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4.�Ola!anüstü�Genel�Kurul’un�Ard"ndan

Haberler
Dernekten

Di!er

TPD�Kurullar!�ve�Y!ll!k�Toplant!s!�Yenilendi
Dünya�Sa"l!k�Örgütü�Dan!#manlar!�Y!ll!k�Toplant!ya�Kat!ld!
TPD�Kongre�Kat!l!m!n!�Destekleme�Burslar!

Puantiye�Kraliçesi�Yayoi�Kusama

Türkiye’de�Kad!n!n�Ad!�Var�M!?
H!zla�Ba"!ms!z�Bir�Bilim�Kurulunun�Pozant!�Cezaevi’nde�Travmaya�U"ram!#
Çocuklar!�De"erlendirmesine�ve�Tedavi�Etmesine�Olanak�Sa"lanmal!d!r!
Kanser�ve�Ruh�Sa"l!"!
Türkiye�Psikiyatri�Derne"i’nin�Roboski�(Ortasu)�ve�Beju�(Gülyaz!)�Köylerinde
Roboski�Katliam!�Sonras!�Psikososyal�Gereksinim�Belirleme�Raporu
Doktor�Ersin�Aslan’!�Kaybettik!�Ac!m!z,�Öfkemiz,�Kederimiz�Sonsuz!
Sa"l!k�Çal!#anlar!na�Yönelik�$iddetin�Medyada�Yer�Al!#�Biçimi�$iddeti�Daha
Da�Artt!r!yor!

Ankara�$ubesi�Etkinlikleri
%stanbul�$ubesi�2011-2012�E"itim�Etkinlikleri
Kocaeli�$ubesi�Etkinlikleri
Di"er�$ubelerin�Etkinlikleri

Üyelerimizin�Uzmanl!k�Alan!�D!#!nda�Acil�Nöbetleri�Tutmak�Durumunda
B!rak!lmalar!�Hakk!nda
Mecburi�Hizmette�Cezal!�Süre�Anayasa�Mahkemesi�Taraf!ndan�%ptal�Edildi
Hastanelerden�Psikiyatrik�Hastalar!n�Bilgilerinin�%stenmesi�Hakk!nda

Psikiyatri�ve�Sanat

Bas"n�Aç"klamalar"

#ubelerden

Hukuk�Bürosundan

Yitirdiklerimiz

TPD’den�Önemli�%#birli"i:�Van-Erci#�Sa"l!k�Bakanl!"!�Çal!#anlar!n!
Destekleme�ve�Yeterlilik�Geli#tirme�E"itim�Etkinli"i
Ruhsal�Travma�ve�Afet�Psikiyatrisi�Çal!#ma�Birimi’nin�Van-Erci#�Çal!#malar!
Van’dan�Havadisler
EMDR�Kurslar!
Psikiyatri�Güz�Okulu�Denizli’de
48.�Ulusal�Psikiyatri�Kongresi�Bursa’da
19.�Ulusal�Sosyal�Psikiyatri�Kongresi�Edirne’de
TPD’nin�Destekledi"i�Kongreler

Türkiye’de�Hekimlerin�Meslek�Örgütünün�Ba"!ms!zl!"!na�Sald!r!

$çindekiler

Türkiye�toplumsal,
kültürel�ve�politik
aç!dan�geli"im�ve

de#i"im�içinde�olan�bir
ülke.�Bir�yandan

üyelerimizi�ilgilendiren
mesleksel�sorunlar�bir

yandan�da�sivil�toplumu
etkileyen�gündemdeki

geli"meler�TPD'nin�her
daim�haz!rl!kl!�ve�aktif
olmas!n!�gerektiriyor.

Yeni�say!m!zda�Van-Erci"
depreminde�TPD'nin

yapt!klar!na�yer
verdi#imiz�bir�önceki
Bülten'den�bu�yana
geli"en�olaylar!n�bir

yans!mas!n!�bulacaks!n!z.
Deprem,�cezaevleri,

Uludere�olay!,�kürtaj,
kad!na�ve�sa#l!kç!lara

yönelik�"iddet�vb.
konularda�derne#imizin

tutumunu�yans!tan�bas!n
aç!klamalar!�tarihe

dü"ülmü"�kay!t
niteli#indedir.
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TPD�PETEK�Yay!nc!l!k�Kurulu
Simavi�Vahip,�Ömer
Aydemir,�Lut�Tamam,�Tolga
Binbay,�!shak�Sayg"l"

TPD�Bülteni�Yay!n�Kurulu
Tunç�Alk"n,�Çezar�Atasoy,
Agah�Ayd"n,�Ay#e�Devrim
Ba#terzi,�Tolga�Binbay,�Ne#e
Direk,�Altan�E#sizo$lu,�!nci
Özgür�!lhan,�Umut�Karasu,
Burhanettin�Kaya,�Onur
Özalmete,�Mustafa�Sercan,
Halis�Ula#,�Do$an
Ye#ilbursa,�Ejder�Akgün
Y"ld"r"m,�!rem�Y"ld"z,
Mehmet�Yumru,�%ahika
Yüksel

Türkiye�Psikiyatri�Derne"i�ad!na
sahibi

Yaz!�#$leri�Müdürü

Tunç�Alk"n

Burhanettin�Kaya

Yaz!$ma�ve�ileti$im�adresi:

Bülten�ile�ilgili�ileti$im�için:

Tasar!m

Tunus�Cad.�No.�59/5,
Kavakl"dere,�Ankara
Tel.�0-312�468�74�97

0-312�426�04�53

Temmuz�2012

Doç.�Dr.�Burhanettin�Kaya
e-posta:�burha65@yahoo.com

Tolga�Binbay

De#erli meslekta"lar!m!z,

Türkiye toplumsal, kültürel ve politik aç!dan geli"im
ve de#i"im içinde olan bir ülke. Bir yandan
üyelerimizi ilgilendiren mesleksel sorunlar bir
yandan da sivil toplumu etkileyen gündemdeki
geli"meler TPD'nin her daim haz!rl!kl! ve aktif
olmas!n! gerektiriyor. Yeni say!m!zda Van-Erci"
depreminde TPD'nin yapt!klar!na yer verdi#imiz bir
önceki Bülten'den bu yana geli"en olaylar!n bir
yans!mas!n! bulacaks!n!z. Deprem, cezaevleri,

Uludere olay!, kürtaj, kad!na ve sa#l!kç!lara yönelik "iddet vb. konularda
derne#imizin tutumunu yans!tan bas!n aç!klamalar! tarihe dü"ülmü" kay!t
niteli#indedir.

Bu konularla ilgili olan Çal!"ma Birimlerimiz (ÇB) gerçekten h!zl! ve yo#un
çal!"malar yaparak metinleri olu"turmu"lard!r. Huzurlar!n!zda kendilerine bir
kez daha te"ekkür ediyorum. Bülteni inceledi#inizde $ubelerimizin yapt!#! e#itim
ve kültür etkinliklerinin ne kadar artt!#!n!, çe"itlendi#ini ve nitelik kazand!#!n!
anlayacaks!n!z. Düzenleyicilerinden e#iticilere dek tüm emek verenlerin ellerine
sa#l!k. ÇB'lerin, $ubelerin ve Görev Gruplar!n!n varl!#! TPD'nin taban!ndan gelen
en güçlü dayanaklard!r. TPD'nin canl! ve co"kulu kalmas!n! sa#l!yorlar.

Her alanda ya"anan geli"im ve de#i"ime Derne#imizin de uyum göstermesini
sa#lamak için Y!ll!k Toplant!'m!z!n biçiminde radikal de#i"iklikler yap!lm!"t!r.
Uzmanl!k e#itimi ve uzmanl!k sonras! mesleksek geli"imi destekleyecek
etkinliklere a#!rl!k verilmi"tir. Olumlu geri bildirimler ald!#!m!z 16. Y!ll!k
Toplant!-Klinik E#itim Sempozyum'unda, TPD'nin bilimsel toplant!lar!, e#itim
etkinlikleri ve yay!nc!l!k alan!nda daha etkin, daha nitelikli ve daha verimli
çal!"malar yürümesi için yeni bir yap!lanma gündeme al!nm!"t!r. Genel Kurul
üyelerinin onaylad!#! Psikiyatri E#itim ve Toplant!lar yönetmeli#i uyar!nca
olu"an yeni kurullar h!zla görevlerine ba"lam!"lard!r. %lk s!navlar!n! “$iddet”
temas!yla düzenlenen 48. Ulusal Kongremiz'de verecekler. Ya"ad!#!m!z günlerin
getirdi#i "iddet konusunun i"lenmesi neredeyse bir zorunluluk… $iddet her
yönüyle mercek alt!na al!nacak. Konuyla ilgili toplumda fark!ndal!k yaratmay! ve
çözüme katk!da bulunmay! umut ediyoruz.

Sayg!lar!m!zla

TPD Genel Ba"kan!

Prof. Dr. Tunç Alk!n

TÜRK%YE�PS%K%YATR%�DERNE&% C%LT�15,�SAYI�1,2 BÜLTEN! 2012
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4.�OLA"ANÜSTÜ�GENEL�KURUL

TPD�KURULLARI�VE�YILLIK�TOPLANTISI�YEN$LEND$
BAHAR�SEMPOZYUMUNDAN�KL$N$K�E%$T$M�SEMPOZYUMUNA

Türkiye Psikiyatri Derne"i’nin her y!l düzenledi"i Y!ll!k
Toplant! ve Bahar Sempozyumu geçti"imiz Nisan
ay!ndan itibaren yepyeni bir biçim ve içerikle

gerçekle#t iri lmeye ba# land! . Y! l l!k Toplant!/Bahar
Sempozyumlar!n!n yeni yap!lanmas! ile klinisyenin pratik
ihtiyaçlar!na daha yo"un olarak yönelmesi, sempozyumun çok
çe#itli e"itim etkinlikleriyle dolu olmas!, bu e"itimlerde
e"itimbilimin sa"lad!"! olanaklar!n geni# biçimde kullan!lmas!
ve olabildi"ince kat!l!mc! ve etkile#imli etkinlikler
gerçekle#tirilmesi hedeflenmektedir. Bu içerik ve biçime ili#kin
hedefleri yans!tmak üzere TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Bahar
Sempozyumu bu y!ldan itibaren yeni bir ad alt!nda
gerçekle#tirilmeye ba#land!

Bu çerçevede XVI. TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik E"itim
Sempozyumu, 11-14 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya'da,
a#a"!da yer alan yeni toplant! modellerini içererek
gerçekle#tirildi.

• Siz olsayd!n!z ne yapard!n!z? Oturumlar!

• Zor olgularda tan! ve tedavi oturumlar!

• Geçen y!l!n en önemli ara#t!rmalar! oturumlar!

• Bir olgu farkl! bak!#lar

• On soruda bir konu

• Münazara

• Uzmanla Bulu#ma

• Olgular ve sorularla Psikiyatride Güncel oturumlar!

• Asistan olgu sunumlar! ve tart!#ma

• Serbest bildiri sunumlar!

• Kurslar

• Çal!#ma Gruplar!

• Paneller

Her y!l oldu"u gibi bu y!l da Sempozyum Aç!l!# Konferans! ve
Psikiyatri Toplulu"unun s!cak gündeminin TPD üyelerince
özgürce tart!#!ld!"! TPD Forumu yine TPD-MYK’n!n
sorumlulu"unda gerçekle#tirildi.

Di"er yandan TPD'nin y!llar içinde geli#tirilen ve sürdürülen
ilkeleri XVI. TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik E"itim
Sempozyumu'nda da devam ettirildi:

• Konu#mac!, kurs verenler, olgu sunanlar ve aktif
tart!#mac! görevi alanlar!n kongre kay!t ücretleri TPD
taraf!ndan kar#!land!;

• TPD üyelerine indirimli kay!t olana"! sürdürüldü;

TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik E"itim Sempozyumu

• 65 ya# üstü üyelerimize ücretsiz kay!t olana"! sürdürüldü;

• Bilimsel program!n olu#turulmas!nda Çal!#ma
Birimlerinden ve Görev Gruplar!ndan gelen önerilere
öncelik verildi.

• Konu#mac!, kurs verenler, olgu sunanlar ve aktif
tart!#mac! görevi alanlara "görev davet yaz!s!" verilerek bu
kongreye kat!l!mlar!n!n Sa"l!k Bakanl!"! taraf!ndan
belirlenen kongre kat!l!m kotas!ndan dü#memesi için
gerekli i#lemlerde kullanmalar! olana"! sa"land!.

Uzmanl!k ö"rencisi üyelerimizin TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik
E"itim Sempozyumu’ndan, bu yo"un e"itim program!ndan
yararlanmalar! için önlerindeki engelleri kald!rmak ya da en
az!ndan azaltmak üzere iki asistan bursu sa"land!. "

” ve “

Çal!#ma birimleri taraf!ndan olu#turulan, bireysel ba#vurular!n
da yer ald!"! ve Dünya Sa"l!k Örgütü ile ortakla#a oturumlar!n da
yer ald!"! Klinik E"itim Sempozyumu (KES) ise içerik olarak
zenginle#erek hizmet içi e"itime ve asistan e"itimine daha fazla
a"!rl!k vermi#tir

KES içinde 12 KURS, 7 ON SORUDA B$R KONU Oturumu, 6 Olgu
Sunumu ve Tart!#ma Oturumu, 5 PANEL, 4 ZOR OLGULARDA
TANI ve TEDAV$ Oturumu,3 ÇALI%MA GRUBU, 4 PS$K$YATR$DE
GÜNCEL Oturumu, 3 MÜNAZARA, 4 SÖZEL B$LD$R$ Oturumu
yer almaktad!r. Ayr!ca, UZMANLA BULU%MA, GEÇEN YILIN EN
ÖNEML$ ARA%TIRMALARI ve S$Z OLSAYDINIZ NE
YAPARDINIZ oturumlar! yap!ld!. Oturumlar!n bir k!sm! Dünya
Sa"l!k Örgütü (WHO) ve TPD i#birli"i ile düzenlendi.

TPD Y!ll!k Toplant!s! içinde Merkez Yürütme, E#güdüm, Onur ve
Yeterlik Kurullar!n!n, Çal!#ma Birimlerinin toplant!lar! yer
al!rken ilk kez bu y!ldan ba#layarak TPD Genel Kurulu da yer
almaya ba#lad!.

TPD-%lk Y!l
Asistanlar! Mesle#e %lk Ad!m Bursu TPD-Asistan Destek
Bursu”.

TPD Genel Kurullar! Art!k Y!ll!k Toplant! #çinde
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Ra%it�Tükel�(Ba%kan)

Ay%e�Devrim�Ba%terzi

Deniz�Ceylan

Cem�Kaptano"lu

Emin�Önder

Do"an�&ahin,

Halis�Ula%

YAYINCILIK�KURULU

Tolga�Binbay�(Ba%kan)

Ömer�Aydemir

#shak�Sayg!l!

Lut�Tamam

Simavi�Vahip

B#L#MSEL�TOPLANTI�DÜZENLEME�KURULU

Berna�Ulu"�(Ba%kan

Ömer�Böke

Murat�Demet

Cüneyt�Evren

Cengiz�Tu"lu

B#L#MSEL TOPLANTI DÜZENLENMES# DANI&MA KURULU

Kabul edilen de"i#iklikle bilimsel toplant!lar için #ube temsilci-
lerinin ve çal!#ma birimi koordinatörlerinin içinde yer ald!"! bir
dan!#ma kurulu olu#turuldu. Kurulda #ube temsilcileri olarak
Murat Fettahl!o"lu (Adana), Haldun Soygür (Ankara), Taha
Karaman (Antalya), Hamid Bozta# (Bolu), Cengiz Akkaya
(Bursa), Cem %engül (Denizli), Aziz Ya#an (Diyarbak!r), Bülent
Sönmez (Edirne), Rabia Bilici (Elaz!"), Ünsal Ayd!no"lu
(Erzurum), Gülcan Güleç (Eski#ehir), Eser Sa"alt!c!
(Gaziantep), Ne#e Yorguner ($stanbul); Zeliha Tunca ($zmir),
Musa %ahpolat (Kayseri), Asl!han Polat (Kocaeli), Mine
%ahingöz (Konya), Fatma Yurtsever (Manisa), Gökhan Sar!soy
(Samsun), Evrim Özkorumak (Trabzon).

TPD yay!nlar!n!n (Kitaplar, Dergiler ve TPD Bülteni), TPD
kongreleri, toplant!lar! ile di"er bilimsel ve e"itsel etkinliklerin
düzenlenmesi ve yürütülmesinde e#güdümün sa"lanmas!,
verimlili"in ve niteli"in artt!r!lmas! için baz! düzenlemelerin
yap!lmas! gerekmi#tir. Bu amaçla, 26 Kas!m 2011 seçimlerinde
belirlenen TPD-MYK, geçen dönemlerde faliyete geçen Bilimsel
Toplant!lar! Düzenleme Kurulu’nun (BTDK) kald!r!lmas! ve
yerine daha kapsay!c! kurullar!n hayata geçirilmesini
kararla#t!rm!#t!. Ankara’da toplanan TPD Genel Kurulu’nda
BTDK yönetmeli"inin kald!r!lmas! kabul edilmi#ti.

Ancak BTDK yerine önerilen
’nun (EEDK) yönetmeli"inin daha olgunla#t!r!larak

seçimsiz Genel Kurul da yer ald!"! 16. Y!ll!k Toplant!’da
görü#ülmesine karar verilmi#ti. Genel Kurul delegeleri,
BTDK’n!n kald!r!lmas!n!n bir bo#luk yaratmamas! için hem XVI.
Y!ll!k Toplant!s! hem de 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi için
zaman k!s!tl!l!"!n!n gerektirdi"i faaliyet ve düzenlemeleri
yapma yetkisini ise yeni seçilen MYK’ya vermi#ti. MYK, çok az
bir zaman kalan bu kongreler için haz!rl!k çal!#malar!n!
yürütmek üzere yeni yönetmeliklerin kabul edilmesine dek
geçici bir Kongre Düzenleme Kurulu olu#turulmas!na ve bu
kurulda Dr. Timuçin Oral (Ba#kan), Dr. Selçuk K!rl!, Dr. Simavi
Vahip, Dr. Cengiz Tu"lu, Dr. Ömer Böke ve Dr. Cüneyt Evren’in
görev yapmas!na karar verdi.

13.04.2011 tarihinde toplanan 4. Ola"anüstü Genel Kurul’da ise
al!nan kararlarla derne"imizin kurullar! da yenilendi. Dernek
i#leyi#ini h!zland!rmak, daha geni# bir çal!#ma ekibinin
olu#turulmas! ve genç uzman adaylar!n!n da dernek
çal!#malar!na kat!lmalar!n! te#vik etmek için baz! ad!mlar at!ld!.
Bu amaçla yönetmelikler de yenilendi.

Türkiye Psikiyatri Derne"i E"itim ve Toplant! Yönetmeli"i
gere"ince olu#turulan yeni altkurullar ve bu altkurullarda
görev alan meslekta#lar!m!z a#a"!daki gibidir:

TPD�Genel�Ba#kan!:

TPD�E"itim�Sekreteri:

TPD�Sayman!:

Yeterlik�Yürütme�Kurulu�Ba#kan!:

Bilimsel�Toplant!�Düzenlenme�Kurulu�Ba#kan!:

Yayg!n�ve�Örgün�E"itim�Kurulu�Ba#kan!:

Yay!nc!l!k�Kurulu�Ba#kan!:

E!itim Etkinlikleri Düzenleme
Kurulu

PS#K#YATR#�E$#T#M�VE�TOPLANTILAR�E&GÜDÜM
KURULU�(PETEK)

Tunç�Alk!n

Ay%e�Devrim�Ba%terzi

Meram�Can�Saka

Mustafa�Sercan

Berna�Ulu"

Ra%it�Tükel

Tolga�Binbay

YAYGIN�VE�ÖRGÜN�E$#T#M�KURULU�(YÖEK)

Ra%it�Tükel�(Ba%kan)

Ay%e�Devrim�Ba%terzi

Deniz�Ceylan

Cem�Kaptano"lu

Emin�Önder

Do"an�&ahin,

Halis�Ula%

TÜRK%YE�PS%K%YATR%�DERNE&% C%LT�15,�SAYI�1,4 BÜLTEN! 2012

4.�OLA"ANÜSTÜ�GENEL�KURUL



TÜRK%YE�PS%K%YATR%�DERNE&% C%LT�15,�SAYI�1,BÜLTEN! 2012��5

Dünya Sa"l!k Örgütü Dan!%manlar!
TPD 16.Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik
E"itim Sempozyumu’na Kat!ld!

Dr. Frank Holloway

Dr. Matt Muijen

Dr Ledia Lazëri

Dr. Giuseppe Dell 'Acqua

Kraliyet Psikiyatri Akademisi Rehabilitasyon ve Sosyal
Psikiyatri Okulu’nun eski ba#kan! ve Psikiyatri Enstitüsü Sa"l!k
Hizmetleri ve Nüfus Ara#t!rmalar! Bölümü’nde onursal ö"retim
üyesi olan Dr. Frank Holloway yenilikçi toplum temelli ruh
sa"l!"! hizmetlerinin geli#tirilmesinde rol alm!# ve psikiyatrik
rehabilitasyon, psikiyatrik etik, ruh sa"l!"! hukuku ve ruh
sa"l!"! hizmetlerinin i#leyi#i alanlar!nda çok say!da çal!#ma
yürütmü#tür. Bu de"erli bilim insan! 11-14 Nisan 2012
tarihlerinde gerçekle#tirilen TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik
E"itim Sempozyumu’nda konu#ma yapt!.

E"itimini Cambridge Üniversitesi ve Londra Psikiyatri
Enstitüsü’nde tamamlayan, uzun y!llar Londra Salisbury Ruh
Sa"l!"! Merkezi’nde hizmet eden ve #imdi DSÖ Avrupa Bölge
Ofisi Ruh Sa"l!"! Program Yöneticisi olarak Avrupa Ruh Sa"l!"!
Stratejisi ve Bükre# deklarasyonunun hayata geçmesi
konular!nda çal!#an Dr. Matt Muijen’in görü#lerini payla#t!"!
söyle#iye a#a"!daki ba"lant!dan ula#abilirsiniz:

Uzun y!llar Tiran Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde çal!#m!#
olan ve 2000 y!l!nda DSÖ’ de çal!#maya ba#layarak Arnavutluk
Hükümeti’ne toplum ruh sa"l!"! dönü#üm reformu, ruh sa"l!"!
politikas! ve mevzuat dokümanlar!n!n geli#tirilmesi, gibi pek
çok konuda destek sa"layan Dr. Ledia Lazëri Avrupa Ruh Sa"l!"!
Stratejisi çal!#ma grubunun bir üyesi ve DSÖ destekli Ruh
Sa"l!"! ve Zihinsel Özürlülük Projesi’nin de koordinatörüdür.

Triestina Sa"l!k Dairesi Ruh Sa"l!"! Bölümü ba#kan! ve bak!m
evi ile kurumlarda tedavi gören hastalar hakk!nda pek çok
çal!#ma sahibi Dr Giuseppe Dell 'Acqua 11-14 Nisan 2012
tarihlerinde gerçekle#en TPD Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik E"itim
Sempozyumu’nda konu#ma yapt!.

www.guardian.
co.uk/society/2006/oct/25/mentalhealth.socialcare

TPD�Mesle"e�#lk�Ad!m�Program!
ve�Bursu

TPD�Uzmanl!k�Ö"rencileri
Kongre�Destekleme�Bursu

TPD, psikiyatri uzmanl!k ö"rencisi olarak mesle"e ilk
ad!m!n! atan meslekta#lar!m!z!n gerek mesleki kimlik ve
donan!mlar!na katk!da bulunmak gerekse alana
yönelimlerini kolayla#t!rmak amac!yla önceki y!llarda
yapt!"! gibi özel bir program haz!rlam!#t!r. Bir süredir mali
sorunlar nedeniyle gerçekle#tirilemeyen bu program! yo"un
u"ra#!lar sonucu sa"lanan k!s!tl! bir bütçe ile yeniden ve
yenileyerek gerçekle#tiriyoruz. Yönelim program!n!
TPD’nin her y!l düzenledi"i iki ana kongreden birisi olan ve
bu y!l gerek içerik gerekse biçimsel olarak yenilenmi# ve
zenginle#tirilmi# TPD 16. Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik E"itim
Sempozyumu’na kat!l!m! da içerecek #ekilde geni#lettik.

ad!n! verdi"imiz bu düzenle-
meyi ayn! adl! bir burs ile destekliyoruz: Burs a#a"!daki
özellikleri içermektedir:

- TPD 16. Y! l l!k Toplant! ve Klinik E" it im
Sempozyumu’na kat!l!m (kongre boyunca kahvalt!, ö"le
yeme"i ve ak#am yeme"i dahil 3 gece konaklama);

- Mesle"e $lk Ad!m Program!na kat!l!m;

- Gidi#-dönü# uçak bileti

TPD-Mesle"e $lk Ad!m Bursu için ba#vuru ko#ullar! ise #u
#ekilde belirlenmi#tir:

- TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yat!rm!# olmak;
- Uzmanl!k e"itiminde ilk 2 y!l!n! doldurmam!# olmak;

- Uzmanl!k ö"rencileri için belirlenmi# kongre kay!t üc-
retini ödemeyi kabul etmek.

