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Swissotel Bosphorus’da, Türkiye Psikiyatri
Derneği, TPD Edirne Şubesi ve
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirildi.

Temeli Mart 2006 atılmış olan gündüz
hastanesi Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü,
Tıp Fakültesi Hastanesi, gönüllü kuruluş,
firma ve kişilerin finansal ve teknik
konulardaki işbirliği ile Haziran 2007
tarihinde uzun süreli psikiyatrik hastalığı olan
hastalara hizmet vermeye başladı.
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V. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantısının
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Merhaba,
2007 yılının son ayları ile 2008’in ilk üç ayı psikiyatri çevresi ve TPD açısından
çok yoğun geçti. Meslektaşlarımıza yönelik fiziki ve idari saldırılar, tam gün
tasarısı, uçak kazası, bombalamalar, TPD Genel Kurulu, II. BTDK’nın
kurulması, antidepresanların etkisizliğine ilişkin haberler, birçok konuda basın
açıklamaları, birçok alanda yeni görev gruplarının kuruluşu...
Bu yoğunluğun bir yansımasını bu bültenin sayfalarında bulacaksınız.
Cumhur Hepgüvendik. Eski Bakırköylülerin ve Elazığlıların yakından tanıdığı
bir meslektaşımız. Görevi başında rahatsızlanarak vefat etti. Onu tanıyanların
cümleleri ile bir kez daha anıyoruz kendisini.
Dünya Psikiyatri Birliği’nin seçimi yaklaşıyor. Bir meslektaşımız bu örgütün
Genel sekreterliğne aday. Levent Küey. WPA seçimlerine ilişkin dosyamız bu
süreci özetliyor.
Sınır ihlalleri en ciddi sorunlarımızdan bir tanesi. Üzerinde hassasiyetle
durduğumuz bu konuda TPD olarak, bir yandan psikologlarla yakın diyalog içinde
konuyu tartışmayı ve ortak çözümler bulmayı, bir yandan da Sağlık Bakanlığı ile
yakın temas, kamuoyunu bilgilendirme için basın ile iletişim içinde olmanın doğru
olacağı düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu konudaki çalışmaların bir bölümünü
de bu bültende göeceksiniz. Yıllık toplantıdaki bir paneli ve TPD forumunu bu
konuya ayırdık. Tüm meslektaşlarımızın katılmasını öneriyoruz.
Gelecek bültende görüşmek üzere.
Şeref Özer
TPD Genel Başkanı
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HAYALDEN GERÇEĞE

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Gündüz Hastanesi
Dr. Mehmet Yumru

U

zun süreli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde depo
hastanelerinin yerini artık günümüzde toplum temelli tedavi anlayışının bir örneği olan gündüz hastaneleri almaktadır. Ülkemizde ilk olarak 2004 yılında Kocaeli’nde
kurulan psikiyatri gündüz hastanelerine son olarak Akdeniz
Üniversitesi bünyesinde kurulan Psikiyatri Gündüz Hastanesi
eklenmiştir. Temeli Mart 2006 atılmış olan gündüz hastanesi
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesi, gönüllü kuruluş, firma ve kişilerin finansal ve teknik konulardaki
işbirliği ile Haziran 2007 tarihinde uzun süreli psikiyatrik hastalığı olan hastalara hizmet vermeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve bahçesi ile
birlikte yaklaşık 800 m2 lik alana yayılmış olan gündüz hastanesi tek katlı bir binada hizmet veriyor. Hastane ana binasının
hemen yanında yer alan bu binada; 1 adet seramik atölyesi, 1
adet resim atölyesi, 1 adet bilgisayar odası, 1adet kütüphane, 2
adet doktor odası, 1 adet hemşire odası, 1 adet müdahale odası, 1 adet mutfak ile dinlenme ve televizyon odası yer almakta.
Gündüz hastanesine şizofreni başta olmak üzere tüm psiki-

yatrik hastalar kabul ediliyor. Hastalar gündüz hastanesi programına alınmadan önce psikiyatrik ve tıbbi yönden ayrıntılı
olarak değerlendiriliyor. Hastaların değerlendirme sürecinde;
psikiyatrik görüşme ve anamnez, aile görüşmesi, işyeri görüşmesi, laboratuar testleri, görüntüleme yöntemleri, nöropsikolojik testler ile belirti ve işlevsellik değerlendirme ölçekleri gibi
hizmetler yer almakta. Birimin tedavi ve bakım programında
yer alan uygulamaları ise; ilaç tedavisi, psikoterapiler, aile terapisi, grup psikoterapisi, uğraş terapisi, diyet ve kilo yönetimi
programı, psikoeğitim (hem hasta hem de hasta yakınları için),
beceri eğitimi ve mesleki rehabilitasyon (iş öncesi eğitim ve
destekli çalışma programları) olarak sıralanmakta.
Yürütücülüğünü Yard. Doç. Dr. Buket Cinemre’nin yaptığı
gündüz hastanesinde şu an 1 asistan, 1 intern doktor, 1 hemşire,
1 tıbbi sekreter, 1 temizlik personeli, 1 güvenlik görevlisi
görev yapmakta. Belirli günlerde hastalara Antalya Azize
Kahraman Halk Eğitim merkezinin desteğiyle ücretsiz olarak
kurslar düzenlenmekte olup şu an bilgisayar, resim, seramik,
Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi
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Gündüz Hastanesi Resim Atölyesi
geleneksel el sanatları, İngilizce, aşcılık ve pastacılık, müzik
ve dans kursları aktif durumdadır. Hastaların tedavi ve sosyal
rehabilitasyonu yanında birim bilimsel çalışmalar açısından da
yoğun bir şekilde çalışan bir araştırma merkezi olarak ta dikkat
çekmekte. Birimde hastaların takibinde kullanılan yaklaşık
20 adet ölçek ile hasta değerlendirme formlarının düzenli
olarak kaydının yapıldığı bilgisayar tabanlı gündüz hastanesi
veri tabanı programı kullanılmakta. 7-8 ay gibi kısa bir sürede
bu veri tabanına düzenli takibi olan 120 şizofreni hastasının
kayıtları yapılmış durumda.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sunar Birsöz gündüz hastanesi ile ilgili
olarak “Geleceği kurgulamak hayal etmek ile başlar. Kronik
psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ilaç ve terapiler dışında
sosyal rehabilitasyona ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bu amaç
doğrultusunda biz de uzun bir süredir, Akdeniz bölgesindeki

Gündüz Hastanesi Seramik Atölyesi
tüm psikiyatri hastalarının yararlanabileceği bir gündüz
hastanesi modelini hayal ediyorduk. Maliyetinin yüksekliği ve
uygulanabilirliği konusundaki endişelere rağmen Antalya Lara
Lions Kulübü ve çeşitli medikal firmaların desteği ile Haziran
2007’de bu hayalimiz gerçek oldu. Şu anda günde yaklaşık 100
hastaya hizmet verebilecek kapasitede bir birimimiz var. Bir
hayali gerçeğe dönüştürmüş olmaktan mutluyuz.” şeklinde
görüşlerini belirtti.
Kısıtlı personel ve olanaklara rağmen kısa sürede hem başarılı
bir psikososyal rehabilitasyon merkezi hem de bir araştırma
merkezi olma yolunda önemli adımlar atan Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi ekibini hayali gerçeğe dönüştürmüş olmalarından dolayı kutlamak gerekiyor. Gündüz
hastanesi Akdeniz bölgesindeki önemli bir açığı kapatacak ve
tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir birim olarak görünmektedir. 
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Kamuya Yararlı Dernek Olmak…
Dr. Burhanettin Kaya

T

ürkiye Psikiyatri Derneği kurulduğu günden bu yana
kamuya yararlı dernek olma çabasını sürdürmüş ve
bunu sağlamaya olanak veren çabalar sergilemiştir,
sergilemektedir. Ama bu güne dek sürdürülen çabaların yeterli
olduğunu söylemek olası değil. 2002 yılında kamuya yararlı dernek
olabilmek için yapılan başvuru o dönemin denetlenemeyen
ve tam da anlaşılamayan bazı koşulları nedeniyle olumlu
sonuçlanamamıştır. Bu başvuru halen geçerliliğini koruyor.
Önümüzdeki dönemde bu süreci hızlandırmak ve Türkiye
Psikiyatri Derneğini kamuya yararlı dernekler kapsamına sokmak
MYK’mızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır…

Kamu yararlı dernek olmak ne yarar sağlayacak?
Bu niteliği kazanmanın derneğe bazı vergi muafiyetleri
sağlamak dışında ekonomik yönden büyük katkıları yok belki
ama derneğimize çok büyük prestij sağlayacağını, psikiyatrinin
gündemini oluşturan konularda tutum geliştirirken referans
olma niteliği daha da güçlendireceğini söylemeliyim. Çünkü
kamuya yararlı dernek olmak demek, sürekli elde ettiği gelirle
para biriktirip zenginleşen bir dernek değil, gelirini hem meslek
örgütünün amaçları hem de toplumun daha da ileri götürülmesi
yönünde çaba harcayan bir dernek olduğunu ülkemizde yaşayan
tüm insanlara ve kurumlara gösteren çok önemli bir göstergedir.
Kamuya yaralı bir dernek olmak nasıl başarılabilir?
Bunun olanaklı olması hem TPD’nin hem de ve tüm
şubelerinin gelirlerinin yarısından fazlasını öncelikle dernek
tüzüğünde tanımladığı amaçları çerçevesinde harcaması ve
bunun belgelemesi ile olanaklı olacaktır. Bu hem son bir yıl
için hem de 2002 den bu yana geçen süreç için geçerlidir.
Hangi harcamalar buna katkıda bulunur?
Dernek amaçlarında yer alan bilimsel ve eğitsel etkinlikler ile
ilgili tüm harcamalar kamuya yararlı dernek olmak için en önemli
harcama kalemleridir. Bu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilen
tüm harcamalar bu kapsama girer. Eğitim etkinlikleri ve ilişkili
tüm harcamalar (konaklama, ulaşım, yemek, kırtasiye…) halkı ve
meslek grubumuzu bilgilendirme amaçlı her türlü yayın, dergi,
kitap, broşür, diğer yazılı materyal, sosyal ve kültürel etkinlikler,
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kongre ve sempozyum harcamaları, televizyon programları,
gazete ve dergilere yar alan yazı ve değerlendirmeler için yapılan
harcamalar, televizyon, Internet ortamı, gazete ve diğer yazılı
basına verilen reklam, ilan ve duyuru giderleri vs. bu kapsamda
değerlendirilen harcamalardır. Özetle, personel harcamaları,
vergiler, genel giderler (kira, elektrik, yakıt, su vs. ) dışında kalan
harcamalar bu kapsama girmektedir.

Bina ya da bir taşınmaz almak?
Son genel kurulda da dikkat çeken eğilimlerden birisi şubelerin
bina alma eğilimi olmuştur. Her ne kadar bina almak, bir taşınmaza
sahip olmak kamu yararına dernek olma başvurusunda olumlu
bir etken sayılsa da, derneğin kurumsallaşması ve gelişmesi
yönünde bir etken olarak kabul edilse de bu alanda yapılan
harcamalar hiçbir şekilde kamu yararına bir dernek olmak için
yapılacak harcama alanları içinde sayılmamaktadır. Bu bağlamda
eğer etkin bir biçimde kullanılmayacaksa bina almanın önerilen
bir harcama olmadığı belirtilmektedir.
Neler yapılabilir?
MYK’mız bu amaca ulaşmak için dernek gelirlerini, hem
meslek örgütümüzün gücünü artırma, hem üyelerimizin bilgi ve
becerisini geliştirme, hem de kamu oyundaki etkinliğini artırma
amacıyla, bir yanda gelirlerini yükseltirken diğer yandan akılcı
bir şekilde harcama çabasında olacaktır. Aynı çabanın şubeler
tarafından da sürdürülmesi gerekir. Öncelikli olarak şubeler,
etkinlik alanlarını kapsayan bölgesel eğitimler, kurslar, toplantılar
düzenleyebilir, basılı materyaller hazırlayabilir, bölgede yaşayan
insanlara ve hastalara yönelik yayınlar, broşürler dağıtabilir, tez,
araştırma ve kongre destekleri verebilirler. Psikiyatri ile ilgili
ya da dernek amaçlarına uygun olmak koşuluyla psikiyatri dışı
bilimsel etkinlere katılabilir, dernek ilkelerine uygun biçimde
katkıda bulunabilirler. Üyelerimizin MYK’dan bir şeyler
beklemek kadar şube yönetimlerine yönelik beklentilerini
de yükseltmeleri gerekmektedir. Bilinmelidir ki sadece TPD
MYK’nın bu yönde çaba harcaması yeterli olmayacaktır. Bir
dernek tabanıyla ne denli buluşursa, üyelerini bir “aktivist”e
dönüştürürse, alt organları ve yerel örgütlenmeleri ile güçlü,
etkili ve kapsayıcı olursa o denli büyüyecek ve güçlenecektir. 
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Dünya Psikiyatri Birliği Seçimleri Üzerine…
Dr. Halis Ulaş

D

ünya Psikiyatri Birliği’nin (World Psychiatric
Association-WPA)
yeni yönetim kurulu ve
bölge temsilcileri 22 Eylül 2008 tarihinde Prag’da
gerçekleştirilecek olan XIV. Dünya Psikiyatri Kongresi
sırasındaki genel kurulda seçilecektir. WPA Yönetim Kurulu
toplam 8 kişiden oluşmaktadır. Başkan, Başkan Yardımcısı,
Genel Sekreter, Mali İşler Sekreteri, Bilimsel Toplantılar
Sekreteri, Eğitim Sekreteri, Bilimsel Çalışma Grupları (Section)
Sekreteri ve Yayın Sekreteri. Başkan yardımcısı 3 yıllığına seçilir
ve sonraki 3 yılda da başkanlık görevini sürdürür, diğer üyeler
6 yıllığına seçilirler. Adaylar seçim öncesi yönetim kurulundaki
hangi göreve aday olduklarını açıklamak zorundadırlar ve
birden fazla göreve aday olamazlar. Seçim WPA’ya üye
dernekler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Adayların
adaylıklarının geçerli olabilmesi için üye derneklerden en az
biri tarafından onaylanması gerekmektedir ve üye dernekler
uygun olan yönetim kurulu görevleri için birden fazla adayın
adaylığını onaylayabilmektedir.

Dr. Levent Küey’i, bilimsel toplantılar sekreteri olarak Dr. Tarek
Okasha’yı ve mali işler sekreteri olarak da Dr. Edgard Belfort ve
Dr. J. K. Trivedi’yi destekleme kararı almıştır.
Ayrıca WPA Genel Kurulunda toplam 18 bölgenin temsilcileri
de seçilecektir. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Güney
Avrupa (Bölge 8) Bölgesinin temsilci adayları olarak da
Dr. Miquel Roca ve Dr. Zvi Zemishlany’nin desteklenmesi
kararlaştırılmıştır. 

