel ve mesleki
alanlardaki isteklerimizin yaﬂama geçmesi bu çal›ﬂma birimlerinin
çabalar›na ba¤l›d›r. Tüm meslektaﬂlar›m›z› bu birimlerde çal›ﬂma yapmaya
ve Merkez Yönetim Kurulu’nu yönlendirmeye davet ediyoruz.
Ülkemiz, birçok alanda de¤iﬂme ve geliﬂmeler yaﬂamaktad›r. Bunlar›n bir
k›sm› mesle¤imizin gelece¤i aç›s›ndan bizleri de ilgilendirmektedir; sa¤l›k
hizmetlerinin Devlet yada Özel Sektör taraf›ndan sunulmas›, t›p alan›ndaki
üst uzmanlaﬂma alanlar›n›n yeniden yap›lanmas› gibi. Bu geliﬂmelerdeki
önerilerimizin belirlenmesi için de sizlerin görüﬂleri büyük bir önem
taﬂ›maktad›r.
Bülten’imizde Türk Ceza Kanunu tasar›s›nda, alan›m›z› ilgilendiren
önerilerimize ve adli psikiyatri yan dal uzmanl›¤› ile ilgili tart›ﬂmalara yer
verdik. Ayr›ca meslek alan›m›zdaki güncel geliﬂmeleri ve haberleri sizlere
aktarmaya çal›ﬂt›k.
Psikiyatrinin ülkemizde beklenen hizmeti verebilmesi dile¤i ile hepinize en
içten sayg›lar›m›z› ve sevgilerimizi sunuyoruz.

M. Haluk Özbay
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Genel Baﬂkan›
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Bülteni

YEN‹ DÖNEMDE VE
HER ZAMAN
B‹L‹M, ET‹K,
DAYANIﬁMA
8 KASIM 2003 GÜNÜ SEÇ‹LEN VE
GÖREV BÖLÜMÜ YAPAN TPD-MYK
MESLEKTAﬁLARIMIZA
DUYURULMAK ÜZERE B‹R B‹LD‹R‹
YAYIMLADI

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹
5. OLA⁄AN MERKEZ GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Psikiyatri Derne¤i 5. Ola¤an
Merkez Genel Kurulu olgun ve verimli bir
havada geçti.
Genel Kurul Toplant›s› 8 Kas›m 2003
Cumartesi saat 11.00’de baﬂlad›. TPD Genel Baﬂkan› Prof. Dr. Savaﬂ Kültür Merkez
Genel Kurul delegelerine hoﬂ geldiniz diyerek, TPD 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi
Ödüllerini kazanan araﬂt›rmac› meslektaﬂlar›m›z› aç›klad›. Divan Baﬂkanl›¤›’na Prof.
Dr. Engin Eker, Baﬂkan yard›mc›l›¤›na Doç
Dr. Do¤an Yeﬂilbursa, yazmanl›klara Dr.
Özge Yenier Duman, Dr. Özge Do¤anavﬂargil aday gösterildiler ve oy birli¤i ile seçildiler. Divan oluﬂturuldu.
MYK Çal›ﬂma Raporu ve Mali Raporu
okundu. Denetleme Kurulu Raporu okundu. Tart›ﬂmalardan sonra 2002 – 2003 dönemi MYK oybirli¤i ile akland›. Tahmini
Bütçe okundu. Oy birli¤i ile kabul edildi.
Genel Kurul Kararlar›
1. TPD 2003 – 2008 Dönemi Genel Hedefler Belgesi
kabul edildi.
2. Gaziantep ve Kocaeli’nde TPD ﬁubesi aç›lmas›
kabul edildi.
3. ﬁubelerin Genel Merkeze ödemeleri gereken aidat
paylar›n› ödememelerine karar verildi.

d) 2007 y›l›ndaki Anadolu Psikiyatri Günleri’nin
TPD ile iﬂbirli¤i içinde Pamukkale Ü. T›p
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›’nca
düzenlenmesine karar verildi.
6. TPD Bilimsel Toplant› Yönergesi Tasar›s›
de¤iﬂikliklerle kabul edildi.
7. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu,
Merkez Onur Kurulu seçimlerine geçildi. MYK
üyeliklerine Dr. M. Sercan (69 oy), Dr. ﬁ. Yüksel
(59 oy), Dr. C. Cimilli (59 oy), Dr. B. Ulu¤ (59 oy),
Dr. H. Özbay (48 oy), Dr. C. Atbaﬂo¤lu (47 oy), Dr.
‹. K›rkp›nar (46 oy) seçildiler. Seçim Sonuçlar› ve
sonras›nda yap›lan görev bölümü aﬂa¤›dad›r:
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Haluk Özbay (Genel Baﬂkan)
Doç. Dr. Mustafa Sercan (Genel Baﬂkan Yard›mc›s›)
Prof. Dr. Berna Ulu¤ (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Cem Atbaﬂo¤lu (Sayman)
Prof. Dr. Can Cimilli (Sayman Yard›mc›s›)
Prof. Dr. ﬁahika Yüksel (Üye)
Prof. Dr. ‹smet K›rp›nar (Üye)
Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Erol Göka
Dr. Cem Atakl›
Doç. Dr. Do¤an Yeﬂilbursa
Merkez Onur Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Orhan Öztürk
Prof. Dr. Savaﬂ Kültür
Prof. Dr. Zeliha Tunca
Prof. Dr. Engin Eker
Dr. Sezai Berber

4. Ulusal Psikiyatri Kongreleri’nin 2008 y›l›ndan
baﬂlayarak, TPD Genel Merkez ve TPD ﬁubesi
iﬂbirli¤i ile yap›lmas›na karar verildi.

8. Yeterlik Kurulu Yönergesi tart›ﬂmaya
aç›ld›, de¤iﬂikliklerle kabul edildi.

5. a) 2006 y›l›ndaki Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin
TPD ile iﬂbirli¤i içinde ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›’nca
düzenlenmesine;

9. Geçici Yeterlik Kurulu seçimine geçildi.
Seçilen üyelerin adlar› aﬂa¤›dad›r:

b) 2007 y›l›ndaki Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin
TPD ile iﬂbirli¤i içinde Trakya Ü. T›p Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dal›’nca düzenlenmesine;
c) 2006 y›l›ndaki Anadolu Psikiyatri Günleri’nin
TPD ile iﬂbirli¤i içinde Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dal›’nca düzenlenmesine;

Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Ercan Abay
Prof. Dr. Hamdullah Ayd›n
Prof. Dr. Engin Eker
Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete
Prof. Dr. Musa Tosun
Prof. Dr. Zeliha Tunca
Prof. Dr. Raﬂit Tükel
Prof. Dr. Aylin Uluﬂahin

10. Dileklerin ifade edilmesinden sonra
TPD Merkez Genel Kurulu’na son verildi.

De¤erli Meslektaﬂlar›m›z,
8 Kas›m 2003 Günü yap›lan Türkiye
Psikiyatri Derne¤i 5. Ola¤an Merkez Genel
Kurulu'nda, TPD Merkez Yönetim Kurulu'na
seçilmiﬂ bulunuyoruz. Ülkemiz psikiyatri
toplulu¤una TPD yönetiminde hizmet etme
ve katk›da bulunma f›rsat›n› veren bu görevi
üstlenmekten onur ve gurur duyuyoruz.
Psikiyatri toplulu¤umuzu temsilen, Merkez
Genel Kurul Delegelerinin güven göstererek
oluﬂturdu¤u Merkez Yönetim Kurulumuz, bu
güvene de¤er olmak için çaba gösterecektir.
Merkez Yönetim Kurulumuz görev süresince
yapacaklar›n›n, kuruluﬂ haz›rl›klar›
aﬂamas›ndan bugüne Türkiye Psikiyatri
Derne¤i'nin her kademesinde verilen
emekler üzerinde yükselece¤inin
bilincindedir. Bugüne dek psikiyatri
toplulu¤unun birli¤ini oluﬂturmak için emek
veren meslektaﬂlar›m›za ﬂükranlar›m›z›
sunmak istiyoruz. TPD'nin bir meslek birli¤i
olmas› yolunda, son dönemde kazan›lan h›z
ve ivmeyi sa¤layan 2002 - 2003 MYK's›nda
olup da yeniden aday olmayan
meslektaﬂlar›m›z›n eme¤ini özellikle anmak
isteriz.
Türkiye psikiyatri toplulu¤unun ortak
akl›n›n, ortak eme¤inin temsilcisi olan TPD
bayra¤›n› teslim ald›k. Bizden sonra görev
alacaklara bayra¤› daha ileri bir noktada,
daha yüksek bir h›z ve ivmede teslim
edebilmek için çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Öneri ve uyar›lar›n›zla bize gösterece¤iniz
deste¤in Türkiye psikiyatri toplulu¤una
büyütülerek aktar›laca¤›na güvenmenizi
isteriz.
B‹L‹M k›lavuzlu¤unda, ET‹K ilkeler
do¤rultusunda ve meslektaﬂlar›m›z›n
DAYANIﬁMASI ile varolacak etkin bir TPD
hepimizin dile¤idir.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Merkez Yönetim Kurulu
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Bülteni
Sevgili Meslektaﬂlar›m›z,
26 Ocak 2002 tarihinde yap›lan
Türkiye Psikiyatri Derne¤i (TPD) 4.
Ola¤an Genel Kurulu'nca
seçildi¤imiz Merkez Yönetim Kurulu
görevimizin sonuna gelmiﬂ
bulunuyoruz. Görev ald›¤›m›z
günden bu yana TPD'nin kuruluﬂ ve
geliﬂim evrelerini gerçekleﬂtiren
anlay›ﬂ ve de¤erleri sürdürmeye,
meslek birli¤imizi görev ald›¤›m›z
noktadan daha ileriye taﬂ›maya çaba
gösterdik.
Bu dönemde görev süremiz için
belirledi¤imiz genel hedefler ve
yap›lanlar ﬂunlard›:
1. On y›l süreli hedef belirlemek
bunu mesleki kamuoyunda
tart›ﬂmak: Merkez Eﬂgüdüm
Kurulu’nda gündeme getirildi.
On y›l yerine beﬂ y›l süreli
hedefler olarak de¤iﬂtirilen taslak
metin TPD 5. Ola¤an Merkez
Genel Kurulu’nda onaya
sunuldu.
2. Ruh sa¤l›¤› alan›nda politika
belirlemek, tart›ﬂarak dernek
görüﬂünü oluﬂturmak: Ruh
Sa¤l›¤› Politikas› çal›ﬂmalar›
baﬂlat›ld›. 7. Bahar
Sempozyumu’nda ve 39. Ulusal
Psikiyatri Kongresi’nde tart›ﬂ›ld›.
Çal›ﬂmalar gelecek MYK'lar›nca
sürdürülecek.
3. Medya ile iliﬂkilerde ortak etik,
bilimsel, mesleki tutum
sergilemek: "ESAM (E¤itim Sa¤l›k
Muhabirleri Derne¤i) ile ba¤lant›
kurulmuﬂ, yap›lan ortak bir
toplant›da ESAM üyeleri
psikiyatrinin ana konular›nda
bilgilendirilmiﬂtir. Her iki dernek
de bu iﬂbirli¤inin sürdürülmesine
karar vermiﬂtir.
4. ‹laç Sanayii Firmalar›yla ortak
etik, bilimsel, mesleki tutum
sergilemek: 7. Bahar
Sempozyumu'nda firma
temsilcileri ile bir toplant›
düzenlenmiﬂ, ortak alan›n konu
baﬂl›klar› belirlenmiﬂ, iﬂbirli¤ini
geliﬂtirme üzerinde uzlaﬂmaya
var›lm›ﬂt›r.

Görev süresi sona eren
TPD-MYK’n›n teﬂekkür
bildirisi
26 Ocak 2002 günü yap›lan TPD 4. Ola¤an Genel Kurulu'nda seçilen Merkez Yönetim
Kurulu'nun görev süresi 8 Kas›m 2003 günü sona ermiﬂtir. Genel Baﬂkan Prof. Dr.
Savaﬂ Kültür imzas›yla, TPD-MYK ad›na bir bildiri yay›mlanm›ﬂt›r. Bildiride TPDMYK yirmi bir ayl›k görev süresince yapt›¤› çal›ﬂmalar› özetlemiﬂ ve psikiyatri
toplulu¤una destek ve katk›lar› için teﬂekkür etmiﬂtir. Bildirinin tam metni aﬂa¤›dad›r.
5. 10 Ekim Dünya Ruh sa¤l›¤›
gününde e¤itici ve tan›t›c›
etkinlikler düzenlemek: 2002 ve
2003’de etkinlikler düzenlendi.
6. Bilimsel Çal›ﬂma Birimleri (BÇB)’nin
üretti¤i bilginin uygulanabilmesi
için stratejiler geliﬂtirmek: BÇB’nin
canland›r›lmas› ve desteklenmesi
için bir program haz›rlanm›ﬂ ve
uygulamaya konulmuﬂtur. Bu
do¤rultuda BÇB ürünlerinin
yay›mlanmas› birinci ad›m olarak
saptanm›ﬂ ve Tedavi K›lavuzlar›’n›n
haz›rlan›p yay›mlanmas›na
baﬂlanm›ﬂt›r.
7. Ülkemizde psikiyatri e¤itiminin
dünya standartlar›na uygun hale
gelmesi için programlar geliﬂtirmek
(müfredat program›, asistan karnesi,
yeterlilik kurulu vb.): .Psikiyatri
E¤itimi BÇB ile Asistan karnesi
geliﬂtirme ve Yeterlilik Kurulu
sürecini gündeme alma
do¤rultusunda iﬂbirli¤i ve gerekli
görevlendirmeler yap›ld›. Yürütülen
çal›ﬂmalar Bahar Sempozyumu’nda
ve Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde
mesleki kamuoyuna sunuldu.
8. 1999’dan beri sürdürülen Yeterlilik
Kurulu çal›ﬂmalar›n› programlar›n›
tamamlamak: Yeterlilik Kurulu ‹ç
Yönergesi Merkez Eﬂgüdüm
Kurulu’nda yap›lan düzeltmelerle 7.
Bahar Sempozyumu ve 39.UPK’da,
mesleki kamu oyu önünde tart›ﬂ›ld›.
Kesinleﬂtirilmek üzere TPD 5.
Ola¤an Merkez Genel Kurulu’na
sunuldu.
9. Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i
(UEMS) psikiyatri seksiyonu ile
iliﬂki kurmak ve geliﬂtirmek:
Ba¤lant› kuruldu. Seksiyonun Ekim
2002 ve May›s 2003 toplant›lar›na
temsilci ile kat›l›nd›.