Antalya’da yap!lan TPD 16. Y!ll!k Toplant!s!’na Mesle"e $lk
Ad!m Program! çerçevesinde tüm bölgelerden 27 uzmanl!k
ö"rencisinin kat!l!m! sa"lanm!#t!r.

TPD uzmanl!k ö"rencilerinin yo"un e"itici etkinlikler içeren
TPD XVI. Y!ll!k Toplant!s! ve Klinik E"itim Sempozyumu'na
kat!l!mlar!n! desteklemek üzere bir ba#ka burs program!
daha düzenledi.

Ba#vuru ko#ullar! olarak “

” ko#ullar! arand!.

TPD her ba#vuran uzmanl!k ö"rencisine burs vermek
yönünde çe#itli çal!#malar yapmakla birlikte derne"in elinde
henüz bu olanak bulunmamaktad!r. Bu nedenle eldeki ola-
naklar!n izin verdi"i s!n!rlar içinde hareket edildi. Eldeki ola-
naklar!n zorlanmas! ve ek kaynaklar!n ortaya ç!kar!lmas!yla
burstan 24 uzmanl!k ö"rencisinin yararlanmas! sa"lan d!.

TPD Mesle#e %lk Ad!m Program!

TPD üyesi olmak ve y!ll!k aidat!n!
ödemi" olmak; sempozyuma sözel ya da olgu sunumu bildirisi
ile kat!lmak

4.�OLA"ANÜSTÜ�GENEL�KURUL



"Sevgili okur" ibaresini içeren öyküler, romanlar k

1966 y

!ymet-
limdir. Yazarla aram!zda olu#an o büyülü, gerçeküstü dün-
yada yazar!n da beni dü#ündü"ünü fark etmekten pek ho#-

lan!r!m. Ya da sen bu sat!rlar!n okuyan!, yani sen " ",
bir romana dalm!#ken daha önce sevdi"in bir di"er roman kah-
raman!n!n o metne s!zm!# hallerini sever misin? Ya da bazen bir
yaz!n!n ortas!nda bu yaz!y!, bu cümleyi, bu fikri ba#ka bir yer-
den de an!ms!yormu#sun gibi hisseder hatta "

" der misin?
Ve aradaki ba"lant!y! yakalamaktan, t!pk!
yazar gibi bir önceki metni de bilmekten
hafifçe gurur duyar, yazarla gizliden
gizliye bir karde#lik hisseder misin?

!l!nda Julia Kristeva metinleraras!
(intertextuality) kavram! ile tam da bunu
tan!mlamaya çal!#m!#t!r. Metnin uzam!n!n
üç boyutunu tarif etmi#tir Kristeva; "ya-
zan özne", "al!c!" ve "d!# metinler". Yazan
öznenin metni, yatay düzlemde ancak al!c!-
n!n (okuyucunun) bilgi katmanlar! ve
alg!s!yla #ekillenebilir. Ne zaman yabanc!
bir evin kitapl!"!n! kar!#t!rmaya ba#lar-
sam, sevdi"im kitaplar! elime al!p alt! çizil-
mi# cümlelerine bakar!m, ev sahibi neleri
görmü#, neleri sevmi#, neleri i#aretlemi#
ve neleri göstermi#tir bu kitab!n sonraki
okuyanlar!na? Her birimiz ayn! metni
okudu"umuzda neyi ve ne kadar
anlad!"!m!z, ne hissetti"imiz, o andaki ruh
halimiz, o günlerde okuduklar!m!z, ya#am boyu bizde iz b!rakan
metinler, filmler, #iirler vb. birçok #eyle #ekillenmez mi? Metin
dikey düzlemde ise di"er d!# metinlerle bütünle#ir ve böylece
yatay eksen (özne-al!c!) ve dikey eksen (metin-içerik)
çak!#arak ba#ka metin ve di"er sözcüklerle iç içe geçer (1).
Günümüzde artan yay!n çe#itleri ile kesi#en sadece metinler

sevgili okur

Aaa, Proust da
t!pk! böyle tarif etmi"ti bu hali

de"il elbette; #ark!lar, görseller, #iirler, resimler, heykeller,
filmler, k!sacas! tüm göstergeler sürekli olarak birbirleri ile
kesi#irler, dola#!rlar ve göstergeler aras! keyifli bir yolculu"a
ç!kar!rlar zihnimizi.

!n resimleri, heykelleri ve enstalasyonlar! ile
kar#!la#!p ya#am öyküsünü ve obsesif kompulsif bozukluktan
muzdarip oldu"unu okudu"umda zihnimde onun

( enstalasyonlar!ndaki gibi
rengarenk parlak !#!klar yand!. Obses-
yonlar!, halüsinasyonlar!, annesi taraf!n-
dan ba#ka kad!nlarla sevi#en babas!n! ta-
kip etmeye, izlemeye ve anlatt!rmaya zor-
lanan küçük k!z!n travmatik öyküsüyle
eserlerinde tekrarlay!c! imgeler aras!nda
dola#t! zihnim. Freud'un Gradiva incele-
mesinde söyledi"i gibi unutulmaya çal!#!-
lan ve bast!r!lm!# olan!n mutlaka bilince
geri dönece"ini (2), çocuklu"un so"uk
gecelerinde aç!lan travmalar!n izlerinin
ya#am boyunca tekrar tekrar pe#imize
dü#tü"ünü hat!rlad!m. Kristeva ise (3);
obsesif nevrozlarda, obsesifte engellen-
mi#, patlamaya haz!r, zorlay!c! ya da tep-
kisel ama !srarl! ve hastan!n savunmac!
söylemine ba#kald!ran bir tahrik olma
a#!r!l!"! oldu"unu söyler. Saplant!l!n!n za-
man!n!, ölümcül ve paradoksal zaman!n!,
savunman!n umursamazl!"!n! ya da sa-
domazo#ist tutkusunun ta#k!nla#mas!n!

zaten kendili"inden #eylermi# gibi te#hir edebilmek için
kendisinin temelini olu#turan ötekiyle ba"!ndan kopmakla
geçirdi"ini söyleyen Kristeva Yayai'nin kendini kendi iste"i ile
hapsetti"i hastanenin duvarlar!ndan m! söz etmektedir?

!z,
iki erkek çocuktan sonra do"an son k!z çocu"uydu Yayoi

Yayoi Kusama'n

1929'da Japonya'da geleneksel muhafazakar bir ailenin bir k

Sonsuz Oda
infinity room)

Gerçekli!i�Benek�Benek�Boyamak�Ya�Da�Gerçekli!e
Z"mba�Deli!i�Açmak:�Puantiye�Kraliçesi�Yayoi�Kusama

Ay#e�Devrim�Ba#terzi
Doç.�Dr.,�Mersin�Üniversitesi�T!p�Fakültesi�Ruh�Sa"l!"!�ve�Hastal!klar!�Anabilim�Dal!,�Mersin
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Ya#am!n!n�son�40�y!l!n!
gönüllü�olarak

Japonya'da�bir�ak!l
hastanesinde�geçiren,

hayat!�boyunca
benekler�ve�fallik�imge
halüsinasyonlar!�gören
ve�bunlar!�önce�tuvale
sonra�hayata�geçiren,

bugünlerde�Japonya'n!n
en�önemli�avangart

sanatç!s!�olarak�an!lan
üzerine...Yayoi�Kusama
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Kusama. Sert, otoriter, a#!r! kuralc!, çocuklar!n! sürekli olarak
fiziksel ve duygusal aç!dan taciz eden bir annesi oldu"unu
anlat!r otobiyografisinde (4). Babas! çok çapk!nd!r, bir çok
sevgilisi vard!r ve metreslerini ziyarete gitti"inde annesi küçük
Yayoi'yi babas!n! izlemeye gönderir ve dönü#te her #eyi
kendisine anlatmas!n! ister. Yayoi Kusama 12 ya#!nda benekler
ve fallik imgeler içeren görsel halüsinasyonlar görmeye ba#lar
ve tüm ya#am! boyunca bu halüsinasyonlar devam eder, Yayoi
de bu halüsinasyonlar! resmeder. Kusama ile geçen y!l yap!lan
bir röportajda (5), "

"
der. 1959'da ABD'ye gelen ve uzun y!llar ABD'de ya#ayan
Yayoi'nin iki ana temas! vard!r; puantiye benekler ve fallus.
Çizdi"i beneklerle fallusa ve gerçekli"e gedikler mi açmaktad!r
Kusama, yoksa fallusu rengarenk, benek benek boyayarak ya da
yüzlerce fallus içeren odalar, heykeller, koltuklar yaratarak onu
derinden derine tahrip mi etmektedir? Tüm ya#am! boyunca
falluslar çizer, fallus heykelleri yapar, fallusa benzer heykelleri
içeren rengarenk dev odalar! beneklerle boyar. Yayoi yaratma
sürecinin hastal!kl! do"as!n! "

"
diyerek tan!mlamaya çal!#!r (4).

!#t!"! bir gün, halüsinasyonlar! resim-
den duvarlara ta#ar, imgeler duvarlar boyunca devam edince
Kusama duvarlar! boyamaya ba#lar ve sonra f!rças!n! renkli
mürekkeplerini eline al!r ve sokaklar!, insanlar!, a"açlar! ve
atlar! boyamaya ba#lar. Böylece sanat hayat! 1960'larda sanat!n
soka"a ve hayata ait oldu"u dü#üncesiyle tuvalinden d!#ar!ya
s!zar. 1967'de çekti"i " " isimli video-
art gösterisinde (6), k!rm!z! uzun pelerini ile siyah bir ata bine-
rek ormanda dola#an Kusama bizi gizli bir dü#ünün izleyicisi
konumuna sokar. Son y!llar!nda Kusama'n!n benekleri
Vuitton'un koleksiyonunu süsler. Bazen de Kusama, insanlar!n
eline benekler tutu#turarak onlar! da yarat!c! sürecine katar(7) .

!pk!rm!z! saçl! ufak tefek çekik gözlü bir kad!n tuvalde özenle
ve otomatikle#mi# hareketlerle çizgiler ve benekler yarat!rken
ba#l!yor Yayoi Kusama'n!n bu s!ralarda tamamlanan belgeseli
(8,9). Hayat!n!n travmalar!n!n yara izlerini hiç durmadan
yeniden yeniden yineleyen, tuvale geçiren bu küçücük kad!n
y!llard!r insanlardan, insani ili#kilerin hepsinden mümkün
oldu"unca uzakta ya#am!n! geceleri gönüllü olarak kald!"! bir
ak!l hastanesi ile gündüzlerini s!"!nd!"! üç katl! dev atölyesi
aras!nda geçirirken "Hayat!n bütün gerçek ac!lar!ndan çok daha
deh#etli bir ac! veren depersonalizasyondan muzdaribim.
Hergün katland!"!m a"r!, anksiyete ve korkuyu dindirmemi ve
onlarla ba# etmemi sa"layan tek #ey yarat!c! sanatsal
eylemlerim"(4) diyerek yarat!c!l!"!n ve sanat!n ruhumuza iyi
gelen yan!n! anlat!r bizlere.

Okur da konu#maz m! yazar!yla, sevgili okur? Birhan Keskin'in
Ingeborg Bachmann’!n "

" sat!rlar!na kar#!l!k yazm!#
olabilece"i "$z" #iirinin bir k!sm!n! Yayoi Kusama'ya yollayal!m

Babam!n bir çok a"!#! vard! ve annem onun
için casusluk yapmam! isterdi. Annem çok sinirliydi ve bu neden-
le cinsel ili"ki dü"üncesi bile benim için çok travmatiktir. Benim
sanat!mdaki ç!plak görüntüler her zaman bu kötü deneyimin
üstesinden gelmek içindi ve benim görsel dilim çocuklu#umdan
bu yana devam eden görsel halüsinasyonlar!mdan köken al!r

Bir ürün yarat!rken ya da yarat-
madan önce hastalan!r!m içimden mi d!"!mdan m! geldi#ini bile-
medi#im, bedenimi saran obsesyonlar beni korkutmaya ba"lar

Kusama's Self-Obliteration

Hiçbir "ey gelmeyecek bundan böyle.
Bir daha ilkbahar olmayacak

Dev bir tuval üzerinde çal

K

PS!K!YATR!�VE�SANAT

'Gerçekten�iyi�misin�Ingeborg?

Affedebildin�mi?

Tekrar�sevebiliyor�musun?

Yaralanan�bir�#ey�tekrar�iyile#ebilir�mi?

$yile#en�yerde�iz�kal!nca

tekrar�eskisi�(gibi)�olunur�mu?

Hay!r�Ingeborg,

$z�b!rakmaz�insan!.

Hiçbir�iz�beni�b!rakmad!.

Hiçbir�iz�onu�b!rakmad!.

Ve�biz�bu�izlerle�eskisi�(gibi)�olam!yoruz.

Eskisi�gibi�olunamay!nca

ne�öncesi�gibi,�ne�de�sonras!�gibi

Olunam!yor.’

!zvano"lu E.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Anabilim Dal!. Yay!nlanmam!# Uzmanl!k Tezi (2007)

! ve Dü# Gradiva. (çev. Emre Kapk!n) Payel
Yay!nlar!, $stanbul, 2003.

!klar!. (çev. Nilgün Tutal)
Ayr!nt! Yay!nlar!, $stanbul, 2007, s.59-77.

!lm!#t!r.

!lm!#t!r.

!lm!#t!r.
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BASIN�AÇIKLAMALARI

TPD�8�MART�BASIN�AÇIKLAMASI
TÜRK$YE’DE�KADININ�ADI�VAR�MI?

Türkiye Psikiyatri Derne"i olarak bir 8 Mart’ta daha
kad!nlar!n ruh sa"l!"! için endi#eliyiz.

Ülkemizde her geçen y!l
kad!na yönelik #iddetin ve kad!n cinayetlerinin artt!"!n!, kad!n-
lar!n i# hayat!na kat!lmalar!n!n azald!"!n!,kad!n yoksullu"unun
artt!"!n! ve böylece sosyal statülerinin geriledi"ini ve hatta
‘kad!nlar!n’ sadece ‘aile’ için ve ‘aile içinde’ varl!k göstermeleri-
nin peki#tirildi"ini görüyoruz. Birle#mi# Milletler 2011 Top-
lumsal Cinsiyet E#itsizlikleri Göstergesi Raporu’nda Türkiye
118 ülke içinde 94. s!rada yer al!rken Norveç 1., $talya 24.,
Birle#ik Arap Emirlikleri 30., Suudi Arabistan 56., Kazakistan
68., $ran 88. s!rada yer almaktad!r. Toplumsal cinsiyet
e#itsizliklerini belirleyen göstergenin hesaplanmas!nda ‘üreme
sa"l!"!’, ‘kad!n! güçlendirme’ ve ‘i#gücü piyasas!’ boyutlar!nda
ele al!nmaktad!r. Anne ölüm h!z! ve ergenlik döneminde ortaya
ç!kan gebelikler üreme sa"l!"! verilerini;parlamentoda kad!n
temsiliyeti ve kad!nlar!n ilk ö"retim sonras!nda e"itime devam
etmeleri kad!n! güçlendirme verilerini ve kad!n!n i# ya#am!na
kat!l!m! dair gücü piyasas! verilerini hesaplarken göz önüne
al!nan etkenlerdir. Ülkemizde kad!nlar!n i# hayat!na giderek
daha az kat!lmalar!, 18 ya# alt!ndaki her 10
kad!ndan birisinin evli ve çocuklu olu#u,
meclisteki kad!n sandalyelerinin oran!n!n %14
olmas! bizi endi#elendirmektedir.

Kad!ndan sorumlu Devlet Bakanl!"!
ismi ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl!"!’ olarak
de"i#tirilmi#tir. Kad!na yönelik #iddeti önlemek
için haz!rlanan kanun tasar!s!n!n ad! ‘Kad!n ve
Aile Bireylerinin %iddetten Korunmas!na Dair
Kanun Tasar!s!’ olarak düzenlenmi#tir. ‘Kad!n’
ad! devlet kurumlar!ndan ya silinmekte ya da
aile ile birlikte an!lmaya çal!#!lmaktad!r. Biz
hekimler olarak biliyoruz ki do"ru tedavi ancak do"ru tan! ile
yani mevcut sorunun do"ru isimlendirilmesi ile ba#lar. Kad!n!
aile ile birlikte ailenin bir parças! olarak gören zihniyetin
güçlenmesi kad!na yönelik #iddetin nedenlerinden birisidir.
Y!llarca kendini ailenin reisi olarak tan!mlay!p kad!nlar!
geleneksel aile anlay!#!n!n içine hapsederek onlar!n her türlü
karar! üzerinde söz sahibi olmay! isteyen geleneksel erkeklik
anlay!#!; kad!nlar!n özgürle#mesini, kendi kararlar!n!
vermesini, kendi paras!n! kazan!p bu para üzerinde tasarruf
sahibi olmas!n!, bakabilece"i kadar çocuk do"urmay!
istemesini, sokaklarda, sosyal ya#am alanlar!nda var olmay!
talep etmesini, istedi"i ki#iyle evlenmesini, birlikte olmak
istemedi"i zaman ayr!lmas!n!, bo#anmas!n! engellemek için

Endi%eliyiz,
çünkü; ruh sa"l!"! uzmanlar! olarak biliyoruz ki;

tüm dünyada kad!n ruh sa"l!"!n! olumsuz etkileyen en
temel faktörler %iddete maruz kalma ve yoksulluktur ve
bunlar kad!nlara yönelik cinsiyet ayr!mc!l!"!n!n bir
sonucu olarak ortaya ç!kmaktad!r.

Endi%eliyiz, çünkü; ülkemizde ‘kad!n’ ad!n!n
giderek örtbas edildi"i dönemlerden
geçiyoruz.

bo#anmas!n! engellemek için giderek daha çok #iddet
uygulamaktad!r. Kad!na yönelik #iddeti azaltmak için polisiye
önlemlerle birlikte ve onlardan daha önce mevcut geleneksel
aile anlay!#!n! ele#tirerek ve de"i#tirerek kad!n!n sosyal
statüsünün güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet ayr!mc!l!"!n!
gidermek için etkin politik müdahale araçlar! geli#tirerek
kad!nlar!n ve erkeklerin birarada e#it ve mutlu ili#kiler
sürdürmesine olanak sa"lanmas! gerekmektedir.

TPD olarak, dünyada bu konuda uygulanan e#itlikçi
politikalar!n dikkate al!nmas!n! ve toplumsal cinsiyet e#itli"ini
sa"lamak üzere tüm devlet kurumlar!n!n kendi içlerinde ve sivil
toplumla i#birli"i içinde çal!#mas!n! ve öncelikle kad!n
sorununun do"ru olarak isimlendirilmesini talep ediyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün
2008 tarihli , 18 ya#!ndaki her
on kad!ndan birinin (%9.7) ilk çocuklar!n! do"urmu# ya da ha-
mile oldu"unu göstermi#tir. 17 ya#!ndakiler için bu oran %4,4,
16 ya#!ndakiler için 2,2 ve 15 ya#!ndakiler için % 0,4’tür. $nsan
Haklar! Evrensel Beyannamesi’nde (1948) temel insan hakla-
r!ndan biri olarak bireylerin özgür ve tam iradeyle evlenme
hakk! tan!mlanm!#t!r. Ancak ilgili taraflardan birinin e#iyle ilgili

bilinçli bir karar vermek için yeterince olgun
olmamas! halinde iradenin özgür ve tam ola-
mayaca"! kabul edilmi#tir. 18 ya# alt!ndaki bir
çocu"un özgür iradesiyle bir seçim yapmas!
beklenemez. Ki#ilik geli#imine erken çocukluk
döneminin ta#!d!"! önem yüzy!llard!r bilin-
mektedir ve psikiyatri bilimi bu konuyla ilgili
pek çok veriye sahiptir. Kendisi çocuk olan bir
ebeveynin çocu"uyla kuraca"! ili#kinin
niteli"i, her yönden doyuruculu"u ve çocu"u-
nun fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlar!n! tam olarak
kar#!layabilmesi nerede ise imkâns!zd!r. Bu
yeni yeti#en ku#a"!n ruh sa"l!"!n! da tehdit
etmektedir. Ülkemizde ruhsal hastal!klar

yayg!nd!r; yap!lan çok say!daki ara#t!rma; birinci basamak
sa"l!k kurumlar!na ba#vuran her 5 ila 10 hastadan birisinde
ruhsal bir hastal!k bulundu"unu göstermektedir.

Bu konudaki bir di"er veri ise; k!rsal alandaki kad!nlar!n daha
erken ya#larda evlenmesidir. 18 ya# alt!ndaki evliliklerin ço"u
tüm dünyada oldu"u gibi ülkemizde de k!rsal alanda
gerçekle#mektedir. Bu y!l Birle#mi# Milletler 8 Mart’!n ana
temas!n! ‘k!rsal alanda ya#ayan kad!nlar!n güçlendirilmesi’
olarak belirlemi#tir. K!rsal alanda ya#ayan kad!nlar!n
güçlendirilmesi için temel ad!mlardan birisi çocukluk ça"!
evliliklerinin sonland!r!lmas! için her türlü e"itimsel ve yasal
çabay! harcamak olacakt!r.

Endi%eliyiz, çünkü; ülkemizde halen 18 ya% alt!ndaki pek
çok k!z çocu"u halen ailelerinin onay! ve zorlamas!yla ev-
lendirilmekte, henüz kendileri çocukken çocuk do"ur-
maktad!r.

Demografi ve Sa#l!k Ara"t!rmas!

Endi#eliyiz,

çünkü; ülkemizde

‘kad!n’�ad!n!n

giderek�örtbas

edildi"i

dönemlerden

geçiyoruz.

TÜRK%YE�PS%K%YATR%�DERNE&% C%LT�15,�SAYI�1,8 BÜLTEN! 2012
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Endi%eliyiz, çünkü; Ülkemizde k!z çocuklar!n!n okulla%ma-
s!n! tehdit edebilece"ini dü%ündü"ümüz 4+4+4 yasas!
meclis gündemindedir.

Endi%eliyiz, çünkü; Türkiye’de kad!nlar!n istihdama kat!-
l!mda erkeklerin gerisinde oldu"u ve y!llar itibariyle i%gü-
cüne kat!l!m oranlar!nda dü%ü% oldu"u görülmektedir.

Asl!nda çocukluk ça"! evliliklerinin te-
mel neden ve sonuçlar!ndan birisi de k!z çocuklar!n e"itileme-
mesidir. Türkiye’de de okuma yazma bilmeyenlerin ço"unlu"u
kad!nd!r. Halen ülkemizde dört milyona yak!n kad!n okuma
yazma bilmemektedir. Ülkemizde k!rsal alanda okuma yazma
bilmeyen kad!nlar!n oran! kentlerde ya#ayan kad!nlar!n 2 kat!-
d!r. Milli E"itim Bakanl!"! 2010-2011 örgün e"itim istatistikleri
de halen 3 k!z çocu"undan birinin (%33,9) orta e"itime ula#a-
mad!"!n! göstermektedir. Son 20 y!l içinde bu orandaki azalma
sevindirici bile olsa önerilen 4+4+4 modelinin k!z çocuklar!n!n
örgün e"itime devam etmesi üzerine etkisi endi#e yaratmakta-
d!r. Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ve bu rollerin erkeklere
yükledi"i evin geçimini temin etmek gibi sorumluluklar nede-
niyle aileler öncelikle erkek çocuklar!n!n e"itimini finanse et-
meyi tercih etmektedirler. 4+4+4 modeli ile cinsiyet ayr!mc!l!-
"!ndan kaynaklanacak tüm di"er nedenler yan!nda bilimsel
verileri de dikkate ald!"!m!zda; özellikle yoksul aileler k!z çocuk-
lar!n! daha az maliyet nedeniyle evde, erkek çocuklar!n! örgün
e"itim sisteminde okutmay! tercih edebilirler. Bu yoksul aileler-
deki kad!nlar aç!s!ndan içinden ç!k!lmaz yoksulluk k!s!rdön-
güsünün devaml!l!"!n! sa"layabilir. Biz ruh sa"l!"! uzmanlar!
olarak okulun tek etkisinin e"itsel yönde olmad!"!n! ve çocukla-
r!n ruhsal geli#imleri için sosyal bir çevrede akran toplulu"u
içinde yer almalar!n!n önemini biliyoruz. Günümüzün bilgi
teknolojilerine esir olmu#, giderek daha çok zaman!n! sosyal
etkile#imden; arkada#, kom#u, akraba gibi yak!n ili#ki kuraca"!
ki#ilerden uzakta, evinde televizyon ve bilgisayar kar#!s!nda
geçiren ve ruhsal hastal!klara daha yatk!n insanlar!n!n çocukla-
r!n! da erken dönemde sosyal etkile#imden kopararak evlerinde
e"itim vermenin ruh sa"l!"! aç!s!ndan olu#turaca"! sonuçlar
için de endi#eliyiz.