Bu yıl WPA genel kurulunda yönetim kurulunda görev yapmak
üzere başkan yardımcısı, genel sekreter, bilimsel toplantılar
sekreteri ve mali işler sekreteri seçilecektir.Türkiye Psikiyatri
Derneği Merkez Yönetim Kurulu bu yıl gerçekleştirilecek olan
WPA Genel Kurulunda başkan yardımcısı adayı olarak Dr.
George Christodoulou ve Dr. Pedro Ruiz’i, genel sekreter olarak
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TPD GENEL KURULU

Türkiye Psikiyatri Derneği
7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

T

ürkiye Psikiyatri Derneği Olağan genel Kurulu 24
Kasım 2007’de belirlenen yer ve saatte toplandı.
Hazirun listesinde 167 delegenin imzası görüldü,
kayıtlı delege sayısının 196 olması göz önüne alınarak
çoğunluğun sağlandığı saptandı. Açılış konuşması TPD MYK
genel başkanı Dr. Şahika YÜKSEL tarafından yapıldıktan
sonra divan üyelerinin seçimi yapıldı. Divanın oluşturulması
için yapılan seçimde, divan başkanlığına Dr. Raşit Tükel, başkan
yardımcılığına Dr. Hüseyin SOYSAL, divan üyeliklerine Dr.
Evrim ERTEN, Dr. Emre SARGIN oybirliğiyle seçildi.
Açılış konuşmasını Dr. Şahika YÜKSEL yaptıktan sonra
saygı duruşu yapıldı. Dr. Sezai BERBER gündeme ek madde
olarak kamu yararına dernek statüsü kazanmak için genel
kurul kararı alınmasını önerdi. Dr. Cem ATBAŞOĞLU
bunun mümkün olduğunu Sezai BERBER’e katıldığını
belirtti. Ek madde oybirliğiyle kabul edildi. Hüseyin SOYSAL
derneğin tutulması zorunlu defterlerinin dernekler masasınca
onaylanmasına böylece noter masraflarından muaf tutulmasına
ilişkin tüzük değişikliği için öneride bulundu ve değişikliğin
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Dr. Cem
ATBAŞOĞLU yönetim kurulu çalışma raporunu okudu. Dr.
Hüseyin SOYSAL tarafından Dünya Psikiyatri Birliği Board
üyesi ve Güney Avrupa bölge temsilcisi Dr. Levent KÜEY
tarafından, iyi dilekler ve WPA 2006 uluslararası kongresiyle
ilgili genel kurula gönderilen ileti okundu. Dr. Sezai BERBER
2006’da WPA ile yapılan kongrenin öneminin yeterince
vurgulanmamış olduğunun altını çizdi. WPA Güney Avrupa
Bölge temsilcisinin en azından buraya davet edilmemiş olmasını
anlayamadığını belirtti. Dr. C. ATBAŞOĞLU, özet yaparkenki
kısaltma çabası sonucu yeterince vurgulanmamış olabileceğini
belirtti. Sekreter Nebahat MURAT’a dernek çalışmalarındaki
yardımından ötürü teşekkür etti. Dr. Cengiz KILIÇ tarafından
yönetim kurulu mali rapor okunmasına geçildi. Geçmiş iki yılın
mali tablosunu ve gelecek iki yılın tahmini bütçesini sundu.
Mali rapor tartışmaya açıldı. Dr. M. SERCAN, şubelerin mali
durumlarını merkeze bildirmeleri sağlandığında kamu yararına
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dernek statüsü almamız kolaylaşacağını, bu konuda şubelere
büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Dr. S. BERBER,
MYK’ ya yüksek miktarda bütçe için teşekkür etti. Ne
kadar düşük olursa olsun derneğin esas gelir kaynağının üye
aidatları olduğunu ve bunların toplanması konusunda gereken
önemin gösterilmesini şube yönetim kurullarına önerdi. Dr.
H. HERKEN: Kamu yararına gider ve bağış giderlerinin
açıklanmasını ve açılması planlanan Diyarbakır ve Eskişehir
şubelerine neden daha fazla para ayrıldığını sordu. Dr. Cengiz
KILIÇ tarafından yanıtlandı. Dr. Orhan ÖZTÜRK, dernek
yönetim kurullarında çalışmanın çok emek ve özen isteyen bir
iş olduğunu belirtti ve bu kurullarda çalışan herkese teşekkür
etti. Dr. Raşit TÜKEL, TPD’nin eğitime ayrılan pay ve kamu
harcamaları konusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlık
derneklerinden birisi olduğunu belirtti. Dr. Timuçin ORAL
tarafından yönetim kurulu denetleme raporu okundu. Dr.
Raşit TÜKEL raporu tartışmaya açtı. Görüş öneri ya da
soru olmadı. Yönetim kurulu çalışma raporu ve mali rapor
oybirliğiyle aklandı. Denetleme kurulu raporu oybirliğiyle
onaylandı. Dr. Can CİMİLLİ tüzük değişiklikleriyle ilgili söz
aldı.
Seçimler Merkez delegasyondan 166 üye oy kullandı. Bu
sonuçlara göre Merkez Yönetim Kurulu’na 7 asıl 7 yedek,
Merkez Denetleme Kurulu’na 3 asıl, 3 yedek ve Merkez Onur
Kurulu’na 5 asıl, 5 yedek üyeye oy verildi. Buna göre kurullar
aşağıdaki gibi oluştu:

Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Dr. Ali Savaş ÇİLLİ,
Dr. Doğan YEŞİLBURSA,
Dr. Şeref ÖZER,
Dr. Çezar ATASOY,
Dr. Halis ULAŞ,
Dr. Burhanettin KAYA,
Dr. Cengiz KILIÇ

DERNEKTEN

Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Hamdullah Aydın
Dr. Nazan Aydın
Dr. Orhan Doğan
Dr. Fuat Torun
Dr. Orhan Murat Koçak
Dr. Levent Atik
Dr. Ahmet Mevlüt Aday
Merkez Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Dr. Hakan Türkçapar
Dr. Peykan Gökalp
Dr. Sultan Doğan
Merkez Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Ejder Akgün Yıldırım
Dr. Zeliha Tunca
Dr. Tayfun Turan
Dr. Özge Yenier Duman
Dr. Selçuk Candansayar
Dr. Güliz Özgen
Dr. Nihat Alpay
Merkez Onur Kurulu Asıl Üyeler
Dr. Orhan ÖZTÜRK,
Dr. Sezai BERBER,
Dr. Cem KAPTANOĞLU,
Dr. Mustafa SERCAN,
Dr. Cem ATBAŞOĞLU
Merkez Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. İsmet Kırpınar
Dr. Sunar Birsöz
Dr. Cem Ataklı
Dr. Nevzat Yüksel
Dr. Hamza Avcı
Dr. Nurper Erberk Özen
Seçim sonrasında sayım salona açık olarak yapıldı, iki
divan kurulu üyesi tarafından yapılan sayım karşılaştırılarak
yukarıdaki liste oluşturuldu.

Dernek Tüzüğü Değişiklik Önerileri
Genel kurul tüzük değişlikleri ile çalışmalarını sürdürdü:
TPD MYK tarafından önerilen tüzük değişiklikleri teker teker
okundu, tartışıldı ve oylandı.
Buna göre; Madde 1’de önerilen değişiklik kabul edildi
Madde 6’nın I-b bendinde son cümlede “sonuç başvurana en
geç otuz gün içinde yazıyla bildirilir” şeklinde ekleme yapılarak
kabul edildi, c ve d şıkları önerildiği şekliyle kabul edildi. II.
bendin önerildiği gibi değiştirilmesi kabul edildi. Aynı maddeni
III- b ve c bentleri de önerildiği şekliyle kabul edildi.
Bir ekleme olarak teklif edilen 8. Maddede planlanan
değişiklik, önerildiği şekliyle ve madde 9 olarak kabul edildi
10. Madde’de önerilen değişiklikler madde 11 olarak kabul
edildi
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11. Madde, 12.Madde olarak ve önerilen değişikliklerle
kabul edildi.
14. madde a,b, c, bentleri önerildiği şekliyle kabul
gördü. Maddenin d bendine “Çoğunluk sağlanamadığı
durumlarda merkez genel kurulu günü saati yeri belirtilmek
suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır” şeklinde ekleme
yapılarak kabul edildi. Maddenin e bendi önerildiği şekliyle,
f bendinde “Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin
dışında başka bir nedenle ertelenemez.” şeklinde değişiklik
yapılarak ve h bendi önerildiği şekliyle 15. madde olarak
kabul edildi.
Madde 16 olarak önerilen değişiklik, “Ancak bu şekilde
karar alınması olağan toplantı yerine geçmez” şeklinde ekleme
yapılarak değiştirilmesine karar verildi.
Madde 15’in b bendi önerildiği şekliyle kabul edildi ve
madde 17 b ve l bentleri olarak numaralandı.
Yeni bir ifade önerisi madde 18 olarak kabul gördü.
Madde 16’nın b bendi madde19’un b ve f bentleri olarak
ve önerildiği şekliyle kabul edildi.
Madde 17, madde 20 olarak önerildiği şekliyle kabul
edildi.
Madde 18’in bazı maddeleri madde 21’in a b, c, d, e ve f
bentleri olarak önerildiği üzere kabul edilmesine karar verildi.
Madde 23’de yer alan ve madde 26 olarak sunulan değişiklik
önerisi ile ilgili yapılan tartışmalar sonucunda yapılan oylama
üzerine önerilen (maddenin b bendi) 2/3 yeter sayısı (27 kabul,
23 ret) bulunmadığından reddedildi.
Madde 26’da düşünülen değişiklik Madde 29’un o bendi
olarak önerildiği üzere kabul edildi.
Madde 27’de teklif edilen değişiklikler, Madde 30 olarak
önerildiği şekliyle kabul edildi.
Madde 29’un a ve b bentleri, 32. maddenin a ve b bentleri
halinde önerildiği şekliyle kabul edildi.
Madde 32’nin e ve f bentleri 35. maddenin e, f ve g bentleri
şeklinde ve önerildiği haliyle kabul edildi.
Madde 33’ün a bendi, 36. maddenin a ve b bentleri olarak
önerildiği gibi kabul edildi.
Madde 35’in d ve i bentleri, 38. maddenin aynı bentleri
olarak önerildiği şekliyle kabul edildi.
Madde 41’in a ve d bentleri 44. maddenin a ve d bentleri
olarak önerildiği şekliyle kabul edildi.
Madde 42’de önerile değişiklik, 45. madde olarak önerildiği
şekliyle kabul edildi.
Madde 44’in e bendi, Dr. Hüseyin Soysal’ın ek gündem
teklifiyle; “noterlikçe” ifadesi yerine “içişleri bakanlığı dernekler
il müdürlüklerince veya noterlikçe” olarak değiştirilmesi kabul
edildi.
Madde 56’nın a ve e bentleri Madde 59’un a ve e bentleri
olarak ve önerildiği şekliyle kabul edildi.
Madde 57’nin b bendi 60. maddenin b bendi olarak
önerildiği haliyle kabul edildi.
Madde 58, 61. madde olarak önerildiği gibi kabul edildi.
Maddelerin görüşülüp oylanmasından sonra tüm
değişiklikler oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
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Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği Değişiklik
Önerileri
Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği değişiklik önerilerinde,
önerilen değişikliklerden “Anadolu Psikiyatri Günleri: TPDMYK, ŞYK ve toplantı düzenlemeye istekli olan bir psikiyatri
eğitim kurumunun işbirliği ile her yıl 3 büyük il dışındaki
kentlerde düzenlenir. Toplantı süresi en çok 4 gündür.”
şeklinde düzenlenmesine karar verildi.
13. maddenin 1. ve 2. şıkları önerildiği şekliyle kabul
gördü.
14. maddenin son cümlesi “Bu ödüllerin koşulları,
jüri üyelerinin belirlenmesi ve benzeri kurallar TPD Ödül
Altkurulunca yapılır ve BTDK onayına sunulur” şeklinde
düzenlenerek kabul edildi verildi.
Madde 15’in 1.şıkkının önerildiği gibi; 6. şıkkı “BTDK,
MYK, TPD-MOK, Psikiyatri Yeterlik Kurulu
TPD ödülleri jüri üyeleri ve TPD eski başkanlarının
kongre boyunca kayıt, konaklama ve ulaşım giderleri toplantı
bütçesinden karşılanır” şeklinde düzenlenerek değiştirilmesine
oy çokluğuyla karar verildi.
Madde 16/1, madde 20, madde 21’in a, b, c, d, e, f, g, h
ve i bentleri önerildiği dibi kabul edildi. j bendi “Kendi isteği
ile ya da doğal nedenlerle görevden ayrılan, MYK kararıyla
görevine son verilen ya da şube değiştiren BTDK üyesinin
yerine, durumun haber alınmasından sonraki ilk toplantısında
yetkili kurullar tarafından yenisi atanır.” şeklinde düzenlenerek
benimsenmesine karar verildi.
Madde 22’nin a bendinin, i şıkkı “Dernek suçu, bilimsel
suç, etik ihlal nedeniyle ceza almamış olmak” şeklinde
düzenlenerek kabul gördü. 2. şıkkın kaldırılmasına, 3. şıkkın
aynen kabul edilmesine, 4. ve 5. şıkkın kaldırılmasına yapılan
tartışmalar sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. B şıkkının
son cümlesinin “İki kez toplantıya mazeretsiz katılmayan
kişinin üyeliği düşer”şeklinde kabul edilmesine karar verildi. C
bendi aynen kabul edildi.
Madde 23 ( BTDK’nın görevleri maddesinin) a, b, c, d, e,
f, g şıkları aynen kabul edildi.
Madde 24 (BTDK ALT KURULLARI VE BTDKYK maddesinin) b şıkkı “Genel toplantıları genel başkan,
onun yokluğunda BTDK başkanı yönetir” şeklinde
değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verildi, a,c, d, şıkları
aynen kabul edildi.
Madde 25 ( BTDK YÜRÜTME KURULU maddesinin)
a,b,d,e,f şıkkı aynen, c şıkkı ise “BTDK Yürütme Kurulu,
genel başkan, bilimsel toplantılar sekreteri, MYK saymanı
ve alt kurul başkanlarından oluşur” şeklinde düzenlenerek
değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Geçici Madde 1; önerildiği üzere genel kurul tarafından oy
çokluğu ile kabul edildi.
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Yeterlik Kurulları Yönergesi Değişiklik Önerileri
TPD Yeterlik Kurulu yönergesi değişiklikleri Dr Raşit
Tükel tarafından okundu ve oylanması sonucu oybirliği ile
kabul edildi.
Onur Kurulu Yönergesi Değişiklik Önerileri
Merkez Onur Kurulu yönetmelik değişiklik önerileri Dr
Mustafa Sercan tarafından okundu, görüşme sırasında Dr.
Doğan Yeşilbursa, 5. maddenin b bendinin i fıkrasındaki
“program yapmak” yerine “radyo, TV ve internet programı
yapmak” değişikliğini önerdi, bu öneri ve tüm onur kurulu
yönergesi oy birliği ile kabul edildi.
Diğer Öneriler
2009 Anadolu Psikiyatri Günlerinin Denizli şubesi
tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte yapılması
önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.
Anadolu Psikiyatri Günlerinin 2010 yılında Eskişehir’de
düzenlenebilmesi Dr Çınar Yenilmez tarafından önerildi.
MYK tarafından uygun olduğu Dr Şahika Yüksel tarafından
belirtildi, oy birliği ile kabul edildi.
Aydın ilinin İzmir şubesine bağlanması Denizli şubesi
yöneticileri tarafından önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.
Eskişehir ilinde ayrı bir şube açılması önerildi ve oybirliği
ile kabul edildi.
Denizli şubesi yönetim kurulu üyeleri tarafından, şube
merkezi olarak kullanılmak üzere bir daire alınması önerildi ve
oybirliği ile kabul edildi.
Diyarbakır’da şube açılması için öneride bulunuldu ve
oybirliği ile kabul edildi

Dilek ve Temenniler
Dilek ve temenniler bölümünde Dr. Zeliha Tunca
tarafından bellek oluşturulması için daha önceki çalışan genel
kurulların genel kurulda projeksiyonla gösterilip hatırlatılması
istendi.
Dr Berna Uluğ tarafından genel kurul seçimlerinde, oy
verirken bazı üyelerin kurul üye sayısından daha az adaya oy
verdiklerini gözlediğini, kurulların oluşturulmasında tam liste
halinde oy kullanılmasının daha yararlı olacağından, daha
dikkatli olunmasını temenni ettiğini bildirdi
Gündemin tamamlandığı anlaşılarak saat 19.15’de genel
kurul sona erdi. 
Dr. Raşit TÜKEL
Divan Başkanı
Dr. Hüseyin SOYSAL
Divan Başkan Yrd.
Dr. Evrim ERTEN
Divan Üyesi
Dr. Emre SARGIN
Divan Üyesi