10. Dünya Psikiyatri Birli¤i (WPA)
üyeli¤inin gerçekleﬂmesi için
yürütülen çal›ﬂmalar›n
tamamlanmas›n› sa¤lamak: Dünya
Psikiyatri Birli¤i’ne aday üyeli¤imiz
gerçekleﬂti. Süreç 2005’de Kahire’de
Dünya Psikiyatri Kongresi’nde
tamamlanacakt›r. Dünya Psikiyatri
Birli¤i aday üyesi, üye derneklerin
bütün haklar›n› haiz ve bütün
görevlerinden sorumludur.
11. TTB- UDKK ile iliﬂkileri geliﬂtirerek
sürdürmek: Derne¤imiz TTB UDKK’n›n en etkin üyelerinden
biridir. Sa¤l›k Bakanl›¤› Psikiyatri
E¤itim ve Müfredat Komisyonu’nda
TTB, derne¤imizce seçilmiﬂ bir
meslektaﬂ›m›zca temsil
edilmektedir.
12. Psikiyatri asistanlar›yla daha yak›n
iliﬂki kurmak, sorunlar ve çözümler
konusunda onlar› da sürece katmak:
Psikiyatri Asistanlar› BÇB’nin
canland›r›lmas› ve desteklenmesi
program›, Asistanlar için "Bilimsel
Toplant›lara Kat›l›m› Destekleme
Program›" haz›rlanm›ﬂ ve
uygulamaya konulmuﬂtur.
13. TPD Bülteni’ni düzenli
yay›mlamak: TPD Bülteninin içerik
ve biçimi yenilenmiﬂ, düzenli olarak
y›lda üç kez yay›mlanmas›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
14. TPD Web Sitesi’ni yenilemek ve
etkinleﬂtirmek: Web Sitesi biçim teknik yönünden geliﬂtirilmiﬂ ve
içeri¤i sürekli yenilenmiﬂtir.
Programlanm›ﬂ olan bu etkinliklerden
baﬂka bu 21 ayl›k dönemde...
1. Psikiyatri Meslek Eti¤i Kurallar›
TPD 1. Ola¤anüstü Merkez Genel
Kurulu’nda tart›ﬂ›larak kabul edildi.
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Bülteni
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
üyelerini Bilimsel
Çal›ﬂma Birimlerine
kat›lmaya ça¤›r›yor
2. "Uluslararas› Psikiyatri Kongresi"ni
düzenlemek üzere TPD, Türk
Nöropsikiyatri Derne¤i ve WPA
Güney Avrupa Bölgesi Temsilcisi ile
birlikte, Dünya Psikiyatri Birli¤i’ne
baﬂvurmuﬂtur. Baﬂvurumuz kabul
edilmiﬂtir: WPA-Uluslararas›
Psikiyatri Kongresi 2006’da
‹stanbul’da yap›lacakt›r.
3. TPD ‹stanbul ﬁubesi’nin
kullan›m›na verilmek üzere Op. Dr.
Raif Bey Sk. 31/ 2 ﬁiﬂli – ‹stanbul
adresinde bir daire sat›n al›nm›ﬂt›r.
Daire TPD-‹stanbul ﬂubesi
taraf›ndan restore ve tefriﬂ
edilmiﬂtir. Aç›l›ﬂ Ocak 2003’te
yap›lm›ﬂt›r.
3. TPD’nin üyeleﬂme oran› meslek
mensuplar›m›z›n %90’›n› geçmiﬂtir.
Öte yandan, TPD’nin rutin iﬂleri
sürdürülmüﬂ, dönemsel olarak
gündeme gelen 32 ayr› konuda
karar al›nm›ﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.
TPD’nin meslek toplulu¤umuzu temsil
yetene¤inin her geçen gün yükseltilmesi
için çaba gösterdi¤imiz 21 ayl›k sürenin
sonunda, Merkez Yönetim Kurulu’na
seçilecek meslektaﬂlar›m›za görevi bu
çal›ﬂmalar› yapm›ﬂ olarak devretmenin
huzuru içinde oldu¤umuzu bildirmek
isteriz. Görev süremizce siz
meslektaﬂlar›m›zdan gördü¤ümüz
destek, yol gösterici uyar›lar, geliﬂtirici
eleﬂtiriler için teﬂekkür ederiz.
Bilim k›lavuzlu¤unda, etik ilkeler
do¤rultusunda ve meslektaﬂlar›m›z›n
dayan›ﬂmas› ile varolacak etkin bir TPD
hepimizin dile¤idir.

Prof. Dr. ‹smet K›rp›nar
TPD Bilimsel Çal›ﬂma Birimleri Sekreteri

B

ilindi¤i gibi TPD kuruluﬂundan
bu yana çal›ﬂmalar›n› ﬂubeler ve
çal›ﬂma birimleri temelinde tüm
üyelerinin kat›l›m› ile sürdürmektedir.
Derne¤in politikalar›, çal›ﬂma yöntem
ve etkinliklerine iliﬂkin genel ilkeler iki
y›lda bir yap›lan ve delegelerin
kat›l›m›yla oluﬂan Genel Kurulda ve bu
kurulca belirlenen Merkez Yönetim
Kurulunda karara ba¤lanmakta, y›lda en
az 3 kere toplanan ve ﬂube
temsilcilerinin oluﬂturdu¤u Merkez
Eﬂgüdüm Kurulu dan›ﬂmanl›¤›nda, MYK
her ay toplanarak al›nan kararlar›n
uygulamaya geçmesini sa¤lamaktad›r.
Bilimsel Çal›ﬂma Birimleri, üyelerin
gönüllülük esas› üzerinde derne¤in
gerek bilimsel çal›ﬂmalar›na ve gerekse
politikalar›na do¤rudan kat›labildi¤i
organlard›r. Bu birimler bir taraftan
derne¤in düzenledi¤i veya kat›ld›¤›
toplant›larda, yapt›¤› yay›n vb.
etkinliklerde söz ve karar sahibi
olmakta, di¤er taraftan birim ile ilgili
konularda dernek yönetiminin baﬂvuru
mercii konumu taﬂ›maktad›rlar. Bu
yüzden üyelerimiz Bilimsel Çal›ﬂma
Birimlerine üye olarak,
1. ‹lgi alanlar›nda bilimsel ve
giriﬂimcilik düzeylerini yükseltme,

Sayg›lar›m›zla.

2. O alanda çal›ﬂan meslektaﬂlar›yla
tan›ﬂma ve ortak çal›ﬂma,

Prof. Dr. Savaﬂ Kültür
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Merkez Yönetim Kurulu ad›na
2002-2003 Dönemi Genel Baﬂkan›

3. Derne¤in düzenleyece¤i kongre v.b.
toplant›larda konu ve konuﬂmac›
seçimini belirleme,

4. Çal›ﬂma biriminin yapaca¤›
yay›nlarda ve di¤er etkinliklerde
bulunabilme,
5. Derne¤in genel politikalar›na yön
verebilme, birimi ilgilendiren
konularda dernek yönetimine
görüﬂlerini bildirebilme
f›rsat›na kavuﬂmuﬂ olacaklard›r.
Bilimsel Çal›ﬂma Birimlerinin baz›lar›
bu iﬂlevleri bugüne kadar baﬂar›yla
yerine getirirken di¤erlerinde kat›l›m›n
ve etkinliklerin az oldu¤u
görülmektedir.
TPD Merkez Yönetim Kurulu, derne¤in
as›l taban› olarak gördü¤ü bu birimleri
canl› ve etkin tutma karar›n› sürekli
gündemine almaktad›r. Bu çerçevede
yeni dönem için TPD Bilimsel Çal›ﬂma
Birimleri Sekreterli¤i oluﬂturulmuﬂ olup
birimlerin daha da etkinleﬂmesi için
gerekli çal›ﬂmalara h›z verilmesi
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bilimsel Çal›ﬂma Birimleri her y›l Bahar
Sempozyumlar›nda toplanarak
üyelerini, koordinatörlerini ve yeni
dönemde yapaca¤› etkinlikleri
belirlemektedir. Üyelerimizin önceki
koordinatörlerle temasa geçerek ya da
Bahar Sempozyumunda birimin
duyurulan yer ve saatte yapaca¤›
toplant›s›na kat›larak bu sürece kolayca
dahil olmas› mümkündür.

Bütün üyelerimize tekrar duyururuz.
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E¤itim ve Müfredat
Komisyonu Toplant›s›
17 Ocak 2004’de Yap›ld›
sikiyatri Uzmanl›k E¤itim ve Müfredat
Komisyonu’nun dördüncü toplant›s› 17/01/2004
tarihinde saat 10:00’da Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Genel Merkezinde yap›lm›ﬂt›r. Toplant›ya Prof.Dr.
Hamdullah Ayd›n, Doç. Dr. Erol Göka, Prof. Dr.
‹brahim Balc›o¤lu, Prof. Dr. Raﬂit Tükel, Prof. Dr.
Tunç Alk›n ve Doç. Dr. Haluk Özbay kat›lm›ﬂlard›r. Bu
toplant›da bir süreden beri komisyonun çal›ﬂmalar›n›
sürdürdü¤ü “Psikiyatri Uzmanl›k E¤itiminde
Gereklilikler ve Asgari Standartlar”›n belirlenerek
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na iletilmesi karara ba¤lanm›ﬂt›r.
Tam içeri¤i daha sonra Türkiye Psikiyatri Derne¤i
taraf›ndan meslektaﬂlar›m›za bildirilecek olan
“Psikiyatri Uzmanl›k E¤itiminde Gereklilikler ve Asgari
Standartlar” metnindeki baﬂl›klar ﬂunlard›r;

P

I. Psikiyatri Uzmanl›k E¤itimi Program›
A. Program›n Amac›
B. Program›n Niteli¤i
C. Psikiyatri Uzmanl›k E¤itiminin Temel Alanlar›
D. Kuramsal E¤itim
E. Uygulamal› E¤itim
1. Hasta takibinde artan derecelerde klinik
sorumluluk
2. Yeterli say› ve çeﬂitlilikte hasta
3. Bireysel süpervizyon
4. Yatan hasta tedavisinde deneyim
5. Ayaktan hasta tedavisinde deneyim
6. Psikoterapi
7. Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi
8. Acil psikiyatri
9. Yaﬂl›l›k psikiyatrisi
10. Alkol-madde kötüye kullan›m›/ba¤›ml›l›¤›
11. Adli psikiyatri
F. T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü Gere¤ince yap›lmas›
Gereken Rotasyonlar
1. Nöroloji Rotasyonu
2. ‹ç Hastal›klar› Rotasyonu
3. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Rotasyonu
4. Seçmeli Rotasyon
II. Psikiyatri Uzmanl›k E¤itimi Program›n›n
Uygulanmas›
A. E¤iticiler ve Program›n Yönetimi
B. Yeterlili¤in De¤erlendirilmesi
C. Uzmanl›k Ö¤rencileri
D. Asistan Karnesi
E. E¤itim Veren Kurumlar›n Nitelikleri
“Psikiyatri Uzmanl›k E¤timinde Gerelilikler ve
Asgari Standartlar” metni; tüm bu baﬂl›klar alt›ndaki
konular› ayr›nt›lar›yla ele almakta, uluslararas›
psikiyatri kuruluﬂlar›n›n bu konulardaki görüﬂ ve
önerilerini rehber edinerek, bir karara ba¤lamaktad›r.
Ülkemizdeki psikiyatri e¤itiminde gereklilikler ve
asgari standartlar›n uluslararas› kuruluﬂlar›n kabul
etti¤i düzeylerde ele al›nabilmesi için metne ayr›ca
“Dünya Psikiyatri Birli¤i” gibi uluslararas›
kuruluﬂlar›n önemli konulardaki kararlar› ve
derecelendirmeleri ile aﬂa¤›daki listeler ek olarak
konulacakt›r.
Ek 1. Çekirdek Kurumsal E¤itim Program›n›n
Konular›, Saatleri ve Y›llara Göre Da¤›l›m›
Ek 2. Tam Yeterlilik Düzeyinde Edinilmesi Gereken
“Çekirdek Beceriler” Listesi
Ek 3. Uzmanl›k Süresince Edinilmesi Gereken
Tutumlar Listesi