Ka-
d!na yönelik #iddetin artmas!n!n nedenleri üzerine dü#ünüldü-
"ünde erkekler ve kad!nlar aras!ndaki e#it olmayan güç ili#kile-
rinin bir ba#ka sonucu olan ekonomik #iddetin; kad!nlar! zorla
ba"!ml! bir konuma sokman!n toplumsal mekanizmalar!ndan
birisi olarak kad!n! ekonomik ihtiyaçlar!ndan, sosyal haklar!n-

dan yoksun b!rakman!n yer ald!"! görülmektedir. Kad!n!n
Statüsü Genel Müdürlü"ü taraf!ndan %ubat-2011’de yay!nlanan
“ ” raporuna göre; Türkiye'de kad!n
istihdam! sorunu son 20 y!ld!r artarak varl!"!n! sürdürmektedir.
Raporda, kad!nlar!n i#gücüne kat!lma oran!n!n 1990'da % 34.1,
2002 y!l!nda % 26.9, 2004 y!l!nda % 25.4, 2009 y!l! için % 26
olarak gerçekle#ti"i kaydedilmi#tir. Kad!nlar!n ve erkeklerin
e"itim düzeylerinin yükseltilmesi, kad!n istihdam!n!n artt!r!l-
mas! ve yapt!klar! i#ler kar#!s!nda tatminkar ücret almalar!n!n
sa"lanmas! #iddetin art!#!n! önlemekte al!nacak temel önlemler-
dendir. Kad!nlar!n sosyal ve ekonomik geli#melerden yararlana-
bilmeleri de i#gücü piyasalar!na kat!l!mlar! ile yak!ndan ilgilidir;
çal!#ma ya#am! kad!nlara ekonomik özgürlük sa"larken, özgü-
venlerini ve toplumsal sayg!nl!klar!n! art!rmakta, aile içindeki
ikincil konumlar!n! iyile#tirmektedir. Kad!nlar!n i#gücüne
kat!l!m!nda #u anda yasal aç!dan görünür herhangi bir ayr!m
olmamas!na ra"men, ba#ta ev i#leri olmak üzere çocuk, ya#l! ve
hasta bak!m!n!n kad!n i#i ve kad!n sorumlulu"u olarak tan!m-
lanmas!, kad!nlar!n bu nedenlerle i#e devamlar!n!n aksamas!, i#
verimlerinin dü#ebilmesi rekabete dayal! mevcut serbest
piyasa anlay!#! içinde kad!n çal!#anlar!n tercih edilirli"ini de
azaltmaktad!r. Ayr!ca ev ve bak!m i#lerinin sorumlulu"unu üst-
lenmek, kad!nlar! güvenceli ve ücret kar#!l!"! çal!#t!klar! i# haya-
t!ndan uzakla#t!rmakta, çal!#ma hayat!na girebilen az say!daki
kad!n!n özellikle ev içi sorumluluklar!n artt!"! dönemlerde s!k-
l!kla ‘aile’ bask!s!yla i#lerinden ayr!lmalar!na neden olmakta ve
i# hayatlar!nda kariyerlerinde yükselme ve potansiyellerini or-
taya koyabilmelerinin önünde engeller olu#turmaktad!r. Ev ve
bak!m i#lerinin sorumlulu"unun kad!nlar ve erkekler aras!nda
payla#!lmas! ayn! zamanda çok say!da sorumluluktan dolay! s!k
olarak tükenme sendromu ya#ayan çal!#an kad!nlar!n ruh
sa"l!"!nda düzelme sa"layacakt!r.

Halen mevcut yasalara göre yarg! organla-
r!nca hekimlerin cinsel tacize u"rayan çocuk ve kad!nlar!n ruh
sa"l!"!n!n bozulup bozulmad!"!n! de"erlendirmeleri istenmek-
tedir. Fiziksel, ruhsal ve cinsel #iddete u"rama k!sa ve uzun va-
dede ruh sa"l!"!nda bir çok de"i#ikli"e yol açacak oldu"u bilin-
mektedir. Cinsel tacize u"ram!# birisinde o anda ruhsal hastal!k
tespit edilmemi# olmas!, uzun vadede ruhsal hastal!klar!n geli#-
meyecek olmas! anlam!na gelmez. Cinsel #iddet süreci ve sonu-
cu itibar! ile ki#inin bundan sonraki dönemde insanlarla ili#kile-
rini, cinsel ya#am!n! etkileyecektir.

-Birçok ruhsal hastal!k kad!nlarda erkeklerden fazla
görünmektedir. Her 4-5 kad!ndan biri ya#am! boyunca en
az bir defa majör depresyon geçirmekte ve majör
depresyon geçirenlerin yar!ya yak!n!nda hastal!k
kronikle#mektedir.

- Kad!nlar!n ruh sa"l!"!n! etkileyen sosyal faktörlerin en

Türkiye’de Kad!n!n Durumu

Endi%eliyiz, çünkü; Halen kad!na yönelik %iddet davalar!n-
da “ ” uygulanmaktad!r; kad!n!n tüm
davran!%lar! –

- failin i%ledi"i suçun hafif-
letilmesine gerekçe te%kil edecek %ekilde kullan!lmakta,
yasa koyucu cinsiyete dayal! bir ayr!mc!l!"! kabul etmekte
ve onaylamaktad!r.

Sonuç olarak;

haks"z tahrik indirimi
elbise seçimi, ses tonu, öfke ile söylenen

sözleri, bo#anmak istemesi gibi
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ba#!nda #iddet ve yoksulluk bunlar dolay!s!yla toplumsal
cinsiyet e#itsizli"i gelmektedir ve ülkemizin önemli bir
sorunudur.

- Ülkemizde halen erkeklerin yan!nda ikinci s!n!f konumda
yer alan kad!nlar!n sosyal statülerinin yükseltilmesi için
toplumsal cinsiyet e#itsizli"i göstergelerini düzeltecek
eylem planlar! h!zla haz!rlanmal! ve haz!rlanan eylem
planlar!n!n hayata geçirilmesi için çaba harcanmal!d!r.

Kad!n!n ad!n!n ve kimli"inin görünür ve e#it k!l!nd!"! bir ülkede
ya#amak için Türkiye Psikiyatri Derne"i olarak bu 8 Mart’ta da
alan!m!zla ilgili kad!na yönelik her türlü #iddeti azaltmaya ve

toplumsal cinsiyet e#itli"ini sa"lamaya yönelik tüm giri#imlere
bilimsel destek sa"lama arzumuzu bir kez daha yineliyoruz.

08.03.2012

Türkiye�Psikiyatri�Derne"i�Merkez�Yönetim�Kurulu�ad!na
Doç.Dr.�Ay%e�Devrim�Ba%terzi

Türkiye�Psikiyatri�Derne"i�Kad!n�Ruh�Sa"l!"!�Çal!%ma
Birimi�ad!na�Prof.�Dr.�&ahika�Yüksel

Son günlerde Pozant! cezaevinde ya#anan olaylar
üzerine çocuklar!n maruz kald!klar! duygusal, fiziksel
ve cinsel #iddetle ilgili payla#!mlar!n medyada yer

almas! üzerine 28.02.2012 tarihinde Türk Tabipleri Birli"i
taraf!ndan aralar!nda Adli T!p Uzmanlar! Der-
ne"i, Türkiye Psikiyatri Derne"i, Türk Psiko-
loglar Derne"i ve Türkiye Çocuk ve Genç Psi-
kiyatrisi Derne"i temsilcilerden olu#an ve
“

”
üzere Adalet Bakanl!"!’ndan izin talebinde bu-
lunulmu#tur. Ancak #u ana kadar talebimize
olumlu veya olumsuz bir yan!t verilmemi#tir.

Bir çok çocu"un maruz kald!"! bildirilen her
türlü kötü muamele ve #iddet çocuklar!n ruh
sa"l!"!nda onulmaz yaralara yol açacakt!r.
Çocuklar!n kaçamayacaklar! bir durumda
tekrar tekrar travmaya maruz kalmalar! ve
sürekli olarak bu travmaya maruz kalma
olas!l!"!n!n oldu"unu bilerek ya#amlar!n!
sürdürmelerinin yeti#kin ya#amlar!nda çok
ciddi ruhsal sorunlara ve hastal!klara yol açt!"! bilinmektedir.
Türkiye genelinde çocuklar!n cezaevlerine yerle#tirilmeleri-
nin temel nedeninin cezaland!rma de"il rehabilitasyon
oldu"unu kabul eden ça"da# hukuki yakla#!mdan çok uzakta
olan cezaevi ko#ullar!n!n düzeltilmesi için h!zla çaba
harcanmal!d!r. Çocuklar!n evlerinden ailelerinden
kilometrelerce uzaktaki ruhsal tedavi ve rehabilitasyon
olanaklar!n!n k!s!tl! oldu"u yeni cezaevlerine ta#!nmas!
sorunu çözmeyecektir. Travmaya u"ram!# tüm çocuklar
h!zla tespit edilmeli, öncelikle güvenlikleri sa"lanmal! ve
kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda u"rad!klar!
travman!n etkilerini azaltmak için düzenli ve sistemli ruhsal

cezaevlerindeki çocuklar!n fiziksel ve ruhsal
sa#l!k durumlar!n! ve ya"am ko"ullar!n! de-
#erlendirmek için bir uzmanlar heyetiyle ce-
zaevi ziyareti yapmak ve de#erlendirmele-
rimizi iletmek ve kamuoyu ile payla"mak

.deste"e ula#malar! sa"lanmal!d!r.

Çok yak!n bir zamanda gerçekle#en Van Depremi’nde ilk
andan itibaren Türk Tabipleri Birli"i ve ruh sa"l!"! ile ilgili
uzmanl!k dernekleri tüm devlet kurum ve kurulu#lar! ile

i#birli"i yaparak olu#an ruhsal travman!n
etkilerini azaltmak için çal!#m!#lard!r ve
halen bölgede gönüllü uzmanlarla ruh sa"l!"!
hizmetleri sunmaya devam etmektedirler.
Ayn! i#birli"inin bu konuda da sa"lanmas!n!,
ilgili derneklerin üyelerinin bu konudaki
bilimsel birikimine ve tarafs!zl!"!na itibar
edilmesini talep ediyoruz. Cezaevi ya#am ko-
#ullar!n!n iyile#tirilmesi ve uluslararas! stan-
dartlara kavu#turulmas! yolunda öteden beri
u"ra# veren Türk Tabipleri Birli"i ve alan!n-
da bilimsel çal!#malar yürüten uzmanl!k
dernekleri bir bütün olarak bu sürecin hem
çocuklarda hem de toplumumuzda derin ha-
sarlar yarataca"!ndan endi#e edilmektedir.
Uzmanl!k dernekleri olarak konu ile ilgili
do"ru ve bilimsel de"erlendirmelere ihtiyaç
oldu"undan hareketle bu göreve haz!r
oldu"umuzu ve görev bekledi"imizi kamu-
oyuna sayg!yla duyururuz.

POZANTI�CEZAEV$NDEK$�TÜM�ÇOCUKLARIN
TAK$PÇ$S$Y$Z!

05.03.2012

Adli T!p Uzmanlar! Derne"i YK

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derne"i YK

Türkiye Psikiyatri Derne"i YK

Türk Psikologlar Derne"i

BASIN�AÇIKLAMASI
HIZLA�BA%IMSIZ�B$R�B$L$M�KURULUNUN�POZANTI�CEZAEV$NDE
TRAVMAYA�U%RAMI#�ÇOCUKLARI�DE%ERLEND$RMES$NE�VE
TEDAV$�ETMES$NE�OLANAK�SA%LANMALIDIR!

Risk�alt!ndaki

çocuklar!m!z!n

cinsel�taciz�ve

tecavüz�suçlar!

kar#!s!nda

korunmas!n!

sa"layacak

önlemler�bu�tür

yarg!lamalar�ve

kararlarla�bo#a

ç!kar!lmaktad!r.

TÜRK%YE�PS%K%YATR%�DERNE&% C%LT�15,�SAYI�1,10 BÜLTEN! 2012
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Kanser günümüzde çok s!k görülen bir hastal!kt!r. Di"er
bedensel hastal!klardan farkl! olarak, kanser tan!s!
alma ki#ide yo"un s!k!nt!ya ve felaketle#tirici

dü#üncelere neden olur. Yap!lan çal!#malarda kanser tan!s!
alman!n ki#ide birtak!m kayg!lar!n do"mas!na neden oldu"u
bildirilmektedir. Bu kayg!lar içerisinde en önde geleni ölüm
kayg!s!d!r. Günümüzde kanser tedavileri çok fazla geli#mi# olsa
da kanser tan!s! alma ki#ide ölüm kayg!s! yan! s!ra ba"!ml! olma,
beden görünümünde olu#abilecek de"i#ikliklere ili#kin
kayg!lar!n, a"r! çekme, yeti yitimi, hastal!k nedeniyle
olu#abilecek kayg!lar!n ve parasal ekonomik kayg!lar!n
olu#mas!na neden olur.

Kansere uyum bireyden bireye farkl!l!k göstermesine kar#!n
genellikle üç evreden olu#ur. hastal!kla ilgili
tan!land!rma sürecini kapsar. Bu evrede kanser hastalar! yeni
hastal!klar! ile ilgili belki daha önce hiç duymad!klar! bilgileri
edinirler. Ayn! zamanda yeni duyduklar! bu bilgileri sindirmeleri
ve en nihayetinde bir tedavi karar! vermeleri
gerekmektedir. Bu dönemde ruhsal olarak has-
talarda s!kl!kla #ok ve inkar tepkileri gözlenir.
K!sa sürede olup biten kar#!s!nda kanser hasta-
s! #ok ya#ayabilir ve içinde bulundu"u duruma
inanamaz. Bu dönemde s!kl!kla

#eklinde sorular
zihni sürekli me#gul eder. Birinci evrenin süresi
ki#iden ki#iye de"i#mektedir. Konuya ili#kin
yap!lan çal!#malarda bu dönemde yap!lan ilk
görü#medeki (tan!n!n söylendi"i ilk görü#me)
hasta-hekim aras!ndaki ileti#imin, hastan!n
daha ileriki a#amalarda tedaviye ve sa"l!k
personeline inanc!n! ve tutumunu etkiledi"ini
göstermektedir.

Kansere uyum sürecinde psikolojik
belirtilerin tabloya hakim oldu"u dönemdir.
Genellikle bir iki hafta sürebilen karamsarl!k,
sinirlilik, i#tahs!zl!k, uykusuzluk, ilgi istek azl!"!,
konsantrasyon güçlü"ü belirtileri ile kendini
gösterir. Bir iki haftada bu belirtilerin kendili-
"inden azalmas! beklenir. Bu dönemde kanser
hastas!n!n çevresinden ald!"! sosyal destek uyum yapmas!nda
büyük önem ta#!r.

uyum dönemidir. Art!k kanser hastas! kansere ve
kanser tedavilerine uyum göstermi#tir. Bu dönemde hasta
geçmi#te ba#ar!yla kulland!"! ba#etme yöntemlerini #imdiki
s!k!nt!s!n! azaltmada kullanmaya ba#lar.

Kansere uyum sa"lamada toplumsal, bireysel ve hastal!"a özgü
faktörler etkili olur. $çinde ya#an!lan toplumun kansere ve teda-
vilerine bak!#!, kansere ili#kin at!flar ve o toplumda kanserin
ta#!d!"! damgalama toplumsal etkenleri olu#turur. Birçok top-
lumda kanser tedavi edilemez, ac! ve a"r! çekilen, hastalar!n
yaln!z kald!"!, terkedildi"i, bula#!c! bir hastal!k olarak damga-
lanmaktad!r. Bunun yan! s!ra depresyon, üzüntü ve yo"un stres

Birinci evre

“neden ben?”,
“niçin?”, “kanser bir ceza m!?”

ikinci evre

Üçüncü evre

ya#aman!n ya da baz! ki#ilik özelliklerinin kansere daha yatk!n
oldu"u yönünde inançlar olsa da yap!lan çal!#malarda bu
gözlemler henüz bilimsel kan!tlara dayand!r!lamam!#t!r.

Ki#ilik özellikleri, bireyin ba#a ç!kma becerisi, benlik gücü,
ki#inin kanser tan!s! ald!"! dönemdeki geli#imsel düzeyi ve o
geli#imsel düzeyde kanser tan!s! alman!n o birey için anlam!
(örne"in 20’li ya#larda meme kanseri tan!s! alma, 60 ya#!ndan
sonra meme kanseri tan!s! almadan farkl! anlamlar ta#!yabilir.
$lkinde evlilik, üretkenlik, üreme ve beden alg!s!yla ilgili kayg!la-
r!n daha yo"un ya#anaca"! beklenebilir) alg!lanan sosyal destek
ve sosyoekonomik düzey kansere uyum sa"lamada rol oynayan
bireysel faktörleri olu#turur.

Kanser hastas!n!n tan!s!, kanserin yerle#im yeri ve evresi, has-
tal!k belirtilerinin özelli"i ve #iddeti, hastal!"!n gidi#i, uygulanan
tedavi ve yan etkileri, hastal!"!n hastada yeti yitimine neden
olup olmamas! kansere uyum yapmada hastal!kla ili#kili faktör-
lerdir.

Kanserde psikiyatrik hastal!klar!n yayg!nl!"!
%50’dir. Bunlar!n ço"u kanserin kendisine ya
da tedavilerine ba"l! olu#ur. Psikiyatrik hastal!k
yayg!nl!"! ileri evrelerde ve kötü gidi#li hasta-
l!kta daha fazlad!r. Kanserli hastalarda görüle-
bilecek psikiyatrik hastal!klar!n 2/3’ünü uyum
bozuklu"u olu#turur. Major depresyon %10-
15, t!bbi organik nedenlere ba"l! olu#an delir-
yum ise %10 oran!nda gözlenir. Yatan hastalar-
da psikiyatrik hastal!klar!n s!kl!"! artmaktad!r;
majör depresyon s!kl!"! %20-45, deliryum
s!kl!"! %15-75 oranlar!na yükselmektedir.

Kanser hastalar!nda depresyon ve deliryum
çok s!k gözlenmesine ve ba#ar!yla tedavi edil-
melerine ra"men her iki hastal!"!n tan!nma ve
tedavi edilme oranlar! çok dü#üktür.

Kanserde depresif bozukluklar!n yayg!nl!"!
genel toplumdakinden oldukça fazlad!r. Genel
toplumdakinden farkl! olarak cinsiyet farkl!l!"!
gözlenmez. Yap!lan çal!#malarda farkl! klinik
ölçeklerin kullan!lmas! ve farkl! kesim

noktalar!n!n temel al!nmas! nedeniyle klinik olarak belirgin
depresyon s!kl!"! %1 ila %50 aras!nda de"i#mektedir.

Majör Depresyon yayg!nl!"! kanser tipine göre de farkl!l!k
göstermektedir. Orofarengeal kanserlerde %22-57, pankreas
kanserinde %33-50, meme kanserinde %1,5-46, akci"er
kanserinde %11-44 oran!nda gözlenmektedir.

Yap!lan çal!#malarda kanser hastas!nda depresyon geli#imi
aç!s!ndan risk olu#turabilecek faktörler içerisinde ilerlemi#
hastal!k, fiziksel yeti yitimi, ek t!bbi hastal!klar, önceden
geçirilmi# depresyon, ailede depresyon öyküsünün olmas!,
kontrol alt!na al!nmam!# a"r!, dü#ük sosyal destek ve yak!n
zamanda kay!p ya#am!# olmak yer almaktad!r.

TPD�BASIN�BÜLTEN$
KANSER�VE�RUH�SA%LI%I

Kanser

hastalar!nda

depresyon�ve

deliryum�çok�s!k

gözlenmesine�ve

ba#ar!yla�tedavi

edilmelerine

ra"men�her�iki

hastal!"!n

tan!nma�ve�tedavi

edilme�oranlar!

çok�dü#üktür.

BASIN�AÇIKLAMALARI
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Depresyonda gözlenen uykusuzluk, halsizlik, i#tahs!zl!k,
konsantrasyon güçlü"ü, küntlük, psikomotor yava#lama gibi
belirtiler kansere ve kanser tedavilerine ba"l! olu#abilecek pek
çok belirtiyi taklit edebilir. Kanser hastas!na depresyon tan!s!
koyarken odaklan!lmas! gereken belirtiler disfori, zevk
alamama, çökkün duygudurum, umutsuzluk ve de"ersizlik
dü#ünceleri, uygunsuz ya da a#!r! suçluluk dü#ünceleri ve
intihar dü#ünceleridir.

Kanser hastas!nda intihar riski genel toplumdakinin iki kat!d!r.
$ntihar risk faktörleri içerisinde ilerlemi# hastal!k, kontrol alt!na
al!nmam!# a"r!, a"!r #iddette depresyon ve umutsuzluk, geçmi#-
te intihar giri#iminde bulunma, yak!n zamanda kay!p ya#am!#
olmak, erkek cinsiyet, i#sizlik, sosyal destek azl!"!, ya#l! hastalar,
alkol madde kullan!m!-ba"!ml!l!"! yer almaktad!r.

Kanserde bunalt! (anksiyete) yayg!nl!"! %10-30’dur. Bunalt!,
uyum bozuklu"unun, yayg!n bunalt! bozuklu"unun, panik atak
veya panik bozuklu"un, akut stres bozuklu"unun veya travma
sonras! stres bozuklu"unun (TSSB) bir belirtisi olabilir. Yap!lan
son dönem çal!#malarda TSSB yayg!nl!"!n!n %32, TSSB belirti
yayg!nl!"!n!n %80 oldu"u bildirilmektedir. Kanser hastas!nda
anksiyete kendini basit fobi (i"ne, kan, hastane, MRI) ve
beklentisel bulant! ve kusma #eklinde de gösterebilir.

Kanser hastas!nda depresif bozukluklar!n ve anksiyete bozuk-
luklar!n!n tedavisinde ilaçlar (antidepresanlar) ve ilaç d!#! sa"al-
t!m seçenekleri (Psikoe"itim-Bili#sel Davran!#ç! Terapi, Des-
tekleyici Psikoterapi, Ki#ileraras! Psikoterapi, davran!#ç! tek-

nikler) kullan!lmaktad!r. Kanser hastas!nda depresif bozukluk-
lar!n sa"alt!m!nda Kanserde Depresyon Sa"alt!m Klavuzu’nda
da belirtildi"i gibi, ilaç ve ilaç d!#! sa"alt!mlar!n birlikte kullan!l-
mas! en etkin tedavi #eklini olu#turmaktad!r.

Günümüzde kanserde sa"kal!ma etkili faktörlerle ili#kili pek
çok ara#t!rma yap!lmaktad!r. Bu ara#t!rmalardan bir bölümü
hastalar!n ruhsal durumlar! ve bunun sa"kal!ma etkisidir.
Yak!n zamanda yap!lan bir çal!#mada kronik depresyonun
sa"kal!m ile ili#kili oldu"u gösterilmi#tir. Bu çal!#mada kanser
seyrinde depresyon geli#mesinin ve belli bir zaman diliminde
düzelmesinin, adaptif bir mekanizma oldu"u, k!sa sa"kal!m için
bir risk faktörü olmad!"! belirtilmi#tir.

Yap!lan çal!#malar!n büyük ço"unlu"unda kanser hastalar!nda
olu#an psikiyatrik hastal!klar!n ya#am kalitesini bozdu"u, teda-
viye uyumu azaltt!"! bulunmu#tur. 1980’li y!llardan itibaren
süregelen psiko-onkoloji çal!#malar! ve edinilen deneyimler,
günümüzde kanser hastalar!na verilecek psikososyal deste"in
rutinin içinde olmas! gereklili"ini ön plana ç!karm!#t!r.