DERNEKTEN
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II. BTDK Kuruldu

2

4 Kasım 2007 tarihinde yapılan TPD 7. Olağan Genel
Kurul toplantısında, Bilimsel Toplantılar Yönetmeliğinde gerçekleştirilen bir değişiklik* 2006 yılında oluşturulan ilk BTDK’nun görev süresinin bitmesi ve yeni bir BTDK
kurulması gereğini gündeme getirmişti.
Yeni seçilen MYK, tüm şubelere yazı yazarak yeni BTDK
temsilcilerini bildirmesini istedi. Yeni BTDK 12 Ocak 2008
tarihinde Ankara’da TPD Merkezinde toplandı. Yönetmeliğe uygun olarak TPD MYK’dan Başkan Şeref Özer, Sayman
Cengiz Kılıç ve Bilimsel Toplantılar sekreteri Ali Savaş Çilli ile
MYK’nın yönetim dışı temsilcisi Simavi Vahip ve TPD şubelerinin 33 temsilcisinden 27’sinin katılımı ile gerçekleştirilen
bu toplantıda önce BTDK başkanı için seçim yapıldı. Timuçin Oral ve Sunar Birsöz’ün aday olduğu ve kapalı oylama ile
yapılan seçimi Timuçin Oral kazanarak BTDK Başkanı oldu.
Yönetmelik gereği Timuçin Oral aynı zamanda Bilimsel Program Alt Kurul da başkanlığına seçilmiş oldu.
Daha sonra BTDK Alt kurul başkanlarının seçimine geçildi. Her Alt kurul Başkanlıklarına birer kişinin aday olduğu görüldü. Bu seçimlerin açık oylama ile yapılmasına karar verildi.
Sırası ile Düzenleme Alt Kurulu Başkanlığına: Sunar Birsöz, Poster ve Sözel Bildiri Alt Kurulu Başkanlığına: Murat Demet, Ödül Alt Kurulu Başkanlığına: Ercan Abay,
Sosyal Program Alt Kurulu Başkanlığına: Ertan Tezcan
oy birliği ile seçildiler.
Seçimlerin tamamlanmasından sonra başkanların dışındaki
diğer BTDK üyeleri gönüllülük esasına göre çalışmak istedik-

leri Alt Kurullara isimlerini yazdırdılar. Böylece TPD’nin II.
BTDK tamamlanmış oldu. Artık şu anda TPD’de iki BTDK
var.
I. BTDK üyeleri görev süreleri bitmiş olmasına karşı üstlendikleri 12. YT-Bahar Sempozyumu ile 44. Ulusal Psikiyatri
Kongresi gerçekleştirilinceye değin çalışmaya devam edecek.
Bu yıl gerçekleştirilecek olan bu iki kongrenin çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.
II. BTDK ise 2009 ve 2010 yılının Yıllık Toplantı-Bahar
Sempozyumları ile Ulusal Psikiyatri Kongrelerini düzenleyecek.
Onlar da çalışmaya başladılar. 2009 yılının Ulusal Psikiyatri
Kongresinin Ankara’da, 2010 yılının Ulusal Psikiyatri Kongresinin ise İzmir’de yapılmasına karar verdiler. Geçtiğimiz
günlerde 2009 yılının YT-BS ve UPK’nin düzenlenmesinde
çalışacak olan kongre düzenleyici firmaların seçimi için açılan
ihalenin sonuçlanmasıyla bu kongrelerin hazırlıkları başlatılmış olacak.
Her iki BTDK’nın işi de çok yoğun ve yorucu.. Onlara
kolay gelsin diyor emekleri için teşekkür ediyoruz. 
Şeref Özer
*Geçici Madde 1- Yönetmeliğin 21. Maddesinin (g) bendi gereğince, BTDK
üyelerinin Merkez Genel Kurul’ların yapıldığı yılda atanması gerektiğinden 2006
yılında oluşturulmuş ilk BTDK’nın görev süresi 2007 Olağan Genel Kurulun
toplanmasıyla sona erer. Ancak, ilk BTDK, yapmayı üstlendiği 12 YT- Bahar sempozyumu ve 44. UPK’yi gerçekleştirilinceye değin çalışmalarını sürdürür

II. BTDK aşağıdaki kişilerden oluştu
BTDK Üyesi - MYK üyeleri
Dr. Şeref Özer (TPD MYK Başkanı)
Dr. Ali Savaş Çilli (TPD MYK
Bilimsel Toplantılar Sekreteri)
Dr. Burhanettin Kaya (TPD MYK
Saymanı)
BTDK Başkanı
Dr. Timuçin Oral
Bilimsel Program Alt Kurulu
Dr. Timuçin Oral (Başkan)
Dr. Yankı Yazgan
Dr. Simavi Vahip
Dr. Ayla Yazıcı
Dr. Turan Ertan
Dr. Köksal Alptekin

Düzenleme Alt Kurulu
Dr. Sunar Birsöz (Başkan)
Dr. Fisun Akdeniz
Dr. Ömer Geçiçi
Dr. Nurper Erberk Özen
Dr. Adnan Özçetin
Dr. Haluk Asuman Savaş

Ödül Alt Kurulu
Dr. Ercan Abay (Başkan)
Dr. Nazan Aydın
Dr. Alp Üçok
Dr. Başak Yücel
Dr. Murat Kuloğlu
Dr. M. Yücel Ağargün

Poster ve Sözel Bildiri Alt Kurulu
Dr. Murat Demet (Başkan)
Dr. Başaran Demir
Dr. Numan Konuk
Dr. Faruk Uğuz
Dr. Cengiz Akkaya
Dr. Nilgün Taşkıntuna

Sosyal Program Alt Kurulu
Dr. Ertan Tezcan (Başkan)
Dr. Tayfun Turan
Dr. Murat Fettahlıoğlu
Dr. Osman Mermi
Dr. Gökhan Sarısoy
Dr. Ahmet Tiryaki

Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 11, Sayı 1, 2008 | 9

 HA BE RLER | D E R N E K T E N
GÖREV GRUPLARI

Türkiye Psikiyatri Derneğinden Yeni Görev Grupları
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu gündemde yer alan sorunların çözümünde politika oluşturmak amacıyla yeni görev
gruplarının kurulmasına karar verdi.
Değerli meslektaşlarımız,
13. 01. 2008 tarihli TPD MYK toplantısında 8 yeni görev
grubu kurulmasına karar verilmiştir. 12. 01. 2008 tarihli Merkez Eşgüdüm Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda meslek
pratiğimizde ciddi sorunlar haline gelen önemli bir çok konuda, var olan durumu saptamak, mesleğimiz ve üyelerimiz açısından en uygun yaklaşımı ve doğru çözüm yollarını MYK’ya
önermek üzere kurulan bu görev gruplarının koordinatörlüklerine atanan üyelerimiz ve kısaca çalışma alanları aşağıdadır.
Koordinatör arkadaşlarımız bu alanlarda ekiplerini oluşturarak çalışacaklardır. İlgili alanlarda çalışmak, fikir üretmek ve
emeğini ortaya koymak isteyen üyelerimizin, koordinatörlerimizle iletişim kurmaları gereği duyurulur.
1)  	 Psikoteknik uygulamalar görev grubu: Ahmet Öz,     
Sürücü belgesiyle ilgili çalışan bu merkezlerin çalışmaları,
ilgili yönetmelikler, yasal düzenlemeler, psikiyatristlerin konumları yönünden incelenmesi ve çözüm önerileri
2)  	 Özel eğitim merkezleri Görev Grubu: Gülay Özdemir ve
Altan Eşsizoğlu
Özel eğitim merkezlerinin çalışmaları, rapor düzenlenmesi,
sorunlarımız ve çözüm önerileri
3)  	 Hastane standartları Görev Grubu: Ejder Yıldırım
Psikiyatrik muayene süreleri, kliniklerdeki fizik koşullarda
standartlar, güvenlik standartları konularında ülkemizdeki ve
yurt dışındaki düzenlemeler, sorunlar ve çözüm önerileri
4)  	 Özlük haklar Görev Grubu : Umut Karasu
Psikiyatri uzman ve asistanlarının özlük haklarındaki

5)  	

6)  	

7)  	

8)  	

yıpranma payı, meslek riski vb. eksikliklerin saptanması ve
birimlendirilmesi
Psikiyatrik hizmetleri ücretlendirme Görev grubu:
Fatih Öncü
Halen uygulanmakta olan performans ve ücretlendirme
hizmetindeki eksik unsurlar ve ücretlendirme önerileri
Sağlıkta Dönüşüm Görev Grubu: Burhanettin kaya ve
Halis Ulaş
Ak parti hükümetinin uygulamaya hazırlandığı Sağlıkta
dönüşüm projesinin koruyucu ruh sağlığı politikası ve klinik
uygulamalar açısından yansımaları, riskleri)
Özel hastaneler Görev Grubu: Orhan Doğan
Geçtiğimiz yıl çıkarılan yönetmeliğin pratik uygulamada
getirdiği sorunlar, psikiyatristlerin özel hastanelerde çalışma
koşulları ve çözüm önerileri
Sınır ihlalleri Görev Grubu: Selçuk Candansayar
“Psikiyatri-psikoloji”, “psikiyatri- diğer tıp uzmanlıkları”,
“Psikiyatri-tıp dışı gruplar ve uygulamalar” gibi alanlardaki
sınır ihlallerini bilimsel, etik ve yasal açıdan inceleyip
sorunları tespit etme ve çözüm yolları üretme

TPD MYK, gücümüzün, üyelerimiz olduğunun bilincindedir.
Bilim, Etik ve Dayanışma ile... Hep birlikte. 
Sevgilerimizle.

Şeref Özer

TPD MYK adına

T P D 2 0 0 7 Y E T E R L İ K S I N AV I

Türkiye Psikiyatri Derneği 2007 Yılı Yeterlik Sınavlarında
Başarılı Olanlar
8 Kasım 2003 tarihinde çalışmalarına başlayan Yeterlik Kurulu, oluşturulan yönetmeliğe uygun olarak ilk yeterlik
sınavlarını geçen yıl yapmıştı. Bu yılki yazılı sınav 25 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan adaylar,
5 Ekim 2007 tarihinde İzmir’de sınavın uygulamalı olan ikinci aşamasına katıldılar. Bu sınavda da başarılı olarak sınavlı
yeterlik belgesini almaya hak kazanan psikiyatri uzmanlarının listesi aşağıdadır:
Dr. İbrahim Eren
Dr. Mehmet Hancıoğlu
Dr. Doğan Işık
Dr. Figen Karadağ
Dr. Numan Konuk
Dr. Sibel Mercan
Yeterlik Belgeleri kendilerine 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Açılış Töreninde verilecektir.
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu olarak, sınavda başarılı olan meslektaşlarımızı kutlar, özenli ve
özverili çalışmalarından ötürü Yeterlik Kurulu üyelerine ve sınav jürisinde görev yapan üyelerimize teşekkür ederiz.
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M E R K E Z E Ş G Ü D Ü M K U R U L U TO P L A N T I S I

TPD Temel Politikalarının Oluşturulduğu
Merkez Eşgüdüm Kurulu Toplandı

T

PD Merkez Eşgüdüm Kurulu (MEK) 12 Ocak
2008 tarihinde Ankara’da TPD Merkez Binasında
toplandı. Toplam 35 üyenin 30’unun hazır bulunduğu MEK’te Divan başkanlığına Nevzat Yüksel, raportörlüğe Ali Savaş Çilli seçildi. TPD MYK Başkanı Şeref
Özer 7. Dönem MYK’nın seçildiği 24.11.2007 tarihinden
bu yana yaptığı çalışmaları ve almış olduğu kararları sundu. İlke olarak aylık MYK kararlarını derneğin web sayfasında düzenli olarak yayınlayacaklarını belirterek, MEK’in
TPD’nin meclisi olduğunu, burada 2007-2009 döneminde
TPD’nin ana hedeflerinin belirleneceğini, TPD MYK’nın
bu hedefler doğrultusunda çalışacağını ve MYK olarak
oluşturdukları yeni dönem hedeflerini tartışmaya açtı. Yeni
Dönem Hedefleri:
•

Ruh Sağlığı Yasasının çıkartılması,

•

Tam gün yasası karşısında TPD görüşünün etkin
savunulması,

•

Ruh Sağlığı Platformunun etkinliklerinin sürdürülmesi

•

Psikologlar Derneği ile işbirliğini geliştirerek
sürdürülmesi

•

Sınır ihlalleri ve etik dışı uygualamalara karşı etkin
çaba harcanması

•

Hastane çalışma koşulları, hasta muayene süre/
sayılarının, güvenlik önlemlerinin standartlarının
belirlenmesi; bu konu ile ilgili geniş katılımlı bir görev
grubunun kurulması.

Toplantıya katılan şube temsilcileri, şubeleri, etkinlikleri,
sorunları hakkında bilgi verdiler ve TPD Merkez Yönetim
Kurulu’ndan beklentilerini dile getirdiler. Çeşitli konularda
öncelikle ele alınmasını talep ettikleri konuları belirttiler. TPD
Mali Müşaviri tarafından şube yöneticilerine yönelik düzenli
yapılması gereken mali rapor bildirimleri, defterler ve makbuzlar konusunda bilgilendirici sunum yapıldı. MEK toplantısında ek gündem maddeleri olarak şubeler için yer alımı, psikiyatrların medya ve psikiyatri ilişkilerinin düzenlenmesi, halkla
ilişkiler konuları da ele alındı.
Şube temsilcilerinin taleplerini dile getirilmesi sonrası alınan MEK kararları doğrultusunda, 13. 01. 2008 tarihli TPD
MYK toplantısında, 8 yeni görev grubu kurulmasına karar
verildi. Mesleğimize ilişkin uygulamalarımızda ciddi sorunlar
haline gelen önemli konularda, var olan durumu saptamak,
mesleğimiz ve üyelerimiz açısından en uygun yaklaşımı ve
çözüm yollarına ilişkin değerlendirmeleri MYK’ya önermek

üzere kurulan görev grupları ve bu alanlarda ekiplerini oluşturarak çalışacak koordinatörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1)  Psikoteknik Uygulamalar Görev Grubu: Ahmet Öz
Sürücü belgesiyle ilgili çalışan bu merkezlerin çalışmaları,
ilgili yönetmelikler, yasal düzenlemeler, psikiyatristlerin konumları yönünden incelenmesi ve çözüm önerileri
2)  Özel Eğitim Merkezleri Görev Grubu: Gülay Özdemir ve
Altan Eşsizoğlu                
Özel eğitim merkezlerinin çalışmaları, rapor düzenlenmesi, sorunlarımız ve çözüm önerileri
3)  Hastane Standartları Görev Grubu: Ejder Yıldırım                                              
Psikiyatrik muayene süreleri, kliniklerdeki fizik koşullarda standartlar, güvenlik standartları konularında ülkemizdeki ve yurt dışındaki düzenlemeler, sorunlar ve çözüm
önerileri
4)  Özlük Hakları Görev Grubu : Umut Karasu                                                                
Psikiyatri uzman ve asistanlarının özlük haklarındaki yıpranma payı, meslek riski vb. eksikliklerin saptanması ve birimlendirilmesi   
5) Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu:
Fatih Öncü                                  
Halen uygulanmakta olan performans ve ücretlendirme
hizmetindeki eksik unsurlar ve ücretlendirme önerileri
6)  Sağlıkta Dönüşüm Görev Grubu: Burhanettin Kaya ve
Halis Ulaş                              
AKP hükümetinin uygulamaya hazırlandığı Sağlıkta Dönüşüm Projesinin koruyucu ruh sağlığı politikası ve klinik uygulamalar açısından yansımaları, riskleri
7)  Özel Hastaneler Görev Grubu: Orhan Doğan                                                            
Geçtiğimiz yıl çıkarılan yönetmeliğin pratik uygulamada
getirdiği sorunlar, psikiyatristlerin özel hastanelerde çalışma
koşulları ve çözüm önerileri
8)  Sınır İhlalleri Görev Grubu: Selçuk Candansayar                                                  
“Psikiyatri-psikoloji”, “psikiyatri- diğer tıp uzmanlıkları”,
“Psikiyatri-tıp dışı gruplar ve uygulamalar” gibi alanlardaki sınır ihlallerini bilimsel, etik ve yasal açıdan inceleyip sorunları
belirleme ve çözüm yolları üretme.  
http://www.psikiyatri.org.tr/ShowPage.
aspx?Id=mektutanaklari 
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TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

PSiKiYATRİ MESLEK ETİĞİ KURALLARI
1. Ruh hekimi, hastalarının tedavisinde eşit ve adil davranır, toplumsal
adalet ve herkes için eşitliği savunur, hastaları arasında siyasal görüş, dini
inanç, milliyet, etnik köken, ırk, renk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik
durum ve benzeri nedenlerle ayrım yapmaz.
2. Ruh hekimi, mesleğini uygularken kendi reklamını yapmaz. Ticari
reklamlara araç olmaz. Ruh hekimi, gerçeğe aykırı olarak kendini bir konuda
uzman ya da yetkili olarak göstermez. İnsanları yanıltıcı, paniğe düşürücü,
yanlış, yönlendirici söz ve davranışlarda bulunmaz.
3. Ruh hekimi, hastasının sağlığına hizmet için kendini çağdaş ve güncel
bilgiyle yenilemeli, güncel bilgileri hastasına vermelidir. Bilimsel olarak kabul
edilmemiş veya tıp dışı yöntemleri tedavide kullanmaz ve önermez. Muayene
etmediği hastaya tedavi başlamaz. Yararı olmayacağını bildiği ve gereksiz
harcamalara yol açacak tetkik ve tedaviyi önermez.
4. Ruh hekimi, hastası üzerindeki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmaz.
Hastasıyla tanı ve tedavi amacı dışında çıkar elde etmeye yönelik herhangi bir
ilişki içine (maddi, sosyal, duygusal vb.) girmez.
5. Ruh hekimi, yapılacak tetkik ve tedavi konusunda hem hastasını hem de
yakınını bilgilendirir ve rızasını alır.
6. Ruh hekimi, kendisi ya da çevresi için tehlike söz konusu olmadığı
durumda hastanın tedaviyi reddetme hakkı olduğunu kabul eder.
7. Ruh hekimi, hastasından edindiği bilgileri hastasına zarar verecek şekilde
kullanmaz; bu bilgileri hastasının rızasını almadan başkasıyla paylaşmaz.