TPD-MYK Türk Ceza Kanunu
Tasar›s›’ndaki Psikiyatri ile
ilgili maddeler için
de¤iﬂiklik önerisi haz›rlad›.
TBMM Adalet Komisyonu’na
baﬂvuruldu
Türk Ceza Kanunu'nun yenilenmesi sürecinde, psikiyatri ile ilgili
maddelerde psikiyatri uygulamas› ya da hukuk kuram› yönünden
sorunlar ve eksiklikler saptand›. TPD- Adli Psikiyatri BÇB taraf›ndan
haz›rlanan öneri metni MYK arac›l›¤›yla TBMM Adalet Komisyonu'na
iletildi. TPD- MYK ad›na Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Dr. Mustafa Sercan,
meslektaﬂlar›m›z› bu konuda demokratik bask› grubu oluﬂturmaya
ça¤›rd›. TPD web Sitesinde ve elektronik mektup listesinde de
yay›mlanan ça¤r› metni ve de¤iﬂiklik önerileri aﬂa¤›dad›r:
De¤erli Meslektaﬂlar›m›z,
Bilindi¤i gibi Türk Ceza Kanunu'nun
yenilenmesi sözkonusu ve bu konudaki
tasar› TBMM Adalet Komisyonu'na
gelmiﬂ ve görüﬂülmesine baﬂlanm›ﬂ
durumda. TPD Adli Psikiyatri Bilimsel
Çal›ﬂma Birimi TPD'nin TBMM
nezdinde baﬂvurusuna esas olacak bir
ön çal›ﬂma yapm›ﬂ ve bir metin
haz›rlam›ﬂt›r. TPD - MYK olarak bu
metin TBMM Adalet Komisyonu'na
iletilmiﬂ ve randevu al›nabilirse
komisyonda söz alma giriﬂimleri
baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Adli Psikiyatri BÇB taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂ de¤iﬂiklik önerileri aﬂa¤›da
sunulmaktad›r.
Mesle¤imizi do¤rudan ilgilendiren bu
yasan›n ilgili maddelerinin t›bba ve
hukuka uygun hale getirilmesi için
yap›lacak giriﬂimlerin TPD çabas› ile
s›n›rl› kalmamas› gerekti¤i
kan›s›nday›z. Bu anlamda bireysel
baﬂvurular olabilece¤i gibi, Sa¤l›k
Bakanl›¤›'n›, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›'n›, Adalet
Bakanl›¤›'n› vb. harekete geçirebilecek
çabalara da ihtiyaç var. Konu
ba¤lam›nda Bak›rköy, Samsun, Elaz›¤,

Adana, Manisa Ruh Sa¤l›¤›
Hastaneleri'nin de harekete geçmesi
TBMM Adalet Komisyonu üzerinde
meslek grubumuzun etkinli¤ini
sa¤layacak çabalar olacakt›r.
Bu metni tart›ﬂarak daha da
geliﬂtirmemiz ve meslek toplulu¤u
olarak bir demokratik bask› grubu
oluﬂturmak için el birli¤i ile çaba
göstermemiz uygun olacakt›r.
Sayg›lar›mla.
Doç. Dr. Mustafa Sercan
Genel Baﬂkan Yard›mc›s›

TÜRK CEZA KANUNU
TASARISINDA YER ALAN
PS‹K‹YATR‹ ‹LE ‹LG‹L‹
MADDELER VE DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
ÖNER‹LER‹M‹Z
Tasar›n›n beﬂinci bölümünde, ‹snat
Yetene¤ini Etkileyen Nedenler: Ak›l
hastal›¤› ve geçici hâller baﬂl›¤› alt›nda
yer alan 34. Madde’de, halen
yürürlükte olan TCK 46. Maddesine
göre farkl› olan konular ve TPD’nin
de¤iﬂiklik önerileri yan sayfadaki
taboda verilmektedir.
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TASARI

ÖNER‹LEN
Geçici Yeterlik Yürütme
Kurulu 17. 01. 2004’te ilk
toplant›s›n› yapt›

Halen yürürlükteki TCK 46-47-48. Maddeleri
34. Maddede birleﬂtirilmiﬂ ve bu maddenin
f›kralar› halinde düzenlenmiﬂti
Ceza verilmeme gerekçeleri aras›na "bilincin ve
hareket serbestli¤inin önemli derecede
azaltacak biçimde akli maluliyet" de eklenmiﬂti.

Yaln›zca bilinç ve hareket serbestisinin
tamamen ortadan kalkt›¤› durumlarda ceza
verilmemesi

Hastan›n hastaneden ç›kart›lmas› için "ﬂifa
bulmas›" yerine "tehlikelilik halinin ortadan
kalkmas›" gerekçesi getirilmiﬂti.

Bu olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirildi.

Muhafaza ve tedavi süresi her türlü suçta ve
tehlikelilik durumu kalkm›ﬂ da olsa bir y›ldan az
olamaz hükmü getirilmiﬂti.

Bu kural›n yaln›zca a¤›r cezal›k ve insana karﬂ›
suçlarda uygulanmas› önerildi.

Ak›l hastal›¤› nedeniyle ceza indirimi gerekçesi
olarak getirilen ölçüt genel ve s›n›rlar›
belirsizdi.

"Bilinç ve hareket serbestisini önemli ölçüde
etkileyen" ibaresi önerildi.

Halen yürürlükteki TCK’da 47. Maddenin
içerdi¤i iki dereceli bir ceza indirimi (1/2 ve
1/3) yerine 7 dereceli bir ceza indirimi (1/8 ve
7/8) getirilmiﬂti.

Bu olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirildi.

Halen yürürlükteki TCK’da 47. Madde
kapsam›nda yer alamayan ceza indirimi
uygulananlara t›bbi tedavi yasa kural› haline
getirilmiﬂti.

Bu olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirildi.

Geçici durumlar için yaln›zca ceza verilmemesi
seçene¤inin uygulanmas› kural› getirilmiﬂti.

Geçici durumlar için de ceza verilmemesi ve
ceza indirimi uygulamas› önerildi.

Uyuﬂturucu madde kullan›m› nedeniyle
yakalanan ve tedavisinin uygulanmas›n› isteyen
kiﬂilere yar› yar›ya ceza indirimi kural›
getirilmiﬂti.

1-Acil yoksunluk tedavisinin sa¤l›k kurulu
karar›yla ve zorunlu olmas›,
2- Yaln›zca b›rakma tedavisi gereklerine uyan
kiﬂilere ceza indirimi uygulanmas› önerildi

Sarhoﬂlu¤u itiyat haline getirenlerin ceza
verilmesi yerine hastanede muhafaza ve tedavi
edilmesi kural› korunmuﬂtu.

Yaln›zca tedavi gereklerine uyan kiﬂilere ceza
indirimi uygulanmas› önerildi

Üstteki tabloda belirtilen konular›n yan›s›ra, TCK tasar›s›nda, dünya genelinde
yap›lan ça¤daﬂ ilerlemeler do¤rultusunda yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikler
yap›lmam›ﬂt›r:

TASARI

ÖNER‹

Kiﬂi tehlikelilik hali geçip hastaneden
ç›kar›ld›ktan sonra iyilik halinin sürüp
sürmedi¤i Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n
hastaneye göndermesi ve muayenenin
sa¤lanmas› ile s›n›rl› tutulmuﬂtu.

Baﬂsavc›l›klara ba¤l› sa¤l›k ve sosyal izleme
kurulu kurulmas› ve t›bbi kontrol ve muayene
d›ﬂ›nda kiﬂilerin bu kurulca izlenmesi önerildi.

Uyuﬂturucu madde kullan›m› ba¤›ml›l›k
derecesinde ise ceza verilmemesi ve muhafaza
ve tedavi edilmesi kural› aynen korunmuﬂtu.

Kiﬂiye ceza verilmemesinin, tedavi gereklerine
uyup uymama koﬂuluna ba¤lanmas›, tedavi
gereklerine uymayanlara ceza uygulanmas›
önerildi.

Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu bütün üyelerinin
kat›l›m› ile topland›.
Bilindi¤i gibi 8 Kas›m 2003 tarihindeki TPD
Merkez Genel Kurulu’nda Türkiye Psikiyatri Derne¤i Psikiyatri Yeterlik Kurulu ‹ç Yönergesi kabul
edilmiﬂti. Bu yönerge uyar›nca Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu’na 8 üye seçilmiﬂti: Prof. Dr. Ercan
Abay, Prof. Dr. Hamdullah Ayd›n, Prof. Dr. Engin
Eker, Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete, Prof. Dr. Musa
Tosun, Prof. Dr. Zeliha Tunca, Prof. Dr. Raﬂit Tükel
ve Prof. Dr. Aylin Uluﬂahin. Yine yönerge uyar›nca
bir üyenin de MYK taraf›ndan belirlenmesi gerekiyordu. TPD-MYK bu göreve Doç. Dr. Cem Atbaﬂo¤lu’nu getirmiﬂti.
‹lk toplant›da gündeme gelen konular ve al›nan
kararlar aﬂa¤›dad›r:
1. Baﬂkanl›¤a Prof. Dr. Raﬂit Tükel, Baﬂkan Yard›mc›l›¤›na Prof. Dr. Aylin Uluﬂahin, Sekreterli¤e
Doç. Dr. Cem Atbaﬂo¤lu seçildi.
2. Yeterlik Kurulu ‹ç Yönergesi’nin Geçici Madde 3.a bendinde tan›mland›¤› biçimde, s›nava tabi
tutulmaks›z›n Yeterlik Belgesi al›nabilmesi için
gerekli koﬂullar belirlendi:
(1) PubMed ya da Medline'da yer alan uluslararas› hakemli dergilerdeki yay›nlar 2 puan, yurtiçi
hakemli dergilerdeki yay›nlar 1 puan say›lmak
üzere, son 10 y›lda toplam 10 puanl›k yay›n yapm›ﬂ olmak ve
(2) Son 5 y›lda aﬂa¤›da tan›mlanan bilimsel
toplant›lara kat›larak toplam 75 STE / CME kredisi toplam›ﬂ olmak.
(a) TTB’nin kredilendirdi¤i ulusal bilimsel toplant›lar
(b) GYYK taraf›ndan geçerlili¤i kabul edilen bir
uluslararas› kredilendirme kuruluﬂunun kredilendirdi¤i uluslararas› bilimsel toplant›lar
3. Baﬂvuruda istenecek belgeler:
- Özgeçmiﬂ
- ‹ki foto¤raf
- Nüfus cüzdan› örne¤i
- Son 10 y›lda ulusal ya da uluslararas› hakemli
dergilerde yay›mlanm›ﬂ yay›nlar›n›n listesi
- Son 5 y›lda kat›ld›¤› kredilendirilmiﬂ ulusal ve
uluslararas› bilimsel toplant›lar›n listesi ve toplant›lardan ald›¤› STE kredilerini ya da toplant›lara kat›ld›¤›n› gösterir belgeler
- Doçentlik ya da Profesörlük belgesi
- ﬁef ya da ﬁef Yard›mc›s› olarak çal›ﬂt›¤›n› gösterir belge
Baﬂvuru için adaylardan ayr›ca TPD hesab›na
50 milyon T.L. yat›rmalar› istenecektir.
4. Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu, yukarda
belirtildi¤i biçimde s›nav yap›lmaks›z›n verilecek
ilk Yeterlik Belgelerini haz›rlayacak ve bast›racakt›r.
5. E¤itim becerileri ve ölçme-de¤erlendirme
e¤itimi alm›ﬂ olmak Yeterlik Yürütme Kurulu ya da
alt kurullar›na üye olmada tercih nedeni olaca¤›ndan, TPD-MYK’dan bu e¤itimi veren kurumlarla
yaz›ﬂarak isteklilere böyle bir e¤itim olana¤› sa¤lamas› istenecektir.
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Adli Psikiyatri Yan Dal Uzmanl›¤›
Doç. Dr. Do¤an Yeﬂilbursa
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi, Adli Psikiyatri Birimi

S

a¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
ülkemizdeki t›pta uzmanl›k
e¤itimini düzenlemeye yönelik
olarak haz›rlanan T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü Tasar›s› incelendi¤inde, Adli
Psikiyatri’nin dört y›ll›k Adli T›p
ihtisas›n›n sonras›nda bir yan dal olarak
planland›¤› dikkati çekmiﬂtir. Böyle bir
düzenleme yap›l›rken öncelikle "Adli
Psikiyatri"nin tan›m› ve çal›ﬂma
alanlar›na iliﬂkin bir tan›mlama yap›lmal›,
daha sonra bu tan›ma uygun hekimlerin
sahip olmas› gereken asgari nitelikler
vurgulanmal›d›r.
Adli psikiyatri, hukuk ve psikiyatri
bilimlerinin uygulamalar› s›ras›nda
buluﬂtuklar›, iletiﬂim ve iﬂbirli¤i içinde
bulunduklar› bir aland›r. Yani, bir t›p
bilim dal› olan psikiyatrinin hukuki
uygulamalarda kendi alan›n›n bilgi
birikimi, mesleki beceri ve deneyimini
ortaya koymas› sözkonusudur. Bu
iﬂbirli¤i sürecinde adli psikiyatrinin
çal›ﬂma alanlar›, özetle: (1)psikiyatrik