04.02.2012

Türkiye�Psikiyatri�Derne"i�Ad!na

Doç.�Dr.�Özen�Önen�Sertöz

Türkiye�Psikiyatri�Derne"i�Konsültasyon�Liyezon
Psikiyatrisi�Çal!%ma�Birimi�Üyesi

BASIN�DUYURUSU
TÜRK$YE�PS$K$YATR$�DERNE%$'N$N�ROBOSK$�(ORTASU)�VE�BÊJÛ
(GÜLYAZI)�KÖYLER$NDE�ROBOSK$�KATL$AMI�SONRASI
PS$KOSYAL�GEREKS$N$M�BEL$RLEME�RAPORU
(ULUDERE�RAPORU)

DE$ERLEND#RME SÜREC#N#N AMAÇLARI

%!rnak ili Uludere (Qileban) ilçesi Gülyaz! (Bujeh) ve Ortasu
(Roboski) köylerinden Irak s!n!r!na geçmi# ve dönmekte olan
sivillere, s!n!r!n s!f!r noktas!nda 28.12.2011 tarihinde 21.30-
22:30 sular!nda Türk Silahl! Kuvvetleri’ne ait sava# uçaklar!-
n!n bombard!man! sonucu meydana gelen sald!r!da, 34 ki#i-
nin ölmesi, 1 ki#inin sa", 1 ki#inin yaral! kurtulmas! olay! son-
ras!nda, sa" kalanlar!n, yak!nlar!n! yitirenlerin, köy halk!n!n
olaydan etkilenmelerini tan!mlamak, bölgedeki insanlar!n o-
laya ili#kin deneyimlerini, travma sonras! ortaya ç!kacak ruh-
sal sorunlar! ve ba#a ç!kma yöntemlerini belirlemek, sapta-
nan ihtiyaçlara yönelik bir ruh sa"l!"! politikas! ve eylem pla-
n! olup olmad!"!n! anlamak, hayata geçirilmi# veya planlanan
bir program varsa de"erlendirmek, yoksa bir program geli#-
tirilmesi için gerekli bilgileri toplamak ve uygulama yöntemi-
ni belirlemek, durumu tespit etmek ve psikososyal destek ey-
lem plan!n! haz!rlamak amac!yla, sa" kalanlarla, kay!p yak!n-
lar!yla görü#mek üzere TPD Diyarbak!r %ube ‘den dört ki#ilik
ekip olarak 25.01 2012 ‘de özel bir araçla her iki köye gidildi.

DE$ERLEND#RME SÜREC#

Cizre Devlet Hastanesi’nde görü#tü"ümüz pskiyatri uzman!
Dr. Seven Kaptan’dan hastaneye köyden ba#vuru olmad!"!
ancak, Roboski olay!ndan sonra, $stanbul’dan bir psikotik
hastan!n geldi"i, hezeyan içeri"inde Kürt oldu"u anla#!l!rsa
zarar görece"ine dair korkular! oldu"u ö"renildi.

Roboski Köyü giri#inde jandarma taraf!ndan arac!m!z
durdurularak bagaj!m!z kontrol edildi, herhangi bir
sorgulamaya tabi tutulmadan belde geçildi. Ö"le saatlerinde
var!lan Roboski Köyü’nde muhtar!n evinde köy halk!yla
görü#üldü. Ekip olarak Bêjû Köyü’ne geçilip, Encü ailesinden
birinin evine gidildi. Bêjû (Gülyaz!) Köyü’nde futbol oynamak
üzere in#a edilmi# kapal! çad!r görüldü. Art!k kimsenin oraya
gidip top oynamad!"! belirtildi. S!n!r alay komutanl!"! köyden
görülebilecek mesafedeydi. S!n!r ticareti için kullan!lan yol
köyden görülemiyordu. Roboski Köyü’nde dört ve Bêjû
Köyü’nde dört olmak üzere toplam sekiz evin taziyeleri kabul
etti"i ö"renildi.
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Her iki köyde de ya#am durmu# gibiydi. S!n!r ticaretine
gidecek kimsesi kalmayanlara amca çocuklar!n!n yard!m
etti"i ö"renildi.

Görü#melere kendimizi tan!tarak ve niçin geldi"imiz anlat!la-
rak ba#land!. Önce çekinseler de, psikiyatrist oldu"umuzu,
Diyarbak!r %ubesi olarak Türkiye Psikiyatri Derne"i taraf!n-
dan gönüllü-görevli geldi"imizi, olaydan sonra ortaya ç!kabi-
lecek ruhsal rahats!zl!klar ve bu konuda neler yap!labilece"i
hakk!nda inceleme yap!p rapor iletece"imizi belirttikten
sonra daha rahat konu#tular. Ziyaretimizden memnun
olduklar!n! ve #imdiye dek kimsenin ruhsal durumlar!n!
sormad!"!n! belirttiler. Olaydan sonra ruhsal rahats!zl!"!
oldu"u bildirilen alt! kad!n!n psikiyatrik muayeneleri yap!ld!.
Ki#ilerde dissosiyatif belirtiler görüldü. Görü#me esnas!nda
bazen Kürtçe bazen de Türkçe konu#uldu.

Bölge, %!rnak-Hakkari karayolu üzerinde Türkiye-Irak s!n!r!-
na be# kilometre uzakl!"!nda yer almaktad!r. Köylülerden ve
muhtardan edinilen bilgiye göre, olay!n Roboski’nin yayla-
s!nda meydana geldi"i, yaylalar!n!n s!n!r!n di"er taraf!nda old-
u"u, #u an var olan s!n!r!n asl!nda kimse
taraf!ndan tan!nmad!"!, $ngilizlerden be-
ri dedelerinin bu yolu kulland!"!, s!n!r
ta#!n!n bile ço"u yerde bulunmad!"!
ö"renildi. Bu s!n!r boyunda Goyan ve
S!ndi a#iretlerinin oldu"u, çocuklar!n
her gün derede yüzmeye giderken veya
keçi otlat!rken bu s!n!r! geçti"i söylendi.
PKK’nin s!n!r ticareti için kullan!lan yolu
hiçbir zaman kullanmad!"! bildirildi.

Köylerin geçim kayna"! s!n!r ticareti ve
koruculuk. Koruculuk yapan 50–60 ki#i
var. S!n!rdan mazot, sigara ve çay getiri-
liyor. S!n!r boyunda s!n!r ticareti ile
geçinen yedi köy bulunuyor. Köylülerin
hepsi Goyan a#iretine mensup, hepsi
akraba. Irak’taki en yak!n köy Kejan
Köyü. Asl!nda en yak!n Kuranj Köyü ama Saddam Hüseyin
zaman!nda bo#alt!lm!# kimse ya#am!yormu#. Orada da bölge
halk!n!n yaylalar! varm!#. Daha önceleri s!n!r yokken hepsi
Beytü##ebap’a ba"l!ym!#. Yemi#li Köyü’nün kar#!s!nda
Keverok Köyü 1982’ye kadar pe#mergeler gelinceye dek
yerle#im alan!ym!#, orada ya#!yorlarm!# 1983 'de asker gelip
oray! s!n!r ilan etmi#. Zeviyan (Tarlaba#!) ve Hudane
(Alancak) köylerinin 1992 y!l!nda bo#alt!lmas! ve a"açlar!n!n
yak!lmas!ndan sonra ço"u Bêjû Köyü’ne göç etmi#. Geçim
kaynaklar! olan ceviz ve erik a"açlar! yak!ld!"! için ekonomik
olarak zorluk ya#am!#lar ve daha çok s!n!r ticaretine
yönelmi#ler.

Bêjû (Gülyaz!) Köyü’nde PTT ve üç cami, Gülyaz! S!n!r Alay!,

OLAYDAN�ETK#LENEN�BÖLGEN#N�VE�TOPLULU$UN
TANIMLANMASI

Etkilenen�bölgenin�co"rafi�,�çevresel�ve�ekonomik
özellikleri

düzenli çal!#an! olmayan bir sa"l!k oca"! bulunuyor. Devletin
resmi kurulu#lar!na giderken çekinceleri olmuyor.

Köylülerin söylemiyle; “Babalar!m!z dedelerimiz al!#veri# için

”

Bêjû Köyü yakla#!k 400 haneli. Nüfuz 7500 civar!nda. Ailede
dörtten az çocu"u olan hemen hemen yok gibi. Köyde ilkokul
ve ta#!mal! e"itim yapan bir lise var. Köyün yakla#!k yar!s!
okur-yazar, art!k k!zlar da okula gidiyormu#. Köyde
üniversite okuyan birçok genç oldu"u ö"renildi.

Roboski Köyü’nde 120 civar!nda hane var. Yakla#!k 980 ki#i
ya#!yor. Her iki köyde de olaydan sonra göç olmam!#. Roboski
Köyü’nde ilkö"retim okulu var, ta#!mal! e"itim yap!l!yor.

Akraba olan her iki köyün de tamam! Sünni %afii Müslüman.
Köylülerden edinilen bilgiye göre, 10 y!l öncesine kadar s!n!-
r!n di"er taraf!na ceviz ve erik sat!ld!"! ö"renildi. Kimilerinin

Maxmur Kamp!’nda akrabalar!n!n oldu"u,
kimilerinin anne babas!n!n Zaxo’da ya#ad!-
"! ve Irak vatanda#! oldu"u ve s!n!r!n öte-
siyle zaten akraba olduklar! ö"renildi.

12 Haziran 2011’de yap!lan Milletvekili
Genel Seçimi’nde, Uludere ve %!rnak gene-
linde oldu"u gibi Roboski ve Bêjû
köylerinde de Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Blo"u adaylar!na yüksek oranda
oy ç!km!#t!r. Seçim sonucunda Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Blo"u ad!na
ba"!ms!z olarak seçimlere giren Selma
Irmak, Faysal Sar!y!ld!z ve Hasip Kaplan ile
AK Parti aday! Mehmet Emin Dindar
%!rnak milletvekili olarak seçilmi#tir.
(www.ysk.gov.tr )

Ya#anan olay! köylüler katliam olarak niteliyor, ölüleri için
#ehit tan!mlamas! kullan!yorlar. Köylülerin söyledi"ine göre,
ak#am bir grup askerin s!n!ra gitti"i, yakla#!k 60 dakika
sonra bombalama ba#lad!"! ve bombalama ba#lad!ktan sonra
askerin s!n!r! terk etti"i ö"renildi. Bombard!man s!ras!nda
baz! küçük çocuklar!n kat!rlar!n alt!na saklanarak kendini
korumaya çal!#t!"! ö"renildi. Baz! vücut parçalar! kat!ra m!
insana ait bilinemedi"inden önceleri 35 ki#inin öldü"ü
dü#ünülüyormu#. 34 ki#inin naa#! toplu mezara gömülmü#.

$!rnak’a Uludere’ye gitmiyorlard!. Kar"! tarafa ceviz, erik
satard!k. Oradan çay, "eker, un al!rd!k. Askerler bizi yakalad!#!
zaman mallara el koyar, mahkeme para cezas! verirdi. Eskiden
20-30 y!l önce kat!r ba"!na karakola 10 ka#!t verirdik. $imdi
alm!yorlar. 50 lira için 10–15 ya"!ndaki çocuklar dört saat
kar!n içinde çal!"!yorlar. Bu ülkenin ay!b!d!r.

Etkilenen toplulu"un nüfusu, e"itim düzeyi

Toplumsal�özellikler,�dayan!%ma,�süregiden�politik,
etnik�ve�di"er�gerilimler

OLAYDAN�ETK#LENEN�TOPLULU$UN�TRAVMAT#K
OLAYLARA�MARUZ#YET#�VE�OLAY�SONRASI�YA&AM

Ya%anan�travmatik�olay!n�özellikleri�(türü,�%iddeti,
yay!l!m!)

BASIN�AÇIKLAMALARI
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“

”

Köylüler cesetleri toplarken, üzerlerine at!lan kimyasal mad-
deden dolay! gözlerinin, bo"azlar!n!n yand!"!n!, bir k!sm!n!n
kustu"unu belirtti.

Gece s!k uyanma, uyumakta zorluk, irkilme, kayg! ve güven-
sizlik, korku ve kaç!nma, isteksizlik, keyifsizlik, zevk
alamama, i#tahs!zl!k, bo#luk ve bo#unal!k duygusu, ya#am!n
anlams!z gelmesi, yabanc!la#ma, insanlar!n kendilerini
anlamad!"!n! hissetme, insanlardan uzakla#ma, çaresizlik ve
de"ersiz hissetme, nefret ve öfke, suçluluk duygusu ve utanç
tepkileri görüldü.

Çocuklar okula gitmek istemiyor, asker görünce ve uçak sesi
duyunca korkuyor saklan!yorlar, kabus gördükleri için
uyumak istemiyorlar, yaln!z kalam!yorlar, karanl!kta
kalam!yorlar.

“

”

Hep olaydan söz ediliyor, televizyonda sürekli ve yaln!zca
haber izliyorlar. Kendileri ile ilgili mevzuyu takip ediyorlar.
Ba#ka televizyon program! izlenmiyor, özellikle e"lence
programlar! izlenmiyor. Dü"ünler ertelenmi#, futbol
sahas!na gidip futbol oynanm!yor ve keyif al!c! eylemlerden
kaç!n!yorlar. Kat!rlar! sakl! gönderiyorlar yak!nlar!n!
kaybeden ailelerden utan!yor insanlar. Mezar ziyareti
yap!l!yor ancak olay sonras! bay!lanlar!, rahats!zlananlar! iyi
gelmeyece"ini dü#ünerek mezar ziyaretine götürmüyorlar.
Normalde üç gün kalan taziyeyi dört gün kabul etmi#ler. 20-
30 bin ki#inin defne gelmesi ve BDP’nin gelip kendilerine
sahip ç!kmas! yaln!zl!k duygular!n! azaltm!#. Konu#up a"l!yor
ve öldürülenlerin foto"raflar!na bak!yorlar. Kimseyi yaln!z
b!rakm!yorlar.

“

”

“
Ba#bakan’!n emriyle kalkt!. Yoksa kalkamaz Diyarbak!r’dan.”

“Biz bunu haketmemi#iz. Valinin yan!nda konu#uyorum.

Ço#u insanlar!n parçalar! da#!lm!"t!. Herkes, babas! abisi
insanlar!n parçalar!n! torbaya koyuyordu. 112’yi arad!k,
taburu arad!k 5-6 ki"i yaral!yd! kimse bize sahip ç!kmad!.
Onlar öldüler, so#uktan, kan kayb!ndan. 1 yaral! kurtuldu. S!n!r
ta"!n!n yan!ndayd! yoksa o da ölecekti. $imdi sa#!r kald! o da…

Ben her gece 6–7 defa uyan!yorum. O#lum gece uyuyam!yor.
Dedelerimizden gelen bir korku var. Bebeler a#lay!nca sus,
asker geliyor diyoruz. Çocuklar "imdi uçak sesi duyunca
saklan!yorlar. Biz pencereye ç!k!p uçaklar!n hangi yöne
uçtuklar!na bak!yoruz. Köyde her zaman her yerde katliam
konu"uluyor. 10 y!l köyde dü#ün olmaz.

Ba"bakandan alay komutan!na kadar ittifak yapt!lar, 20–30
ki"iyi öldürüp kendilerine puan yapmak istediler. Bu ölüleri
terörist göstereceklerdi asl!nda. Halk cenazelerine sahip ç!k!p
Malatya’ya göndermeyi engelledi. Servet Encü kurtuldu, haber
etti bize yanlar!na gelmemiz için. Sekiz ki"i o zaman yaral!yd!.
Ambulansa izin verilmedi. Sadece biri kurtuldu. Roj TV yay!n
yap!nca ortaya ç!kt!. Örtbas etmeye çal!"t!lar. Terörist dediler.
28 ki"i ayn! soyisim olunca terörist diyemediler.

Kürttür diye bunlar! bombalad!. Bilerek öldürdüler. Uçaklar

Travma sonras! stres tepkileri

Ba% etme yöntemleri

Olay! anlamland!rma, de"erlendirme

Ba"bakan’!n emriyle kalkt!. Yoksa kalkamaz Diyarbak!r’dan.

Biz bunu haketmemi"iz. Valinin yan!nda konu"uyorum. Yar!n
bir bahaneyle ismimi nizamiyeye verir. Beni içeri atar. Biz
konu"am!yoruz. Herkes ne oldu#unu biliyor.

Bundan sonra daha beter olacak her "ey, çocuklar!m!z
hapsedilecek, konu"ursak terörist diye suçlanaca#!z,
yavrular!m!z!n hesab! sorulmayacak.

Bêjû’daki askeriye her gece telefonlar! açard!. O gece
telefonlar! kapatt!lar. Art!k karakolu aram!yoruz. Öfke olmu",
inat olmu". Art!k gündüz gidiyoruz. Öldürürlerse öldürsünler.
Zaten bir k!ymetimiz yok.

Altm!" ki"inin ismi var. Kaymakama
sald!rmaktan aran!yormu". Herkes kendisinden korkuyor.

”

“

”

“

”

Olaydan etkilenmeyen yok. Kimi o"lunu, kocas!n!, karde#ini,
kimi kuzenlerini kaybetmi#. Birbirine maddi ve manevi
olarak destek oluyorlar.

Taziyeden sonra s!n!r ticaretine devam edildi"i ancak art!k
gece de"il gündüz gidildi"i ö"renildi. Askere ve hükümete
kar#! öfkeli olduklar!n! ve güvenmediklerini belirttiler.
Olaydan sonra, %!rnak valisi ile beraber köye gelip g!da
yard!m! yapmak isteyen, d!#ar!da okuyan ö"rencilere ev ve
para yard!m!nda bulunmak isteyen bir dini cemaat üyesinin
teklifini reddettiklerini ifade ettiler.

“

”

Kaymakama sald!r!dan dolay! be# ki#inin tutukland!"!, ayn!
olaydan yedi ki#inin de arand!"! ve bundan dolay! insanlar!n
kayg!l! oldu"u görüldü. Kimi üniversite ö"rencilerinin
tutuklanmaktan korktu"u için evden ç!kamad!"! ve okuluna
gidemedi"i ö"renildi. “

”

Ye#il kartlar geçerlili"ini yitirdi"i için hastaneye gideme-
dikleri ve geçim kaynaklar! da katliam s!ras!nda yok edildi"i
için #imdi ma"duriyetlerinin de öfkelerinin de artt!"! belirtildi.

Suçlular!n bulunmad!"!, kaymakam olay!ndan sonra
tutuklanmalar!n oldu"u, devletten kimsenin hat!r sormad!"!,
ye#il kartlar!n iptal edildi"i, özür dilemek yerine tazminat
ödenmek istendi"i, adaletsizli"e maruz kald!klar!n!
dü#ündükleri için askere ve hükümete güvenmiyorlar.

Ola"an bir taziye olmam!#, ölüm sonras! gelenekleri yerine
getirememi#ler. Normalde bir y!l boyunca ölüsü olan aile ile
birlikte köy halk! yas tutar, belirli günlerde taziye evlerinde
yemek verilir, dua okunurmu#. Kim kime yemek verecek, her
evden ölü var diyorlar. Köylüler cenazeleri kendileri toplam!#.
Toplu mezara gömülmü#ler. Kad!nlar görmek istemi# ama
cesetler parçalanm!# oldu"u için kad!nlara göstermemi#ler.
Normalde taziye evlerine taziye ziyareti üç gün sürdü"ünü
ama bu sefer dört gün taziyeyi kald!rmad!klar!n! belirttiler.
Çevreden çok ki#inin geldi"i, kalabal!k oldu"u, s!n!r!n di"er
taraf!nda da taziye çad!r!n!n kuruldu"u,ac!y! payla#an ki#ilerin
fazla olmas!n!n kendilerini iyi hissettirdi"i ve moral verdi"ini
belirttiler. Ölenlerin genç olmas! taziyenin daha uzun tutulma-
s!, ac!n!n daha çok ya#anmas! ve payla#!m!n da daha çok olma-
s!yla ilgili görünüyor. Bölgede yas s!ras!nda televizyon izleme-

OLAYDAN�SONRA�DE$#&EN�DURUMLAR,�YEN#�GEL#&EN
KO&ULLAR
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olaydan sonra gazetecilerin, sivil toplum kurulu#lar!ndan
insanlar!n geldi"i ancak, bizim ekipten önce bölgeye psikolog
veya psikiyatrist gelmedi"i ve ruhsal durumlar!n! soran,
psikolojik destek ad!na çal!#an bir ki#i veya kurum olmad!"!
ö"renildi.

Bölgede öncelikli çal!#man!n yas çal!#mas! olmas! gerekti"i
dü#ünüldü. Ruhsal rahats!zl!"! oldu"u bildirilen sekiz ki#iyle
yap!lan görü#mede, ki#ilerden üçünün olay sonras! yakla#!k
10 gün süreyle kimseyi tan!mad!"!, dissosiyatif amnezi
gösterdi"i bir dönem sonras! toparland!"!, üç ki#inin
konversif bay!lma nöbetleri geçirdi"i, bir ki#inin kendine
zarar verici davran!#lar sergiledi"i ve intihar giri#iminde
bulundu"u, bir ki#inin de depresif yak!nmalar!n!n a"!rl!kta
oldu"u saptand!. Ayn! zamanda bu ki#ilerde post travmatik
stres bozuklu"u belirtileri de mevcuttu. Neredeyse tüm köy
halk!nda post travmatik stres bozuklu"u belirtileri spektrum
halinde bulunmaktayd!, ancak öncelikli sorun yas tutulam!yor
olu#uydu. Olay!n #iddetinin büyüklü"ü, içeri"inin a"!rl!"! ve
adaletin sa"lanamam!# olmas!n!n getirdi"i öfke nedeniyle
ki#iler sa"l!kl! bir yas sürecini ya#ayam!yorlard!.

Bölgenin mecburi hizmet bölgesi olmas!, %!rnak ve Cizre’de
toplam iki psikiyatrist olmas! ve halk!n psikiyatriste gitmeyi
tercih etmemesi nedeniyle devlet hastanesi bünyesinde bir
psikiyatri hizmetinin verilmesi güç görünmektedir. Bêjû
Köyü’nde iki kad!n!n, %!rnak Devlet Hastanesi psikiyatri
poliklini"ine bay!lma, kimseyi tan!mama, nerede oldu"unun
fark!nda olmama gibi dissosiyatif belirtilerle ba#vurdu"u
ö"renildi. Birinin a"abeyi di"erinin de ye"eni öldürülmü#.
Dissosiyatif ve somatik kimi yak!nmalar için muska yazan,
cin ç!kard!"! varsay!lan hoca dedikleri yerel #ifac!lara
ba#vuruldu"u ö"renildi. Bildirilen psikotik olgu bulunmamak-
ta. $ntihar giri#iminde bulunan ki#inin ve dissosiyatif amne-
zisi olan bir ki#inin, “hoca”dan sonra %!rnak Devlet Hasta-
nesi’ne götürüldü"ü, ilaç tedavisine ba#land!"! ö"renilmi#
olmas!na kar#!n, takipler konusunda s!k!nt! ya#anaca"!
öngörülmekte.

Üç ay sonra bölgeye tekrar ziyaret etmek ve durumu yeniden
de"erlendirmek dü#ünülebilir. %u an içinse bölgedeki adalet
duygusunun sa"lanam!yor olu#u ve ölümleri anlamland!rma
sürecinin t!kanm!# olmas! dolay!s!yla yas sürecinin uzayaca"!
ve travmatik bir yas ya#anaca"!n! öngörülüyor.

Birinci derecede yak!n!n! kaybedenler hem duygusal hem
ekonomik anlamda daha s!k!nt!l! bir durumdad!rlar. Köy halk!
akraba ve birbirine yard!m ediyor ancak kendi kaynaklar! da
s!n!rl! olan bu ki#iler bir süre sonra ekonomik anlamda ciddi
sorun ya#ayabilirler. Kimi ailelerde çal!#abilecek ki#i kalma-
m!# durumdad!r. Ye#il kartlar kullan!mdan kald!r!ld!"! için
hekime ba#vurma da sorun ç!kabilir, ki#iler temel bar!nma
sorunlar!yla u"ra#mak zorunda kalabilirler. Bu da daha çok

Olaya�yönelik�psikososyal�çal!%malara�ili%kin�bilgilerin
toplanmas!

SONUÇ VE ÖNER#LER

#ncinebilirli"i en yüksek gruplar için öneriler

mek yayg!n bir ritüelken bu olayda her iki köyde de televiz-
yonlarda haber bültenleri an be an takip edilmi#.

“

”

Tazminat konusunun kendilerini üzdü"ünü, istediklerinin
bir özür ve suçlular!n bulunup olay!n ayd!nlat!lmas! oldu"u-
nu belirttiler. “

“

“

”

“
” “

”

“

”

“

”

%!rnak Devlet Hastanesi’nde bir psikiyatrist, Cizre Devlet
Hastanesi’nde bir psikiyatrist görev yap!yor. Uludere’de
psikiyatrist bulunmuyor.

Muhtardan ve görü#ülen di"er ki#ilerden al!nan bilgiye göre,

Televizyonlar! hiç kapatmad!k. Devletin aç!klamalar! bizi
üzdü. AKP 80 Do#ulu milletvekilini buraya göndermeliydi.
BDP tüm kadrolar!yla buradayd!. Devlet gelmedi.

Tazminat diyorlar, sinirleniyoruz. Biz para
istemiyoruz. Suçluyu istiyoruz. Ortaya ç!ks!n. Nas!lsa parayla
haloluyor. 20-30 ki"iyi tekrar öldürecekler. Çocu#umuz paray-
la sat!lm!yor. O zaman biz de 100 milyar verelim ve onlar!n
çocuklar!n! öldürelim. Ba"bakan!n bu zihniyetten vazgeçmesi
laz!m. Genelkurmay! niye tebrik ediyorsun? Biz huzur ve bar!"
istiyoruz. Biz ya"amak istiyoruz. Türkiye’de herkes el ele ver-
sin. Ölüme son verelim. Kimse ölmesin. Herkes e"it ya"as!n.