PSİKİYATRİ
HEKİMLİĞİ ETİK
KURALLARI AFİŞ
HALİNE GETİRİLDİ
Türkiye Psikiyatri Derneği
meslek etiğine verdiği önemi
özetleyerek halka yönelik afiş
haline getirdiği etik kurallarını
üyelerine dağıtarak bir kez
daha gösterdi. Afişe resim
belgesi olarak detay bilgi
bağlantısından ulaşabilirsiniz

Ruh hekiminin, hasta ile ilişkisi karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Bu
güven ve saygı ilişkisini oluşturmak, tıp mesleğinin ve psikiyatri dalının bilimsel
ve etik ilkelerine uygun davranmakla mümkün olabilir.
Tunus Cad. No 59 / 5, Kavaklıdere - ANKARA
Tel 0 312 468 74 97 • Faks: 0 312 426 04 53
www.psikiyatri.org.tr • tpd-myk@psikiyatri.org.tr

İ Ş B İ R L İ Ğ İ P R OTO KO L Ü

Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği İşbirliği Protokolü
Bu protokol; Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği arasında toplum ruh sağlığının korunması ve
geliştirilmesi gibi ortak alanlarda işbirliği ve ortak hareket etme konusundaki duyarlılığı ve işbirliğini arttırmak amacıyla
hazırlanmış bir “işbirliği protokolü”dür.
Kapsam:
Madde-1: Her iki derneğin, Türkiye’de ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, meslek gruplarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapması;
Madde-2: Toplumun genelini ilgilendiren ve ruh sağlığıyla ilişkili olaylar ve yaşanan gelişmeler konusunda toplumu
bilgilendirmek, gündem oluşturmak, toplum ruh sağlığı açısından olumlu gelişme sağlayacak, olumsuz gelişmeleri önleyecek ortak çaba ve eylemlerde bulunulması;
Madde-3: Her iki dernek üyelerinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak ortak eğitim faaliyetlerinin planlanması ve
yürütülmesinde işbirliği ve eşgüdüm sağlanması;
Madde-4: Her iki derneğin bilimsel etkinliklerine (Kongre, sempozyum gibi) diğer derneğin üyelerinin katılmasını
kolaylaştırıcı, teşvik edici önlemler alınması, bu tür toplantılarda derneklerin görüşlerini iletebilecekleri olanaklar sunulması;
Madde-5: Türkiye’de ruh sağlığı alanına katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve kamuya yararlı faaliyetler kapsamındaki projelerin ortaklık içinde yürütülmesinin özendirilmesi.
Dr. Psk. Sedat Işıklı        	
Türk Psikologlar Derneği            	
Genel Sekreteri                                         	
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TA M G Ü N YA S A S I

Tam Gün Yasası Konusunda
Türkiye Psikiyatri Derneği MYK Görüşü
27.9.2007 tarihinde TTB Genel merkezinde yapılan toplantıda
özet olarak sunulmuş, yazılı olarak da TTB’ye gönderilmiştir.
Öncelikle yasa tasarısının ayrıntıları kamuoyunda iyi bilinmediğinden, psikiyatri topluluğunda da ortak bir görüş oluşturmak için yeterli bir zaman olmamıştır. MYK üyelerinin
konuyla ilgili görüş alışverişi sonucu aşağıdaki görüşler öne
çıkmıştır:
1.Hekimlerin kısmi statüde çalışmalarının özellikle eğitim
kurumlarında işgücü açığına, eğitim ve araştırma faaliyetlerine
katılan eğitici sayısının düşüşüne yol açtığı, tam gün çalışmanın
bu konuda düzelme sağlayabileceği doğrudur. Ancak, varolan
çalışma şartlarında bir değişikliğe gidilmeden, tam gün uygulaması sorunları çözemeyecektir. Birçok hekim muayenehane
açarken sadece maddi değil, mesleki tatmini de amaçlamaktadır. Özellikle psikiyatri muayenesinin diğer birçok branşa
oranla daha uzun sürmesi, çoğu kurumda hasta yoğunluğu
nedeniyle, hasta başına birkaç dakika zaman ayrılabilmesi,
muayenehane seçeneğini hem hasta hem de hekim için tercih
edilen bir seçenek haline getirmektedir. Hekimlerin maddi tatmini ve insanca hasta bakma koşulları sağlanmadan, ya da bu
konudaki iyileştirmeleri sadece performans ve döner sermaye
gelirlerine bağlayan bir düzenleme ile ne devlet hastanelerinde
hasta bakımının, ne de eğitim hastanelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin artmayacağı ortadadır.
2. Halihazırda özel hastanelerin tamgün psikiyatri uzmanı
çalıştırması mümkün değildir. Bu konuda düzenlemeler yapılmadan çıkarılacak bir tamgün yasası hekimlere seçme hakkı
bırakmayarak bir hak ihlaline yol açacaktır.
3. Özellikle hekimlik hizmetinin ağır yükünü çeken devlet
hastanelerinde tam gün çalışan hekim ile yarı zamanlı çalışan
hekim arasındaki hizmet süresi farkı 1 saattir. Üniversitedeki
gibi yarı zamanlı uzmanlar, yarım gün çalışmaz. Yalnızca bir
saat erken çıkar. Fiiliyatta ise tam gün çalışanlar da erken çıktıklarından, yarı zamanlı çalışma farkı aslında “muayenehane
açma izni”dir. Bu nedenle hekimlerin bir kısmı muayenehanelerini tercih edip hastanelerden ayrıldıklarında ortaya önemli

bir hizmet açığı çıkacaktır. Hekim sayısında yetersizlik varken
ve bu yetersizlik giderilmeden kamu hastanelerinde hekim sayısını azaltacak bir uygulama, özel hastanelere nitelikli ve ucuz
işgücü, kamu hastanelerinin işletme olarak çökmesi, hekimlerin emekli sandığı mensubu olmalarından kaynaklanan özlük
haklarından vazgeçmeye zorlanması anlamına gelmektedir.
4. Hekim sayısındaki yetersizlik yanında ülke genelindeki
dağılımın dengesizliği de göz önüne alındığında bu yasa taslağı
ile özellikle çevre hastanelerinde doğacak hizmet boşluğu yaşamsal önemde olacaktır. Bu da merkezlerde tam gün çalışmayı seçecek meslektaşlarımız için bir yandan zorlayıcı atamalar,
zorlayıcı geçici görevlerle bu boşlukların doldurulması yolunu
açacaktır ki, böyle bir yasa hekimlerin yurttaşlık hakları açısından çok ciddi hukuksuzlukların kaynağı olacaktır. Öte yandan
daha yüksek bir hizmet yükü ve hizmet niteliğinde düşme sorunu meslektaşlarımızın manevi yükünü artıracaktır.
5. Sayıca yetersizliğin ithal hekimlerce karşılanması fikri,
ülkemiz insanlarının sağlığı ile kumar oynamak anlamına gelir.
Bilindiği kadarıyla Türkçe konuşan eski SB ülkelerinde tıp eğitimi çağdaş standartların gerisindedir. Buna, bu kişilerin Anadolu Türkçesi’ndeki yetersizliklerinin, aynı biçimde söylenen
sözcüklerin bile farklı anlamlar taşıması gibi anlaşma zorluğunun getireceği güçlükler de eklenince doğacak sıkıntı ve zararlar üzerine tahmin yürütmek bile güçtür. Ancak sağlık zararları
geri dönülmez niteliktedir ve bu doğrultuda meslek örgütlerimiz hükümeti ve halkı uyarıcı çabalarını yükseltmelidir.
6. Ruh sağlığı alanı hekim sayısındaki yetersizliğin genel
tababete göre daha yüksek olduğu ve gelişim ve çağdaşlaşma
hedeflerinin çok gerisinde olunan bir alandır. Bir yandan ruh
sağlığı uzmanlarının artışı sağlık bakanlığı hedefleri arasındayken, yetişmiş uzmanların kamu sağlığındaki hizmetlerinden
uzaklaşmaya zorlanması beklenen çağdaş gelişmeye ket vuracak bir sonuç verecektir. Ayrıca geçilmesi için hazırlıkların
sürdürüldüğü ve TPD’nin desteklediği “Toplum Temelli Ruh
Sağlığı” planları yeterince ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
olmadan hiç başlatılamayacak ya da ölü doğacaktır. Bir yanTürki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 11, Sayı 1, 2008 | 13
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dan yarı zamanlı veya tam zamanlı ruh sağlığı çalışanlarının
sayıca artırılması zorunlu iken, ruh hekimlerinin kamu hizmetinden ayrılmaya zorlanması bu hedefle uyumlu değildir. Ruh
Sağlığı Yasası henüz çıkarılmamıştır. Çalışan sayısındaki gerileme ile birlikte psikiyatrik hasta hakları ihlallerinin artması
ve izlenememesi sonucunu doğuracağı gibi, gelecekte sayıca
yetersizliğin artmasından kaynaklanacak hak ihlallerinin ruh
hekimlerine fatura edilmesi riski de uyanık olunması gereken
olasılıklardan biridir.

7. Sonuç olarak, özel sektörde tam gün çalışma koşulları ile
ilgili düzenlemeler yapılmadan, devlet hastanelerinde çalışan
hekimlerin mesleki tatmin sağlayacak hasta bakım koşulları
sağlamadan, eğitim hastanelerinde hekimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerine gerçek anlamıyla “tamgün” zaman ayırmalarını sağlayacak koşullar yaratılmadan çıkarılacak bir tamgün
yasası, halkın sağlık hizmeti talebini karşılamada bir iyileşme
sağlamayacaktır. 

ELEKTRONİK SİGARA

“Elektronik Sigara” Konusunda
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Görüşü
“Elektronik Sigara” konusunda Türkiye Psikiyatri Derneği’nin görüşünü içeren yazı
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderildi

S

igara bağımlılık potansiyeli çok yüksek olan nikotin içermektedir ve nikotin alımının en yaygın yolu da sigara içmedir.
Nikotin bağımlılığının, diğer birçok madde bağımlılığında olduğu gibi hem fiziksel, hem psikolojik boyutları vardır.
Tedavisinde denenen birçok yöntem olmakla birlikte, uzun süreli bıraktırma başarısı çok düşük olan bir rahatsızlıktır.
Sigaranın başta akciğer ve solunum yolu kanserleri ve kalp hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığın sebebi olduğu da
kanıtlanmıştır. Bu nedenlerle hastalığın tedavisinde iddialı olan her yöntem veya ilacın kamuoyunda büyük bir ilgiyle
karşılanması doğaldır.
Pek çok firma tarafından ithal edilerek satılan söz konusu “elektronik sigara” vb. ürünlerde elektronik donanımla kartujun
içinde oluşturulan su buharının içinde kartujun çeşitlerine göre farklı miktarlarda nikotin bulunmaktadır. Bu anlamda söz
konusu işlem aslında bir nikotin replasmanıdır.Bu aygıtlar hem yazılı ve görsel medyada, hem de internet sayfalarında, tedavi
amaçlı olarak pazarlandıkları için konu, madde bağımlılıklarının tedavisinde yetkili olan psikiyatri uzmanlarını doğrudan
ilgilendirmektedir. Günümüzde konuyla ilgili bilimsel bilgi, nikotin replasmanının tek başına bağımlılık tedavisi olamayacağını
göstermektedir. Bu ürünler bağımlılık tedavisinde yardımcı ve bırakma belirtilerinin hafifletilmesinde yararlı olabilirler.
Tedavide doktorun tercihine göre diğer tedavi yaklaşımlarına eklenebilir, hatta hiç kullanılmayabilirler.
Söz konusu ürünlerin yazılı/görsel medya ve internet üzerinde yapılan tanıtımlarında ise sigara bıraktırmada tek ve kesin
çözüm olduğu ısrarla vurgulanmaktadır. Bu durum halkın sağlık konusunda yanlış ve taraflı bilgilenmesine, diğer tedavi
şekilleri konusunda bilgilenmesinin de engellenmesine yol açmaktadır. Söz konusu ürünlerin reklamlarında, normalde sigara
içmenin yasak olduğu yerlerde ürünün kullanılabileceği de belirtilerek, nikotin tüketimi özendirildiği gibi, inspirasyon ile
kartuj içinden akciğerlere giden su buharındaki nikotinin bir kısmının, ekspirasyon sırasında dış ortama geri verilmesi kuvvetle
muhtemeldir. Bu nedenle de özellikle taşıt araçları ve diğer kamuya açık yerlerde kullanımının “pasif içici” yaratma ya da diğer
insanlara zarar verme bakımından hiç de masum olmadığını düşündürtmektedir.
Yukarıda sayılan nedenlerle:
Sözü edilen ürünlerin yalnızca eczanelerde satılması,
Yalnızca doktor kontrolünde kullanılması,
Kamuya açık yerler ve medya organlarında reklamının yapılmasının engellenmesi,
Ayrıca kamuya açık alanlarda kullanılmasının nikotin içeren diğer ürünlerde olduğu gibi engellenmesinin gereğini saygılarımızla
arzederiz. 
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Tedavi Edilmiş Hastalar Hakkında Mahkemelerin
Bilgi Talebi Karşısındaki Tutum Nasıl Olmalı?
Dr. Hüseyin Soysal
Türkiye Psikiyatri Derneği
Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü

TPD MYK Başkanlığına,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD’nin sorusu
üzerine, tedavi edilmiş hastalar hakkında mahkemelerin bilgi
talebi karşısında nasıl davranılacağına ilişkin görüşümüz aşağıya
çıkarılmıştır.
Mahkemelerin bilgi ve belge toplamaları kendilerine tanınmış
yasal bir hak olduğu gibi davaya taraf kişilerin de kendileriyle
ilgili bilgi ve belgelerin toplanması sürecinde hakları ve görüş
bildirmeleri söz konusudur.
Hekimler kişileri danışan, hasta veya bilirkişi olarak bir
kuruma görüş bildirmek üzere incelemiş olabilir. Danışan veya
hasta olarak karşımıza gelen insanlar bize verdikleri bilgilerin
hasta – hekim sırdaşlığı ilkesi gereği gizli tutulacağı ön kabulüyle
davranırlar. Bu nedenle hekimler, özellikle psikiyatrlar bu bilgileri
üçüncü şahıslar ve kurumlarla paylaşmamalıdırlar.
Yasa yapıcı da bu konuda farklı düşünmez. Bu nedenle
hukuk mahkemeleri usul kanunu tanıklıktan çekilme hakkı için
”memuriyet sanat ve meslekleri itibariyle bir kimsenin sırrını
bilenler, şu kadar ki o kimse muvafakat ederse şahadetten imtina

edemezler”(madde 245) der. Ceza mahkemeleri usul kanunu
da tanıklıktan çekilme hakkı olanları sayarken “hekimler, diş
hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer
bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları
dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri
bilgiler”(madde 45) der.
Hem yasal hem de etik ilkeler gereği, daha önce kaydı olan
kişiler hakkında mahkemeler bilgi ve belge istediğinde bunun
bir tür tanıklık olduğu bilinmeli ve mahkemeye o kişinin bu
bilgilerin verilmesi konusunda onayına ihtiyaç duyulduğu
yazılmalıdır. Mahkeme onay olmadan belge gönderilmesinde
ısrar ederse yasal ve etik sorumluluk yerine getirilmiş olduğundan
gönderilebilir.
Bir kişinin onayı olmaksızın bir hekim veya bir kurum
olarak hakkındaki bilgileri mahkemeye vermek ceza ve tazminat
davalarına neden olmaktadır.
Daha önce tarafımıza bilirkişilik hizmeti verilmek üzere
gönderile kişilerin raporları ile mahkemede sanık olup gelen
yazıdan kişinin kendisini savunmak için hastalığı olduğunu
söylediği anlaşılan kişilerin bilgi ve belgeleri gönderilebilir. 
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 BAS I N AÇ IKL A MA L A R I