TPD
web sitesini
ziyaret
ettiniz mi?
www.psikiyatri.org.tr

bilirkiﬂilik, (2)hasta oldu¤u belirlenen
kiﬂilerin tedavisi, rehabilitasyonu, topluma
yeniden kazand›r›lmas› ve medeni
haklar›n›n korunmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
Yani adli psikiyatrist temel olarak "sorumlu
olmayan hasta bireyin
cezaland›r›lmamas›n›" ve "kiﬂinin birey
olmaktan kaynaklanan haklar›n›n
korunmas›n›" sa¤lamakla yükümlüdür. Bu
yaklaﬂ›m mutlaka e¤itim, bilgi ve deneyimle
belirli, psikiyatri klinisyeni olmay›
gerektirir.
Adli t›p uzmanlar›n›n temel psikiyatri
uzmanl›k e¤itimi olmaks›z›n, adli psikiyatri
yan dal uzmanl›¤› konusunun gündeme
getirilmiﬂ olmas› bile, baﬂl› baﬂ›na psikiyatri
konusundaki bir bilgi, anlay›ﬂ ve
de¤erlendirme yanl›ﬂ›n› ortaya
koymaktad›r. Do¤rudan do¤ruya
psikiyatrik uygulamalara yönelik ileri
uzmanlaﬂmay›, adli süreç içinde psikiyatrik
özellikleri fark etme, anlama, ay›rdetme ve
psikiyatrik de¤erlendirme yapmay›, suç
iﬂlemiﬂ bireylerin tedavisini, mekana ve
tedavi koﬂullar›na iliﬂkin klinik
düzenlemeler yapmay›, psikiyatri uzmanl›k
e¤itimi sürecinde e¤itim vermeyi ve
araﬂt›rma yapmay›, genel psikiyatrik
uygulamalara iliﬂkin yasal düzenlemeler
yap›lmas› sürecinde (istemsiz yat›ﬂ, tedavi,
tedaviyi red, vb) yer almay›, psikiyatrik
uygulamalara iliﬂkin etik ve malpraktis
konular›nda inceleme, de¤erlendirme ve
yorum yapmay› gerektiren bir alanda, hiçbir
temel psikiyatri klinik nosyonu olmayan
kiﬂilerin k›sa süreli e¤itimler sonras› yetkin
ya da ehil kabul edilmeleri söz konusu
olamaz. Adli incelemelerde özelleﬂmiﬂ
olup, ancak genel t›bba iliﬂkin
donan›mlar›yla adli bilimlerle iﬂbirli¤i
yapan, yaln›zca genel t›bbi bilirkiﬂilik
hizmeti verebilecek adli t›p uzmanlar›n›n,
adli psikiyatrinin yukar›da sayd›¤›m›z
niteliklerine iliﬂkin hiçbir özelli¤e sahip
olmadan görev almalar› beklenemez. Öte
yandan hangi uzmanl›k dal›ndan olursa
olsun, klinik psikiyatriye iliﬂkin uzmanl›k
e¤itim ve deneyimi olmayan hiçbir
kimsenin klinik yaklaﬂ›mla de¤erlendirme

ve ay›r›c› tan› yaparak hukuki bir olaya
aç›kl›k getirmesi, psikiyatrik bilirkiﬂilik
yapmas› düﬂünülemez. Çünkü, bilirkiﬂinin
de kendi uzmanl›k alan›nda güncel bilgi,
beceri, e¤itim ve deneyimle, üst düzeyde bir
donan›m›n›n olmas› vazgeçilmez bir
koﬂuldur.
Ancak ülkemizde bugüne kadar süregelen
uygulamalarda, merkezler d›ﬂ›nda pratisyen
hekimlerden adli t›p hizmeti beklendi¤i
gibi, genel adli t›p uzmanlar›n›n da zaman
zaman adli psikiyatrik uygulamalarda
raportör veya bilirkiﬂi olarak yeralabildikleri
görülmektedir. Yasa ve yönetmeliklerdeki
kimi belirsizliklerden ya da eksikliklerden,
uzman da¤›l›m›n›n sa¤l›kl› olmamas›ndan
kaynaklanan bu durum uygulamada ciddi
sorunlara yolaçmaktad›r. Uzmanlaﬂman›n
ve uzman say›s›n›n yeterli olmad›¤›
koﬂullardan kalan uygulamalar yan›nda,
yürürlükte olan Adli T›p Kanunu’ndaki
t›pta uzmanlaﬂmaya ayk›r› düzenlemeler de,
önceleri gereksinimin yolaçt›¤›
uygulaman›n giderek yanl›ﬂ bir al›ﬂkanl›¤a
dönüﬂmesine ve ça¤daﬂ bilgiye ayk›r›
beklentilerin oluﬂmas›na yolaçm›ﬂt›r.
Belirli uzmanl›k alanlar›nda çal›ﬂan
bireylerin çal›ﬂmalar›n› kendi disiplinlerinin
gereklerine uygun olarak yapmalar›,
konuyla ilintili olabilecek alanlara ilgilerini
bireysel düzeyde sürdürmelerinin etik bir
sorun oluﬂturmayaca¤›, ancak alt› boﬂ resmi
etiketler edinilmesi durumunda
yaﬂanabilecek sorunlar›n da ay›rd›nda
olmalar› beklenmelidir. Ancak psikiyatri
uzmanl›k e¤itimi sonras›nda edinilebilecek
bir yeterlili¤in, her on y›lda bir
de¤erlendirilerek yeniden
sertifikaland›r›lmas›n›n söz konusu oldu¤u
bat›daki uygulamalarla k›yasland›¤›nda,
adli t›bb›n bir yan dal› olarak adli psikiyatri
uzmanl›¤›n›n, ülkemizdeki her alanda çok
yayg›n "ben yapt›m oldu"
uygulamalar›ndan farks›z oldu¤u bir an
önce görülmeli, bu hatal› ve ça¤d›ﬂ› gidiﬂe
izin verilmemelidir.
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Cömertlik zaman› de¤il!
Doç. Dr. Haluk Asuman Savaﬂ
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri ABD
Her ﬂey psikiyatri grubuna Doç. Dr. Hamdi
Tutkun’un bir mail atmas›yla baﬂlad›...
Sa¤l›k Bakanl›¤› sitesinde tart›ﬂmaya aç›lan
T›pta Uzmanl›k Tasar›s› Tasla¤›nda
tan›mlanan ihtisas alanlar› içerisinde üst
ihtisas› olmayan birkaç alandan birisi de
psikiyatri idi. ‹ﬂin ilginç yan› bir çok ülkede
psikiyatri dal›n›n bir üst ihtisas› olarak
tan›mlanm›ﬂ bulunan Adli Psikiyatri’nin
Psikiyatri’nin de¤il Adli T›p disiplinin bir
üst ihtisas› olarak tan›mlanm›ﬂ olmas›yd›.
Adli T›p uzmanlar›n›n tasar› kabul edilirse
bu üst ihtisaslar›n› nerede yapacaklar›, Adli
T›p uzmanlar›n›n üst ihtisas yapmas›na
muhtemelen e¤itim vererek katk›da
bulunacak psikiyatristlerin kendilerinin bu
üst ihtisas› yapamayacak olmalar›, Adli T›p
uzmanlar›n›n bu üst ihtisastan sonra
psikiyatrist olarak çal›ﬂabilecekleri
endiﬂeleri dile getiriliyordu. Bunun üzerine
k›sa bir mail trafi¤i yaﬂand› psikiyatri
grubunda. Çok s›cak bir gündem maddesi
haline gelmedi. Yaklaﬂ›k bir ay içerisinde
tekrarlar ve konuya dolayl› de¤inenler hariç
do¤rudan üst ihtisasla ilgili olarak bu
sorunla ilgilenen sadece 11 mail vard›.
Öncelikle Bak›rköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi Baﬂhekimi Prof. Dr.
Musa Tosun bu yanl›ﬂl›¤›n giderilmesi
konusunda Sa¤l›k bakanl›¤› nezdinde
giriﬂimlerde bulunacaklar›n› belirtiyordu.
Ard›ndan Doç. Dr. Do¤an Yeﬂilbursa bu
konuda Adli Psikiyatri Çal›ﬂma Grubu
ad›na görüﬂlerini iletiyor ve Dünya’daki
durum hakk›nda bilgi veriyordu. Bu arada
ben de Adli T›p uzmanlar›n›n bu el
çabuklu¤una dikkati çekip acil harekete
geçmemiz gerekti¤ini, Türkiye Psikiyatri
Derne¤i (TPD) yönetiminin müdahil olmas›,
Bakanl›k yahut Sa¤l›k E¤itimi Genel
Müdürlü¤ü nezdinde giriﬂimde
bulunulmas› gerekti¤ini belirttim. Meslek
grubu olarak bu duruma tepkilerimizi
ortaya koymaya baﬂlad›k. Tart›ﬂmaya
kat›lanlardan Prof. Dr. Cahide Ayd›n da
Çocuk Psikiyatrisi hastalar› için ayr›ca bir
Adli Çocuk Psikiyatrisi üst ihtisas›n›n
tan›mlanmas› ve bu üst ihtisas› da çocuk
psikiyatristlerinin yapmas› gerekti¤ine
iliﬂkin düﬂüncelerini dile getirdi. Doç. Dr.
Mustafa Sercan konuyu bir mesleki alan
savunmas› olarak gördüklerini ve Adli
Psikiyatri Bilimsel Çal›ﬂma grubunun
gündemine getireceklerini belirtti.
Zannederim o günlerde dernek web

sitesinde anketin aç›lmas› da onun fikriydi.
Derne¤in web sitesindeki anket kat›lanlara
Adli Psikiyatrinin hangi alan›n yan dal›
olmas› gerekti¤ini soruyordu.
Prof. Dr. ‹smet K›rp›nar da sorunun Adli
Psikiyatri ile s›n›rl› kalmad›¤› ve yurt
d›ﬂ›nda psikiyatristlerin üst ihtisas alan›
olan uyku bozukluklar›, geropsikiyatri, gibi
alanlar›n da tehdit alt›nda oldu¤unu
ekliyordu. Bugünlerde psikiyatristlerin
görüﬂlerinin yans›d›¤›n› varsayd›¤›m›z Adli
Psikiyatri Üst ‹htisas› konusunda TPD
resmi sitesinde oylamaya aç›lm›ﬂ bulunan
ankette ilginç bir de¤iﬂiklik gözleniyor;
hat›rlad›¤›m kadar›yla 100 kadar oy
kullan›ld›¤›nda oranlar yaklaﬂ›k olarak
ﬂöyleydi: "Adli psikiyatri dogall›kla Adli
T›p'›n yan dal›d›r. Adli T›p uzmanlar›n›n
psikiyatri egitimi almas›yla elde edilir." ve
"Adli Psikiyatri hem adli t›p uzmanlar›n›n,
hem psikiyatri uzmanlar›n›n yan dal
uzmanl›g› alabilecekleri bir aland›r."
Seçeneklerinin toplam› 29% ve "Adli
psikiyatri do¤all›kla Psikiyatri'nin yan
dal›d›r. Psikiyatri e¤itimi içinde yer al›r.
Yan dal uzmanl›¤› da psikiyatri içinde
verilir." seçene¤i ise 71 %. Bugünlerde
(17.01.2004) 289 oy kullan›ld›ktan sonra az
önce anket sonuçlar›n› gözden geçirdim; ‹lk
iki seçene¤in toplam› %59'a yükselmiﬂ ve
üçüncü seçenek yani psikiyatrinin üst
ihtisas› oldu¤unu söyleyenler ise 41%' e
gerilemiﬂ! Bu çok anlaml› bir sonuç ve bu
e¤ilim devam ederse Adli Psikiyatri Üst
ihtisas›n› sadece psikiyatristlerin yapmas›
gerekti¤ini düﬂünenlerin küçük bir az›nl›k
olarak kalaca¤› anlaﬂ›l›yor! Bu duruma
mesleki s›n›rlar›m›z› korumak ad›na
"üzücü" demek mümkün.
Fakat gerçek bu mu acaba? Benim bir
komplo teorim var; Herkese aç›k olan TPD
sitesinde bir anket yap›ld›¤›ndan Adli T›p
mesle¤i mensuplar› haberdar
oldular ve oy kullan›yorlar! Neden
olmas›n? Bakm›ﬂs›n›z sonuçta
psikiyatristlerin bu üst ihtisas› yapmamalar›
gerekti¤i sonucu bile ç›kar. Oysa t›bbi
alanda do¤rudan etkilendi¤imiz ülkelerden
ABD’de Adli Psikiyatri Üst ‹htisas›
yapabilmek için öncelikle psikiyatri
ihtisas›n› tamamlanm›ﬂ olmas› gerekiyor.
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesinde (BRSHH) ihtisas yaparken ve
sonras›nda Adli Psikiyatri Birimi’nde 3 y›l
uzman olarak çal›ﬂ›rken ö¤rendiklerim

aras›nda en farkl› bilgilerin Adli
Psikiyatri alan›nda, Alkol Madde
Kullan›m Bozukluklar› Alanlar›nda
oldu¤unu düﬂünüyorum ki bu alanlar
pek çok ülkede psikiyatri e¤itiminin
zorunlu e¤itim rotasyon baﬂl›klar› ve
ayr›ca da üst ihtisas alanlar›. BRSHH
ülkenin en köklü psikiyatri kurumu ve
e¤itim tecrübesi de en eski olan
kuruluﬂlardan. Orada uzun y›llard›r ayr›
bir birim olarak örgütlenmiﬂ bulunan
Adli Psikiyatri’nin tecrübesinden bu
anlamda yararlanmak gerekir.
Üniversitelerde nispeten adli psikiyatrik
baﬂvurular daha az say›da gerçekleﬂiyor
olabilir. Meslekdaﬂlar›m›z Adli
Psikiyatri konusunu çok ilgiye lay›k
"s›cak" bir konu olarak do¤rudan kendi
mesleki ilgi alanlar› içerisinde bulmuyor
olabilirler. Üniversitemizde baﬂlarda
Adli T›p Ana Bilim Dal›’na gelen
bilirkiﬂilik talepleri bizlere konsultasyon
yolu ile ulaﬂ›yordu ve raporlar Adli T›p
ABD imzas› ile ç›k›yordu. Bu konudaki
›srarlar›m›z sonucunda art›k raporlar
her iki dal›n da imzalar› ile
düzenlenmektedir. Asl›nda bu anlamda
ba¤›ms›z Adli Psikiyatri Üniteleri
oluﬂturuldu¤unda art›k raporlar o birim
taraf›ndan tamamen ba¤›ms›z bir
biçimde düzenlenebilecektir. Silahl›
Kuvvetlerin mahkemeleri dahil bir çok
adli süreçte psikiyatri çok önemli ve
stratejik bir rol oynamaktad›r. Bu
konuda Dr. Enver Gül’ün kurulan aile
mahkemelerinin kendisinden bilirkiﬂilik
talebi ile ilgili yaz›s› Psikiyatri Grubu
için uyar›c› olmal›d›r diye
düﬂünüyorum. Dünya’n›n y›llard›r
uygulad›¤› üst ihtisas kategorilerinin
Türkiye’ye adaptasyonundan baﬂka
seçenekler boﬂuna enerji harcamak
olacakt›r.Türk Psikiyatrisi’nin önüne ilk
kez bir üst ihtisas imkan› geliyor ve
fakat psikiyatristler çok cömert, bunu
tüm dünyan›n aksine Adli T›p
uzmanlar›na veriyorlar ya da onlarla
paylaﬂma e¤ilimine giriyorlar (anket
sonuçlar›na dikkat!). Psikiyatristler
tehdit alt›nda kald›klar› durumlarda
dahi fazlaca "iyi niyetli" davran›yorlar,
herhalde bu "yap›lar›ndaki do¤al empati
e¤ilimi nedeniyle olsa gerek" diye
düﬂünüyorum...
Son Söz: Yanl›ﬂ Hesap Ba¤dat’tan
döner.
Hamiﬂ: Yaz›n›n yaz›ld›¤› süre zarf›nda
(1 gün) 16 oyun sadece 1’i
psikiyatristlerin bu üst ihtisas› yapmas›
gerekti¤ini belirtiyordu ve oran yaz›n›n
içinde vurguland›¤› %41’den %40’a
gerilemiﬂti!