Olay!n ikinci günü askerler olay yerini temizlediler.
Malatya’dan sekiz doktor geldi. Hükümetle pazarl!k yapt!k.
Cenazelerin Malatya’ya götürmelerine izin vermedik.

AKP’liler karakolun yan!nda taziye ile alakas! olmayan bir
eve gittiler. Mehmet Emin Dindar geldi. $!rnak AKP
milletvekili. 10 dakika kald! ve gitti.

Kaymakam! döven de bizim gençlerimiz, ama provakasyon
diyorlar. Hasip Kaplan yapt!rd! dememizi istiyorlar.
Kaymakam arad! beni, ben uygun de#il halk öfkeli gelmeyin,
dedim, sizi kurtaramay!z, dedim. Taziye çad!r!nda hükümetin
aleyhine yaz!lar vard!. Kaymakam yaz!lar! kald!r!n, "unu böyle
yap!n gibi laflar etmi". D!"ar!da gençler duymu" öfkelenmi"ler,
zaten üzgünler kaymakam da devletten, zaten devlete k!zg!n
gençler, canlar! yanm!", a#abeyleri ölmü", kaymakama
sald!rd!lar. Biz durdurduk ama, provakasyon dedirtmeye
çal!"!yorlar. Be" ki"i cezaevinde. Yedi ki"i aran!yor kaymakam!
öldürmeye te"ebbüsten. 60-70 ki"inin ismi varm!",
aran!yormu". Herkes korkuyor. Dün vali geldi. Valiye söyledik.
Kar!"amay!z yarg! ba#!ms!zd!r, dedi. 35 ki"i ölmü". Devletin
gözüne gelmiyor. Kaymakam 2 tokat yedi diye 65 ki"iye
tutuklama geldi. Hakk!m!z! ararsak terörist oluyoruz.

Biz devleti samimi görmüyoruz. Dört saatlik heron
görüntülerine ne oldu? Rize’de, Çorum’da bat! taraf!nda
olsayd! Recep Tayyip Erdo#an 100 defa özür dilerdi. Meclisin
hepsi oraya giderdi. Halk cahil de#il. Tarihini biliyor. Halk
para konular!yla ilgilenmiyor. Zorumuza gidiyor. Vali geliyor
tazminat! al!n bu devletin özür dilemesidir diyor. Ama art!k
gözümüzü boyayam!yor.

DEVLET#N TAVRI NASIL DE$ERLEND#R#L#YOR

RUH SA$LI$I GEREKS#N#MLER#

Olaydan�önce�ve�sonra�bölgede�ruh�sa"l!"!�politikas!n!n
olup�olmad!"!n!n�belirlenmesi

BASIN�AÇIKLAMALARI



öfke ve daha çok çaresizlik olarak kendini gösterebilir. Bu
ki#ilerin sa"l!k sisteminden yararland!r!lmas! sa"lanabilir.
Olu#turulacak bir psikososyal destek ekibinin öncelikli
görmesi gereken grubu da, hem ilaç hem duygusal destek
gereksinimini kar#!lamak üzere bu grup olu#turabilir.

En ciddi sorun yas sürecinin sa"l!kl! i#lememesi olarak
görülmektedir. Öfke ve adalet duygusunun zedelenmi#
olmas! nedeniyle yas tutmada güçlükler ortaya ç!kmaktad!r.

Olayda ola"an yas sürecini engelleyen, travmatik yas riskini
artt!ran faktörler #öyle s!ralanabilir: $nsanlar!n bedensel
bütünlü"ünün bozulmu#, parçalanm!# olmas!, birço"unun
sevdiklerinin ölüsünü göremeyi#i, veda edemeyi#i, adetlere
uygun olarak defnedilememeleri, ölüm sonras! adetlerin
uygulanamamas!, toplu mezarda olmalar!, ac! çekerek ölmü#
olmalar!, baz!lar!n!n yaral! iken kurtar!lamamas!, ayn! evden
birden fazla ki#inin ölmesi, ölenlerin genç olmas!, ölüsü olan
baz! evlerde ya#ayan di"er gençlerin de kaymakama sald!r!
nedeniyle tutuklu olmas!, insanlar!n tutuklanmaktan
korkmas!, sald!r!n!n ve ölümün anlamland!r!lamamas!,
haks!zl!k ve katledilme duygusu. Tüm bunlar öfkeye neden
oluyor, öfke ve hak arama çabas! yas! engelliyor,

Travma ile çal!#!lan tüm yöntemlerde travma öyküsü
anlatt!r!l!r. Travman!n anlat!lmas! ancak anlaml! bir ba"lam
içine oturtulursa iyi gelebilecektir yoksa tekrar travmatize
edebilir. Ayn! hikayeyi birden çok ki#iye anlat!nca da zarar
görebilirler. Bir çerçeve içinde travma öyküsü anlatt!r!l!p
dinlenmeli. Bir sonraki basamak travma öyküsünü anlaml!
bir ba"lam içine oturtmak olmal!. $yile#menin söz konusu
olmas! için zihindeki kaotik hikayenin anlaml! bütüne
dönü#türülmesi gerekir. Di"er yandan bölgeye birçok ki#i ve
kurumun, gazeteci ve sivil toplum kurulu#unun ziyarette bu-
lundu"u ve insanlar!n travmatik öyküsünü dinledi"i bilin-
mektedir. Muhtemel ki bu ziyaret mevzuu sürecektir. $nsan-
lar her gelene hikayelerini anlat!p isteklerini belirtecektir. Bu
aç!dan bak!ld!"!nda ki#ilerin tekrar travmatize olmaya aç!k
olacaklar! bir ortam olu#maktad!r. Ayr!ca adalet duygusunu
sa"lamaya yeterli olmayacak bu giri#imler, insanlarda
umutsuzluk ve çaresizlik duygusu yaratacak ve var olan
öfkeyi artt!racakt!r.

Belirlenen en ciddi sorunlara yönelik öneriler

Ruh�sa"l!"!�program!n!n�k!sa�ve�uzun�dönemde
uygulanmas!na�ili%kin�öneriler

En�önemli�sorunlar!n�tan!mlanmas!,�psikososyal
program!n�uygulanmas!n!�güçle%tirebilecek�engeller

16.02.2012

TPD�Diyarbak!r�&ubesi�ve�TPD�Ruhsal�Travma�ve�Afet
Çal!%ma�Birimi�ad!na

Hira Selma Kalkan

#srafil Bülbül

Murat Yalç!n

M. Emin Yüksel

Psikiyatriye ba#vuru, intihar giri#imi gibi a"!r bir durum ol-
mamad!kça çok zay!f bir ihtimal gibi görünüyor. Halk içine
kapanm!# ve öncelikli istekleri adaletin yerini bulmas!. Adalet
sa"lanmad!"! sürece yas!n tamamlanmas! zor görünmekte-
dir. Ayr!ca, as!l çal!#ma birinci derecede risk grubu olarak
tan!mlanan çok say!da kayb!n oldu"u ve travmatik yas geli#-
tirme riski yüksek bir gruba yap!laca"!ndan yas çal!#mas!n!n
ilkeleri konusunda önceden haz!rl!k yap!lmal!d!r.

Gönüllü çal!#abilecek ekiplerle (sosyal hizmet uzman!,
psikolojik dan!#man ve rehber, psikolog, çocuk psikiyatristi)
bölgede yas çal!#mas! yap!labilir. Bu konuda APHB (Afetlerde
Psikososyal Hizmetler Birli"i) ile birlikte bir eylem plan!
haz!rlanabilir. Ancak olay!n olu# biçimi ve yeri, görü#me
yap!lan ki#ilerin aç!kça ifade ettikleri ciddi güvensizlik dikkate
al!narak, gidecek ekipte yer alacak ki#ilerin özenli olmas!n!
gerektirmektedir. Bu konuda gidecek ekibin, bu görü#meyi
yapanlar veya TPD Diyarbak!r %ubesi ile önhaz!rl!k yapmas!
uygun olacakt!r.

Sürekli kalan bir ekip de"ilse de istikrarl! ve düzenli takipler
yapan bir ekip olu#turulabilir. Bölge insan! ac!s!n! payla#acak
ve anla#!ld!klar!n! dü#ündürecek insanlara aç!k. Adaleti sa"la-
yamay!z ama ac!lar!n! payla#!r, onlara yaln!z olmad!klar!n!
hissettirirsek zorlu geçen yas süreçlerinde yolda#l!k edebi-
liriz. Çünkü yaln!z b!rak!ld!klar!, kendilerini yaln!z ve de"ersiz
hissettiklerini belirtiyorlar ve çare göremiyorlar. Bu esnada
mezara gitmesi k!s!tlanan ki#iler ve gebe oldu"u için süreci
daha zorlu ya#ayanlar var. Onlar!n öncelikli psikiyatrik
deste"e ihtiyac! olacakt!r.

$nsanlar! retravmatize etmeden, travmatik öykülerini anlaml!
bir ba"lama yerle#tirerek ve yaln!z ve çaresiz olmad!klar!na
vurgu yapan bir sa"alt!m süreci izleyerek yas tutmalar!na
yard!mc! olunabilir.

Bu olayda oldu"u gibi toplumsal bir travman!n tamiri-
iyile#mesi için, gerçe"in bilinmesi, adaletin sa"lanmas!,
olay!n telafisinin sa"lanmas! ve bedelinin ödenmesi ideal
a#amalard!r ki bundan sonra uzla#ma a#amas!na geçilebilsin.
Bu olayla ilgili olarak Sa"l!k Bakanl!"!’na ivedi olarak psiko-
sosyal eylem plan! sunulmas! uygun olacakt!r. Hükümetin
pazarl!k süreci ve olaya yakla#!m!n!n bizzat kendisi psiko-
sosyal yakla#!m! engelleyebilir.

BASIN�AÇIKLAMALARI
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1) 18.04.2012 (Çar#amba) günü Saat 12.30 - 13.30 aras!nda
bütün hastane bahçelerinde / sa"l!k kurulu#lar!nda sa"l!k
çal!#anlar!yla birlikte toplan!l!p aç!klamalar yap!lmas!,

2) Çal!#!rken siyah kurdela tak!lmas!,

3) 19.04.2012 (Per#embe) günü sald!r!y! k!namak, hekime
yönelik/sa"l!kta #iddete dikkat çekmek ve yetkilileri bu
ba#l!ktaki taleplerimizi yerine getireceklerini, olumsuz üslup ve
uygulamalardan vazgeçeceklerini aç!klamalar! için bütün sa"l!k
kurulu#lar!nda hizmet verilememesi.

$# b!rakma daha önce belirlenen kurallar !#!"!nda (hafta sonlar!
çal!#ma düzeninde) yap!lacak olup, hastalar!m!za her zaman ki
hürmetimizle yerine getirilecektir.

Sayg!lar!m!zla

17.04.2012

TPD Merkez Yürütme Kurulu

Bugün Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Hastanesi’nde
görev yapmakta olan 30 ya#!nda, e#i hamile olan
gencecik meslekta#!m!z Doktor Ersin Aslan tedavi

etti"i bir hastan!n yak!n! taraf!ndan katledilmi#tir. Y!llard!r
giderek artan hekime yönelik #iddet olgular!na kar#! meslek
örgütleri ve tabiplerin görü#leri hiç önem ta#!mam!#t!r ve bu
olay! sadece k!naman!n ve Bakanl!"! uyarman!n art!k yetersiz
kald!"! aç!kt!r.

Sorumlular!n kulaklar!n! t!kad!"!, hiçbir etkin önlemin al!nma-
d!"!, sa"l!kta dönü#üm program! ad! alt!nda sa"l!k sisteminin
giderek yozla#t!r!ld!"! ve sa"l!k sistemindeki tüm aksakl!klar!n
sorumlusunun öncelikle sa"l!k bakan! taraf!ndan hekimler ilan
edilmesi sonras!nda geli#en bu üzücü olay kar#!s!nda sesini
yükselten Türk Tabipleri Birli"i’nin eylem plan!n!
destekliyoruz. %iddete en fazla maruz kalan bran#lardan birinin
mensuplar! olarak, TPD üyesi tüm meslekta#lar!m!z! toplu halde
a#a"!daki etkinliklere kat!lmalar! ça"r!s!nda bulunuyoruz.

TPD�BASIN�AÇIKLAMASI
DOKTOR�ERS$N�ASLAN’I�KAYBETT$K!
ACIMIZ,�ÖFKEM$Z,�KEDER$M$Z�SONSUZ!
ARTIK�SUSMAYACA%IZ:

TÜRK�TAB$PLER$�B$RL$%$�BASIN�AÇIKLAMASI
SA%LIK�ALANINDA�#$DDETE�KAR#I�AC$L�TALEPLER$M$Z

#!m! gösterece"i umuduyla gösterilen birlikteli"e te#ekkür
ediyor, bu birliktelik sayesinde lay!k oldu"umuz hekimlik ve
sa"l!k ortam!n!n gerçekle#ece"ine dair inanc!m!z! payla#!yo-
ruz.

1-Son olarak 14 Mart 2012 tarihinde talep etti"imiz
sa"l!kta #iddet ile ilgili Meclis ara#t!rmas! ba#lat!lmas!
talebimizin Sa"l!k Bakanl!"!’nca desteklenece"ine dair
iradenin dile getirilmesi.

2-TCK’ya eklenmesini istedi"imiz ve art!k bugün
itibariyle ad! “Dr. Ersin Arslan Yasa maddesi önerisi” olan
teklifin h!zla gündeme al!nmas! için gerekenlerin
yap!laca"!n!n aç!klanmas!.

3-Ba#ta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi ba#!nda bu
tür sald!r!ya u"rayan meslekta#lar!m!z!n geride kalan
yak!nlar!n!n geleceklerinin güvence alt!na al!nmas!n!n
sorumlulu"unun yerine getirilmesi

4-SAB$M (Sa"l!k Bakanl!"! $leti#im Merkezi) hatt!n!n
sa"l!kç!lar/hekimlere yönelik bir #iddet unsuru olarak
kullan!lmas!na son verilmesi; hatt!n bu yönüyle
i#levlerinin gözden geçirilinceye kadar durduruldu"unun
aç!klanmas!.

5-Tüm sa"l!k kurulu#lar!n!n (kamu özel vd.) çal!#an
sa"l!"! ve güvenli"i yakla#!m!yla #iddet aç!s!ndan risk

Gaziantep’de çal!#an meslekta#!m!z Dr. Ersin Arslan’!n
görevi ba#!nda öldürülmesi nedeniyle bütün yurtta,
bütün sa"l!k kurulu#lar!nda hekimler ve sa"l!k çal!-

#anlar! olarak çok hakl! ve yerinde tepkiler sürdürülmektedir.
Türk Tabipleri Birli"i, meslekta#lar!m!z!n bu duygular!n! an-
lamakta ve tepkilerin her zaman oldu"u gibi hastalar!m!za
(acil hizmetler, özellikli hasta gruplar! vb.) gerekli özenin
gösterilerek yürütüldü"ünü bilmektedir.

Bugüne kadar ne yaz!k ki gerekli ad!mlar!n at!lmad!"!,
kelimenin gerçek anlam!yla bu “can al!c!” sorunda, en yetkili
irade taraf!ndan ad!m at!laca"!na dair tatminkar aç!klamalar
yap!lana kadar tepkilerin sürdürülmesini hastalar!m!z!n ve
hasta yak!nlar!n!n da anlay!#la kar#!lamalar!n! bekliyoruz.

Öncelikle belirtmeliyiz ki hepimizi derinden üzen, yaralayan
olay nedeniyle meslekta#lar!m!z!n ve sa"l!kç!lar!n yürüttük-
leri etkinliklerin herhangi bir idari ve cezai sürece dönü#tü-
rülmeyece"inden emin olarak, bu konuda ac!m!za hürmet
etmeyen ve hekimliklerini unutabilen kimi yöneticilerin h!zla
tutumlar!n! gözden geçirmelerini diliyoruz.

Daha önce de dile getirilen ve Dr. Ersin Arslan’!n ölümü nede-
niyle acil talep haline dönü#en a#a"!daki ba#l!klarda aç!klama
yap!lmas!n! bekledi"imizi hat!rlat!yor, böylesi olaylar!n bir
daha ya#anmamas! için herkesin elinden gelen olumlu yakla-

BASIN�AÇIKLAMALARI



de"erlendirmelerinin yap!lmas! için bir genelgenin
derhal gönderilmesi, belirlenen önlemlerin en geç iki ay
içerisinde uygulamaya geçirilmesi.

6-Politikac!lar!n/Bakanl!k üst düzey yetkililerin hekim-
leri/sa"l!kç!lar! hedef gösterdi"ini dü#ündü"ümüz, de-
"ersizle#tiren söylem ve üsluplar!n! gözden geçirecekle-
rinin ifade edilmesi.

7-Türk Tabipleri Birli"i’nin yan! s!ra sa"l!k alan!ndaki
örgütlerin de kat!ld!"!n! dü#ündü"ümüz izlenen sa"l!k
politikas!n!n sa"l!k alan!ndaki #iddeti artt!rd!"!na dair
de"erlendirmelerin yap!laca"! bir toplant!n!n Sa"l!k
Bakan! ba#kanl!"!nda en k!sa sürede gerçekle#tirilmesi.

(1) Sa"l!k kurulu#lar!nda çal!#an sa"l!k personeline yerine
getirdi"i sa"l!k hizmeti nedeniyle yapmamas! gereken bir i#i
yapmas! veya yapmas! gereken bir i#i yapmamas! için emir
veren veya bask! yapan veya nüfuz icra eden veya her ne su-
retle olursa olsun hukuka ayk!r! olarak etkilemeye te#ebbüs
eden kimseye iki y!ldan dört y!la kadar hapis cezas! verilir.

(2) Bu fiiller sonucunda sa"l!k hizmeti kesintiye u"ram!#sa
yukar!daki f!kraya göre belirlenen ceza yar! oran!nda
art!r!l!r.

Son y!llarda ba#ta hekimler ve hem#ireler
olmak üzere sa"l!k kurum ve kurulu#lar!nda
çal!#an sa"l!k personeline yönelik #iddette
çok ciddi art!# görülmektedir.

Yap!lan baz! çal!#malarda, #iddetin di"er i#
yerlerine göre en çok sa"l!k alan!nda ortaya
ç!kt!"!, sa"l!k alan!ndaki i# yeri #iddetinin,
di"er sektörlerdeki #iddetten do"as! gere"i
farkl!l!klar gösterdi"i ifade edilmi#tir. Bir ça-
l!#mada, sa"l!k kurumlar!nda çal!#man!n, di-
"er i# yerlerine göre #iddete u"rama yönün-
den16 kat daha riskli oldu"u belirtilmi#tir.

Sa"l!k personeline yönelik #iddetle ilgili
yap!lan çal!#malarda #iddetin nedenleri
aras!nda; toplumsal #iddet ortam!, sosyo-
kültürel düzey, sa"l!k politikalar!na ve
hizmetlerine yönelik tepki, neoliberal politikalar!n hastay!
mü#teriye indirgeyen etkisi, acil servislerde ya#anan
eksiklikler, içeri"i bo#alt!lan hasta haklar!, çal!#ma
ko#ullar!n!n olumsuzluklar!, hekim-sa"l!k çal!#anlar!
eksikli"i, politikac! ve yöneticilerin olumsuz tutumu,
medyan!n rolü say!lmaktad!r.

Tabip Odalar!n!n raporlar!na göre hekimlerin en çok maruz
kald!"! fiiller öldürme, yaralama, hakaret ve tehditdir. Bu

TÜRK CEZA KANUNUNA EK MADDE ÖNER#S#:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamunun Sa"l!"!na Kar%! Suçlar

Sa"l!k�personelini�etkileme�ve�sa"l!k�hizmetini
kesintiye�u"ratma

TEKL#F GEREKÇES#

sald!r!lar;

- Acil servislerde kendi hastas!na öncelik verilmesini
isteyen hasta yak!nlar! taraf!ndan t!bbi aciliyet
durumuna göre hastalara müdahale eden hekimlere,

- Poliklinik hizmetlerinde hastay! görmeden sa"l!k
karnelerine ilaç yazamayan hekimlere,

- Hasta ya da yak!nlar!n!n istedi"i reçeteyi de"il hastay!
muayene ederek kendi koydu"u tan!ya uygun reçeteyi
düzenleyen hekimlere,

- Poliklinikte nüfuza göre de"il s!raya göre hastalar!
görmekte !srar eden hekimlere,

- Poliklinikte fazla bekledi"ini dü#ünen hasta yak!nlar!
taraf!ndan, hastan!n hastal!"!na göre gerekli süreyi
ay!rmakta !srar eden hekime,

- Hastalar!n!n iyile#memesi ya da ölmesi halinde bundan
sorumlu tutulan hekimlere yönelmektedir.

Yöneltilen tehdit, bask! ve #iddet nedeniyle Sa"l!k hizmetini
özerk, yararl! ve adaletli bir biçimde sunmak hekimler için
gitgide daha da zor hale gelmektedir. Bu durumdan sadece
hekimler ve sa"l!k personeli de"il di"er hastalara verilen
sa"l!k hizmeti de olumsuz etkilenmektedir.

Bilindi"i üzere Anayasa’n!n 56/3.maddesinde; herkesin
hayat!n!, beden ve ruh sa"l!"! içinde sürdürmesini sa"lamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi art!rarak, i#birli-
"ini gerçekle#tirmek amac!yla sa"l!k kurulu#lar!n! tek elden
planlay!p hizmet vermesini düzenlemek devletin yükümlü-

lükleri aras!nda say!lm!#t!r. Ku#kusuz bu
yükümlülük, söz konusu hizmetin ilgili
mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun
olarak yap!lmas!n! da beraberinde getirmek-
tedir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf
oldu"u; Biyoloji T!bb!n Uygulanmas! Bak!-
m!ndan $nsan Haklar! ve $nsan Haysiyetinin
Korunmas! Sözle#mesi’nin 4.maddesinde
sa"l!k alan!nda herhangi bir müdahalenin,
ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara
uygun olarak yap!lmas! gerekti"i aç!kça
belirtilmi#tir. T!bbi Deontoloji Tüzü"ü’nün
6.maddesinde ise tabip ve di# tabibinin, sanat
ve mesle"ini icra ederken, hiç bir tesir ve
nüfuza kap!lmaks!z!n, vicdanî ve meslekî
kanaatine göre hareket edece"i ifade
edilmi#tir.

Tüm bu kurallar, insan ya#am!yla do"rudan
ili#kisi olan sa"l!k hizmetinin uygulanmas!

s!ras!nda, bu hizmeti verecek ki#ilerin alacaklar! kararlarda
ve yapacaklar! i#lemlerde hiçbir bask! ve etki alt!nda
kalmamalar!n! gerektirmektedir. Sa"l!k hizmetinin bir ekip
i#i olmas! nedeniyle, yaln!zca tabip ve di# tabiplerinin de"il
ebe, hem#ire ve sa"l!k hizmeti veren di"er sa"l!k
personelinin de hukuksal koruma alt!nda olmas! gerekece"i
aç!kt!r.

Sa"l!k hizmetinin gere"i gibi yürütülebilmesi ise ancak

BASIN�AÇIKLAMALARI

Yöneltilen�tehdit,

bask!�ve�#iddet

nedeniyle�Sa"l!k

hizmetini�özerk,

yararl!�ve�adaletli

bir�biçimde

sunmak�hekimler

için�gitgide�daha

da�zor�hale

gelmektedir.
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Ceza yapt!r!m!na ba"lanarak, sa"l!k personelinin mesleki
ba"!ms!zl!k ve güvenlik içinde çal!#mas! hukuksal koruma
alt!na al!nm!#t!r.

Maddenin son f!kras!nda ise a"!rla#t!r!c! nedene yer verilmi#,
söz konusu fiillerin “sa"l!k hizmetinin kesintiye u"ramas!”
sonucunu do"urmas! halinde uygulanacak cezan!n yar!s!
oran!nda art!r!laca"! belirtilmi#tir.

19.04.2012

Türk Tabipleri Birli"i Merkez Konseyi

Güvenli ve sa"l!kl! çal!#ma ko#ullar!yla mümkün olacakt!r.
Güvenli ve sa"l!kl! çal!#ma ortam!; sa"l!k hizmetinin
sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ula#ma haklar!n!
kullanabilmesinin bir di"er deyi#le hasta haklar!n!n
korunmas!n!n da ön ko#ulunu olu#turmaktad!r. Sa"l!k
hizmetinin kamusal niteli"i göz önünde bulunduruldu"unda,
sa"l!k personelinin hukuka ayk!r! fiillerle etki alt!na
al!nmas!n!n ayn! zamanda kamuya kar#! i#lenen bir fiil
oldu"unun kabulü de zorunludur.