BASIN AÇIKLAMASI
30.11.2007 günü Atlasjet Havayollarına ait bir uçağın inişi sırasında
Isparta yakınlarına düşmesi sonucu 7’si uçak mürettebatından olmak
üzere toplam 56 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Büyük bir üzüntü ile
karşıladığımız bu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına
başsağlığı diliyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak kazada yaşamlarını
yitiren vatandaşlarımızın yakınlarının bu kazanın etkileriyle baş edebilmesini sağlamak için her türlü psikiyatrik desteği sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu
ASİSTAN DR. MELTEM İLTER’E YAPILAN SALDIRIYA İLİŞKİN
YARGILAMA SONUÇLANDI. TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
VE İSTANBUL TABİP ODASI KONUYLA İLGİLİ ORTAK BASIN
AÇIKLAMASI YAPTI
12 Haziran 2007 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Meltem İlter’e hastane bahçesinde bıçakla saldırıp yüzde kalıcı iz bırakacak şekilde yaralanmasına neden olan
B.Ü. isimli şahıs hakkında Bakırköy 8. Sulh Ceza Mahkemesinde sürdürülen ceza davası 18.02.2008 tarihinde sonuçlanmıştır. Mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezası ile cezalandırmıştır. Şimdiye dek hekimlere yönelik
şiddet olaylarında mahkemelerin verdikleri cezaların yetersizliği ve para
cezasına çevrilmesi gibi durumlar göz önüne alındığında kararın önemli
olduğunu düşünüyor ve bu duyarlılığın sürmesini diliyoruz.
Son yıllarda hekimlere yönelik şiddet olaylarının hızlı bir artış gösterdiği
aşikardır. TTB ve TPD olarak daha önce de çeşitli şekillerde dile getirdiğimiz ve tepkimizi gösterdiğimiz bu ve benzeri şiddet olaylarının cezasız
kalmaması ve en ağır şekilde cezalandırılması için davaların takipçisi olacağımızı bildiririz. Ancak sağlık politikalarındaki hızlı ve fütursuz değişimlerle tüm hekimlerin çok ağır çalışma şartlarında çalışmaya zorlandığı,
verilen hizmetin niteliğinin değil niceliğin önemsendiği, sağlık alanındaki
tüm sorunlardan hekimlerin sorumlu olarak gösterildiği bir dönemde hekimlere yönelik şiddet olaylarının devam edeceği yönündeki endişemiz
sürmektedir.
Kamuoyuna duyurulur,
Türkiye Psikiyatri Derneği				
İstanbul Tabip Odası
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Ülkemiz, her geçen gün yeni bir şiddet olayı yaşamakta, bir çok insanımız ölmekte ya da yaralanmaktadır. En son 3 Ocak 2008 tarihinde
Diyarbakır’da askeri bir araca yerleştirilen bir bombanın patlatılması sonucu dördü çocuk 5 kişinin yaşamını kaybettiğini, 68 yurttaşımızın yaralandığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Tüm insanlığın hep bir ağızdan şiddetin, savaşın, acıların, kayıpların
olmadığı bir dünyayı arzusunu dile getirdiği, bireyin fiziksel ve ruhsal
bütünlüğünü derinden sarsan travmaların bir daha yaşanmamasını dilediği yeni yılın bu ilk günlerinde Diyarbakır’da gerçekleşen bu patlama
insanlığın biriktirdiği umuda, toplumsal barışa ve kardeşliğe konulmuş bir
bomba olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak barışa, kardeşliğe, toplumsal dayanışmaya, en temel insan hakkı olan yaşama hakkına kasteden bu alçakça
ve insanlık dışı saldırıyı kınıyor, yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu
16 | Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 11, Sayı 1, 2008

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ’NİN
ANTİDEPRESAN İLAÇLARLA İLGİLİ
AÇIKLAMASI
Depresyon, günümüzde yaşam kalitesini bozan ve diğer fiziksel hastalıklarla olumsuz etkileşim gösteren önemli bir ruhsal
hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre depresyon
2020 yılında yaşam kalitesini bozan ve yeti yitimine yolaçan
hastalıklar arasında birinci sırayı alacaktır. Dolayısı ile depresyon tedavisi için her türlü tedavi etkinliğinin dikkate alınmasının akılcı olacağı açıktır. Biyo-psiko-sosyal bir sorun olarak
ele alınan depresyonun tedavisinde kullanılan antidepresanlar
yaklaşık 50 yıldır ruh sağlığı alanında hizmet veren hekimler
tarafından güvenle kullanılmaktadır.Uzun yıllardır sürdürülen
bilimsel çalışmalar ile sağlanan gelişmeler sayesinde bu ilaçların olumlu özelliklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Gerek bağımsız kaynaklı çalışmalar gerekse ilaç endüstrisi destekli çalışmalarla antidepresan ilaçların etkinliğini test
edilmektedir. Bu çalışmaların bazıları antidepresanların tedavi edici etkinliğini ortaya koyarken, bazıları da bu etkinliği
yeterince kanıtlayamamaktadır. Ancak, araştırma sonuçlarının çoğunlukla antidepresan ilaçların etkin olduğunu ortaya
koyduğu görülmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, ruh sağlığı
alanında hizmet veren hekimler antidepresan ilaçların doğru
tanı konulan olgularda klinik olarak etkin ve yararlı olduğunu
klinik deneyimleriyle açıkça gözlemlemektedirler. Akılda tutulması gereken önemli bir nokta da, antidepresan ilaçların
sadece depresyon tedavisinde değil, başka pek çok ruhsal
bozukluğun tedavisinde başarı ile kullanıldığına ilişkin bilimsel kanıtların güçlü olduğudur.
Son günlerde antidepresan ilaçların yalnızca ağır depresyonda etkili olduğunu bildiren bir yayının medyada sansasyonel
olarak ele alınması hastalarımızda kararsızlığa neden olmuştur. İlaç etkinlik araştırmalarında plasebo kontrollü çalışmalar
yapılmakta, ilaçların etkinliği plasebo ile karşılaştırılmaktadır.
Araştırma yapılan grubun özellikleri, tanı güvenilirliği, çalışma
deseni, vb özellikler çalışma sonuçlarını etkilemekte ve zaman
zaman etkinlik çalışmalarında olumsuz sonuçlara da varılabilmektedir. Ancak tüm çalışmaların genel değerlendirilmesi
sonucunda ilaçlar klinik kullanıma sunulmaktadır. Birkaç çalışmanın olumsuz sonucunu da içerse tek bir yayının tüm bilgi
birikimi ve deneyimi ortadan kaldırması sözkonusu değildir.
Çok sayıda bilimsel çalışma ve klinik uygulama deneyimleri
antidepresan ilaçların etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu
nedenlerle hekimlerin gözetiminde antidepresan ilaçları kullanan hastalarımız, yalnızca medya yorumlarına dayanarak tedavilerini kesmemeli, ruh sağlığı uzmanlarına danışarak akılcı
ve bilimsel yolu izlemelidirler.
Saygılarımızla.
Türkiye Psikiyatri Derneği

BA S I N AÇI K L A MA L ARI 
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA
TPD MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN
SINIR İHLALLERİ KONUSUNDA ÜYELERİNE
YÖNELİK AÇIKLAMA
Değerli meslektaşlarımız,
Ruh sağlığı alanında her aşamada ekip çalışmasının gereği ve
önemi dikkate alınarak, bu alanda çalışan meslek gruplarıyla
diyalog kurmanın, ortak çalışmanın, ortak kongre ve toplantılar
düzenlemenin verimliliği artıran ve sorunların çözümünü kolaylaştıran bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.
“Türk Psikologlar Derneği ile Türkiye Psikiyatri Derneği İşbirliği Protokolü” çalışmaları psikiyatristler ve psikologlar arasında
iletişim sağlamak, var olan yasal ve pratik sorunları etik ve bilimsel ölçütlere uygun olarak çözmek, ruh sağlığı alanında ortak çalışmalar yapmak üzere 2005-2007 TPD MYK döneminde
30.06.2006 tarihinde başlatılmış, ilk toplantıya TPD’yi temsilen
katılan Şahika Yüksel, Cengiz Kılıç ve Cem Atbaşoğlu tarafından
hazırlanan rapor TPD web sitesinde yayınlanmıştır. (http://www.
psikiyatri.org.tr/NewsPopUp.aspx?Id=172).
Daha sonra ortak bir işbirliği protokolünün hazırlanması ve iki
derneğin diyalog çabalarının belgelenmesi düşünülmüş; ve diyaloga ilişkin genel hükümleri içeren taslak protokol, 14 Ocak 2008
tarihinde yapılan ve Türkiye Psikiyatri Derneği adına Cem Atbaşoğlu, Cengiz Kılıç, Burhanettin Kaya ve Türk Psikologlar Derneği
adına Gonca Soygüt, Sedat Işıklı ve Okan Cem Çırakoğlu’nun katıldığı toplantıda imzalanmıştır.
Belirtilen protokolde de görüleceği üzere 5 maddenin 1. maddesi “meslek gruplarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hayata
geçirilmesi için işbirliği yapma”yı içermektedir. Bu protokol, uzun
zamandır bir çok üyemizin dile getirdiği sınır ihlallerinin giderilmesi için psikologların yetkili kurumuyla bir araya gelerek, sorunları
tartışıp, yasal, etik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde çözüm yolları
arama amacıyla oluşturulmuştur. İşbirliği olanağının yaratılması
her teklifi kabullenme ve uzlaşma anlamına gelmemekte, sorun
alanlarının belirlenerek ortaya konmasını ve ancak kendi meslek
grubumuzun yetki ve görev alanları gözetilerek ortak karara varılabilirse, birlikte hareket etme niyetini ortaya koymaktadır.
13 Ocak MYK kararı ile oluşturulan ve koordinatörlüğünü Dr.
Selçuk Candansayar’ın üstlendiği “Sınır İhlalleri Görev Grubu”
duyurulduğu gibi tüm üyelerimize açık ve gönüllülük esasına dayalı çalışmakta olup, oluşturulacak rapor derneğimizin diğer derneklerle yapacağı ve uzun vadeli olacağı öngörülen görüşmelerde
izlenecek temel politikalar açısından belirleyici olacaktır. Bu görev
grubunun çalışmalarına destek ve veri sağlamak üzere, 12.Yıllık
Toplantı-Bahar Sempozyumu sırasında “Sınır İhlalleri” konusunda
bir panel ve bir forum düzenlenmesi planlanmıştır.
Bu girişimlerin yanı sıra TPD MYK, sınır ihlallerine ilişkin bir
basın açıklaması hazırlayarak tüm basına göndermiş; yürürlükteki mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne, “hekim olmayan kişilerin, halen yürürlükte olan
yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak, çeşitli işletmelerde değişik
isim ve ünvanlar altında ruh sağlığı alanında hasta muayene ettikleri ve tedavi uyguladıklarına ilişkin derneğimize çok sayıda başvuru yapıldığına ve belirtilen uygulamaların Sağlık Bakanlığı yetkili
birimleri tarafından denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
konusunda gereği için” başvuruda bulunmuştur.
Saygılarımızla.
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

Hekim olmayan kişilerin, ruhsal sorunları ya da rahatsızlıkları olan
kişileri muayene ettikleri, tanı koydukları ve tedavi etmeye giriştiklerine
dair haberler son zamanlarda giderek artmaktadır.
Bu kişiler “danışmanlık merkezleri”, “yaşam koçluğu”, “NLP”,
“hipnoterapi”, “stresle başa çıkma” vb. isimler altında ve çoğunlukla
kurdukları limited şirketlerinde, depresyondan panik bozukluğuna,
fobilerden aile sorunlarına, cinsel işlev bozukluklarından şizofreniye
dek bir çok ruhsal sorun ya da rahatsızlığı kısa sürelerde düzelttiklerini öne sürmekte, gazetelerde, internet sitelerinde ve televizyon
programlarında açıkca ya da dolaylı olarak reklamlarını yapmakta,
yasal yetkileri olmadığı halde rahatsızlıkları nedeniyle zor durumda
olan insanlarımızın zarar görmelerine ve yanlış tanı ve tedavi girişimleri
ile rahatsızlıklarının kronikleşmelerine neden olmaktadırlar.
Bu kişiler, “reytingi yüksek sansasyonel yayın” peşinde olan bir çok
televizyon kanallarında, haber programlarında, kadın programlarında
hatta sağlık programlarında yer alarak, telefonla hiç görmedikleri
kişilerin hastalıkları ya da sorunları hakkında tanı koymakta ve bilimsel
gerçeklere uygun olmayan çözüm yolları ya da tedaviler önermektedirler.
Halkımızın acı ve sıkıntılarını sömüren bu kişilerin çoğunluğu tıbbı,
psikiyatriyi ve psikiyatristleri kötülemekte ve etkinliği yüzlerce bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış tıbbi tedavileri küçümsemekte ya da
zararlıymış gibi göstermekteyken; bir bölümü ise hekim olmadıkları
halde kendilerine başvuran insanlara ilaç önerebilmektedirler. Resmi
ya da özel hastanelerin psikiyatri polikliniklerine ve muayenehanelere bu yasadışı uygulamalardan zarar görmüş sayısız vatandaşımız
başvurmaktadır.
Ülkemizde rahatsızlıkları muayene etme ve tedavi yapma yetkisi
yasalarla sadece hekimlere tanınmıştır. Bu nedenle yukarıda örneklerini verdiğimiz uygulamalar yasa dışıdır ve suçtur. Buna rağmen gerek
Sağlık Bakanlığı gerekse il ve ilçeler düzeyinde Sağlık Müdürlüklerinin
yetersiz denetimi nedeniyle bu tür şirketler çalışmalarını sürdürebilmekte, metro, belediye otobüsü gibi yerlerde ve web sitelerinde açıkça
reklamlarını yapabilmektedirler.
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle:
Ruhsal sorun ve rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hekim olmayan
kişilere başvurmaktan kaçınmaları,
Yazılı ve görsel basının, taşıdıkları sorumlulukların bilincinde olarak,
ruhsal sorunların çözümünde hekim olmayan kişilere programlarında
yer vermekten ve dolaylı reklamlarını yapmaktan kaçınmaları,
Sağlık Bakanlığının ve diğer yetkili kurumların yasa dışı ve yetkisiz olarak çalışan bu tür kişilerin çalışmalarını önlemeleri, çalışanları
tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamaları gereği kamuoyuna ve
basınımıza duyurulur.
Türkiye Psikiyatri Derneği

8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın günü. Hala
dünyanın bir çok yerinde aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti alamayan, her üç tanesinden birisi dövülme, taciz, tecavüz ya da başka bir
kötü davranışa maruz kalan, yaşam ve sağlık koşulları her zaman
erkeklere göre daha kötü olan kadınlarımızın günü. Toplumsal,
siyasal ve ekonomik alanlarda, evde, işyerinde, sokakta kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın, emek sömürüsünün olmayacağı günlerin
geleceği umuduyla, tüm kadınların, tüm kadın hastalarımızın, tüm
kadın meslektaşlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.
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YENİ KURULAN ŞUBELERİMİZ
7. Olağan Genel Kurulda alınan kararlardan birisi de iki yeni şuba kurulmasına ilişkindi. Eskişehir ve Diyarbakır… Bu
aynı zamanda Deneğimizin giderek güçlenmesinin ve kurumsallaşmasının bir göstergesiydi. TPD Merkez Yönetim Kurulu
İlk toplantısında şubelerin kuruluş çalışmalarını başlatmak amacıyla her bir kentten üç meslektaşımızı görevlendirdi.
Diyarbakır Şubesi için Dr. Aziz Yaşan, Dr. Altan Eşsizoğlu ve Dr. Nermin Ertunç görevlendirildi. Eskişehir Şubesi
için ise Dr. Çınar Yenilmez, Dr. Cem Kaptanoğlu ve Dr. Berkant Yelken’e krurlış çalışmalarını yapmaları için görev
verildi. Şu anda kuruluş çalışmaları ileilişkili resmi süreç devam etmektedir. Kurumsallaşma çabamıza destek veren tüm
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
TPD Merkez Yönetim Kurulu