10
Türkiye Psikiyatri Derne¤i

Bülteni

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI:

Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itim Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Psikiyatri Derne¤i’ne ülkemizde ve Avrupa Birli¤i
ülkelerinde psikiyatri asistan ve uzmanlar›n›n say›lar›n› ve olmas› gereken duruma iliﬂkin görüﬂünü sormuﬂtur. Bu
soruya yan›t vermek üzere uygun kaynaklar araﬂt›r›lm›ﬂ ve TPD ﬂubelerinden veriler toplanm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na iletilmek üzere toplanan ve TPD görüﬂüne dayanak oluﬂturan veriler ve önerilerimiz sunulmaktad›r.
1. Avrupa Birli¤i ülkelerinde
psikiyatri uzman ve asistanlar›n›n
say›lar› 10 y›l arayla saptanmaktad›r.
2002 say›m›na ulaﬂamad›¤›m›zdan
1992 y›l›n›n psikiyatri uzman ve
asistan say›lar› ve 100.000 kiﬂiye
düﬂen say›lar› Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir. Bu listeye göre Avrupa
Birli¤i ülkelerinde 100.000 kiﬂiye

Avrupa ortalamas›na göre ülkemizdeki
psikiyatri uzman› say›s› 0.15
düzeyindedir. Bu oran Avrupa Birli¤i
ülkeleri içinde en düﬂük uzman say›s›
olan ülkeye göre 0.30 (1.35 / 4.54), en
yüksek uzman say›s› olan ülkeye göre
ise 0.07 düzeyindedir.

düﬂen psikiyatri uzman› say›s›
ortalamas› 9.00’dur [en düﬂük 4.54
(‹ngiltere), en yüksek 18.40 (Fransa)];
psikiyatri asistan› say›s› ise 1.10
(‹spanya) ile 7.97 (‹rlanda) aras›nda
de¤iﬂmektedir. Ülkemizde 100.000
kiﬂiye düﬂen psikiyatri uzman› say›s›
1.35; psikiyatri asistan› say›s› ise
0.60’d›r.

Tablo 1. AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ÜLKELER‹NDE PS‹K‹YATR‹ UZMAN VE AS‹STAN SAYILARI / ORANLARI (1992)
ülke

Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
‹rlanda
Hollanda
Portekiz
‹ngiltere
‹spanya
Avusturya
Finlandiya
‹zlanda
‹sveç
‹sviçre
TÜRK‹YE

psikiyatriuzman›

100.000 düﬂen
kiﬂiye psikiyatri
uzman› say›s›

asistan

1608
467
10300
9800
1428
209
1600
585
2500
2445
481
670
45
1200
1000

16.08
8.40
18.40
15.10
14.30
5.97
10.70
5.90
4.54
6.40
6.25
13.40
17.30
16.95
14.29

243
130
1130
4000
190
279
253
152
2300
431
?
257
11
442
310

950

1.35

420

2. Avrupa Birli¤i ülkelerinde 10 y›ll›k
dilimlere göre psikiyatri uzman ve
asistan say›s›n›n geliﬂimine
bak›ld›¤›nda (Tablo 2) % 11’lik bir
düﬂüﬂ gösteren ‹rlanda d›ﬂ›nda
hepsinde uzman say›s› art›ﬂ›
görülmektedir. Yirmi y›lda en az
uzman art›ﬂ› 1.14 ile ‹ngiltere’de, en
çok art›ﬂ ise 5.58 ile Fransa’da
gerçekleﬂmiﬂtir.
3. Dünya genelinde 100.000 kiﬂiye
düﬂen psikiyatri uzman› say›s› 3.96,
Avrupa genelinde 9.00, ülkemizde ise

ülke nüfusu

toplam
psikiyatri hekimi

100.000 kiﬂiye
düﬂen toplam
psikiyatri hekimi

2.43
2.40
2.02
6.15
1.90
7.97
1.70
1.52
4.20
1.10
?
5.14
4.23
5.14
4.43

1851
597
11430
13800
1618
488
1853
737
4800
2876
?
927
56
1642
1310

18.51
10.80
20.42
21.25
16.20
13.94
12.4
7.42
8.74
7.50
6.25?
18.54
21.53
22.09
18.72

10.000.000
5.500.000
56.000.000
65.000.000
10.000.000
3.500.000
15.000.000
10.000.000
55.000.000
38.000.000
7.700.000
5.000.000
260.000
8.600
7.000.000

0.60

1370

1.95

70.000.000

100.000 kiﬂiye
düﬂen psikiyatri
asistan› say›s›

1.35’dir (Tablo 3). Bu say› ülkemizin
dünya s›ralamas›nda oldukça geri bir
yerde bulundu¤unu göstermektedir .
4. Ülkemizdeki uzman say›s›n›n Dünya
ortalamas›na ulaﬂarak geçmesi ve
Avrupa ortalamas›na yaklaﬂmas› için
yavaﬂ ve kademeli bir ﬂekilde asistan
say›s›n›n art›r›lmas› gerekmektedir. 10
y›lda ülke nüfusunun artmad›¤›
varsay›larak günümüzde Dünya
Geneli’nde saptanan say›ya ulaﬂ›lmas›,
20 y›lda Avrupa standard›na ulaﬂ›lmas›
için önerimiz Tablo 4’de gösterilmiﬂtir.

5. Öte yandan psikiyatri uzman›
yetiﬂtirilmesinin tek yönünün say›
art›r›m› olmad›¤› aç›kt›r. Bu ba¤lamda,
a) Psikiyatri uzmanl›k e¤itiminin
ülke genelinde standardize
edilmesi, Türkiye standard›n›n
Avrupa standard›na
uydurulmas› için gerekli
düzeltmeler yap›lmas›;
b) Psikiyatri e¤itim ve hizmet
kurumlar›n›n say› ve tedavi
olanaklar›n›n Avrupa
standartlar›na uydurulmas›;
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VER‹LER, GÖRÜﬁLER, ÖNER‹LER...
Tablo 2. YILLARA GÖRE 100.000 DÜﬁEN K‹ﬁ‹YE UZMAN – AS‹STAN SAYISI
Uzman

Ülke

Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
‹rlanda
Hollanda
Portekiz
‹ngiltere
‹spanya
Avusturya
Finlandiya
‹zlanda
‹sveç
‹sviçre

Asistan

1972

1982

1992

Art›ﬂ Oran›

1972

1982

1992

6.20
6.10
3.30
4.70
5.40
6.70
6.70
1.40
4.00
3.60
4.30
4.70
5.40
5.60
7.60

10.00
8.40
3.70
8.20
6.70
2.30
3.5
3.90
5.70
12.70
9.70
-

16.08
8.40
18.40
15.10
14.30
5.97
10.70
5.90
4.54
6.40
6.25
13.40
17.30
16.95
14.29

2.59
1.38
5.58
3.21
2.65
0.89
1.60
4.21
1.14
1.78
1.45
2.85
3.20
3.03
1.88

4.10
0.20
2.20
0.50
2.80
0.50
0.50
3.00
4.50
2.50
4.00

2.10
0.50
0.70
2.30
4.00
0.90
3.10
3.60
-

2.43
2.40
2.02
6.15
1.90
7.97
1.70
1.52
4.20
1.10
5.14
4.23
5.14
4.43

c) Psikiyatri uzmanlar›n›n çal›ﬂma
koﬂullar›n›n ve ücret de dahil
olmak üzere özlük haklar›n›n
Avrupa standartlar›na
uydurulmas›;

Tablo 3. Günümüzde Dünya, Avrupa genel‹ ve Türk‹ye’de Ps‹k‹yatr‹ UzmanI sayIsI
100.000 kiﬂiye düﬂen psikiyatri uzman› say›s›
Dünya

d) Psikiyatrik hastalar›n tedavi ve
medeni haklar›n›n korunmas›
için yasal düzenlemeler
yap›lmas›;
e) Fen ve Edebiyat Fakülteleri’nin
ve E¤itim Fakültelerinin
Psikoloji ya da Rehberlik ve
Psikolojik Dan›ﬂmanl›k
bölümlerinden mezun kiﬂilerin
özel veya resmi birim ya da
kurumlarda verece¤i ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin kurala ba¤lanmas›
ve denetlenmesiyle ilgili ilkelerin
belirlenmesi zorunludur.
Bu alanlarda da gerekli düzeltmeler
yap›lmadan yaln›zca uzman say›s›n›
art›rman›n ülkemizde ruh sa¤l›¤›
alan›ndaki sorunlar› çözemeyece¤ini
söylemek kehanet olmayacakt›r.

3.96

Avrupa

9.00

Türkiye

1.35

Tablo 4. Ülkem‹zdek‹ ps‹k‹yatr‹ uzmanI sayIsInI artIrmak üzere y‹rm‹ yIllIk gelecek tahm‹n‹
öner‹m‹z

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Psikiyatri
uzman› say›s›

100.000 kiﬂiye
düﬂen
psikiyatri uzman›

Psikiyatri
asistan› say›s›

100.000 kiﬂiye düﬂen
psikiyatri asistan›

950
1050
1150
1300
1450
1600
1900
2100
2300
2600
2820
3140
3360
3580
3800
4020
4320
4620
4820
5020
5320

1.35
1,50
1.65
1.86
1.93
2.13
2.71
3.00
3.29
3.71
4.03
4.49
4.80
5.11
5.43
5.74
6.17
6.60
6.89
7.17
7.60

420
700
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

0.60
1.00
1.42
1.42
1.42
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
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IX. TIPTA UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ KURULTAYI
Prof. Dr. Raﬂit Tükel

HABER
15 ve 20 Kas›m 2003
tarihlerinde ‹stanbul’da
yap›lan terör sald›r›lar›ndan
sonra Türkiye Psikiyatri
Derne¤i ve ‹stanbul Tabip
Odas› ortak bir bas›n
aç›klamas› yapt›lar.

BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye, yak›n co¤rafyas›nda
savaﬂlarla sar›ld›¤› bu dönemde,
‹stanbul’da yaﬂayan insanlar›m›za
do¤rudan yöneltilen ve peﬂpeﬂe gelen
ﬂiddet eylemleri sonucunda bir kez
daha derinden sars›lm›ﬂt›r.
Çok say›da insan›m›z›n ölümü ve
yaralanmas› ile sonuçlanan bu
sald›r›lar› büyük bir üzüntü ile
karﬂ›l›yoruz. Sald›r› insan›n ve
toplumun bütünlü¤ünü yok etmeye
yönelik bir ﬂiddet eylemidir. Sald›r›y›
düzenleyenlerin h›zla tespiti ve
yarg›ya intikalinin kamu vicdan› ve
toplumun ruh sa¤l›¤› için önem
taﬂ›d›¤›n›, bu üzücü süreçte toplumun
do¤ru bilgilendirilmesinin ve bunu
yaparken dehﬂetin
körüklenmemesinin gere¤ini
vurgulamak isteriz. Al›nacak
önlemlerin demokratik iﬂleyiﬂte
aksamalara yol açmamas› gerekti¤ini,
bu tür bir aksaman›n ﬂiddet eylemleri
ile karﬂ› karﬂ›ya kalan insanlar›m›z›
daha da örseleyecek bir tutum
oldu¤unu vurgulamay› bir bir görev
olarak görüyoruz.
‹stanbul Tabip Odas› ve Türkiye
Psikiyatri Derne¤i olarak bu sald›r›lar›
k›nad›¤›m›z› bildirir, bu sald›r›lardan
do¤rudan veya dolayl› olarak
etkilenen tüm ‹stanbullular›n bu
sald›r›n›n etkileriyle baﬂ edebilmesini
sa¤lamak için haz›rlad›¤›m›z
bilgilendirme materyalini* bas›n›m›za
ve kamuoyuna sunar›z.

*Bilgilendirme broﬂürü, aç›klamadan sonra
‹stanbul’daki bütün hastanelerin baﬂhekimlerine
gönderilmiﬂtir.