Bu nedenlerle maddeyle, sa"l!k personeline emir vermek,
bask! yapmak, nüfuz icra etmek veya her ne suretle olursa

%iddet sahnelerinin ayr!nt!lar! artt!kça ve tekrar tekrar ekrana
gelen canland!rmalar ve yak!n çekimlerle olumsuzla#t!r!c! bir
biçimde peki#tirildikçe etkinin boyutlar! daha tehlikeli olmak-
tad!r. Buna ko#ut olarak ortaya ç!kan #iddete kar#! duyars!z-
la#ma ise sa"l!ks!z bir di"er boyuttur. Bu da #iddetin, bir sorun
çözme yöntemi olarak benimsenmesine zemin haz!rlamakta ve
insanlar! gerçek dünyadan, duygulardan, de"erlerden ve insan
özünden uzakla#t!rma riskini bar!nd!rmaktad!r.

Özetle, toplumdaki tutum ve davran!#lar! etkileyebilme ve bun-
lar! olumlu ya da olumsuz yönde de"i#tirebilme gücüne sahip
olan kitle ileti#im araçlar!nda yay!mlanan her #ey, iyisiyle,
kötüsüyle, izleyiciler taraf!ndan taklit edilmektedir. Aktar!lan
ileti ne denli s!k yay!mlan!rsa etkiledi"i insan say!s! da o kadar
artmaktad!r. Sa"l!k çal!#anlar!na yönelik #iddet olaylar!n!n, bu
tür haberlerden etkilenebilecek ve örnek alabilecek sistem ma"-
duru olan ki#ileri etki alt!na almamas! için ahlaki ilkeler çerçe-
vesinde verilmesi büyük öneme sahiptir. Bu nedenle haberlerin
dikkat çekici olmayan bir biçimde verilmesine özen gösterilme-
lidir. Olay aktar!l!rken ma"dur ve sald!rgan!n ayr!nt!l! kimlik bil-
gileri aç!klanmamal!, olay!n nas!l oldu"uyla ilgili ayr!nt!lar, fo-
to"raf ve görüntüler haberde yer almamal!d!r. %iddetin gerekçe-
si olabilirmi# gibi ifadelere yer verilmemeli ve olay!n romantik-
le#tirmeden haberle#tirilmesi üzerinde önemle durulmal!d!r.

Hem toplum ruh sa"l!"!n!n korunmas! hem de bu tür olaylar!n
önüne bir nebze de olsa geçilebilmesi için kitle ileti#im araçla-
r!nda çal!#an profesyonellerin #iddete dair tüm konularda oldu-
"u gibi bu konuda da daha duyarl! davranmaya davet ediyoruz.

16.05.2012

Prof. Dr. Tunç Alk!n

Türkiye Psikiyatri Derne"i Genel Ba%kan!

Doç. Dr. Bedriye Öncü

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derne"i Ba%kan!

Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan’!n 17.04.2012 tarihinde bir
hasta yak!n! taraf!ndan öldürülmesinin ard!ndan he-
kimlere ve sa"l!k çal!#anlar!na yönelik #iddet olaylar!n!n

önemli ölçüde artt!"!n! görülmektedir. 17 Nisan öncesi doktor-
lara ve sa"l!k çal!#anlar!na yönelik yaz!l! ve görsel medyaya
yans!yan #iddet haberleri ayda 1-2 taneyken, bu tarihten sonra
hekimlere ve sa"l!k çal!#anlar!na yönelik günde 1- 2 #iddet
haberinin yay!nland!"!n! üzülerek izlemekteyiz.

%iddetin ba#l! ba#!na yayg!nla#t!"!n!n bir göstergesi olan bu du-
rumun bir nedeninin de kitle ileti#im araçlar!nda sa"l!k çal!#an-
lar!na yönelik #iddet haberlerinin yer al!# biçimi oldu"unu
dü#ünüyoruz. Sa"l!k çal!#anlar!na uygulanan #iddette gelinen
noktan!n toplum psikolojisinde “ ” olarak bilinen
intihar salg!nlar!na benzerli"i dikkat çekicidir. Goethe’nin
“ ” adl! roman!n!n yay!nlanmas!n!n ar-
d!ndan Avrupa’n!n farkl! yerlerinde gençler romanda anlat!lana
benzer #ekilde intihar etmi#tir. Bu konuda yap!lan çal!#malar
sonucu “

” art!k bilinen bir gerçekliktir. Dünya Sa"l!k Örgütü bu
haberlerin medyada nas!l yer almas! gerekti"iyle ilgili ahlaki
ilkeler belirlemi#tir. Buna göre haberler dikkat çekici olmayan
bir biçimde olmal!, ayr!nt!l! kimlik bilgileri, intihar yeri ve/veya
yöntemine dair detaylar, foto"raf ve görüntüler verilmemeli ve
haber romantik ya da estetik bir #ekilde sunulmamal!d!r.

Kan!m!zca kitle ileti#im araçlar!nda #iddetin yer al!# biçimi inti-
harlarda görülen “Werther Etkisine” benzer #ekilde sa"l!k çal!-
#anlar!na yönelik #iddetin artmas!na neden olmaktad!r. Özellik-
le intihar, cinayet ve #iddet haberlerinin s!radan haberler gibi
gündemde tutulmas!, ahlak kurallar!n!n göz ard! edilerek bütün
ayr!nt!lar!yla anlat!lmas!, bazen #iddetin gerekçesi olabilecek-
mi# gibi yorumlar!n eklenmesi bu davran!#lar için yol gösterici
ve ö"retici bir nitelik ta#!maktad!r. %iddet içeren olaylar, sahne-
ler ve görüntüler ne kadar s!k, ne kadar fazla ve ne kadar uzun
süre ekrana gelirse, zararl! etkilerinin o oranda artt!"!na dair
birçok bilimsel ara#t!rma mevcuttur.

Werther Etkisi

Genç Werther’in Ac!lar!

kitle ileti"im araçlar!nda ahlaki kurallara uyulmadan
yay!mlanan intihar ya da intihar giri"imi konulu haberlerin
ba"ta kopya intiharlar olmak üzere pek çok toplumsal soruna
yol açt!#!

ORTAK�BASIN�AÇIKLAMASI
SA%LIK�ÇALI#ANLARINA�YÖNEL$K�#$DDET$N�MEDYADA�YER
ALI#�B$Ç$M$�#$DDET$�DAHA�DA�ARTIRIYOR!
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HABERLER DERNEK

si
Ruhsal Travma ve Aç!klay!c! Kuramlar; Norobiyolojik

Kuramlar Ruhsal Travma ve Aç!klay!c!
Kuramlar; Psikosoyal Kuramlar

Olgular
Örne#inde Travmatik Yas' Afet
Sonras! Temel EMDR Uygulamalar!

Travmatik Stres Hastal!klar!n!n De#erlendirilmesi
Travmatik Stresin

Psikofarmakolojisi Afet
Sonras! Yard!m Yöntemleri

Ruhsal Travma ve Travmatik
Stres Hastal!klar!nda Risk Faktörleri

Ruhsal Travma ve Dissosiasyon

Ruhsal Travma ve Bili"sel Davran!"ç! Yakla"!mlar Travmatik
Streste Bili"sel Davran!"ç! Terapilerin Kullan!m!

Çocuk ve Ergenlerde Afet Sonras! Ruh
Sa#l!#!

Ruhsal Travma ve Psikodinamik Yakla"!mlar
Kronik TSSB'de Prolonged Exposure (Uzun

Süreli Al!"t!rma) Tedavisi

Temel Sa#l!k
Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yakla"!m Çal!"ana
Destek Toplant!s!

Temel Psikopatoloji ile Psikolojik %lk
Yard!m Çal!"ana Destek
Toplant!s!

' konular!n! aktard!lar. $kinci toplant!da ise Prof. Dr. Ra#it
Tükel “

” ve Psk. Dr. Banu Y!lmaz “
” konulu sunumlar yapt!lar.

9-10 Mart 2012 tarihlerinde Prof. Dr. %ahika Yüksel '
ve Doç Dr. Burhanettin Kaya ise '

' konusunda sunum yapt!lar.
4. oturumda ise Prof. Dr. Ahmet Tamer Aker taraf!ndan
' ', Prof. Dr.
O"uz Karamustafal!o"lu taraf!ndan '

', Psikolog Nedret Öztan taraf!ndan '
' ba#l!kl! konular payla#!ld!. 5.

oturumda Prof. Dr. Cengiz K!l!ç “
” konusunu, Prof. Dr. Vedat

%ar ise “ ” konusunu anlatt!.

6.oturumda Prof. M. Zihni Sungur ve Dr. Claudia Herbert
“ ”, “

” konular!n!,
Doç.Dr. I#!k Karakaya ise '

' konusunu anlatt!.

8. ve son oturumunda ise Prof. Dr. Cem Kaptano"lu taraf!ndan
' ', Doç. Dr. Levent
Sütçigil taraf!ndan '

' ba#l!kl! konular payla#!ld!.

Aile Hekimleri için düzenlenen II. kolun ve hem#ireler için
düzenlenen III. kolun e"itim program!nda ise aile hekimlerine
Dr. Hamid Bozta# ve Dr. Berna Karakoç taraf!ndan

aktar!ld! ve
yap!ld!. Hem#irelere ise Psk. Gizem %entürk ve

Psk. Nazire Üzer taraf!ndan
aktar!ld!. Psk. Petek Akman ise

yapt!. Bir gün süren ikinci oturum ise ilk oturumdan
bir ay sonra gerçekle#tirildi ve bir önceki ay!n de"erlendir-
mesini, olgu tart!#malar!n! ve çal!#ana destek toplant!s!n! içerdi.
Program çerçevesinde ayr!ca Dr. Özlem Mestçio"lu, Doç. Dr. Elif
Onur Aysevener, Uzm. Dr. Hira Selma Kalkan, Psk. Dan!#man
Özden Bilgin, Yard. Doç. Dr. Bilge Uzun Özer, Uzm. Psk. Asl! Ye#il,
Psk. Esra M. Topal, Psk. Eda $nan da görev ald!.

Di"er sa"l!k çal!#anlar!na yönelik "fark!ndal!k ve bilgi
payla#!m!" amaçl! konferanslarda ise Dr. Hamid Bozta# ve Dr.
Hande Karak!l!ç yer ald!.

TPD’den�Önemli�#%birli"i:

(VANDEP)

Van-
Erci#�Sa!l"k�Bakanl"!"
Çal"#anlar"n"�Destekleme�ve
Yeterlik�Geli#tirme�E!itim
Etkinli!i

Sa"l!k Bakanl!"!, Dünya Sa"l!k Örgütü, Afetlerde Psikososyal
Hizmetler Birli"i ve Türkiye Psikiyatri Derne"i'nin katk!lar!yla

kapsam!nda Van ve Erci#'teki psikiyatrist, psikolog, aile
hekimleri, hem#ireler ve di"er sa"l!k çal!#anlar!na yönelik
e"itimler düzenlendi.

Ruhsal travmatik ya#ant!lar ve afetler s!kl!kla ülke gündeminde
yer alan önemli olaylard!r. Van ve Erci# Depremleri afetlerin
önemini bir kez daha ruh sa"l!"! çal!#anlar!na hat!rlatm!#t!r.

TPD depremin ilk gününden itibaren Afetlerde Psikososyal
Hizmetler Birli"i (APHB) bünyesinde Van ve Erci#’teki
merkezlerde gönüllü deste"ini sürdürmü#tür. Bu destek Sa"l!k
Bakanl!"! ile i#birli"i içinde yürütülmü#tür. Ayr!ca, Sa"l!k
Bakanl!"! görevlendirmesi ile gelen TPD üyeleri de bölgede
hizmet vermi#lerdir. 27’si TPD üyesi 200’e yak!n APHB
gönüllüsü yakla#!k 7000 depremzedeye hizmet vermi#tir.

APHB; Türkiye Psikiyatri Derne"i, Türkiye K!z!lay Derne"i,
Türk Psikologlar Derne"i, Sosyal Hizmet Uzmanlar! Derne"i,
Çocuk ve Gençlik Ruh Sa"l!"! Derne"i, Türk Psikolojik Dan!#ma
ve Rehberlik Derne"i’nin kat!l!mlar!yla olu#turulan bir ruh
sa"l!"! meslek örgütleri birlikteli"idir. APHB bünyesindeki
derneklere üye her ki#i APHB’nin de do"al üyesidir.

TPD ve APHB, toplumsal travmalar veya afetler ya#anan
bölgelerde hizmet ve hizmet süreklili"ini sa"lamak d!#!nda,
hizmetlerin süreklili"ini sa"layacak bilgi ve deneyim
yeterlili"inin olu#turulmas!n! da amaç edinmektedir. Bu amaçla
Sa"l!k Bakanl!"!’n!n iste"i ve Dünya Sa"l!k Örgütü’nün deste"i
ile Van ve Erci#’teki bakanl!k çal!#anlar!na yönelik geni# çapl!
bir e"itim ve yeterlilik geli#tirme etkinli"i düzenlendi.

bu etkinli"in ilk
kolunu olu#turdu ve a"!rl!kl! olarak psikiyatrlar! hedefledi.
Program!n ikinci ve üçüncü kollar! ise yine #ubat ve mart
aylar!nda aile hekimleri ve di"er hekimleri, psikologlar,
hem#ireler ile sosyal hizmet uzmanlar!na yönelik yap!ld!. $lk
kola APHB üyelerinden TPD ve Türk Psikologlar Derne"i, di"er
kolllara ise ba#ta TPD olmak üzere di"er APHB birimleri e"itici
deste"i verdiler. Ayr!ca etkinli"e Van ve Erci# Sa"l!k
Müdürlükleri, Ruh Sa"l!"! Dairesi çal!#anlar!, Sa"l!k Bakanl!"! ve
Dünya Sa"l!k Örgütü yetkilileri de destek verdi. TPD e"itimde
yer alan tüm kurumlara ve de verdikleri özverili destek için
program!n tüm e"iticilerine te#ekkürlerini sunar.

Psikiyatrist ve psikologlara yönelik I. kolun ilk toplant!s!nda
Prof. Dr. %ahika Yüksel '

', Prof. Dr. Tamer Aker '

Van-Erci" Sa#l!k Bakanl!#! Çal!"anlar!n! Destekleme ve Yeterlik
Geli"tirme E#itim Etkinli#i; Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi
E#itimi

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi E#itimi

Afet Bölgesinde Sa#l!k Çal!"anlar!, So-
runlar! ve Çal!"ana Destek Ruhsal Trav-
ma ve Afet; Genel Kavramlar ve Ruhsal Travman!n Psikopatoloji-
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Ruhsal�Travma�ve�Afet�Psikiyatrisi
Çal"#ma�Birimi’nin�Van�ve�Erci%
Çal!%malar!�#nternet�Sayfam!zda

Derne"imizin�EMDR�Kurslar!
Devam�Ediyor

Van'da gerçekle#en deprem sonras!nda, Afetlerde Psikosoyal
Hizmetler Birli"i (APHB) bünyesinde sunulmu# olan
psikososyal hizmetlere ve APHB bünyesinde gönüllü olarak
çal!#an psikiyatrist meslekta#lar!m!z!n sunmu# oldu"u
psikiyatrik hizmetlere ili#kin raporlara internet sayfam!zdan
ula#abilirsiniz. Raporlarda Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi
Çal!#ma Birimi(RT-APÇB)'nin depremin hemen ard!ndan
ba#layarak yürüttü"ü çal!#malar!n dökümü ve kapsam!
özetlenmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derne"inin #ubelerle birlikte düzenledi"i
EMDR (

) kurslar! devam ediyor. 21 Ocak 2012 tarihinde
Denizli'de yap!lan kursu 4 %ubat 2012 Kocaeli, 11 %ubat 2012
Adana, 4 Mart 2012 Diyarbak!r ve 10 Mart 2012 Van kurslar!
izledi. Kurs program! kapsam!nda Doç. Dr. Burhanettin Kaya
kat!l!mc!lara TSSB ve di"er ruhsal bozukluklarda EMDR’nin
yeri ve etkinli"ini anlat!yor. Ayr!ca EMDR uygulamas!n!n temel
ilkeleri ve a#amalar!n! ö"retiyor.

Göz Hareketleriyle Duyars!zla"t!rma ve Yeniden
%"lemleme

Van’dan�Havadisler
Herkese merhaba,

Van'da durumlar nedir diye merak etti"inizi dü#ünerek bu
postay! klavyeye al!yorum, öncelikle bu süreçte bizlere destek
olan ba#ta eski ve yeni tpd yönetiminde çal!#anlar olmak üzere
bütün meslekta#lar!m!za te#ekkürle ba#lamak istiyorum.

Bir duyuru ile devam edeyim. Van'daki deprem sürecinde
yapt!klar!m!z! ve yapamad!klar!m!z! tart!#mak üzere 16. KES
bünyesinde 14 Nisan cumartesi günü bir çal!#ma grubu
toplan!yor. Bu toplant!y! çok önemsiyoruz. Van'da halen
çal!#anlar, gönüllü çal!#m!# olanlar ve gönlü bizimle olanlarla
afet psikiyatrisini tart!#aca"!z. Kitlesel afet durumlar!nda h!zla
hayata geçirilecek bir yol haritas! üzerine dü#ünüp, Türkiye'nin
travma haritas!n! olu#turmay! tart!#aca"!z. Deprem hep s!ca"!
s!ca"!na hararetle tart!#!lan ve sonras!nda h!zl!ca unutulan bir
olgu olmas!n, afetlerde sundu"umuz psikiyatri hizmeti daha
nitelikli hale gelsin diye bu toplant!y! düzenliyoruz. Bu
toplant!daki fikirsel deste"iniz bizim için çok önemlidir ve yol
gösterici olacakt!r, kat!l!m!n!z! bekliyoruz..

Van merkezde E"itim ve Ara#t!rma Hastanesi bünyesinde tam
kapasiteye yak!n psikiyatri servis ve poliklinik hizmeti
vermeye devam ediyoruz, Üniversite ve $pekyolu Devlet
Hastanesi psikiyatri kliniklerinin yatakl! k!s!mlar!n!n k!sa bir
sürede aç!laca"! söyleniyor, Erci#’te bir psikiyatri uzman! tam
zamanl! olarak sürekli poliklinik hizmeti veriyor.

%ehir kendisini az da olsa toparlad!, artç!lar azald!, dönü#ler
ba#lad!, günlük poliklinik say!lar!m!z ve poliklini"e ba#vuran
ki#iler aras!nda depremle ilgili rahats!zl!klar!n oran! artt!

il Sa"l!k Müdürlü"ü Ruh Sa"l!"! %ubesi ile Van Bölge E"itim ve
Ara#t!rma Hastanesi Psikiyatri Klini"i olarak düzenli
toplan!yoruz ve #ehrin genelinde neler yap!labilece"ini
tart!#!yoruz; bir plan haz!rlad!k ve elimizden geldi"ince
uygulamaya ba#lad!k.

TPD ve Sa"l!k Bakanl!"! ortakl!"! ile yürütülen ruhsal travma
e"itimleri sürüyor, bölgede çal!#an ruh sa"l!"! profesyonelleri ile
düzenli olarak bir araya gelmek, de"erli hocalar!m!z! dinlemek,
birlikte tart!#mak çok önemli bizim için, minnettarl!"!m!z!
yeniden vurgulamak isterim

TPD Ruhsal Travma ve Afet Çal!#malar! Çal!#ma biriminin eli
hep üzerimizde, ba#ta Tamer ve %ahika hocalar olmak üzere
sevgili koordinatörümüz Feyza ile sürekli ileti#im halindeyiz,
yeniden te#ekkürler

Gönderdi"iz konteyn!rlar halen meslekta#lar!m!z taraf!ndan
kullan!l!yor, de"erli deste"inizi unuttu"umuzu sanmay!n,
üzerlerindeki dernek logomuz bize sizleri hat!rlat!yor; tekrar
te#ekkürler.

Son olarak Van'da havalar güzelle#meye, do"a iyimser yüzünü
göstermeye, içimiz !s!nmaya ba#lad! biraz. buralar! merak eden
meslekta#lar!m!z! güzel bir kahvalt! ve sohbete davet etme
kapasitesine de ula#t!k san!r!m. Bekleriz efendim...

30.03.2012

Uzm. Dr. CemTaylan Erden

Van Bölge E"itim ve Ara%t!rma Hastanesi

HABERLER DERNEK



Ulusal�Kongre�Bursa’da

Derne"imizin 46.'s!n! $zmir'de, 47.'sini ise Antalya'da
düzenledi"i 'Ulusal Psikiyatri Kongresi'nin 48.'si 2012
y!l!nda Bursa'da yap!lacak. 9 ile 13 Ekim 2012 tarihleri
aras!nda gerçekle#tirilecek olan '48. Ulusal Psikiyatri
Kongresi'nde, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin tüm
toplant! ve seminer salonlar! kullan!lacak. 5 gün sürecek
olan kongre ile uzun y!llardan sonra Bursa ilk kez ulusal bir
kongre a"!rlayacak.

Psikiyatri Güz Okulu Denizli’de
$nönü Üniversitesi T!p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal!
taraf!ndan 2000 y!l!ndan bu yana düzenlenen Psikiyatri Güz
Okulu on y!ll!k tarihiyle art!k bir gelene"e dönü#tü. Hem
asistan e"itimi hem de mezuniyet sonras! e"itimin günü-
müzdeki en de"erli e"itim modellerinden biri oldu. Geçen y!l
gerçekle#tirilen okul sonras!nda Güz Okulu Türkiye Psiki-
yatri Derne"i’nin e"itim etkinliklerinden birisi haline geldi.
Bu e"itim kimi zaman e"itim kurumlar! ile i#birli"i yaprak
gerçekle#tirilmeye devam edecek.

Güz Okulu bu y!l Pamukkale Üniversitesi T!p Fakültesi Psiki-
yatri Anabilim Dal!’n!n i#birli"i ile Denizli’de gerçekle#tiri-
lecek. Güz okulunun özgün konusu “Duygunun Halleri” ola-

rak belirlenmi# durumda.
Bu ba#l!k alt!nda hem
duyguyu, duygunun halle-
rini hem de duygu alan! ile
ilgili bozukluklar!, sanat,
edebiyat, müzik ve siya-
setteki çe#itli disiplinle-
rin bak!# aç!s!yla tart!#"-
ca"!z. 1 Eylül 2012 günü
ba#layacak olan okul
yaratt!"! bilinç de"i#ikli"i,
zihinlerde biriken bilgi ve
tatl! an!lar!yla 5 Eylül’de
kapanacak.

Okulun önceli"i asistan
e" it imi ve uzmanl!k

sonras! e"itime katk! sa"laman!n yan!nda, farkl! bölge ve
kurumlarda çal!#an psikiyatri asistan ve uzmanlar!
aras!ndaki bilimsel ve e"itsel ileti#imi ve mesleki
dayan!#may! art!rmakt!r. Güz okulu kay!t ücreti asistan
hekimler için 100 TL, uzman hekimler ve psikiyatri d!#!
kat!l!mc!lar için 150 TL olarak belirlenmi# durumdad!r.
E"itim etkinli"i TTB taraf!ndan kredilendirilmektedir.

19.�Ulusal�Sosyal�Psikiyatri
Kongresi�Edirne’de

TPD’nin Destekledi"i Kongreler

Trakya Üniversitesi T!p Fa-
kültesi Psikiyatri Anabilim
Dal!, Türkiye Sosyal Psiki-
yatri Derne"i ve Türkiye
Psikiyatri Derne"i taraf!n-
dan birlikte düzenlenmekte
olan 19. Ulusal Sosyal Psiki-
yatri Kongresi, “

”
temas!yla 5 - 8 Eylül 2012
tarihleri aras!nda Edirne'de
yap!lacakt!r.

Kongre ile ilgili bilgilere
www.sosyalpsikiyatri2012.
org adresinden ula#abilir-
siniz.

TPD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T!p
Derne"i ve Bezmiâlem Vak!f Üniversitesi T!p Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dal!’n!n i#birli"iyle 13-15 Eylül 2012
tarihlerinde "

"ni düzenlemektedir.

7. Ruhsal Travma Toplant!s! ise 30 Kas!m - 2 Aral!k 2012
tarihlerinde $stanbul'da düzenleniyor. Bu y!l ki toplant!n!n ana
temas! ' '
olarak belirlendi.

TPD’nin Cinsel E"itim Tedavi ve Ara#t!rma Derne"i (CETAD)
ile birlikte düzenledi"i 9. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal
Kongresi, 20 – 23 Aral!k, 2012 tarihleri aras!nda Harbiye
Askeri Müzesi’nde gerçeklestirilecek. Temas! ‘’

’’ olarak belirlenen bu
kongrede, içeri"i s!n!rs!z geni#likte olabilen cinsel yasam!n
sa"l!kl! say!labilecek s!n!rlar!n! belirlemedeki güçlüklerin yan!
s!ra, iyi uygulamalar ve etik ilkeler çerçevesinde s!n!rlar!
çizilmesi beklenen Cinsel Tedavilerin ehliyetli - ehliyetsiz
ellerdeki uygulama biçimleri üzerinde tart!#!lacak.