KISA KISA…
■ TPD KOCAELİ ŞUBESİ II. BİLİMSEL ETKİNLİGİNDE
YEME BOZUKLUGU KONUŞULDU
8 Ocak.2008’de İzmit Grand Yükseliş Otel’de gerçekleştirilen TPD Kocaeli Şubesi II. Bilimsel Etkinliği’nde Doç. Dr.
Fulya Maner “Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedavi Uygulamaları” adlı çalışmasını, vaka örnekleri üzerinden anlatarak pratik uygulamada terapinin nasıl planlandığı
üzerinde katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Sayın Maner, BDT
uygulamalarının bulimianın tedavisinde anoreksiyaya göre
daha iyi sonuç verdiğini de özellikle vurguladı.
■ TPD MANİSA ŞUBESİNDEN GEBELİKTE
PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI VE HEKİMİN HUKUKİ
SORUMLULUKLARI KONULU PANEL DÜZENLENDİ
12.2.2008 tarihinde Manisa Anemon Otelde gerçekleştirilen panele Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı’ndan Doç. Dr. Fisun AKDENİZ,Celal Bayar Üniversitesi
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Ercüment ÖLMEZ
(),Manisa Doğum Evi Kadın HAstalıklaruı Doğum Uzmanı Uzm.Dr.Aylin Coşkun ve Manisa Adliyesi Hakimi SAbri
USTA’nın konuşmacı olarak katıldı
■ TPD ESKİŞEHİR ŞUBESİ HİPNOTERAPİ KURSU
DÜZENLEDİ
24 Kasım 2007 tarihinde yapılan TPD 7.Olağan Genel Kurulunda kurulmasına karar verilen TPD Eskişehir Şubesi bir
yandan kuruluş işlemlerini yürütürken bir yandan da aktif
olarak bilimsel çalışmalarına başladı. 2008 yılının ilk etkinliği olarak 10 Şubat 2008’de Eskişehir Anemon otelinde TPD
Hipnoz ve Hipnoterapi Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü
Dr. Şeref Özer tarafından Temel Hipnoz Kursu gerçekleştirildi.
■ TPD KOCAELİ ŞUBESİ III. BİLİMSEL ETKİNLİĞİ İZMİT
GRAND YÜKSELİŞ OTEL’DE GERÇEKLEŞTİ
TPD Kocaeli Şubesi bilimsel etkinliğinde Dr. Sultan Doğan
“Cinsel işlev bozukluklarında yeni tedavi seçenekleri ve cinsel terapilerin geleceği” konusunda bilgi verdi.
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■ TPD ANKARA ŞUBESİ TEZ DESTEĞİ VERİYOR…
TPD Ankara Şubesi Ankara’da bulunan eğitim kurumlarındaki psikiyatri araştırma görevlilerine tezleri için parasal
destek sağlayacaktır. Bu destek aşağıda belirtilen kurallara
göre verilecektir:
1.

Başvuru 1.3.2008 tarihine dek yapılmalıdır.

2.

Başvuru TUBİTAK tarafından belirlenen proje destek
kurallarına göre yazılmış olmalıdır.

3.

Başvuru tez hocası ile birlikte yapılmalıdır.

4.

Destek miktarı 1500 YTL olaral belirlenmiştir.

5.

Bu miktar rasyonel nedenlere dayanmak, ara raporlarla
gerekçeleri belirtilmek kaydı ile makul ölçülerde arttırılabilir.

6.

Destek her yıl 4 ayrı kliniğe verilecek, bir yılda aynı klinikte birden fazla teze destek verilmeyecektir. Bu şekilde iki yılda Ankara’daki eğitim kurumlarının hepsine
birer destek verilmesi planlanmıştır.

7.

Başvurular isimsiz olarak bilim insanlarına gönderilecek
ve görüş alınacaktır. Görüşler yönetim kurulunda görüşülerek karara  bağlanacaktır.

8. Araştırmalar ilgili kurullara sunulurken Türkiye Psikiyatri
Derneği Ankara Şubesi’nce desteklendiği belirtilmelidir.
Tez akademik bir ortamda sunulduğunda veya yayınlandığında da bu destek belirtilmelidir.
9.

Ödemeler projede belirtilen zamanlamaya uygun olarak
fatura karşılığı ödenecektir.

10. Araştırmacılara fatura dışı bir para ödenmeyecektir.
Böyle bir ödeme bu nedenle projede talep edilmemelidir.
11- Destek almış bir tezin bir nedenle tez olmasından
vazgeçilmesi halinde destek sürdürülmeyecektir. Ayrıca
bu araştırma görevlisi tez desteği  için ikinci kez başvuramayacaktır.
12. Başvurular TPD Ankara Şubesi’ne elden teslim edilmelidir.
13. Sürmekte olan tezlere de destek verilebilecektir.

KONGRELERDEN
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43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ön Raporu

43

Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-27 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul Swissotel Bosphorus’da,
Türkiye Psikiyatri Derneği, TPD Edirne Şubesi
ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ana teması “Kanıta
Dayalı Psikiyatri” olarak belirlenen kongrede, 33 panelin 10’unun
içeriği bu temayla ilişkiliydi.

bu sayı öğleden sonraki toplantılarda tüm salonların toplamında
200’ün altına düşmüştür. Kongre genel katılımcı sayısının yüksek
olması İstanbul’da gerçekleşmiş olmasına bağlanırken, salonlar
yeterince dolmamıştır. Diğer ilgi çekici bir yön de, Davetli Uluslararası konuşmacıların olduğu konferanslarda, aynı zaman diliminde paralel toplantılar yer almadığı halde, izleyici sayısının 100
kişinin altında kalmasıdır.

Kongrede 33 panel, 10 konferans, 11 kurs, 16 çalışma grubu, 5 ilaç sanayisi destekli sempozyum, 142 poster bildiri ve 11
sözel bildiri bulunmaktaydı. 1 konferans (Mario Maj’ın uçağının
gecikmesiyle aktarmayı kaçırması nedeniyle), 1 panel ( panelin 2
konuşmacısı kurumundan ayrılıp gelememesi nedeniyle), 2 kurs
(yeterli sayıda katılım olmaması nedeniyle) ve 1 çalışma grubu iptal edildi.    Kongrenin bilimsel programı, 5 ayrı salonda 3 panel,
1 kurs ve 1 çalışma grubu paralel olacak şekilde düzenlenmiştir.
Şimdiye dek yapılan Ulusal Psikiyatri Kongreleri içinde en fazla
katılımcı sayısına (kayıtlı 1220 katılımcı, bunların 1003’ü psikiyatri
uzmanı[729] ve asistanı[274]) ulaşmış olmasına rağmen, paralel 5
salonda öğleden önceki toplantılarda en fazla 350’ye ulaşırken,

Akşam yemeklerine katılım 400-450 ve İlaç Sanayisi Destekli Uydu Sempozyumlarının her birini izleyen sayısı 200-250 kişi
arasında olmuştur.

.

24 ilaç firması ve 10 dernek tarafından stand kurulmuş, yoğun stand talebi karşısında Swissotel’in stand alanları yetersiz kalmıştır.
43. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde, önceki kongrelere oranla
son gün katılımı diğer günlere göre azalmış olsa da katılım tatminkardı.
Katılımcılar geribildirimlerinde, paralel oturumlarda konu
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dıklarını bildirmişlerdir. Bilimsel program hakkındaki geribildirimler genellikle olumlu olmuştur.
Son 2 gün, 26-27 Ekim 2007 tarihlerinde, TPD Şizofreni ve
Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi tarafından
düzenlenen “Gen ve Çevre Etkileşimi” konulu Şizofreni
Sempozyumu, güncel şizofreni konusunda heyecanlı tartışmalara
sahne olmuş ve katılımcıların beğenisini toplamıştır. Şizofreni ve
Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi tarafından
hazırlanan ŞİZOFRENİ kitabının kongrede dağıtılması ve bu
kitap dağıtılırken gelecek kongreler için önerilerin yer aldığı anketin
katılımcılar tarafından yanıtlanması olumlu geribildirimlere neden
olmuştur.
Açılış töreninde ve TPD standındaki plazma ekranında
devamlı sunulan, kongre CD’si içinde de yer alan ve Kongre
sonrası Köln’de Ödüllü Müzeler Sunumunda 1. cilik ödülü
(Külliyenin bu Uluslar arası kazandığı 3. ödül) alan Sultan II.
Beyazid Külliyesi Tanıtım Belgeseli katılımcıların büyük ilgisini
çekmiştir.  
Kongrede 4 alanda ödül dağıtımı yapıldı.
1. Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü: Ödüle 15
poster başvurmuş, 8’i sunuma değer bulunmuş yapılan son
değerlendirmede:
İkincilik ödülü Yasemin Görgülü ve arkadaşlarının “Majör
depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı
nörotrofik faktör düzeylerine etkisi “ başlıklı posterine verilmiş;

Üçüncülük Ödülü ise aşağıdaki üç poster arasında
paylaştırılmıştır:
a- Vesile Altınyazar ve arkadaşlarının “Triptofan hidroksilaz-1
A218C ve triptofan hidroksilaz-2 promotor bölge polimorfizmleri ile intihar
girişimi ve depresyon ilişkisi: Çocukluk çağı kötüye kullanımı aracılığıyla
gen x çevre etkileşiminin incelenmesi” isimli çalışması;
b- Simge Aykan ve arkadaşlarının “Şizofreni hastalarında serum
BDNF düzeylerinin klinik belirtiler ve bilişsel işlevlerdeki bozulmayla
ilişkisi” isimli çalışması ve
c- Selin Mızrak ve arkadaşlarının “Depresyonlu ve depresyonsuz
obsesif kompulsif bozuklukta immun sistem göstergeleri” isimli
çalışması.
2. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Poster Bildiri
(Araştırma) Ödülü: 4 adet başvurudan 2’ si sunuma değer
bulunmuş ve son değerlendirmede Halis Ulaş ve arkadaşlarının
“Şizofrenide yaşam kalitesine panik atakların etkisi” isimli çalışması ile
Leyla Gülseren ve arkadaşlarının “Şizofreni tanılı üyesi olan ailelerde
aile üyelerinin algıladıkları yük düzeyini etkileyen faktörler” isimli
çalışması üçüncülük ödülüne değer bulunmuştur.
3. Duygudurum bozuklukları yayımlanmış en iyi
araştırma ödülü: Bu ödüle 5 başvuru yapılmış ve Haldun
Soygür ve arkadaşlarının Progress in Neuropsychopharmacology
and Biological Psychiatry’de yayımlanan “ Interleukin – 6 Levels
and HPA axis activation in breast cancer patients with major depressive
disorder” isimli çalışması birincilik ödülüne değer bulunmuştur.
4. İsmet Karacan Ödülü: Bu ödüle 4 başvuru olmuş, ödül
Semra Ulusoy Kaymak ve arkadaşlarının “ Treatment effect detected
by proton magnetic resonance spectroscopy in patients with first episode
depression” isimli çalışması ile Özen Önen Sertöz ve arkadaşlarının
“ Clinical burnout is not related with HPA axis functioning: Comparison
of basal cortisol level and DST in burnout with healthy controls” isimli
çalışması arasında paylaştırılmıştır. 

Prof. Dr. Ercan ABAY
Kongre Eş Başkanı
Trakya Ün. Psikiyatri AD. Başkanı
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V. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantısı
Değerlendirme Raporu
Türkiye Psikiyatri Derneğinin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri AD Ruhsal Travma Birimi; İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Psikiyatri AD Psikososyal Travma Programı; Türk Tabipleri
Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Norveç Tabipleri
Birliği İle ortaklaşa düzenlediği Uluslararası V. Ruhsal Travma
Toplantısı (V. URTT) 7-9 Aralık 2007 günlerinde İstanbul’da
gerçekleştirildi. Toplantı ayrıca, European Society of Traumatic Stress
Studies (ESTSS) ve International Rehabilitation Center for Torture
Survivors (IRCT) bilimsel olarak desteklendi. Türkiye Psikiyatri
Derneği adına Düzenleme Kurulu’nda görevlendirilen, V. Uluslararası
Ruhsal Travma Toplantıları Eş Başkanı Prof. Dr. Şahika Yüksel ile
Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Doç. Dr. Mustafa Sercan tarafından
bir hazırlanan değerlendirme raporu aşağıda sunulmuştur .

Bilimsel…
V. URTT’nin ana teması “Yaraları Deşmek, Yaraları
Sarmak” olarak seçilmişti. Toplantıya Türkiye’den 327 kişi
katılmıştır. Ayrıca Avusturalya’dan Kanada’ya, Peru’dan
Güney Amerika’ya 34 ülkeden farklı disiplinlerden toplam
95 kişinin katıldığı toplantıdan katılımcılar çok memnun
olarak ayrıldıklarını çeşitli nedenlerle ifade etmişlerdir. Bu
memnuniyetin açık bir kanıtı, dışlanmaya sindirilmeye karşı
var oluşun, kanayan, apseleşmiş yaralara karşı iyileştirici
çözüm yollarının, farklı bakış açılarıyla tartışıldığı iki paralel
oturum olarak süren toplantı sırasında salonların hep dolu
olması, hatta bazı oturumlarda, yerlerde oturan dinleyicilerin
bulunması idi. Katılımcıların ortak tek yakınması iki salondan
birini seçme zorunda kalmaları idi.
V. URTT’nin önemi, ruhsal travmanın toplumsal ve
klinik yüzlerini tartışmaları önemli olduğu halde bir araya
gelmesi oldukça güç grupların, hatta savaş içindeki komşu
ülkelerden kişilerin bir görev grubunda birlikte çalışacakları
ortamı oluşturmasıdır. Örneğin Ortadoğu’nun Yeniden
Yapılanma Sürecinde İran, İsrail, Irak, Lübnan’dan katılımcılar
birlikte çalışabilmiştir. “Ayrımcılıkla Mücadele Eden Örgütlerin
Deneyimleri”, Türkiye ve Orta Doğu’nun Yeniden Yapılanma
Sürecinde Travmatik Boyutlar ve Travmayla Başa Çıkma”, “Hücre

Hapsi ve Diğer Yalıtım Uygulamaları” konulu üç görev grubu üç
gün süre ile çalışmış ve hazırladıkları metinler, toplantının son
günündeki forumda tüm katılımcıların tartışmasına açmıştır.
Tüm katılımcıların öneri ve katkıları ile hazırlanacak olan
metin çalışmaları sürmektedir. Daha sonra iletilecektir.
Toplantının açılış söyleşisini insan hakları konularında
uzmanlaşmış sinema yönetmeni Hüseyin Karabey tarafından
ve açılış konferansını “Hapis, İşkence, ve Aşağılanmanın
Travmatik Etkileri” konusunu kendi özdeneyimleri ile
harmanlayarak anlatan kıdemli hocamız Prof. Dr. Metin Özek
tarafından verilmiştir.
Çok sınırlı bir bütçesi olan V. URTT’nin açılış Kokteyli
bütçesi ile uyumlu olarak çok mütevazı idi. Farklı ülkelerden
meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz toplantının ikinci
akşamında TPD’nin verdiği 40 kişilik davette sunulan ikramlar,
açılış kokteylinin tersine doyurucu oldu. Bu tür davetler,
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TPD üyeleri ile konuklar arasında yeni mesleki tanışıklıklar
oluşturma, var olan ilişkileri geliştirme için ortam ve fırsat
oluşturmaktadır.
Ekte yolladığımız özet kitabından toplantının bilimsel
içeriği konusunda daha fazla bilgi edinilebilir.