TTB-UDKK Türkiye Psikiyatri Derne¤i Temsilcisi
IX.T›pta Uzmanl›k Kurultay› 6-7 Aral›k 2003 tarihlerinde ‹zmir'de Ege Üniversitesi
Atatürk Kültür Merkezi'nde yap›lm›ﬂt›r. Kurultay'da "Yeni Yasa ve Yönetmeliklerin
Sa¤l›k Ortam›na Etkileri", "T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ‹lgili Sorunlar", "T›pta Uzmanl›k
E¤itiminde Dünya Uygulamalar› ve Uluslararas› Standartlar", "Türkiye'de Yeterlilik
Kurullar›: Yap›lanlar ve Sorunlar", "UDKK ve Uzmanl›k Derneklerinin Karﬂ›l›kl›
Beklentileri", "Asistanlar›n Özlük Haklar› ve Örgütlenme Sorunlar›" konular› ele al›nm›ﬂt›r.
"T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ‹lgili Sorunlar" paneline konuﬂmac› olarak kat›lan
Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itimi Genel Müdürü Dr.Çetin Dinçel'in verdi¤i bilgilerden
yeni bir T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü'nün haz›rlanmakta oldu¤u; yeni Tüzükte, daha önce
Dan›ﬂtay taraf›ndan "sürekli kurul" özelli¤inde oldu¤u için Tüzükle de¤il, yasayla
kurulmas› gerekti¤inden hareketle yürütmesi durdurulan T›pta Uzmanl›k Kurulu'nun,
yetkileri k›s›tlanm›ﬂ bir dan›ﬂma kurulu niteli¤inde yer alaca¤› ö¤renilmiﬂtir.
Türkiye'de Yeterlilik Kurullar›yla ilgili yap›lanlar›n ve çeﬂitli aﬂamalarda
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤› toplant›da, Kurultaya kat›lan dernekler Yeterlilik
Kurulu süreçlerini ve geldikleri aﬂamay› aktarm›ﬂlard›r. Kurultay›n bu bölümünde,
kat›l›mc›lara, Türkiye Psikiyatri Derne¤i bünyesinde gerçekleﬂtirilen Psikiyatri
Yeterlilik Kurulu çal›ﬂmalar› konusunda bilgi verilmiﬂtir.
Kurultay'da yer alan bir di¤er etkinlik; "Uzmanl›k Dernekleri Çal›ﬂma Alanlar›",
"Yan Dallar", "Uzmanl›k E¤itimi Program› ve Tasar›m› (Müfredat ve Rotasyonlar)",
"Ölçme ve De¤erlendirme" konular›nda paralel olarak yap›lan Çal›ﬂtaylar olmuﬂtur.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i'ni temsilen kat›lm›ﬂ oldu¤um "Uzmanl›k E¤itimi Program›
ve Tasar›m› Çal›ﬂtay›"nda, program geliﬂtirmeyle ilgili bir bilgilendirme sunumunun
ard›ndan, üç grup halinde, uzmanl›k e¤itimi program› geliﬂtirme sürecinin baz›
önemli basamaklar› üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kurultay'da dikkati çeken bir baﬂka geliﬂme asistanlar›n geçmiﬂ y›llara oranla
toplant›lara say›ca fazla ve etkin olarak kat›l›mlar› olmuﬂtur. Ayr›ca, Ankara, ‹zmir ve
‹stanbul Tabip Odalar› Asistan Komisyonlar› ve Türkiye Psikiyatri Derne¤i Asistan
Çal›ﬂma Birimi'nin öncülü¤ünde haz›rlanm›ﬂ olan TTB-Asistan Hekim Koordinasyon
Kurulu Yönetmeli¤i Taslak Önerisi, görüﬂ ve önerileri almak üzere Kurultay üyelerine
da¤›t›lm›ﬂt›r.
Kurultay bitiminde yay›mlanan Sonuç Bildirgesi’nden baz› önemli baﬂl›klar
aﬂa¤›da verilmiﬂtir.

IX. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› Sonuç Bildirgesi’nden maddeler
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü, uzmanl›k e¤itimi ile ilgili
taraflar›n; T›p Fakülteleri, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
SSK, Türk Tabipler Birli¤i ve Uzmanl›k
Derneklerinin eﬂit ölçüde kat›l›mlar›n›
sa¤lamal›d›r.
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü, e¤itimle ilgili kararlarda
bilimsel, nesnel, ﬂeffaf, kat›l›mc›, adil olarak t›pta
uzmanl›k alan›nda dünyadaki geliﬂmeleri ülke
gereksinimleri ve gerçekleri ile birlikte
de¤erlendirerek, t›pta uzmanl›k e¤itiminin toplumun
sa¤l›k gereksinimlerine yan›t verebilecek yüksek
kalitede ve eriﬂilebilir niteliklerde olmas›n›
sa¤lamal›d›r.
Uzmanl›k dernekleri, uzmanl›k ö¤rencilerinin
sorunlar›n›, kendi sorunlar› olarak ele almal›,
uzmanl›k ö¤rencilerinin derneklerde aktif olarak
görev almalar› sa¤lanmal›d›r.
TTB-UDKK ve dernekler insan gücü planlamas›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› içerisinde aktif rol almal›d›r.
Klinik uygulamalar›n standardize edilebilmeleri
için uzmanl›k dernekleri taraf›ndan kan›ta dayal›
klavuzlar›n haz›rlanmas› ve çekirdek e¤itim
programlar›n›n belirlenmesi gereklidir.

TTB-UDKK her ana dal ile ilgili gerekli yan dallar›
saptamal› ve bu yan dallar›n oluﬂturulmas›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile koordinasyonu sa¤lamal›d›r.
Uzmanl›k e¤itimi program› ve tasar›m› (müfredat
ve rotasyonlar) uzmanl›k dernekleri taraf›ndan
yönlendirilmelidir. Uzmanl›k derneklerinin
uzmanl›k e¤itim programlar›n› geliﬂtirmeden önce
bu konuda e¤itim almalar› önemlidir.
Tüm alanlarda uzmanl›k e¤itimi programlar›
(çekirdek müfredat ve uygulamalar) hasta ve hasta
yak›nlar› haklar› konular›n› içermelidir. Bu konuya
gereken önem verilmelidir.
Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2004 y›l›nda e¤itim
hastanelerinde döner sermaye ücretlendirmesini
performansa ba¤lamak istemektedir. Sa¤l›k
alan›nda performans saptamas› son derece güç,
uygulanmas› neredeyse imkans›z bir yaklaﬂ›md›r.
Örne¤in çok hasta tedavi etmeyi performans
ücretlendirmesiyle özendirmek koruyucu
hekimli¤i tehdit eder. Ayr›ca bu yaklaﬂ›m e¤itim
ortam›n› e¤itim alanlar aç›s›ndan oldukça
olumsuz etkileyecek, çal›ﬂma bar›ﬂ›n› da riske
edecektir. Daha bir çok sak›ncalar› bulunan bu
uygulama kabul edilemez.
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önemli duyuru

“‹yi düﬂün”...do¤ru karar ver
refrontal korteksin biliﬂsel ve
davran›ﬂsal özelliklere olan etkisi
yap›lan çok say›da araﬂt›rma ile daha
iyi anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu konuyla ilgili
ilk ipuçlar› nöroloji hastalar›ndan elde
edilmiﬂ. Lezyonlu hastalarda ortaya ç›kan
belirtiler, bir yandan normal beyin
iﬂlevlerinin tan›mlanmas›na yard›mc›
olurken, diger yandan iliﬂkili anatomik
bölgelere ›ﬂ›k tutuyor. Farkl› bölge
hasarlar› ile farkl› beyin iﬂlevleri
bozuluyor. Örnegin orbitofrontal korteks
hasar› olan kiﬂilerde karar verme yetisinde
bozulma oldu¤u görülmüﬂ. Karar verme,
alternatif sonuçlar aras›nda en cok
dikkatimizi çekeni seçmemiz olarak
tan›mlanabilir. Bunun için,
davran›ﬂlar›m›z›n muhtemel sonuçlar›n›
de¤erlendirir ve bizim için yararl› olan›
seçeriz. Karar verme sürecine kat›lan beyin
bölgelerini daha iyi anlamam›za yard›mc›
olabilecek bir araﬂt›rmaya k›saca de¤inmek
istiyorum.

P

Sa¤l›kl› ve orbitofrontal hasar› olan
kiﬂilerle yap›lan bir çal›ﬂmada, deneklerin
kumar testine verdikleri tepkiler
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ. Kumar testi, iki ayr› ka¤›t
destesinden oluﬂuyor. Birinci desteden
seçilen ka¤›tlarda kazanç ve zarar miktar›
düﬂükken, diger destede tam tersi söz
konusu. Sa¤l›kl› kiﬂiler, birkaç al›ﬂt›rma
sonras›nda güvenli desteyi tercih etmeyi
ö¤renirken, orbitofrontal lezyonlu kiﬂilerin
yüksek risk almaya devam ettikleri
görülmüﬂ. Deneklerin test s›ras›ndaki
otonomik yan›tlar› da (deri iletkenlik
yan›t›) de¤erlendirilmiﬂ. Sa¤l›kl› kiﬂilerde
seçim öncesinde otonomik yan›t oluﬂtu¤u
gözlenmis. Bu yan›t, özellikle riskli seçim
öncesinde daha belirgin olarak ortaya
ç›k›yor. Oysa orbitofrontal hasarl› kiﬂilerde
bu otonomik yan›t gözlenmiyor.
Sözü edilen otonomik yan›t "bedensel
belirteç" olarak görev görüyor. Bu "yararl›
sinyal" hem karar verme sürecini
h›zland›r›yor, hem de bizi do¤ru karar
vermeye yöneltiyor. Orbitofrontal lezyonu
olan kiﬂilerin tekrarlayan biçimde risk
almaya devam etmelerinin nedeni,

otonomik yan›t›n ortaya ç›kmas›ndaki
bozukluk diye düﬂünülüyor.
Karar verme elbette tek baﬂ›na
orbitofrontal korteksin iﬂlevi de¤il.
Kortikal ve subkortikal ba¤lant›lar› ile
birlikte orbitofrontal korteks, nöral
sistemin önemli bir parças› olarak
de¤erlendiriliyor. Karar verme sürecinde,
ald›¤›m›z veya almay› bekledi¤imiz ödülün
de¤erini orbitofrontal korteks temsil ediyor
diye düﬂünülüyor. Bu ﬂekilde beklenilen
de¤ere ba¤l› olarak davran›ﬂ›m›z›
yönetebiliyor, di¤er bir deyiﬂle karar
veriyoruz.
Karar verme sürecinden söz ederken,
duygular›n etkisine, yani orbitofrontal
korteks - amigdala etkileﬂmesine
de¤inmeden geçilemez. Bilindi¤i gibi
amigdala bellek üzerine güçlendirici etkiye
sahip. Benzer bir mekanizmayla karar
verme sürecine de etki etti¤i düﬂünülen
amigdalan›n orbitofrontal korteks ile
karﬂ›l›kl› ba¤lant›lar› var. Bu etki ile,
orbitofrontal korteks lezyonlu kiﬂilerin,
kendi yasamlar›nda yapt›klar› yanl›ﬂlardan
daha az ﬂey ö¤rendikleri ve bu nedenle
hatalar› tekrar ettikleri ileri sürülüyor.
Bu bulgular, do¤ru karar vermenin yaln›zca
biliﬂsel bir süreç olmad›¤›n›, otonomik ve
duygusal geribildirimlerin kritik rol
oynad›¤›n› gösteriyor.
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Bechara A, Damasio H ve Damasio AR (2000)
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Cortex. Cerebral Cortex, Vol. 10, No. 3, 295-307.