Sa!l"kta
Dönü#üm: Sa!l"k Çal"#an-
lar" ve Hekim Ruh Sa!l"!"-
na Olas" Yans"malar"

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve
Psikosomatik T!p Kongresi

Toplumsal Travma; Sonuçlar! ve Ba"etme Yollar!

Cinsel Ya"am ve
Tedaviler: S!n!rlar - S!n!rl!l!klar

HABERLER DERNEK
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Genel Merkezi Murat Rezaki Toplant! ve E"itim Salonu'nda bir
firma sponsorlu"u almadan düzenledik. Böylelikle
kat!l!mc!larda bir aidiyet duygusu geli#mi# oldu, bir ev
ortam!nda birlikte yeni #eyler ö"reniyor, uyguluyor olman!n
keyfini ya#ad!k. Tüm düzenledi"imiz kurslarda Türk Tabipler
Birli"i Sürekli T!p E"itimi (TTB-STE) Kredilendirmesi ald!k ve
sertifikasyon sa"lad!k. Geçti"imiz yar! dönem içindeki
etkinliklerimizi sunmaya geçmeden önce bu etkinliklerde
herhangi bir ücret talep etmeden e"itici olarak yer alan tüm
hocalar!m!za, yönetim kurulundaki di"er arkada#lar!ma
(Ba#kan: Haydar Ça"layan, Ba#kan Yard!mc!s!: Hümeyra P!nar,
Genel Sekreter: Hale Yap!c! Eser, Sayman: Ercan Alt!nöz) ve
bize genel merkez salonunu kullanma imkan! veren TPD-
MYK'ya te#ekkür ederim. Gelecek akademik sezonda gene
yo"un çal!#arak içeri"i oldukça zengin e"itim etkinlikleriyle
sizleri bulu#turmaya devam edece"iz.

Umut Altunöz

TPD Ankara ubesi Bilimsel Toplant lar Sekreteri& !

TPD�Ankara�&ubesi�Etkinlikleri

Türkiye Psikiyatri Derne

Etkinliklerimizin tümünü ücretsiz ve tümüne yak

"i Ankara %ubesi Yönetim Kurulu'na
seçildi"imizden bu yana birçok e"itim etkinli"i düzenledik. Bu
etkinlikleri düzenlememizde en önemli motivasyonumuz
meslekta#lar!m!z için #ubemizin bir okul niteli"i ta#!mas!n!
sa"lamakt!. Ülkemiz psikiyatri e"itiminde standardizasyon ve
nitelik sorunu derne"imizin giri#imlerine ra"men sürmektedir.
Elbette bir #ubenin kurumlardaki e"itim eksikliklerini giderme
görevini üstlenmesi ve bunu ba#armay! hedefleri aras!na
koymas!, yetkisini ve muhtemelen etki s!n!rlar!n! a#maktad!r,
bunun bilincindeyiz. Bizim önceli"imiz, baz! özgül konularda
yetkin olan kliniklerdeki uygulamalar!n ba#ka kurumlarda
çal!#an meslekta#lar!m!za ula#t!r!lmas!na katk!da bulunmak
oldu. Bu birincil amaçla yola ç!km!# olmam!z!n düzenledi"imiz
etkinliklerdeki kat!l!m say!s! ve kat!l!mc! memnuniyetini
artt!ran önemli bir etmen oldu"unu dü#ünüyorum.

!n!n! TPD

Çal!%taylar

Tarih

10.12.2011

18-19.02.2012

24.03.2012

22.04.2012

12.05.2012

E"itimci

Bedriye�Öncü

&eref�Özer

Fuat�Özgen

M.�Kerem�Doksat

Nilgün�Ta%k!ntuna

Konu

Eri#kin�Dikkat�Eksikli"i
Hiperaktivite�Bozuklu"u
(DEHB)�Tan!�ve�Tedavisi
Kursu

Uygulamal!�Temel�Hipnoz
ve�Olgu�Örnekleriyle
Psikiyatride�Hipnoterapi
Kursu

Uyku�ve�Uyku
Bozukluklar!�Kursu Uyku
ve�Uyku�Bozukluklar!
Kursu

Uygulamal!�Temel�Hipnoz
ve�Hipnoterapi

Eri#kin�DEHB�konusunda�çal!#malar!�ile�tan!nan�Bedriye
Öncü'yü�ve�iki�hastas!n!�misafir�etti"imiz�bu�kursumuzda
Eri#kin�DEHB�tan!�ve�tedavisi�konusunda�donan!m!m!z!
artt!rm!#�olduk.

%eref�Özer�ile�iki�gün�süren,�keyifli,�bir�o�kadar�da�i#e
vuruk�olan�bu�kursta�hipnoz�tekni"inin�psikiyatrik
uygulamalarda�kullan!m!n!�hem�teorik�hem�de�pratik
aç!dan�ele�alm!#�olduk.

Uyku,�ülkemiz�psikiyatrlar!n!n�az�ilgilendi"i�bir�alan.
Senelerini�GATA'daki�laboratuvar!nda�uyku�çal!#malar!na
vermi#�olan�Fuat�Özgen�ile�bu�kap!y!�aralam!#�olduk�ve
çok�#ey�ö"rendik.

!�için�gelen�yo"un�talepler�üzerine
bu�alanda�önemli�çal!#malar!�ve�uygulamalar!�olan,�TPD
Hipnoz�ve�Hipnoterapi�ÇB�koordinatörü�M.�Kerem
Doksat�hocam!z!�a"!rlad!"!m!z�bu�kurs�hem�teorik�hem�de
uygulama�aç!s!ndan�oldukça�verimli�ve�e"itici�geçti.

Hipnoz�kursunun�tekrar

HABERLER !UBELERDEN
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Film�Etkinlikleri

Üniversitesi SBE Ruhsal Travma ve Afet Çal!#malar! Birimi) idi.
%ahika Yüksek bu toplant!da moderatör olarak görev yapt!.
Toplant!da genel olarak çat!#ma, sava# ve afet gibi toplumsal
travmalar!n sosyal, kültürel, politik, ekonomik, psikolojik
boyutlar! ve karma#!k yönleri ele al!nd!. Bunun yan!nda Van ve
Erci# depremleri, sonuçlar! ve TPD Ruhsal Travma ve Afet
Çal!#malar! BÇB’nin bu süreçteki rolü üzerine bilgiler verildi.

$kinci e"itim etkinli"imiz 21 Aral!k 2011 tarihinde Prof. Dr.
Timuçin Oral’!n kat!l!m!yla “

” gerçekle#tirildi. Oral klinik pratikte s!k kullan!lan
ölçeklerin uygulanma ilkelerini teorik ve pratik uygulamalarla,
kay!tl! video görü#meleri ile kat!l!mc!lara aktard!.

Güz e"itimlerinin üçüncüsü 24 Aral!k 2011 Uzm. Dr. %eref
Özer’in sadece #ube üyelerine yönelik olan “

” ile devam etti. Bu e"itimin ikinci k!sm!n! ilkinden
iki hafta sonra klinik olgu örnekleri ile 7 Ocak 2012 tarihinde
sunan Dr. Özer üyelerimize hipnoz ve psikiyatride hipnoterapi
konular!nda gerçekten de tatmin edici bir e"itim sundu.

Mani ve Depresyon’da Ölçek
Kullan!m!

Uygulamal! Temel
Hipnoz Kursu

#stanbul�&ubesi�2011�–�2012
E"itim�Etkinleri
Etkinlikler e"itim y!l! boyunca iki ayaktan yürütüldü. Bunlardan
ilki “ ” ad! alt!nda
sürdürülürken di"er aya"! “ !” ad! alt!nda
yürütüldü. Güz dönemi ve bahar dönemi e"itim etkinleri ile
öncelikli olarak asistan üyelerimizin kliniklerinde alamad!klar!
temel e"itim konular!n! onlara sa"lamak ve bunun yan!nda
psikiyatrideki yeni alanlar! ve yeni konular! üyelerimize
ula#t!rmak amac!nda olduk. Per#embe bulu#malar! ile de
özellikle farkl! psikanalistlerin anlat!m!yla psikanalizin temel
kavramlar!n!n konu#ulmas!n! hedef olarak belirledik.
Per#embe bulu#malar! 30 – 35 ki#ilik küçük gruplarla dernek
binam!zda, sponsorsuz gerçekle#tirilirken güz ve bahar
dönemi e"itim etkinleri daha geni# kat!l!mc! gruplar! (70 – 80)
ile Taksim’deki otellerde gerçekle#tirildi. Güz ve Bahar dönemi
e"itim etkinlerinin otel masraflar! TPD etik kurallar!na uygun
#ekilde sponsor firmalar taraf!ndan kar#!land!.

Güz dönemi ilk e"itim etkinli"imiz Dünya $nsan Haklar!
Haftas!nda, 13 Aral!k 2011 tarihinde TPD Kocaeli #ubesi ve
Türkiye $nsan Haklar! Vakf! ile ortakla#a düzenlenmi# olan
“Toplumsal Travmalar, Van Deneyimi, Kriz Ortam!nda
Psikososyal Hizmetlerin Örgütlenmesi” ba#l!kl! toplant! ile
ba#lad!. Bu ilk etkinli"imizin konu#mac!lar! Sõren Buus Jensen
(Uluslararas! Travma Çal!#malar! Program! koordinatörü
(ITSP) Danimarka), Feyza Çelik (TPD Ruhsal Travma ve Afet
Çal!#malar! Bilimsel Çal!#ma Birimi), A. Tamer Aker (Kocaeli

güz dönemi ve bahar dönemi e#itim etkinleri
Per"embe bulu"malar

HABERLER !UBELERDEN



Daha sonra güz dönemi e"itim etkinlikleri 28 Ocak 2012
tarihinde Prof. Dr. Do"an %ahin taraf!ndan verilen “

” e"itimi ile devam etti. 80 ki#ilik yo"un bir
kat!l!mla gerçekle#en bu e"itimde kat!l!mc!lara cinsel i#lev
bozukluklar!n!n psikodinamik yakla#!mla kavranmas! ve
tedavi edilmesi ile e"itim verildi.

5 ve 19 %ubat 2012 tarihinde üyelerimizden ve e"itimci olarak
Prof. Dr. M.Kerem Doksat taraf!ndan #übemize iletilen istekler
do"rultusunda “ ” tekrar verildi. Bu sefer
e"itimci Prof. Dr. M.Kerem Doksat’!n e"itimci olarak talebi
üzerine daha küçük (20 ki#i) bir kat!l!mc! grubuna e"itim
verildi.

%ubemizin güz dönemi e"itim etkinlerinin sonuncusu 11 %ubat
2012 tarihinde Dr. Ça"atay Kar#!da" ve Dr. Gök#en Yüksel
taraf!ndan “

” ad! alt!nda verildi. Asistan üyelerimizden gelen
çal!#t!klar! kliniklerde bu tür spesifik konular!n eksik kald!"!
yönündeki geri bildirimlerden hareketle planlan “Gebelik ve
postpartum dönemde psikiyatrik problemler” e"itimi kalabal!k
bir asistan (80 ki#i) kat!l!m! ile gerçekle#ti ve e"itimcilerin
verdi"i bilgiler bak!m!nda doyuruculu"u ile ak!llarda kalan bir
e"itim etkinli"i oldu.

$stanbul #ubesi olarak Bahar dönemi e"itim etkinliklerine farkl!
ve yeni bir konu ile ba#lang!ç yap!ld!. 7 Mart 2012 tarihinde Dr.
Hakan Atalay taraf!ndan “ ” isimli e"itim verildi.
Kay!tl! 75 ki#inin kat!ld!"! bu e"itimde konu#mac! Hakan Atalay
kat!l!mc!lara nöropsikanaliz, zihin kuram!, ayna nöronlar,
sosyal zihin, empati gibi kavramlar! doyurucu ve anla#!l!r bir
biçimde aktard!. Toplant! tart!#ma k!sm!nda kat!l!mc!lar!n soru
ve katk!lar!yla bilgi bak!m!ndan daha da yo"unla#t! ve
zenginle#ti. Sadece asistan üyelerimizin de"il uzman ve
akademisyen üyelerimizin de ilgisini çeken bu etkinlik asistan
d!#! üye kat!l!m!n!n en fazla oldu"u e"itim etkinli"i olarak
ak!llarda kald!.

Bahar dönemi etkinliklerinin ikincisine yine ülkemiz için yeni
ve ilgi uyand!ran bir e"itim konusu ile ba#land!. 11 Mart
2012’de Prof. Dr. Cem Kaptano"lu “

isimli e"itimi verdi. 76 ki#inin kat!ld!"! bu e"i-

Cinsel %"lev
Bozukluklar!

Hipnoz Kursu E#itimi

Gebelik ve postpartum dönemde psikiyatrik
problemler

Sosyal Zihin

Ba#lanma kuram! ve
Mentalizasyon”

tim hem konu#mac!s! hem konusu ile tüm e"itim y!l!n!n en çok
ilgi uyand!ran ve konu#ulan e"itimi oldu. Kat!lamay!p
kaç!ranlar!n üzüldü"ü ve #ube yönetiminden devam!n!n
istedi"i bir e"itim etkinli"i olarak ak!llarda kald!. E"itimde
Kaptano"lu, Bowlby ve ba"lanma kuram!n!, Ainsworth bebek
deneylerini ve hayvan deneylerini video kay!tlar! ile ve
zihinle#tirmeyi en anla#!l!r ifadelerle aktard!.

Bahar döneminin üçüncü e"itim etkinli"i 28 Nisan 2012
tarihinde Prof. Dr. Cengiz K!l!ç taraf!ndan verilen “

” e"itimi idi. Bu e"itim
ayn! zamanda önemli bir yabanc! konu"u da konu#mac! olarak
içermesi ile öne ç!kt!. editör
yard!mc!s!, Medical University of South Carolina'dan
psikiyatrik epidemiyolog Prof. Dr. Kathryn M. Magruder de
konuk e"itici olarak kat!ld!. 38 kat!l!mc!n!n bulundu"u bu
e"itimde K!l!ç ve Magruder yeni ara#t!rmac!lara “

”, “ ”
konular!n! kendi deneyimleri !#!"!nda aktard!lar.

Bahar döneminin dördüncü e"itim etkinli"i 17 May!s 2012
tarihinde Prof. Dr. Bengi Semerci taraf!ndan verilen “

” isimli e"itim idi. 60
kat!l!mc!n!n bulundu"u e"itimde Prof. Dr. Bengi Semerci
eri#kin psikiyatri asistanlar!na genel olarak çocuk psikiyatrisi
olgular!na yakla#!mla ilgili temel bilgiler sundu.

TPD $stanbul #ubesi olarak e"itim etkinlerimizin ikinci aya"!
olan “ ” yukar!da belirtildi"i gibi özel
olarak psikanalize ve temel psikanalitik kavramlara ayr!ld!.
Dernek binam!zda gerçekle#tirilen e"itimler, iki haftada bir,
konuk psikanalistin kendi seçti"i bir kavram ya da konu
üzerine konu#mas! ve üyelerle bu konu etraf!nda tart!#!lmas!
#eklinde planland!. Dernek binam!z!n e"itim salonunda
gerçekle#en bu e"itimler genel olarak söyle#i havas!nda geçti.
Her iki hafta bir üyelerimizi farkl! psikanalistlerle bulu#turan bu
e"itim etkinli"i sayesinde üyelerimiz hem çal!#t!klar!
kliniklerde uzak kald!klar! psikanaliz ve psikanalitik yakla#!m
hakk!nda bilgi sahibi olabildiler hem de dernek binam!z! iki
hafta bir de olsa ziyaret etme imkan!na sahip oldular.

Genel olarak “ ” etkinliklerinin amac! ve
hedefleri yukar!da aktard!"!m!z gibiydi. E"itimlerin tarihleri,
konu#mac!lar! ve konu ba#l!klar! ise #u #ekilde oldu:

8 Mart 2012, Psikanalist, Psikiyatrist, I#!l Vahip “
”

22 Mart 2012, Psikanalist, Psikiyatrist, Özden Terba#,
“ ”

5 Nisan 2012, Psikiyatrist, Ra#it Tükel “
” e"itimi verildi.

Kontenjan 40 ki#i idi.

19 Nisan Psikanalist, Klinik Psikolog, Yavuz Erten,
“ ”

3 May!s 2012 Psikanalist, Psikiyatrist Vehbi Keser,
“

”

24 May!s 2012 Psikanalist, Psikiyatrist, Levent Kayaalp
“ ”

Psikiyatri
Yaz!n!nda Yay!nlanmaya De#er Yaz!lar

Journal of Traumatic Stress

ara"t!rma
nas!l yap!l!r bilimsel makale yazman!n incelikleri nelerdir

Çocuk
psikiyatr!n!n olmad!#! yerde ne yapal!m?

Per"embe Bulu"malar!

Per"embe Bulu"malar!

Hastay!
Analitik Kulakla Dinlemek

Bilinçd!"! Fanteziler ve %"levleri

Psikanalitik Kuram
ve Benli#in Savunma Düzenekleri

Öznellik, Anlat!sal Hakikat ve Kurgu

Biliçd!"!na, Dü"lere ve Psikanalitik Uygulamaya ili"kin
Baz! Bilgiler

Çocuk Psikanalizi
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%ube yönetim kurulu üyeleri olarak “ ” et-
kinli"i sayesinde üyelerimiz ile daha yak!n ili#kiler kurma f!rsat!
elde etti"imizi dü#ünmekteyiz. Genel olarak tüm etkinlerimizin
$stanbul’daki üyelerimizle derne"imizi daha da yak!nla#t!rd!"!n!
gözlemlemi# bulunmaktay!z.

Güz ve bahar dönemi e"itim etkinlikleri yan!nda
ile etkinliklerini tüm y!l sürdüren #ubemiz e"itim dö-

nemini de"erli bir yabanc! konu#mac! ile kapatt!. 27 May!s 2012
tarihinde IPA'e ba"l! $PD Türk Psikanaliz Çal!#ma Grubu forma-
tör analistlerinden, Uluslararas! Psikanaliz Birli"i eski genel
sekreteri Alain Gibeault “

” ” isimli sunumuyla kat!l!m-
c!lara bir vakas! üzerinden sembolizasyon süreçlerini anlatt!.

21 Ocak 2012 tarihinde, Dünya Psikiyatri Birli"i (WPA) Genel
Sekreteri Prof. Dr. Levent Kuey "

"
ba#l!kl! bir sunum yapt!. 10-11 Mart 2012 tarihinde Uzm. Dr.
%eref Özer taraf!ndan " " ve
" " e"itimi verildi. 10
Nisan 2012 tarihinde ise Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in
kat!l!m!yla “

” konulu toplant!
düzenlendi.15 May!s 2012 tarihinde ise Prof. Dr Zehra
Ar!kan’!n kat!l!m!yla herkese aç!k “ ”
ba#l!kl! bir toplant! ve psikiyatristlere yönelik “

” konulu bir toplant! yap!ld!.

20.05.2012 tarihinde ise “
” projesi kapsam!nda #ubemiz, Kocaeli Büyük#ehir

Belediyesi, $zmit Bizim Bahçe %izofreni Yak!nlar! Dayan!#ma
Derne"i, VosKocaeli Derne"i, Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri
Anabilim Dal! ve Kocaeli Üniversitesi T!p Fakültesi
ö"rencilerinin kurdu"u”Psikiyatriye $lgi Duyan Ö"renciler” ile
"Bilimsel Ara#t!rma Toplulu"u” gruplar!n!n ortak çal!#mas! ile
#izofreni hastal!"! özelinde ruhsal hastal!klara yönelik
toplumsal bir fark!ndal!k yaratmak amac!yla bir etkinlik
düzenlendi. Bu kapsamda eski model Vosvoslarla #ehir turuna
ç!k!p, sonras!nda kermes/konser/piknik etkinlikleri yap!ld!.

Per"embe bulu"malar!

Per"embe Bu-
lu"malar!

Sembolizasyon ve Psikoz, %nsano#lu-
nun Dramas! %din Ehlile"tirilmesi

Psikopatolojide Güncel Tart!"-
malar: E"ikalt! Durumlar!n Klinik ve Kuramsal Yans!malar!

Uygulamal! Temel Hipnoz Kursu
Olgu Örnekleriyle Psikiyatride Hipnoterapi

Kitlelerin Kimliklerini Yitirmesi Ba#lam!nda Bir
Manipulasyon Arac! Olarak Stratejik %leti"im

Alkol Sorunsa Çözüm Var!
Ba#!ml!l!k

Tedavisinde Destek Gruplar!n!n Yeri

Gerçekler Maskelenmesin Önyarg!s!z
Ya"ans!n

TPD #stanbul Yönetim Kurulu

TPD Kocaeli &ubesi Etkinlikleri

&ubelerimizin�E"itim�Etkinlikleri
TPD Gaziantep &ubesi

TPD Denizli &ubesi

TPD Konya &ubesi

TPD Bolu &ubesi

TPD Diyarbak!r &ubesi

TPD Antalya &ubesi

TPD #zmir &ubesi

TPD Samsun &ubesi

TPD Erzurum &ubesi

TPD Kayseri &ubesi

7 Nisan 2012 tarihinde Uzm. Dr. %eref
Özer taraf!ndan verilen " " ve
" " e"itimi düzenledi.

***

17.03.2012 tarihinde Prof. Dr.Mustafa
Y!ld!z’!n kat!ld!"! '

' konulu bir
etkinlik düzenledi.

***

7 Nisan 2012 tarihinde Prof. Dr. Ömer
Aydemir ve Doç. Dr. Timuçin Oral’!n kat!l!m!yla “

” konulu bir toplant! düzenledi Ayr!ca 5 May!s
2012 tarihinde Doç. Dr. Verda Tüzer’in konuk oldu"u ve
“ ” ba#l!kl! bir sunum
yapt!"! toplant! düzenlendi..

***

5 May!s 2012 tarihinde Uzm. Dr. $lker
Küçükparlak’!n “ ” ba#l!kl!,
Uzm. Dr. Hakan Kara#’!n ise “

” ba#l!kl! konu#malar!n!n yer
ald!"! bir e"itim toplant!s! düzenledi. 2 Haziran 2012 tarihinde
ise Prof. Dr. Mustafa Sercan ve Uzm. Dr. Zeki Öncü’nün e"itimci
oldu"u “ ” Zonguldak’ta düzenlendi.

***

12 May!s 2012 tarihinde Doç. Dr.
Levent Sütçügil’in kat!ld!"! “

” konulu bir toplant! düzenledi.

***

13 Nisan 2012 tarihinde Doç. Dr. Yusuf
Sivrio"lu’nun kat!ld!"! “Geriatrik Depresyon Tan! ve Tedavisi”
konulu bir toplant! düzenledi.

***

11 May!s 2012 tarhinde Uzm. Dr. Ejder
Akgün Y!ld!rm’!n kat!ld!"! "

" konulu bir toplant! düzenledi.

***

26 Ocak 2012 tarihinde Ondokuz May!s
Üniversitesi T!p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal!
ö"retim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Böke’nin sundu"u
" " konulu bir
toplant! düzenledi.

***

Hipnoz ve Hipnoterapi Çal!#ma Birimi
koordinatörü Prof. Dr. M. Kerem Doksat taraf!ndan 28-29 Ocak
2012 tarihlerinde verilen bir hipnoz kursu düzenledi.

***

21 Ocak 2012 günü " "
konulu bir toplant! düzenledi. Toplant!da sunumlar! Doç. Dr.
Do"an Ye#ilbursa ve Uzm. Dr. Hüseyin Soysal yapt!.

Uygulamal! Temel Hipnoz Kursu
Olgu Örnekleriyle Psikiyatride Hipnoterapi

Toplum ruh sa#l!#! merkezinde $izofreni
Hastalar! için Ruhsal ve Toplumsal beceri e#itimi

Psikiyatride
Ölçek Kullan!m!

Psikiyatrik Hastal!klarda Aileye Yakla"!m

Ba#lanma Kuram! ve Evrimsel Boyutu
Ba#lanma ve Ruhsal Bozukluklar!n

Klinik Görünümlerine Yans!malar!

Adli Psikiyatri Kursu

Travma Sonras! Stres Bozuklu#unda
Prolonged Exposure [Pe] Tedavisi [Uzun Süreli Al!"t!rma
tedavisi]

Cinsel sorunlara temel yakla"!m ve
giri"im/tedavi özellikleri

Antipsikotik Seçimi ve Antipsikotik De#i"imi

Adli Psikiyatri

HABERLER !UBELERDEN
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Mecburi�hizmette�cezal!�süre
Anayasa�Mahkemesi�taraf!ndan
iptal�edildi
Atand!"! halde mecburi hizmet yükümlülü"ünü yerine
getirmeyenlere, mecburi hizmeti yapmad!klar! sürenin
yükümlülük süresine eklenmesine ili#kin yasal düzenleme
Anayasa Mahkemesi taraf!ndan iptal edildi. $ptal Karar!
7.2.2012 tarihinde yürürlü"e girdi.