İlişkiler…
Bu toplantı, bir kurum olarak TPD’nin ve üyelerinin V.
URTT’ye katılan ruhsal travma konusunda deneyimli kişilerle
buluşmasına fırsat vermiştir.
TPD’nin üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü örneği az bulunan bir çalışma
modeli oluşturması bakımından da değerlendirilmelidir. Yürüttüğümüz bu işbirliği başka örneklerle de sürdürülecek bir
çalışma modeldir.
Ekonomik…
TPD-Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği uyarınca, düzenlemesine katıldığı bu toplantıdan derneğimiz gelir payı almamış,
zarardan sorumluluk üstlenmemiştir.
V. URTT giderlerin üstünde bir gelir amacı olmayan bir
toplantıdır. Toplantı giderlerinin karşılanmasında en büyük
payı Norveç Tabipler Birliği ve TİHV üstlenmiştir. Toplantının bunun dışındaki gelir kaynaklarını, kayıt ücretleri ve ilaç
firması standı (üç adet) oluşturmuştur. Toplantıya katılanlardan 207 kişi toplam 26.405 YTL kayıt ücreti ödemiştir.
Toplantıya derneğimiz de MYK kararı ile 5000 YTL nakit
destek vermiş, ayrıca bedeli 2750 YTL olan 40 kişilik bir yemek davetinin ev sahipliğini yapmıştır. TPD’nin Afet Psikiyatrisi BÇB koordinatörlerinin konaklama ve yol masrafları da bu
ödemeler içindedir. Kısaca, bu anlamlı toplantıya (TPD 7250
YTL) 10.000 YTL’den az harcama yapmıştır.
Düzenleme Kurulu Süreci…
Toplantının aktif yürütücü çekirdek düzenleme kurulunda TPD den Şahika Yüksel ve Mustafa Sercan yer aldı.
Kongrenin ilk planlanmasından kapanışına kadar toplantıları
biçimleme, politikaları belirleme sorumluluğunu taşıdık. Ben
TPD’yi temsilen üç kongre başkanından biri olarak görev
yaptım. Toplantının hazırlık sürecinde TPD-MYK’ya sık sık
bilgi verilmiş ve gerektiğinde kararlarla ilgili tartışılmıştır.
Ayrıca; üyelerimizden Cengiz Kılıç, Hande Karakılıç, Sezai
Berber, Burhanettin Kaya, Kemal Kuşçu da genişletilmiş
Düzenleme Kurulu’nda yer almıştır. Kendi yağı ile kavrulan
bu toplantı için TPD‘nin harcamaları yukarıda ayrıntılı verildiği gibi sınırlı olmuştur.
Ekonomik maliyetine bakınca bunun örnek bir toplantı olduğu düşünülebilir. Ancak, bütçenin düşük olması ve önceden
bu bütçe ile yani az gelirle çalışacak bir Kongre Düzenleyici
Kuruluş(KDK) ile anlaşma yapılamamış olması nedeniyle,
daha sonra Kocaeli ekibinin önerisiyle devreye giren firma ile
tanımlanmamış roller içinde oldukça zor koşullarda çalışıldı.
Çok sayıda kuruluşun birlikte çalışmasının çok olumlu etkileri olmakla birlikte
Düzenleme Kurulu içinde tam bir işbölümü yapılamamış
olması gereksiz yere fazla bir enerji harcanmasına yol açtı.
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Çok sayıda uluslararası katılımcının geldiği bir toplantının
profesyonelce yürütülmesi zorunludur. Buna karşılık karlı olmayan bir işte, devreye sonradan girmiş bir KDK ile çalışmak
çok zor oldu. Bu KDK ile önceden rollerin belirlendiği bir
çalışma ortamı sağlanamadı. 18 aylık hazırlık sürecinde toplantının gerektirdiklerinin sağlanmasında güçlükler yaşandı.
Toplantıların ilk ve son duyuruları çok geç basıldı, dağıtımı
iyi olmadı, konuşma önerenlere çok geç yanıt verilebildi. Haberleşme adımlarında kopukluklar oldu. Duyurular zamanında gitse ve daha sistemli dağılsa mutlaka daha çok kişinin katılacağı bir toplantı yaşanacaktı. Kongre gerçekleştiğinde bu
durumun katılımcılara yansımaması için çok fazla anlamlı ve
verimli olmayan enerji harcandı. Bu sorunların toplantı sırasında katılımcılara yansımaması için Düzenleme Kurulu büyük çaba gösterdi.

Önerilerimiz…
V. URTT şimdi olduğu gibi iki yılda bir sürdürülmelidir.
TPD, bu toplantının düzenlenmesine yönetsel, bilimsel,
mali katkısını sürdürmelidir.
Toplantı hazırlığı disiplinli olmalı ve kalıcı kurallara bağlanmalıdır:
Hazırlıklar toplantı tarihinden 20 ay önce başlamalı, düzenleyici kuruluşlar arasında kendi aralarında rol ve sorumlulukları tanımlayan bir protokol imzalamalıdır.
KDK’lar için istek uyandıracak bütçesi olacak bir toplantı
tasarlanmalı, bir KDK ile yürütülecek toplantı hazırlığının mali
yönleri tanımlanmalı ve bu doğrultuda seçilecek bir KDK ile
bir sözleşme imzalanmalıdır.
Düzenleme Kurulu toplantıları düzenli ve kurallı yapılmalıdır.
İlk duyurunun, bir yıl önceki UPK’da dağıtılması sağlanmalıdır. Uluslar arası duyurulması yönünde TPD’nin dış ilişkilerinin getirdiği olanaklardan yararlanılmalıdır.
Bu tür toplantılarda sunumu olan asistan ve genç uzmanlara TPD-MYK ve/ veya TPD Şubeleri burs vermeli
Toplantılarda TPD’nin ilişkilerini geliştirme ortamları yaratılmalı (V. URTT Yemeği benzeri). 
Şahika Yüksel, Mustafa Sercan

KONGRELERDEN

Ruhsal Travma Toplantıları Geçmişi (Arşiv için)
Ruhsal Travma Toplantıları’ndan ilki o sırada yönetim
kurulunda yer aldığım European Society of Traumatic
Stress Studies (ESTSS)’in bilimsel katkısıyla Türk
Nöropsikiyatri Derneği tarafından 10 – 11 Ekim 1996’da
İstanbul’da düzenlenmiştir: “Ruhsal Travma Günleri”.
Tek oturum düzeninde geçekleşen toplantıya 200 kişi
katılmış ve iki gün sürmüştür. Bilimsel programda daha
çok Avrupalı konukların konuşmalarına yer verilmiştir. Bu
toplantıda konuşmacı olan konuklara iki gece konaklama ve
ESTSS yönetim kurulu toplantısının yapılması sağlanmıştır.
Ayrıca, o devre ISTSS Başkanı olan Sandra Bloom da davet
edilmiştir. Toplantının olumlu etkisi ile 1999 VI. ECOTS
(VI. Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Kongresi)’nin
İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.
Kongre Başkanı olarak görev aldığım VI. ECOTS,
Psikotravmatoloji, Klinik Uygulama ve İnsan Hakları ana
temalarında 4–7 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da yapıldı.
Bir Avrupa Kongresi olmasına karşın, ISTSS Yönetim
Kurulu’nun da katılmış olması, dikkat çekici bir katılımcı
sayısı (500 kişi) ile bir dünya kongresi gibi gerçekleşen
bu toplantı ruhsal travmalar konusunda ülkemizdeki
ilk uluslararası toplantıydı. Bu toplantıda Türkiye’li
uygulamacılar, sadece dinleyici olmamış aynı zamanda kendi
ülkelerinde, uluslararası bir ortamda kendi çalışmalarını
sunma ve tartışma ortamı ve fırsatı bulmuştur. Kendi
alanlarında alanında en üst düzey çok sayıda uzmanının
konuşmacı olarak katıldığı bu toplantıda, VI ECOTS’ a
katılanların sadece dokuz davetli konuşmacıya maddi destek
verilmiştir. VI. ECOTS’un Türkiye’de yapılmış olması,
giderlerini karşılamaya bütçeleri elvermediğinden batı
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Avrupa’daki yapılan toplantılara katılamayan doğu Avrupalı
katılımcılara ilk kez bir ECOTS’a gelme ortamı sağlamasıdır.
Oysa iki dilli (İngilizce ve Türkçe) olmasına karşın 1999
yılında Türkiye’den bir ruhsal travma toplantısına sadece
100 kişinin katılmış olması dikkat çekicidir.
Bilindiği gibi Türkiye’de ruhsal travmalar konusuna ilgi,
1999 Marmara Depreminden sonra artmıştır. 2002 Yılında
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
İzmit’te 1. Ruhsal Travma Toplantısı gerçekleştirmiştir.
Katılımcı sayısının biraz daha arttığı II Ruhsal Travma
Toplantısı 2003 yılında yine aynı kurumun ev sahipliğinde
İzmit’te yapılmıştır.
Ruhsal Travma Toplantıları’nın üçüncüsü 2-5 Aralık
2004 tarihlerinde “Afet Sonrası Ruh Sağlığı; Önleme,
Tedavi ve Örgütlenme” ana başlığı ile İstanbul’da
düzenlenmiştir. Bu kez düzenlemesine Türkiye Psikiyatri
Derneği ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
AD Psikososyal Travma Programı’nın katılması ve bir kere
daha ESTSS’in katkıları ile gerçekleşen toplantıda, İran
Bem Depremi ardından ve Irak Savaşı’ndan sonra Türkiye
dışında 14 farklı ülkeden 20 uzman katılmış, Türkiye’den 7
ilden akademisyen ve uygulamacı yer almıştır.
Ruhsal Travma Toplantıları’nın dördüncüsü, bu kez
Uluslararası bir düzenleme olarak 1-4 Aralık 2005’de
“İnsan Eliyle Yapılan Travmalar ve Göç” ana başlığı
ile İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu kez düzenleme kurulu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Ruhsal
Travma Birimi; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
AD Psikososyal Travma Programı; Türk Tabipleri Birliği,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Norveç Tabipleri
Birliği’nin de katılımı ile daha da zenginleşmiştir. 

DUYURU
Değerli Meslektaşlarımız,
17. Anadolu Psikiyatri Günleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Subesi işbirliği ile 11 – 14 Haziran 2008 tarihleri arasında Zonguldak’ta
gerçekleştirilecektir.
Bu yıl konusunu ”Epidemiyolojiden Kliniğe” olarak belirlediğimiz toplantımıza sizlerin etkin katılımını bekliyoruz.
Batı Karadeniz Bölgesi ile ilgili sanatsal ve kültürel etkinliklerin bilimsel program ile içiçe yaşanacağı toplantımızın bilimsel
çalışmalar kadar sosyal etkinlikleriyle de güzel anılar bırakacağına inanıyoruz.
11-14 Haziran 2008’de, Zonguldak’ta buluşmak dileğiyle,

Şahika Yüksel						
Kongre Başkanı						

Levent Atik
Kongre Başkanı

Web : www.apg2008.org
Önemli Tarihler:
Panel, Kurs ve Çalışma Grubu için Konu Önerileri Son Gönderim Tarihi 10 Şubat 2008
Panel, Kurs ve Çalışma Grubu için Sunum Özetlerinin Son Gönderim Tarihi 27 Nisan 2008
Son Bildiri Gönderim Tarihi ve Bildirilerde Yapılacak Düzeltmeler 27 Nisan 2008
Bildiri Değerlendirme Sonuçları 14 Mayıs 2008
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12. YILLIK TOPLANTI
PROGRAMINA FARKLI BİR
BAKIŞ…
“Yıllık Toplantı - Bahar Sempozyumu”nu diğer kongrelerden
ayıran en temel özellik, TPD’nin Merkez Yönetim kurulu,
Yeterlik Kurulu, Onur Kurulu, Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu ve 52 adet Bilimsel Çalışma Biriminin üyeleriyle toplanıp raporlarını hazırladıkları
bir “TPD Çalışma Kampı” özelliği ile panel, kurs ve çalışma
gruplarından oluşan “bilimsel bir kongre” özelliğini aynı anda
taşımasıdır.
TPD Kurullarının toplandığı bir “TPD kampı” olma niteliği, geçmiş yıllarda yanlış bir yorumlamayla bilimsel kongre
yönünün hafife alınmasına neden olmuştur. Oysa Yıllık toplantının bilimsel yönü, herhangi bir kongreyi aratmayacak nicelik ve nitelikteki panel, kurs ve çalışma gruplarıyla net olarak
ortadadır.
Bu iki unsurun 4 gün boyunca birbirine engel olmayacak
şekilde nasıl harmanlandığı 12. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunun programında görülebilir.
12. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunda 52 Bilimsel
Çalışma Birimi toplantısı ve çeşitli TPD Kurullarının 12 adet
toplantısı ile 25 panel, 6 Kurs ve 11 Çalışma Grubuna yer
verilmiştir.
Bilimsel Programa ayrılan zamanı kısıtlamamak için TPD
kurul toplantılarının bir bölümü bilimsel program başlamadan
önceki saatler ile akşam saatlerine yerleştirilmiş, BÇB toplantıları kuşağına paralel bilimsel program konulmamıştır. Kurs ve
Çalışma Gruplarına ise BÇB toplantılarından sonraki kuşakta
yer verilmiş ve 16.30’da başlayarak akşam yemek saatine kadar
olan zamanı bütünüyle kullanabilmelerine olanak tanınmıştır.
Yıllık Toplantılarımızda BÇB’lerimizin bilimsel ağırlığı son
üç yıldır giderek artmıştır. Programdaki 7 Kurs, Yeterlik kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili BÇB’lere Düzenleme
Kurulumuz tarafından bizzat “sipariş” verilerek hazırlatılmıştır. 11 Çalışma Grubunun 9’u BÇB ürünüdür. 25 Panelin 18’i
BÇB’ler tarafından düzenlenmiş, bireysel öneri olarak gelen
6 panelin bilimsel uygunluğu için ilgili BÇB’lerin onayı alınmıştır.
Bu yıl bir panelimizin düzenleyicisi de bir Görev Grubumuz olmuştur. TPD Görev Grupları, çalışmalarının sonuçlarını aldıkça giderek artan sayıda bilimsel programlarda yerlerini alacaklardır.
12. Yıllık Toplantıda bir ilk olarak, yoğun emekle hazırlanan posterlerin yerinde incelenmesi için paralelinde hiç bir
toplantının olmadığı ayrı bir zaman planlandı. 24 Nisan Perşembe günü 15.00-15.45 arasında küçük bir kokteyl eşliğinde
posterleri gezip, poster sahipleriyle “posterbaşı tartışmaları”nı
yapacağız.
Tüm bu gelişmeler TPD’nin geleceği açısından umut vericidir. İyi bir kongre geçirmenizi diliyoruz.
Şeref Özer
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KONGRE HAZIRLIKLARI
DEVAM EDİYOR…

B

ilindiği gibi TPD, her yıl Nisan ayında Yıllık
Toplantı-Bahar Sempozyumu, Haziranda Anadolu Psikiyatri Günleri ve Ekim ya da Kasımda
Ulusal Psikiyatri Kongresi olmak üzere üç kongre gerçekleştirmektedir.
Bu kongrelerin her birinin, kongre tarihinden en az
16-18 ay önce hazırlanmaya başladığını biliyor muydunuz?
Ya da bir kongrenin Düzenleme Kurulunun, kongre
düzenleyici firma seçimi için en başta gerçekleştirdiği ihale toplantısından başlayarak kongrenin gerçekleştirildiği
güne dek her biri saatler sürmek üzere en az 18-20 kez
toplandığını? Bunların yanısıra bir çok konuda yoğun mesaj trafiği içinde sorunları çözdüğünü?
Yoğun zaman ve emek harcanarak gerçekleştirilen bu
kongrelerde sayısız kişinin katkısı söz konusudur. Kongreler düzenlenirken, en başından en sonuna dek her adımda TPD Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği ve Yönergesi
klavuz olarak alınmaktadır.
Nisan 2008 itibariyle TPD kongre hazırlıklarına ilişkin bulunduğumuz yeri şöyle özetlemek mümkün:
12. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu başladı.
Büyük bir olasılıkla bu satırları katıldığınız bu kongrede
okuyorsunuz.
17. Anadolu Psikiyatri Günleri. TPD Genel Merkezi, TPD Bolu Şubesi ve Karaelmas Üniversitesi Psikiyatri
ABD işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Panel, kurs ve çalışma
grubu önerileri alındı. Bilimsel Program hazırlıkları yapılıyor.
44. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 14-19 Ekim 2008’de
Antalya’da yapılacak. I. BTDK tarafından gerçekleştirilecek olan bu kongrenin hazırlıkları devam ediyor. Yıllık
toplantıdan hemen sonra bildiri sistemi açılacak, panel,
kurs ve çalışma grubu önerileri alınmaya başlayacak.
18. Anadolu Psikiyatri Günleri. 2009 yılı Haziranında Afyon’da yapılacak olan bu kongremiz, TPD Genel
Merkezi, TPD Denizli şubesi ve Kocatepe Üniversitesi
Psikiyatri ABD işbirliği ile geçekleştirilecek. Mart ayı içinde Kongre Düzenleyici Kuruluşu seçme ihalesi tamamlandı. Bundan sonra hızla hazırlıklar devam edecek.
2009 Yılında yapacağımız 13. YT-Bahar Sempozyumu ve 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi hazırlıkları için
de süreç başlatıldı. II. BTDK ile gerçekleştireceğimiz bu
iki kongrenin Kongre düzenleyici Kuruluşu seçme ihalesi tamamlandı. BTDK, 45. UPK’yı Ankara’da yapmaya
karar verdi. Bu andan sonra 13. Yıllık Toplantı için yer
seçilecek; 45. UPK için ana tema belirlendikten sonra hazırlıklar hızlanacak.
Şeref Özer