B‹L‹M, ET‹K VE
DAYANIﬁMA ‹Ç‹N 8. BAHAR
SEMPOZYUMU’NDA
BULUﬁALIM
Bu y›l Bahar Sempozyumu 14-18 Nisan tarihleri
aras›nda yap›l›yor. Türkiye Psikiyatri Derne¤inin y›ll›k
toplant›s› olan Bahar Sempozyumlar›’nda her zaman
meslek alan›m›za iliﬂkin tart›ﬂmalar ve çal›ﬂma birimleri
önemli yer tutar. Geleneksel oturumlar›m›z›n yan›nda,
bu y›l çok farkl› alanlardan, konusunda deneyimli
uzmanlar›n konuﬂmalar›na yer verdik.
Uluda¤ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Ayda Tekok K›l›ç, "Psikiyatrik Bozukluklarda
Biliﬂsel ‹ﬂlevler Nas›l De¤erlendirilmeli ve
Araﬂt›r›lmal›?" baﬂl›kl› bir uzmanla buluﬂma saatinde
bizlerle olacak. Ayda Tekok K›l›ç, State University of
New York'da (Buffalo) Biliﬂsel Nörobilim Doktoras›
yapt›. Özellikleri göz önüne al›n›nca, K›l›ç’›n ülkemizde
bu alanda en uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂilerden birisi oldu¤unu ve
toplant›n›n çok ö¤retici olaca¤›n› söylemek güç
olmayacakt›r.
Dr. Serdar Dursun, Manchester Üniversitesi,
Nörobilim ve Psikiyatri Ünitesinde çal›ﬂ›yor. Bahar
Sempozyumunda birçok etkinli¤e kat›lacak. Kendi
çal›ﬂma konusu olan "ﬁizofrenide glutamat ve nitrik
oksit bozuklu¤u:Molekülden klini¤e do¤ru yeni
geliﬂmeler" üzerine bir konferans verecek. Dr. Serdar
Dursun’un iki kursu Bahar Sempozyumunda yer al›yor.
Bunlar; "Biyolojik psikiyatri ve psikofarmakolojide
araﬂt›rma konular› ve olanaklar›" ve "Bilimsel
araﬂt›rma protokolü nas›l yaz›l›r?". Her ikisinin de
merakl›lar› için yararl› olaca¤› inanc›nday›z.
Bu y›l bir yabanc› konu¤umuz var. Londra
Üniversitesi Travma Biriminden Psikiyatrist Dr. Felicity
de Zulueta. Kendisi "The Traumatic Roots of
Destructiveness: From Pain to Violence" isimli kitab›n
yazar›. 8. Bahar Sempozyumunda "Kiﬂilik
Bozukluklar›nda ﬁiddeti Anlama" isimli bir konferans
verecek. Kendisi ayn› zamanda, "Tecavüze u¤ram›ﬂ
kad›nlarla ilgili rapor yazma: Farkl› vaka örnekleri"
baﬂl›kl› bir uzmanla buluﬂma saati de düzenleyecek.
Psikiyatri d›ﬂ›ndan bir baﬂka konu¤umuz ise, Prof.
Dr. Burhan ﬁenatalar. Bilgi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Baﬂkan› olan ﬁenatalar, sa¤l›k ekonomisine
iliﬂkin bir konferans verecek. Konuﬂman›n çok fazla
bilmedi¤imiz bir alan ›ﬂ›k tutaca¤›na inan›yoruz.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i (TPD), yine geleneksel
oturumlar›na devam ediyor. Bu y›l düzenlenecek
Forum’da meslek alan›m›zdaki güncel geliﬂmeler
tart›ﬂ›lacak. Bu oturumda, ülkemizde mesle¤imizi
ilgilendiren en son geliﬂmeler tart›ﬂmaya aç›lacakt›r.
E posta grubumuza yans›yan birçok tart›ﬂma da, bu
forumda kendine yer bulabilir. Uzmanl›k ö¤rencisi
meslektaﬂlar›m›zla TPD’nin buluﬂma toplant›s› geçen y›l
oldu¤u gibi bu y›lda Bahar Sempozyum’unda yer alacak.
8. Bahar Sempozyumunda psikiyatrinin çeﬂitli
alanlar›ndan konuﬂmalara yer vermeye çal›ﬂt›k. Bu
konuﬂmalar, özellikle çal›ﬂma birimlerinin önerisi ve
konuﬂmac›lar›n deneyimli olduklar› alanlar›na göre
seçildi. Psikanalizden, psikofarmakolojiye; felsefeden
adli psikiyatriye kadar geniﬂ bir yelpaze yer al›yor.
Sempozyumda, kad›nla ilgili sunumlar da önemli bir yer
tutuyor. Baﬂl›klar hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için
www.psikiyatri.org.tr sitesine bakabilirsiniz.
Bilim, etik ve dayan›ﬂma için Bahar Sempozyumu’nda
buluﬂal›m…
8. Bahar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Ad›na
Doç. Dr. Kültegin Ögel
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TÜBA Türkçe T›p Terimleri
Çal›ﬂtay›
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
bilim dilinin Türkçeleﬂtirilmesi
konusunda önemli bir giriﬂim baﬂlatt›.
Öncelikle tüm bilim dallar›n› içeren
genel bir Bilim Terimleri Sözlü¤ü
haz›rlanmas› planlan›yor. TÜBA bu
sözlü¤ün Türkçe T›p Terimleri
bölümünün haz›rlanmas› için t›p
uzmanl›k derneklerinden görüﬂ almay›
uygun gördü ve bu amaçla 26-27
Aral›k 2003’te Bolu’da Abant ‹zzet
Baysal Üniversitesinde bir Türkçe T›p
Terimleri Çal›ﬂtay› düzenledi. Bu
çal›ﬂtaya TÜBA temsilcileri ve dil
uzmanlar›n›n yan›s›ra TTB ve uzmanl›k
derneklerinin temsilcileri kat›ld›.
Onursal baﬂkan›m›z Dr.Orhan
Öztürk’ün baﬂlat›c›lar› aras›nda
bulundu¤u bu giriﬂimde Türkiye
Psikiyatri Derne¤ini MYK üyesi ve
Psikiyatri ve Dil Çal›ﬂma Birimi
koordinatörü Dr.Can Cimilli temsil etti.
Çal›ﬂtayda çal›ﬂma birimlerine ayr›lan
kat›l›mc›lar Türkçe t›p dilinin
sorunlar›n› saptayarak çözüm
önerilerini tart›ﬂt›lar. Tüm çal›ﬂma
birimlerinin haz›rlad›klar› sonuç
bildirgeleri sunularak tart›ﬂ›ld›.
Çal›ﬂman›n izleyen aﬂamas›nda mevcut
Türkçe t›p sözlüklerinin bir araya
getirilmesi ve uzmanl›k derneklerinin
kendi alanlar›ndaki terimlerin Türkçe
karﬂ›l›klar› konusunda dilbilim
uzmanlar›yla birlikte çal›ﬂma
yürütmesi planlan›yor.
Bu çal›ﬂmada sorumluluk üstlenen
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Psikiyatri ve
Dil Çal›ﬂma Birimi bu konuda
çal›ﬂmaya istekli dernek üyelerinin
kat›l›m›na aç›kt›r. Bu sayede
tart›ﬂmalar zenginleﬂecek, daha geniﬂ
bir kat›l›m zemininin oluﬂmas› olanakl›
olacakt›r.
Prof. Dr. Can Cimilli

Asistanlar›n sözünü söyleyecek
yeri olmas›...
Dr. Koray Baﬂar
Araﬂt›rma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal›

T

ürkiye’de örgüt ve örgütlenme
sözcüklerinin korku ve kayg›
duygusu uyand›rmas› yeni bir ﬂey
de¤il. Fakat herhalde benim de
içinde oldu¤um seksen sonras› kuﬂa¤›n›n
hayat›nda egemen olan ruh hali bu. Bu
sözcüklerin ça¤r›ﬂt›rd›klar› d›ﬂ›nda,
Türkiye ve Dünya’da son y›llarda kiﬂinin
kendi gemisinin kaptan› olmas›, herkesin
kendi mücadelesini kendisinin vermesi ve
bireysel baﬂar›n›n idealleﬂtirilmesinin de
bu durumda katk›s› vard›r elbet. Fakat
demokratikleﬂmenin gündemden
düﬂmedi¤i ülkemizde, herhalde insanlar›n
yaﬂamlar›yla ilgili konularda söz sahibi
olmas›n›n sadece seçimlere kat›lmakla
olmayaca¤›, günlük hayatta kat›l›mc›
örgütlülük sa¤lanmad›kça, sorunlarla
ilgili konuﬂman›n, Türkiye’de profesyonel
bir ﬂekilde yap›lan "memleketi kurtarma"
dan öteye gidemeyece¤i aç›kt›r. Daha
önce bültende yay›nlanan asistan
yaz›lar›na bak›ld›¤›nda ya da bir ﬂekilde
asistanlara sorunlar›yla ilgili her nas›lsa
söz verildi¤inde yak›n›lan pek çok ﬂey
oldu¤u görülür. Art›k buna verilen
yan›t›n, zorlu¤un ve s›k›nt›n›n asistanl›¤›n
do¤as› gere¤i oldu¤u aç›klamas›ndan ya
da eskiden durumun ne kadar daha kötü
oldu¤u tesellisinden öteye gitmesi
gerekmektedir. Ama herhalde asistanlar›n
sorunlar›na verilecek yan›t›n de¤iﬂmesi,
asistanlar›n söz s›ras›n›n kendilerine
gelmesini beklemekten ya da kendi
gemilerini kurtarmaktan vazgeçip, birlikte
hareket etmeye, sorunlar› tespit edip
çözüm yollar› bulmaya baﬂlamalar›
gerekiyor.
Asistanlar›n bir çok di¤er çal›ﬂan insan
grubuna benzer sorunlar› oldu¤u gibi,
kendilerine özgü sorunlar› da vard›r.
Asistan, t›pta asistanl›k söz konusu
oldu¤unda, belli bir t›p dal›nda uzmanl›k
e¤itimi alan kiﬂidir. Bu e¤itim t›bb›n di¤er
aﬂamalar›nda oldu¤u gibi uygulamal› bir
e¤itimdir. Fakat pratikte durum,
asistanlar›n birincil önceli¤inin hizmet
üretmek, hizmetin devam›n› sa¤lamak
oldu¤u, e¤itimin ve akademik üretimin
fazlas›yla geri planda kald›¤›d›r. E¤itim
program›n›n, bir çok kurumda sadece
ka¤›t üzerinde olmakla birlikte,
bulundu¤u ve uyguland›¤› yerlerde,
mesai saatleri d›ﬂ›nda, ö¤le aras›nda ya da

akﬂam ç›k›ﬂta olmas› da bunu
düﬂündürmektedir. Asistanlar bir çok
kurumda, neden sorumlu oldu¤u, neyi ne
kadar yapmas› gerekti¤i belli olan kiﬂiler
de¤il, ne gerekliyse, ne eksikse onu
yapmaya çal›ﬂan, yapmas› gereken kiﬂiler
olarak görülürler. Ücretlerin genel olarak
eme¤in hak etti¤i karﬂ›l›k oldu¤u iddia
edilemez ancak, asistanlar›n ancak iﬂleri
bitti¤inde kurumlar›ndan ayr›lmalar› ve
bu fazla mesainin asistan›n e¤itimi gere¤i
görülüp ücretlendirilmemesi, nöbetlerin
yasal gereklilikler gere¤i ayda seksen
saatten fazla olamayacaklar› gerekçesiyle
seksen saatin üzerinde tutulan nöbetlerin
ücretlendirilmemesi savunulabilecek bir
uygulama de¤ildir. Bir çok doktor
nöbetler sonras›nda izinli olman›n
hayalini bile kuramamaktad›r.
Asistan e¤itimi veren kurumlar›n›n
niteli¤iyle ilgili aç›k bir düzenleme
olmamas›, yeterli ö¤retim üyesi, hasta
kapasitesi, e¤itim olanaklar› olmayan bir
çok kurumda asistan kadrosu olmas›na
yol açm›ﬂt›r. Her ile üniversite aç›lmas›
gibi kampanyalar›n do¤al sonucu olan bu
durum bazen görmezden gelinmekte,
bazen de rotasyonlarla eksikler
giderilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
T›pta uzmanl›k e¤itimini düzenleyen
"T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü", 1973 tarihli
önceki düzenlemenin güncellenmesi için
2002’de yürürlü¤e konmuﬂ, baz›
maddelerle ilgili itirazlar sonucunda
temel maddeleri iptal edilmiﬂ,
uygulanamaz hale gelmiﬂtir. Bu
gereksinimle bakanl›kça yeniden
düzenlenen tasar›* halen kamuoyunda
tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu tasar› ile, asistanl›k
e¤itimine baﬂlama koﬂullar› (TUS s›nav›
dahil), uzmanl›k s›nav›n›n koﬂullar›,
asistanl›k e¤itiminin de¤erlendirilmesi,
uzmanl›k e¤itimi veren kurumlar›n
nitelikleri düzenlenmekte. Tabipler Birli¤i
baﬂta olmak üzere meslek kuruluﬂlar›n›n
itirazlar›na neden olacak ﬂekilde
oluﬂturulan kurullarda bakanl›¤›n a¤›rl›¤›
ve meslek örgütlerinin geri planda
kalmas› dikkat çekicidir. Fakat her
haliyle düzenlenmekte olan tüzük
asistanlar› do¤rudan ilgilendirmektedir
ve sürece müdahale edilmesi gerekir.
Uzmanl›k e¤itimiyle ilgili bir baﬂka konu
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da, uzmanl›k derneklerinin üzerinde
çal›ﬂt›¤›, yeterlik kurullar›d›r.** Bu
kurullarca, yurtd›ﬂ›ndaki "board"
s›navlar›na benzer ﬂekilde uzmanl›k
e¤itimi sonras›nda zorunlu olmamakla
birlikte girilebilecek olan s›nav
düzenlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. 8 Kas›m
2003’te toplanan Türkiye Psikiyatri
Derne¤i Merkez Genel Kurulu’nda
kararlaﬂt›r›larak Psikiyatri Yeterlik Kurulu
Yönergesi’ne göre Geçici Yeterlik
Yürütme Kurulu oluﬂturulmuﬂtur.
E¤itimin niteli¤ini artt›rmakla ilgili ilk
eylemin e¤itim sonuna s›nav konulmas›
olmas› rahats›z edici olmakla birlikte, son
tahlilde meslek toplulu¤u ve hastalar›n
yarar›na olacak olan bu uygulaman›n
ﬂekillenmesinde de asistanlar›n
söyleyecek sözü olmal›d›r.
Tabip odalar› içinde asistan örgütlenmesi
ile ilgili olarak bir süredir yürütülmekte
olan çal›ﬂmalarla, asistanlar›n kurum
baz›nda örgütlenmesinin ad›mlar› at›lm›ﬂ;
tabip odalar›nda asistan komisyonlar›
kurulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Kuruluﬂunda
psikiyatri asistanlar›n›n önemli rolü olan
(Psikiyatri Asistanlar› ve Uzmanlar›
Derne¤i’ndeki çal›ﬂmalar›yla) Türkiye
Psikiyatri Derne¤i ve di¤er uzmanl›k
derneklerinde de asistanlar›n uzmanl›k
alanlar›na göre örgütlenmesine yönelik
çal›ﬂmalara giriﬂilmiﬂtir. Bu
örgütlenmelerin ancak asistanlar›n
kat›l›m› ile ﬂekillenip etkin hale gelece¤i
ak›lda tutularak bir k›sm›na bu yaz›da
de¤inmeye çal›ﬂt›¤›m konularla ilgili tav›r
belirlemek ve çözüm önerisinde
bulunmak için harekete geçilmelidir.
Asistanl›¤›n uzmanl›k e¤itimi al›nan
belirli bir süreyle s›n›rl› olmas›
örgütlenmenin önündeki engellerden biri
gibi görünmektedir. Kiﬂi ne olup
bitti¤inin asistanl›¤›n›n son y›llar›nda
fark›na vard›¤›nda, tezi ve uzmanl›k
s›nav›yla fazlas›yla meﬂgul olmaktad›r. O
zaman asistanlar›n ilk y›llar›nda hem
kendi uzmanl›k dernekleri hem de tabip
odalar›nca örgütlenmeleri gereklidir.
Nas›l mezun olup doktor ünvan›n›
ald›¤›nda insanlar do¤al bir ﬂekilde tabip
odalar›na üye olmuyorlarsa, uzmanl›k
derneklerince asistanl›kta oluﬂturulmayan
örgütlenme bilincinin, uzmanl›kta
kendili¤inden yeﬂermesini beklemek, çok
gerçekçi olmayacak bir yaklaﬂ›md›r.
* T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü tasar›s› metnine
www.tip.hacettepe.edu.tr adresinden
ulaﬂ›labilir.
**Yeterlik Kurulu ile ilgili bilgiye
www.psikiyatri.org.tr adresinden
ulaﬂ›labilir.

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹ B‹L‹MSEL
TOPLANTILAR YÖNERGES‹ YEN‹LEND‹
ürkiye Psikiyatri Derne¤i’nin
yönetim ve sorumlulu¤unda
düzenlenen bilimsel toplant›larda
temsil kurallar›, yetki tan›m› ve
düzenlenme esaslar›n› belirlemek
amac›yla haz›rlanan Bilimsel
Toplant›lar Yönergesi Tasar›s› TPD 5.
Ola¤an Genel Kurulu’nda tart›ﬂ›larak
ve de¤iﬂikliklerle kabul edildi. Daha
önce ayn› amaçla haz›rlanm›ﬂ olan
"TPD Toplant›lar›, Tan›mlar› ve
Düzenleme Kurallar› Yönergesi"ndeki
baz› kurallar›n güncelleﬂtirilmesi,
uluslararas› bilimsel toplant›
düzenlemekle ilgili kurallar›n
konulmas› gereksinimi nedeniyle
de¤iﬂtirilmesi düﬂünülen yönergenin
ilk tasla¤› Dr. Mustafa Sercan
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ, 5. MYK
taraf›ndan geliﬂtirilerek Merkez
Eﬂgüdüm Kurulu’na sunulmuﬂ,
MEK’deki düzeltmelerle tasar› 5.
Ola¤an Genel Kurul’a sunulmuﬂtur.
As›l olarak her y›l TPD taraf›ndan
düzenlenen Ulusal Psikiyatri Kongresi
(UPK), Bahar Sempozyumu (BS) ve
Anadolu Psikiyatri Günleri (APG) baﬂta
olmak üzere ülke genelinde TPD Genel
Merkezi ya da ﬂubelerin düzenleyece¤i
bilimsel toplant›lar ile uluslararas›
bilimsel toplant›lar›n düzenleme
ilkelerini ve kurallar›n› düzenleyen
yönergeyle getirilen de¤iﬂiklikler
ﬂunlard›r:
1. Daha önce TPD’nin bir psikiyatri
e¤itim kurumu ile birlikte düzenledi¤i
UPK’nin 2008’ den sonra TPD-MYK ve
TPD ﬁubelerinden biri taraf›ndan
ortaklaﬂa düzenlenmesi. Hangi ﬂubenin
düzenlemede görev alaca¤›n›n Merkez
Genel Kurulu taraf›ndan
kararlaﬂt›r›lmas›. 40, 41, 42 ve 43.
UPK’nin eskiden oldu¤u gibi bir
psikiyatri e¤itim kurumu ile birlikte
düzenlenmesi.
2. UPK, BS ve APG’nin öncesi
ve/veya sonras›na eklenerek ya da
koﬂut bir program düzenlenerek TPD
ad›na veya baﬂka kurum ve/veya
derneklerle birlikte uydu sempozyum
ya da baﬂka adlarla bilimsel toplant›lar
düzenlenebilmesi.
3. Genel Merkez’in ve ﬁubelerin ülke
genelinde kat›l›m› amaçlayan baﬂka
toplant›lar düzenlemesinin kurala
ba¤lanmas›.
4. UPK ve APG’lerin düzenleme
kurullar›nda TPD Genel Baﬂkan›’n›n eﬂ
baﬂkan olarak yer almas›.
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5. UPK, BS ve APG düzenleme
kurullar›n›n çal›ﬂma, toplanma
ilkelerinin ayr›nt›land›r›lmas›.
6. TPD’nin tek baﬂ›na, Türkiye’den
ya da d›ﬂ ülkelerden psikiyatri
dernekleri veya uluslararas› psikiyatri
birlikleri ile iﬂbirli¤i yaparak
uluslararas› kat›l›ml› bilimsel toplant›
düzenlemesine iliﬂkin kurallar›n
belirlenmesi.
7. UPK, BS ve APG’lerde verilecek
TPD ödüllerinin ayr› bir yönerge ile
düzenlenmesi.
8. TPD’nin düzenleyici oldu¤u
bilimsel toplant›lar›n kay›t ücretlerine
s›n›rlama getirilmesi. Bunu sa¤lamak
üzere kendi olanaklar›yla baﬂvuran
asistanlar için kay›t ücreti asgari
maaﬂlar›n›n %10’u ile
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
9. Bahar Sempozyumu d›ﬂ›ndaki
TPD bilimsel toplant›lar›n›n kay›t ve
konaklama ücretlerinin ayr›
belirlenmesi, kendi olanaklar› ile
kat›lanlar için birden fazla konaklama
seçene¤i sa¤lanmas›.
10. Psikiyatri e¤itimi gören TPD
üyelerinin bilimsel toplant›lara
kat›l›m›n› özendirme ve destekleme
konusunda programlar haz›rlamaya
TPD-MYK’n›n yetkili k›l›nmas›.
11. Tüm toplant›larda TPD ya da
DK taraf›ndan davet edilen kiﬂilerin
ulaﬂ›m, kay›t ve konaklama
ücretlerinin; panel, kurs, forum ve
konferans veren kiﬂilerin kay›t
ücretlerinin toplant› Düzenleme
Kurulu bütçesinden karﬂ›lanmas›
(BS’de konaklama da dahil).
12. TPD- E¤itim Kurumu, MYKﬁube aras›ndaki gelir paylaﬂ›m›n›n
kurallar›.
13. Toplant›lar›n bas›l› gereçlerinin
asgari standartlar›.
14. Toplant›larda yap›lacak sosyal
etkinliklerin en düﬂük standartlar› ve
abart›l› olmamas›na iliﬂkin kurallar.
15. Bilimsel toplant›lar› destekleyici
kuruluﬂlar ile iliﬂkilerin etik ve
bilimsel standartlar›.
16. Bilimsel toplant›n›n bir kongre
düzenleyici kuruluﬂ (KDK) ile birlikte
düzenlenmesi durumunda KDK’un
öneri alma yoluyla seçilmesine iliﬂkin
kurallar.
17. TPD MYK’nin bilimsel
toplant›lar› düzenlemekle görevli bir
alt kurul görevlendirebilece¤i.
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Toplant›-Kongre

Türkiye Psikiyatri Derne¤i

Bülteni
●

11-14 Mart 2004, I. Ulusal Alkol ve Madde
Ba¤›ml›l›¤› Kongresi. Porto Bello Hotel,
Antalya. Bilimsel Sekreterya: Dr. Göksel
Bayam. gokselbayam@ yahoo.com
Kongre Sekreteryas›: gguner@serenas.com.tr

●

17-20 Mart 2004, 2nd World Congress on
Women’s Mental Health, Marriott Wardman
Park Hotel, Washington, DC, USA.
IAWMH@aol.com
www.womenmenalhealth.com

●

●

7 - 11 Nisan 2004, 8. Gazi Psikiyatri Günleri.
Salamis Bay Conti Resort Hotel, Gazi
Ma¤usa, KKTC.
metaner@gazi.edu.tr

●

14-18 Nisan 2004, 8. Bahar Sempozyumu.
Pine Beach Otel, Belek, Antalya. Baﬂvuru:
Bilimsel Sekreterya: Doç. Dr. Kültegin
Ögel ogelk@superonline.com.
Kay›t için: aysin@flaptour. com.tr

●

14-18 Nisan 2004, 12th AEP (Association of
European Psychiatrists) Congress, Cenevre,
‹sviçre.
aep12@kenes.com
www. kenes. com/aep 2004

Türkiye Psikiyatri Derne¤i ad›na sahibi

Haluk Özbay
Berna Ulu¤
Yay›n Kurulu

Mustafa Sercan
Can Cimilli
‹smet K›rp›nar
ﬁahika Yüksel
Cem Atbaﬂo¤lu
Yaz›ﬂma adresi

Tunus Cad. No. 59/5
Kavakl›dere, Ankara
Tel. 0-312 468 74 97
0-312 426 04 53

●

Bask›

Pozitif Matbaac›l›k ltd. ﬂti.
Tel. 0-312 395 21 17

16-17 Nisan 2004, The Third Annual
Pharmacogenetics in Psychiatry Meeting,
New York Mariott Marquis, New York.
‹letiﬂim: atruchan@nshs.edu
www.northshorelij.edu/education/pharm

●

24-26 Nisan 2004, Psikanalitik Bak›ﬂ:II:
Bireyin Tarihi Tarihin Psikanalizi. Lütfi
K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›,
‹stanbul. Baﬂvuru: e-posta:
arti@artiorganizasyon.com

●

1-6 May›s 2004, Amerikan Psikiyatri Birli¤i
Y›ll›k Toplant›s›. New York, NY.
‘Psychotherapy and Psychopharmacology:
Dissolving the mind brain barrier’. Ayr›nt›l›
bilgi için: www.psych.org

●

13-15 May›s 2004, 3. Regional International
Society of Psychoneuroendocrinology
(ISPNE) Kongresi, Resort Dedeman,
Kapadokya, Nevﬂehir.
‹letiﬂim: Doç. Dr. Ertu¤rul Eﬂel
ertugrulesel@hotmail.com.

Tasar›m ve Uygulama

bayt ltd. ﬂti.
Tel. 0-312 431 30 62
Faks 0-312 431 36 02
E-posta: bayt@bayt.com.tr

24-27 Mart 2004, XIV. IFTA Dünya Aile
Terapisi Kongresi. ‹stanbul, Türkiye.
‹letiﬂim: IFTA 2004 Congress Secretariat
info@ifta2004.org
aetder@superonline.com

●

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Bülteni

Yaz› ‹ﬂleri Müdürü

23-25 Mart, 2004, "First International
Conference on Psychiatry, Law and Ethics".
Eilat, Israel. Organizasyon: WPA Section on
Psychiatry, Law and Ethics, Collaboration:
a) Unesco, b) WAML, ICLE and SMLI,
seminars@isas.co.il
www.isas.co.il/psychiatrylaw200

●

14-19 May›s 2004, 18th Panhellenic
Congress of Psychiatry: History of
Psychiatry. Kos Adas›, Yunanistan.
Organizasyon: WPA Section on History of
Psychiatry, WPA Section on Humanities in
Psychiatry. Bilimsel Sekreterya: Dr. George
Christodoulou
gnchrist@compulink.gr,
diastasi@diastasitravel.gr

●

19-21 May›s 2004, 13. Anadolu Psikiyatri
Günleri, Gaziantep.
‹letiﬂim: www.13apg2004.org.tr
info@13apg2004.org.tr

●

24-26 May›s 2004, Cinsellik ve Cinsel
Tedaviler V. Ulusal Kongresi. "Farkl›
Yüzleriyle Cinsellik". The Marmara Otel,
‹stanbul
info@interium.com.tr

●

2-5 Haziran 2004, "6th Annual Meeting of
the International Society for Addiction
Medicine". Helsinki, Finlandiya.
Organizasyon: International Society for
Addiction Medicine (ISAM), Destekleyen:
Finnish Psychiatric Society,
hannu.alho@ktl.fi
www.paly.fi/isam2004.htm

●

3-5 Haziran 2004, XI. Ulusal Sosyal
Psikiyatri Kongresi Beden "Psyche'den
Soma'ya: Psikiyatri ‹çinde Bedeni
Düﬂünmek", Grand Zorlu Hotel, Trabzon.
iletiﬂim: Pegasusist-ACP Organizasyon
acp@pegasusist.com ve
info@acporganizasyon.com

●

10-12 Haziran 2004, 5. Ulusal Geropsikiyatri
Sempozyumu, Polat Renaissance Otel,
‹stanbul. Bilimsel Sekreterlik: Turan Ertan,
e-posta: turanertan@yahoo.com,
OrganizasyonSekreterli¤i: info@dilan.com.tr

●

20-24 Haziran 2004, CINP Congress, Paris.
www.cinp2004.com

●

28 Eylül- 3 Ekim 2004, Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Hotel Sürmeli Efes, Kuﬂadas›,
‹zmir. Bilimsel Sekreterlik: Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri A.D.
Bornova ‹zmir, e-posta:
kongre2004@med.ege.edu.tr, Kay›t ve
konaklama için: flaptour@flaptour.com.tr

●

9-13 Ekim 2004, 17th ECNP Congress.
Stockholm, Sweden.
Baﬂvuru: Congress Holland BV, P.O. Box
302, 1000 AH Amstedam, The Netherlands

●

24-27 Ekim, 2004 - "XVIII World Congress of
World Association for Social Psychiatry".
Kobe, Japonya.
Organizasyon: The Japanese Society of Social
Psychiatry , Destekleyen: World Health
Organization (WHO),
yonakane@net.nagasaki-u.ac.jp
www.congre.co.jp/18wasp