2008
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CUMHUR HEPGÜVENDİK’İ YİTİRDİK
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi psikiyatri uzmanı Dr. Cumhur Hepgüvendik’i yitirdik. Bakırköy kökenli
meslektaşımız Cumhur Hepgüvendik, 19 Şubat 2008 tarihinde görevi başındayken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle
yatırıldığı Fırat Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 7 Mart 2008 tarihinde yaşamını
yitirmiştir.
İ. Cumhur HEPGÜVENDİK, 1947 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, psikiyatri uzmanlık eğitimini 1983-1986 yılları arasında Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamlamıştır. 1986 yılında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine zorunlu hizmet
yapmak için gelmiş, zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra aynı hastanede çalışmaya devam etmiştir. Uzun yıllar bu
hastanenin akut servisleri, adli servisleri gibi çeşitli servis ve polikliniklerde çalışmıştır. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesinde
ingilizce ve diğer branşlarda dersler vermiştir.1997 - 2000 yılları arasında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde
Başhekimlik yapmıştır. Daha sonra yine bu hastanede uzman doktor olarak çalışmaya devam etmiştir. Erzincan ve Bingöl
depremlerinde, deprem sonrası bu illerde aktif görev yapmıştır.
19/02/2008 tarihinde görevi başında poliklinik hizmeti verirken rahatsızlanarak beyin kanaması geçirmiş ve Fırat
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinin yoğun bakımına kaldırılmıştır. Yoğun bakımda tedavi görmekte iken
07/03/2008 tarihinde vefat etmiştir.

CUMHUR HEPGÜVENDİK’İN
ANISINA…
Oldu mu yaaa Cumhur !

Sevgili Cumhur,
Bingöl Lisesindeydik ama ilk karşılaşmamızı anımsayamıyorum.. Anımsadığım, senin hep sürecek olan
“Hadi yaaa!” deyip, sürekli gülen gözlerine kahkahanı ekleyerek, dünyaya boş veren halin... Sonra,
İstanbul’da Tıp Fakültesinde karşılaşmamız, eski günlerden söz edip gülmemiz... Giderek sınavlara girmeye
de boş verişin... Benim askerden dönüp psikiyatriye
girmem. Senin hala bir kaç sınava girmeye üşendiğini
görüp konuşmamız. Gülerek “Tamam tamam, senin
yanına öğrenci gelmeye utanırım” demen. Ardından
psikiyatriye girdiğini öğrenmem. Kongrelerde ayaküstü
konuşmalarımız... Dünyayla dalga geçen aldırmazlığın
üzerine düetler...
Sonuçta, “Bu hiç büyümeyecek çocuksu neşesi ve
birden kaşlarını çatarak oluşturduğu ciddi bakışlarıyla o
kadar kendine özgü ki, bunları değiştirmeli mi gerçekten”
diye düşünmem. Her seferinde içten gelen patlayıcı bir
kahkahaya hazır oluşun. “Boşver yaaa !..” gülüşlerin..
Ama hiç doğru dürüst oturup konuşma fırsatımız olmayışı.Ve şimdi tabii, kafamdaki kaçınılmaz ”keşke”ler.. ve
sessizce “oldu mu şimdi ama Cumhur yaaa!”isyanı.
Gülmen kaybolmasın asla, sevgili Cumhur.
Olcay Yazıcı
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD

“Burası Bizim Radyo..”

Cumhur’u 1985’lerde hastanemizde asistan olarak
çalıştığı günlerden tanıdım. Doktor lojmanında komşu
odada kalıyordu. Doktor lojmanında kimler kalmıyordu ki o yıllar? Flüt çalan Emin Ceylan, hafta sonları
Bursa’ya ailesine gitmek için gün sayan Arif Verimli,
odası bir kütüphane olan Ali Babaoğlu...
Cumhur kendine özgü özellikleri olan bir arkadaşımızdı. Mütavazi yaşardı. Lojmanda çoğu zaman kitap
okur ve güncel iç ve dış olayları yakından izlerdi.
En önemli özelliği ise yabancı radyolardan türkçe yayınları dinlemekti. BBC, Amerika’nın Sesi, Almanya’nın
Sesi gibi. Ama her halde en çok aklımızda kalan kendisi sosyalist olmadığı ve o yıllarda yasaklanmış olduğu
halde “Bizim Radyo”yu dinlemesiydi. Geç saatlerde
yataklarımızda yatarken onun odasından yükselen
“Burası Bizim Radyo. Türkiye Komünist Partisinin sesi
!” şeklindeki anaonsları duyar, “bizimki galiba sosyalist oluyor” derdik.
Kendisini sevgiyle anıyorum. Toprağı bol olsun.
Nezih Eradamlar
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi
Başhekim Yrd. ve 12. Psikiyatri Klinik Şef Yrd.

Devre arkadaşım Cumhur

Cumhur’la biz asistanlığa 1983’de başladık. Birimlerimiz farklı da olsa biz “tertip”dik onunla. Üst katta
H-2’de ben alt katta H-1’de o çalışıyordu. Asistanlığımız hep bir arada geçti.
Cumhur, içine kapalı görünse de aslında espirili,
renkli bir kişilikti. Ortak anımız çok fazla. Geçen yıl
Elazığ’a gittiğimde oturup saatlerce o günleri anmıştık.
Son 22 sene yılda ancak bir kaç kez telefonla konuşup bir kaç kez de kongrelerde biraraya gelsek de
o benim eski dostumdu. Zorunlu hizmet için gittiği
Elazığ’da yıllarca titiz ve dürüst olarak mesleğini uyguladı. Sessiz ve gösterişsiz. Ölümününe neden olan
CVA’yı geçirirken de görevinin başındaydı.
Ona Tanrıdan rahmet diliyor ve şöyle seslenmek
istiyorum:
“Seni unutmayacağım Cumhur, ortak anılarımızı
Bakırköy öykülerinde yazmaya çalışacağım. Söz.”
Latif Alpkan
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi, 12.
Psikiyatri Birim Klinik Şefi

Dr. Cumhur HEPGÜVENDİK için…

Doktor Cumhur Bey , İzmir Çeşme kökenli bir ailenin, iki çocuğundan büyük olanı . Babanın Veteriner
Hekim olması nedeniyle ,Anadolu’nun birçok şehrinde
yaşanılmış. En son 1970 li yılların başında aile Hakkari
de yaşamaktadır. Cumhur bey , Hakkari Lisesinden mezun olarak İstanbul Tıp Fakültesini kazanır. İhtisas sonrası ,mecburi hizmetle 1986 yılında Elazığ Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesine Psikiyatri Uzmanı olarak
atanır.Hastane de çeşitli görevlerde aralıksız 22 yıl hizmet verip, bu süre içinde tayın isteminde bulunmaz.
     Benim Cumhur Bey le ilk tanışmam , pratisyen
hekim olarak hastaneye 1991 yılında atanmam ile
oldu.O dönemde hastanede bir kaç psikiyatri uzmanı vardı ,tanışma sonrası bana hastane hakkında
bilgiler verdi. Açık yürekli bir şekilde psikiyatriyi öğrenmek istediğimi söyleyince de kitaplar önerdi ve
bana olan yakınlığı da arttı. Hastanede mütevazi bir
odada kalması, paylaşımcı ve eğitimci kişiliği benim gibi nöbet tutan arkadaşlar için büyük bir destekti. Öyleki Sağlık Meslek Lisesinde çeşitli dersler
veriyor ve Üniversite ile ilişkilerini sıcak tutuyordu.
   Çocukluğu ve gençliği hep doğayla iç içe geçmişti,
bizlere hep geçmiş güzel Güney-doğu ve Ege anılarını
anlatırdı. Hastanenin büyük güzel bahçesi Cumhur Bey
için büyük bir fırsat ve hobi alanıydı. Boş vakitlerinin bir kısmını binek otomobiliyle Elazığ çevresindeki
doğa harikası alanları bir safari heyecanıyla keşfederek
geçirirdi. Toprak üzerindeki tüm canlıları özellikle Anadolu insanını çok iyi tanıyordu. Bunda hiç kuşkusuz iyi
bir kitap okuyuculuğunun rolü inkar edilemezdi.
Hastanede tam bir görev adamıydı, bizler yorulunca
hep aklımıza Cumhur Beyin çalışkanlığı gelirdi. Eğitimli

kültürlü bir aileden getirdiği hassasiyetler çok belirgindi, Erzincan ve Bingöl depreminde hemen bölgeye
koşmuştu. Bölgede muayene etmediği hasta kalmamıştı. Şimdi nedenlerini daha iyi anladığım,her insanı
hemen yakın dost edinmemekle birlikte özel seviyeli bir
çok dostlukları vardı. O dostları için Cumhur bey , bizim
için Cumhur Abi , hastaları için ise Cumhur baba idi .
Belki Elazığ da akrabası yoktu ama tüm doğugüneydoğu onun akrabası olmuştu ,bunun en güzel
delili cenazesinin arkasında saf bağlayan binlerce insan ve akan gözyaşı idi. Belki arkasında eş ve çocuk
bırakmamıştı ama geride onu hayırla yadedip , anan
hastaları ve sevenleri kalmıştı. Belki de ,kardeşinin
söylediği gibi bu yüzden hiç tayin isteyememişti. Aslında daha çokşey var anlatılacak ve yazılacak. Sözü
bir hastane personelinin yazdığı şiirle bitirelim.
Dr. Cumhur Bey için
Doğduğun yerlerden
Çok uzak bu kentte
Kazıdın havaya suya ismini
Bir imbat teline tutunup geldin,
Fethettin gönüllerimizi.
Sevdiğin bu yerde
Evin hastanendi
Yaprak yaprak
Günler çevrildikçe
Baharda ağaçlar seni soracak
Bu yıl doğan minik serçelere
Anneler seni anlatacak
Sana hep güvendik
Mahçup etmedin bizi
Bu ebedi ayrılık
Gelinceye dek.
Dr. Mustafa N.NAMLI
Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi

Kendini mesleğine adamış inanılmaz bir
duygu insanı: Cumhur Hepgüvendik…

Kendini mesleğine adamış inanılmaz bir duygu insanı
idi rahmetli Cumhur abi... Düşük frekanslı gülmeleri,
bir hastadan bahsederken yüksek tonla konuşmaları,
ilginç bir vaka yakaladığında koyduğu tanının
onaylanması, yıllarca bıkıp usanmadan adli koğuştaki
hastalarla birebir ilgilenmesi, bilimsel bir toplantıya
katılmak için dahi olsa çalıştığı ve YAŞADIĞI
kurumdan ayrıldığında duyduğu huzursuzluk ve
dönüşte yüzünde okunan huzur, mesleki dayanışması,
iyi bir insan olması hep gözümün önünde.En büyük
temennim çalışırken rahatsızlandığı Elazığ Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesinin bir Ünitesine isminin
verilerek sonsuza kadar hatırlanması...
Prof Dr. A. Ertan TEZCAN
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri AD Başkanı

TOPLANTI VE DUYURULAR
2008
• 23-27 Nisan 2008, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık
Toplantısı, 12. Bahar Sempozyumu, Lykia World,
Fethiye, Muğla.
www.baharsempozyumu2008.org
• 28-30 Nisan 2008, 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,
Hilton Otel, İstanbul.
www.cocukergen2008.org
• 30 Nisan-03 Mayıs 2008, 18. Dünya Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi ve İlişkili Disiplinler Kongresi,
Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve
IACAPAP, İstanbul.		
www.iacapap2008.org
• 1-4 Mayıs 2008, The 52nd Annual Meeting of
the American Academy of Psychoanalysis and
Dynamic Psychiatry, Washington, DC., A.B.D.
Başvuru: Executive Office, American Academy of
Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, P.O. Box
30, Bloomfield, CT 06002.
Tel: (888) 691-8281, Fax: (888) 286-0787
aap@ssmgt.com,
www.aapdp.org
• 3-8 Mayıs 2008, 161st Annual Meeting of the
American Psychiatric Association, Washington,
DC., A.B.D.		
Başvuru: Cathy Nash, APA Annual Meetings Dept.,
1000 Wilson Blvd., Ste. 1825, Arlington, VA 22209
Tel: (703) 907-7822.
• 4-8 Haziran 2008, Psekon (Psikiyatride Sürekli
Eğitim Kongresi), Sheraton Voyager, Antalya.
www.mested.com
• 11-14 Haziran 2008, 17. Anadolu Psikiyatri
Günleri, “Epidemiyolojiden Kliniğe”, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak.
www.apg2008.org
• 19-21 Haziran 2008, “WPA Thematic Conference
on Depression and Relevant Psychiatric Condition
in Primary Care”, Granada, Andalucia, İspanya.
ftorres@ugr.es
• 19-22 Haziran 2008, 6th International Congress
of Cognitive Psychotherapy, Roma, İtalya.
www.iccp2008.com
• 13-17 Temmuz 2008, XXVI CINP
Congress, Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicum, Münih, Almanya.
www.cinp2008.com

• 25-29 Ağustos 2008, Psikiyatri Güz Okulu-IX
“Koruyucu Ruh Sağlığı& Psikiyatri ve Yönetim”
İnönü Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı & Gazi
Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı işbirliğiyle,
Ankara Gazi Üniversitesi Gölbaşı Sosyal Tesisleri.
• 26-29 Ağustos 2008, “The 11th Congress of
the ASEAN Federation for Psychiatry and Mental
Health (AFPMH)”, Bangkok, Tayland.
www.afpmh.net
• 30 Ağustos-3 Eylül 2008, 21st ENCP Congress,
Barcelona, İspanya.
www.ecnp.eu
• 19 - 21 Eylül 2008 , 10. İzmir Psikanaliz ve
Psikoterapi Günleri. “Yakın İlişkiler”. Halime Odağ
Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı Konferans Salonu,
İzmir
• 19-25 Eylül 2008, “WPA XIV World Congress
of Psychiatry” Prag, Çek Cumhuriyeti. Czech
Psychiatric Association, World Psychiatric
Association,
raboch@mbox.cesnet.cz
• 26-29 Eylül 2008, 11th Bridging Eastern and
Western Psychiatry Congress, “Bipolar Disorder:
Bridging the Gap”, Maritim Pine Beach Resort
Hotel, Belek, Antalya.		
www.turkeybipolar.com
• 14-19 Ekim 2008, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi
ve Anksiyete Sempozyumu Etik ve Bilimsel
Sorumluluklarımız “Aslolan Zarar Vermemek”,
Vow Kremlin Palace, Antalya.
www.psikiyatri2008.org
• 30 Ekim–02 Kasım 2008, 13th Pacific Rim
College of Psychiatrists Scientific Meeting, “Recent
Changes in Pacific Rim Psychiatry: Evolution of
Multicultural/Multidisciplinary Mental Health”,
Tokyo, Japonya.
www.prcp2008.org
• 27 - 30 Kasım 2008 , Ulusal Alkol ve Madde
Bağımlılığı Kongresi, Antalya
www.bagimlilikkongresi2008.org