Mahkeme karar!nda, yasal düzenlemedeki bu cezal! süre uy-
gulamas!n!n ülke ko#ullar!ndan kaynaklanan zorunlu bir du-
rum olmad!"!, sadece ki#ilere yapt!r!m uygulanmas! amac!-
n!n bulundu"u saptamas! yap!larak, “

” #eklinde de"erlendirilmi#tir.

Bu durumda, tabiplerin mecburi hizmet süreleri atand!klar!
yer için belirlenmi# süreler kadard!r. Bu sürelerin ceza ama-
c!yla artt!r!lmas! mümkün de"ildir. Halen mecburi hizmet yü-
kümlülü"ünün cezal! sürelerini yerine getirenler bak!m!ndan
mecburi hizmet süresi tamamlanm!# say!lacakt!r.

söz konusu ilave edilen
süreler zarf!nda tabiplerin ve uzman tabiplerin zorunlu hiz-
met ile yükümlü k!l!nmalar!, Anayasa’n!n 18. maddesinde ön-
görülen zorla çal!"t!rma yasa#! kapsam!na girmektedir. Zorla
çal!"t!rma yasa#!n!n ihlal edilmesi ise Anayasa’n!n 48. madde-
sinin güvence alt!na ald!#! çal!"ma ve sözle"me hürriyetinin
özüne aç!k bir müdahale niteli#i ta"!makta ve bu hürriyetin
ortadan kald!r!lmas! sonucunu do#urmaktad!r. Bu nedenlerle,
itiraz konusu kurallar Anayasa’n!n 18. ve 48. maddelerine
ayk!r!d!r. %ptali gerekir.

Üyelerimizin�uzmanl!k�alan!
d!%!nda�acil�nöbetleri�tutmak
durumunda�b!rak!lmalar!
hakk!nda
Baz! üyelerimizin uzmanl!k alan! d!#!nda acil nöbetleri tutmak
durumunda b!rak!ld!"! duyumu üzerine derne"imiz avukat!n-
dan al!nan hukuki görü#ü bilgilerinize sunar!z.

Bu görü#le uyumlu olmayan uygulamalarla kar#!la#an meslek-
ta#lar!m!z!n derne"imizi bilgilendirmelerini rica ederiz.

Sayg!lar!m!zla.

Nöbet tutturulan asistan/ ara#t!rma görevlileri t!pta uzmanl!k
e"itimi gören ö"rencilerdir. T!pta ve Di#hekimli"inde
Uzmanl!k E"itimi Yönetmeli"i’nin 4/1-l maddesine göre
uzmanl!k ö"rencileri “Kurumlar!ndaki kadro ve pozisyonlar!
ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanl!k
e"itimi gören ki#iler” olarak tan!mlanm!#t!r. Yönetmeli"in; 26.
maddesinin 3. f!kras! uyar!nca uzmanl!k ö"rencileri e"itim
sorumlusunun gözetim ve denetiminde ara#t!rma ve e"itim
çal!#malar!nda ve sa"l!k hizmeti sunumunda görev alabilir.
Ayn! maddenin 2. f!kras! uyar!nca da uzmanl!k e"itimi
uygulamas!ndan say!lmayan i#lerde görevlendirilemezler.
Uzmanl!k ö"rencilerinin e"itim ald!klar! kurumlardaki nöbet
ve çal!#ma düzenlerinin Yönetmelikle düzenlenen bu temel
kurallara göre belirlenmesi gerekmektedir.

Bu kurallar uyar!nca asistanlara kendi alanlar!nda e"itim
sorumlusu gözetimi olmaks!z!n nöbet tutturulmas! hukuka
ayk!r! oldu"u gibi uzmanl!k e"itimi ile ilgisi bulunmayan
hizmetlerde nöbet tutturulmas! da mevzuata ayk!r!d!r. T!pta ve
Di# Hekimli"inde Uzmanl!k E"itimi Yönetmeli"inin 7/ç
maddesi uyar!nca T!pta Uzmanl!k Kurulu taraf!ndan 21-22-
23.06.2010 gün ve 82 say!l! Karar ile T!pta Uzmanl!k dallar!n!n
rotasyonlar! ve süreleri belirlenmi#tir. Örne"in bu rotasyon
kararlar!na göre acil t!p uzmanl!k dal!na yönelik bir rotasyonu
bulunmayan dallarda uzmanl!k e"itimi görenlerin acil
servislerde nöbetçi hekim olarak görevlendirilmesi de
mevzuata ayk!r!d!r. Çünkü bu tür uygulamalar uzmanl!k
e"itimi uygulamas!ndan say!lan i#ler kapsam!nda yer
almamaktad!r.

Sonuç olarak uzmanl!k e"itimi gören asistanlar, kendi
uzmanl!k e"itimleri kapsam!nda ve ancak e"itim
sorumlusunun nezaretinde uygulama yapabilirler, onlara bu
kapsamda nöbet tutturulabilir.

Acil Sa"l!k Hizmetleri Yönetmeli"inin 15. maddesinin b)
f!kras!nda acil servislerdeki acil sa"l!k hizmetlerinin uzman
tabip sorumlulu"unda, acil sa"l!k hizmetleri konusunda
e"itim görmü#, tecrübeli ve yeter say!da tabibin, hem#irenin
ve di"er personelin de kat!l!m! ile bir bütün olarak yürütülecek

TPD Merkez Yürütme Kurulu

A. Asistan Hekim Nöbetleri

B. Uzman Hekimlerin Acil Servis Nöbetleri

#ekilde organize edilmesi gerekti"i belirtilmi#tir. Burada
sözü edilen uzman tabip “Acil T!p Uzman!” olan tabiptir.

Yatakl! Tedavi Kurumlar! $#letme Yönetmeli"inin 42.
maddesinde ise uzman durumu müsait olan kurumlarda
lüzum görülen bran#lar için normal nöbete ilave olarak
ayr!ca acil nöbeti konulabilece"i belirtilmi#tir. Ancak
buradaki acil nöbeti acil servis sorumlu uzman! olarak nöbet
de"il, uzmanl!k alan! ile ilgili acil hastalara konsültan hekim
olarak hizmet vermeyi içeren nöbet türüdür.

Acil Sa"l!k Hizmetleri Yönetmeli"i uyar!nca Acil T!p Uzman!
hekimin bulunmad!"! yerlerde acil serviste görevlendirilecek
nöbetçi tabiplerin mutlaka acil sa"l!k hizmetleri konusunda
e"itim görmü#, tecrübeli bir tabip olmas! gerekir. Yine bu
hizmetlerde görevlendirilecek hekimlerin ba#ka bir nöbet
türüne dahil edilmesi Yatakl! Tedavi Kurumlar! $#letme
Yönetmeli"ine ayk!r!d!r.

Bu düzenlemeler uyar!nca acil servislerde görev yapan
hekimlerin sa"l!k kurulu#lar!ndan ayr!lmas!, kadro
yetersizli"i vb. gerekçelerle acil sa"l!k hizmetleri konusunda
e"itimi ve tecrübesi olmayan uzman hekimlerin acil servis
nöbetçi tabibi olarak görevlendirilmesi hem hukuka hem de
sa"l!k hizmetlerinin gereklerine ayk!r!d!r. Ayn! #ekilde uzman
hekimin e"itimi ve tecrübesi bulunsa bile servis, bran# vb.
di"er nöbet türleri ile birlikte acil servis nöbeti tutturulmas!
da hukuka ayk!r!d!r
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Hastanelerden�Psikiyatrik
Hastalar!n�Bilgilerinin�#stenmesi
Hakk!nda

Sayg!de"er�Meslekta#lar!m!z,

Üyelerimizden ald!"!m!z bilgi do"rultusunda psikiyatri klinik-
lerinden gerek Sa"l!k Müdürlükleri gerekse di"er kanallar
arac!l!"!yla hasta bilgilerinin talep edildi"i ö"renmi# bulun-
maktay!z. Konu ile ilgili, TPD-MYK, üyelerimizle payla#!lmak
ve ilgili makamlara iletilmek üzere inceleme ba#latm!#t!r. Bu
amaçla görevlendirilen,

koordinatörü ve
Türkiye Psikiyatri Derne"i Avukat!
taraf!ndan haz!rlanan metni bilgilerinize sunar!z.

*

Psikiyatri Uzman! üyelerimizden edinilen bilgilere göre, $l
Sa"l!k Müdürlükleri taraf!ndan hastanelerden; hastanede
tedavi gören "

" ve “ ” ad!,
soyad!, ikamet adresi, irtibat telefonunun “

” kapsam!nda Toplum Sa"l!"! Merkezi’ne bildirilmesi
istenilmektedir.

Bu çal!#malar ile Toplum Destekli Polislik Hizmetleri
Yönetmeli"i kapsam!nda bölge sorumluluk rehberi ad!
alt!nda bir rehber olu#turularak suçun önlenmesi ve
suçlular!n yakalanmas! çal!#malar!nda kullan!lmak üzere
bilgi topland!"! dü#ünülmektedir. Hastanelerden istenilen
hasta bilgilerinin söz konusu yönetmeli"in 65. Maddesi 1.
bendinde tan!mlanan sa"l!k kuru-lu#lar!yla i#birli"i
kapsam!nda de"erlendiril-di"i anla#!lmaktad!r.

Psikiyatrik tedavi gereksinimi olan alkol-madde ba"!ml!lar!
ve ak!l hastalar!n!n kimlik ve adres bilgilerinin, “potansiyel
suçlu” olarak izlenmek üzere topland!"! sonucuna varmak
a#!r! bir yorum olmayacakt!r.

Bilindi"i gibi genel sa"l!k hizmetlerinden yararlanma
bak!m!ndan psikiyatrik hastalar çe#itli nedenlere dezavantajl!
durumdad!r. Öte yandan toplumda psikiyatriye dönük
olumsuz ön yarg! nedeniyle birçok psikiyatrik hasta ve madde
ba"!ml!s! tedaviye ba#vurmaktan kaç!nmaktad!r. Sa"l!k
Bakanl!"!’n!n, bir yandan ruh hastal!klar! için olanaklar!
geni#letme çabas! içindeyken, öte yandan tedavi
ba#vurusundan kaç!nma tutumunu güçlendirecek böyle bir
ad!m! atmas! son derece sak!ncal!d!r.

Ruh hastal!klar! bulunan ki#ilerin suç i#leme oranlar! toplum
genelinden farkl! olmad!"! halde, psikiyatrik hastalar!n
“potansiyel suçlular” olarak polis kayd!na al!nmas!
hastalar!m!z!n bilgilerinin gizlili"ine ili#kin haklar!n! ihlal
etmektedir.

Ne yaz!k ki 663 say!l! Kanun Hükmünde Kararname’nin 16.
Maddesi hekimleri ile “

” zorunda
b!rak!rken, 47. Maddesi ile hastalar!n ki#isel bilgilerin

Psikiyatride %nsan Haklar! ve Etik
Çal!"ma Birimi

uyu"turucu, uyar!c! veya uçucu maddeler ile
alkol ba#!ml!l!#! bulunan ki"iler ak!l hastalar!n!n

Bölge Sorumluluk
Rehberi

gizli dahi olsa bütün belge, defter ve
bilgileri talep edildi#i takdirde ibraz etmek, …

Prof. Dr. Mustafa Sercan
Ziynet Özçelik

gizlili"ini güvence alt!na alacak s!n!rlar çizilmeden Sa"l!k
Bakanl!"! ve ba"l! kurulu#lar!na “

” verilmi#tir.

Oysa sa"l!k kurulu#lar!nda kay!tl! kimlik, adres ve t!bbi
bilgileri hukuken ki#isel bilgi kapsam!ndad!r. Yurtta#lar!n
ki#isel bilgilerinin gizlili"i temel haklar!d!r.

- Anayasa’n!n 20. Maddesiyle özel ya#am!n gizlili"i
koruma alt!na al!nm!#t!r. Özel bilgiler ki#inin r!zas! veya
yarg!ç karar! olmaks!z!n kullan!lamaz.

- Avrupa $nsan Haklar! Sözle#mesi ve Avrupa $nsan
Haklar! Mahkemesi Kararlar!na göre ki#isel bilgi olarak
t!bbi bilgi ve verilerin t!bbi i#lemler d!#!nda ba#ka kurum
ya da ki#ilerce toplanmas! ve kullan!lmas! özel ya#am
gizlili"inin ve ki#ilik haklar!n!n aç!kça ihlalidir.

- Avrupa Birli"i Temel Haklar %art!’n!n 8.maddesinde
“Herkes kendisini ilgilendiren ki#isel verilerin
korunmas! hakk!na sahiptir.” kural!na yer verilirken
Dünya Tabipleri Birli"i taraf!ndan 1981 y!l!nda
yay!mlanan Lizbon Hasta Haklar! Bildirgesi’nde ise
“Hasta hekimden, tüm t!bbi ve özel hayat!na ili#kin
bilgilerin gizlili"ine sayg! duyulmas!n! bekleme hakk!na
sahiptir” ilkesine yer verilmi#tir.

- 2003 y!l!nda ülkemizde de onaylanarak yürürlü"e giren
Biyoloji Ve T!bb!n Uygulanmas! Bak!m!ndan $nsan
Haklar! ve $nsan Haysiyetinin Korunmas! Sözle#mesi,
Hasta Haklar! Yönetmeli"i’nin ‘Bilgilerin Gizli Tutulmas!’
ba#l!kl! 23. maddesi, Hekimlik Meslek Eti"i Kurallar!’n!n
5. ve 9. maddesi ve T!bbi Deontoloji Tüzü"ü’nün 4.
Maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 46. Maddesi
hekimlerin s!r saklama yükümlülü"ünü düzenlemektedir.

Sa"l!k kurulu#lar!na ba#vuran psikiyatrik hastalar!n çekince
duymadan sa"l!k hizmeti alabilmeleri bu tedavileri ile ilgili her
türlü bilginin gizlili"inin sa"lanmas!na ba"l!d!r. Bu nedenle;

- Sa"l!k Bakanl!"!’na “
” veren 663 say!l! KHK’nin 47. Maddesi’nin

kald!r!lmas!n! talep ediyoruz.

- Sa"l!k Bakanl!"!’n! ve Sa"l!k Müdürlüklerini “ak!l hastas!
ve uyusturucu-uyar!c! madde ba"!ml!s!” ki#ilerin kimlik,
adres ve sa"l!k bilgilerinin toplanmas! ve emniyet
te#kilat!na gönderilmesi uygulamas!n! durdurmaya,

- Hastane yöneticisi, ruh sa"l!"! ve hastal!klar! uzman!,
klinik yöneticisi meslekta#lar!m!z! yasalar, yönetmelikler,
uluslararas! sözle#meler, meslek etik kurallar!
çerçevesinde hastalar!m!z!n tedavi ve mahremiyet
haklar!n! korumak için yöneticileri, Sa"l!k Müdürlü"ü’nü
uyarmaya davet ediyoruz.

bütün kamu ve özel sa#l!k
kurum ve kurulu"lar!ndan; sa#l!k hizmeti alanlar!n, ald!klar!
sa#l!k hizmetinin gere#i olarak ilgili sa#l!k kurum ve
kurulu"una vermek zorunda olduklar! ki"isel bilgileri ve bu
kimselere verilen hizmete ili"kin bilgileri her türlü vas!tayla
toplama, i"leme ve payla"ma yetkisi

hastalar!n kimlik ve adres bilgilerini
toplama yetkisi

12.03.2012

TPD Merkez Yürütme Kurulu
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Türkiye'de�Hekimlerin�Meslek
Örgütünün�Ba"!ms!zl!"!na�Sald!r!

Say!n Dr. Tunç Alk!n,

Bildi"iniz gibi 2 Kas!m 2011tarihinde ç!kart!lan 663 say!l! Ka-
nun Hükmünde Kararname ile Türk Tabipleri Birli"i'nin Yasa-
s!'ndan "

" ibaresi ç!kart!ld! ve Sa"l!k Bakan!'n!n karar
alma ço"unlu"undan da fazla üyeyi tek ba#!na atad!"! '

' olu#turularak, Türk Tabipleri Birli"i (TTB)
ve di"er sa"l!k mesle"i örgütlerinin yetkileri ile yüksekö"-
retim kurumlar!n!n pek çok yetkisi bu kurula verildi. TTB bu
kayg! verici geli#meleri Dünya Tabipleri Birli"i'nin (DTB)
gündemine ta#!d! ve uluslararas! hekim meslek örgütlerinin
dayan!#mas!n!n ilk ad!m! olarak DTB Genel Sekreteri; Kurucu
Üyeleri'ne, Konsey Üyeleri'ne, Konsey Dan!#manlar!'na ve
DTB görevlilerine, "

" ba#l!kl! gönderdi"i metin a#a"!dad!r.

Sayg!lar!m!zla,

***

De"erli Meslekta#lar!m,

Geçen y!l!n sonunda ve bu y!l!n ba#!nda,
Dünya Tabipler Birli"i olarak, hekim meslek
örgütünün ba"!ms!zl!"!na yönelik olarak
hükümetler taraf!ndan yürütülen ve yasal
düzenlemeleri de içeren kayg! verici
geli#melerden haberdar olduk. Bunlar
aras!nda Slovakya hükümetinin hekim
sendikas!n! güçsüzle#tirme müdahalesi,
Polonya'da ç!kart!lan bir yasa ile sa"l!k
hizmetlerinin yönetsel bo#luklar! sonucunda
ortaya ç!kan mali sorunlardan hekimlerin
sorumlu tutulmas! (bu konuya ayr! bir mesaj
ile tekrar de"inilecektir) ve en ciddi olan! da
Türkiye'de hükümetin Türk Tabipleri
Birli"i'nin temel i#levlerini ve rollerini
ortadan kald!rma giri#imidir.

Türk Tabipleri Birli"i, hükümetin meslek örgütünün i#lev ve
rollerini ele geçirmesine kar#! mücadelelerinde Dünya
Tabipler Birli"i'ne üye birliklerin deste"ini talep etmektedir.
Türk Tabipleri Birli"i #öyle demektedir: "2011 y!l! Nisan
ay!nda, genel seçimler öncesi, yasama organ! olan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu'na 6 ay süreyle s!n!rl! bir
alanda düzenleme yapma yetkisi vermi#tir. Bakanlar Kurulu
ise; yetki yasas!n!n konusunun ve kapsam!n!n d!#!na ç!k!p,
Türk Tabipleri Birli"i'ni i#levsizle#tirmeye yönelik
düzenlemeler ba#ta olmak üzere sa"l!k alan!n! bütünüyle
etkileyen 663 Say!l! Kanun Hükmünde Kararname'yi kabul
ederek 2 Kas!m 2011 tarihinde yürürlü"e koymu#tur. 663
say!l! Kararname ile; Türk Tabipleri Birli"i'nin kurulu#
yasas!nda yer alan "tabipli"in kamu ve ki#i yarar!na uygulan!p

tabipli#in kamu ve ki"i yarar!na uygulan!p geli"tiril-
mesini sa#lamak

Sa#l!k
Meslekleri Kurulu

Türkiye'de Hekimlerin Meslek Örgütünün
Ba#!ms!zl!#!na Sald!r!

Türk Tabipleri Birli"i

13.01.2012

geli#tirilmesini sa"lamak" amac! ortadan kald!r!lm!#t!r.

Sa"l!k Bakan!'n!n karar alma ço"unlu"undan da fazla üyeyi
tek ba#!na atad!"! 'Sa"l!k Meslekleri Kurulu' olu#turulmu#,
TTB ve di"er sa"l!k mesle"i örgütlerinin yetkiler ile yüksek
ö"retim kurumlar!n!n pek çok yetkisi bu kurula verilmi#tir.
Sa"l!k Meslekleri Kurulu'na; sa"l!k mesleklerinde e"itim müf-
redat!, mesleki alan ve dal belirlemesi gibi mesleki düzenle-
melerde ve istihdam planlamalar!nda görü# bildirmek, mes-
lek mensuplar!n!n mesleki yeterlilik ve etik e"itimi ile e"itim-
lerin süresine ve müfredat!na karar vermek, yeterlilik ölç-
mek, ba#ar!s!z olanlar! görevden almak; mesleki etik kuralla-
r!n! belirlemek, etik kurallar!na uymayan hekimler hakk!nda
soru#turma açmak, kusurlu bulduklar!na üç y!la kadar geçici
ya da ö ;mür boyu meslekten men dahil disiplin yapt!r!m!
uygulamak gibi yetkiler verilmi#tir. $laç, t!bbi cihaz ve
ürünlerin d!#!nda kalan alanlarda da yap!lacak klinik
ara#t!rmalar!n yap!lma izninin ve bu ara#t!rmalar!n
denetimine yönelik yetkiler de Sa"l!k Bakanl!"!'na verilmi#,
Bakanl!k üniversitelerin yürüttükleri bilimsel çal!#malar
üzerinde belirleme ve denetleme yetkisine sahip olmu#tur.

Niteli"i gere"i yüksekö"retimin alan!na
giren t!pta uzmanl!k ve yan dal uzmanl!"!
e"itimi ile ilgili olarak; "

" yetkisi
de Sa"l!k Bakanl!"!'na verilmi#, yüksek
ö"retimin akademik özerkli"i ile bilimsel
özgürlü"üne müdahale yetkisi tan!nm!#t!r.

Hekimler dahil lisans ve lisans üstü e"itimle
yeti#en bütün sa"l!k çal!#anlar!n!n hangi
alanlarda sertifika e"itimi alacaklar!n!, bu
e"itimin içeri"ini ve bu e"itimi kimlerin
verece"ini belirleme ve sertifika düzenleme
yetkisi de yüksek ö"retim kurumlar! ve mes-
lek örgütleri d!#lanarak Sa"l!k Bakanl!"!'na
verilmi#tir. Ayn! #ekilde bütün sa"l!k çal!#an-
lar!n!n alacaklar! e"itimleri kredilendirme,
izleme ve denetleme yetkisi de Bakanl!"a
verilmi#tir. Ne yaz!k ki, yasama organ!n
yetkilerini yok sayarak anayasaya ayk!r!
kanun gücünde kararname ç!kar!lma-s!,
ülkedeki yönetimin demokratik de"il tota-
liter bir yönelimi oldu"unu ortaya koyma-

ktad!r. TTB ile di"er meslek örgütlerinin kanunlar!nda ve sa"-
l!k alan! ile ilgili yüksekö"retim alan!nda yap!lan de"i#iklik-
lerle, hükümet politikalar!yla uyumlu tav!r almayan meslek
kurulu#lar!n!n ve ö"retim üyelerinin bask! grubu olma
özellikleri sindirilmeye, i#levleri bo#alt!lmaya çal!#!lmaktad!r

DTB, meslekta#lar!m!z!n mesleki ba"!ms!zl!klar!n!n ve mes-
le"in kendini denetleme yetkisinin korunmas! konular!nda
nas!l destek sunabilece"ini TTB ile birlikte de"erlendirmek-
tedir. Sizleri bilgilendirmeye devam edece"iz.

$çten sayg!larla,

T!pta uzmanl!k e#i-
timi ile ilgili i" ve i"lemleri yürütmek

11.01.2012

Dünya�Tabipler�Birli"i�Genel�Sekrereri�Dr.�Otmar
Kloiber

Hekim�meslek

örgütünün

ba"!ms!zl!"!na

yönelik�olarak

hükümetler

taraf!ndan

yürütülen�ve

yasal

düzenlemeleri�de

içeren�kayg!�verici

geli#melerden

haberdar�olduk.
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Genç�Hekimler�Hatay'da
Mecburi�Hizmet�Zirvesi�#Çin
Topland!

Türkiye�Büyük�Sa"l!k�Hakk!
Meclisi�Ankara’da�Topland!

Türk Tabipleri Birli"i Uzmanl!k Dernekjleri E#güdüm Kurulu
(TTB-UDEK) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çal!#ma
Grubu (AGUH) taraf!ndan Hatay Tabip Odas! ev sahipli"inde
ve i#birli"inde 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da yap!lan
Mecburi Hizmet Zirvesi sürecinde ve sonras!nda TTB-UDEK
arac!l!"! ile TTB-Hukuk Bürosuna ula#an mecburi hizmet ile
ilgili sorulara yan!t üretmek ve bu yan!tlar! hekim kamuoyu
ile payla#abilmek için MECBUR$ H$ZMET UYGULAMASI:
SORULAR VE YANITLARI doküman! haz!rland!.

Konu ile ilgili sorular ve yan!tlar! doküman!n!n yan!s!ra
sunum, vb. materyallere www.ttb.org.tr/udk adresinden
ula#abilmektedir.

Sayg!lar!m!zla

Türkye Büyük Sa"l!k Hakk! Meclisi (TBSHM) aç!l!# töreni, 11
Mart 2012 Pazar günü Ankara’da Ahmet Taner K!#lal! Spor
Salonu’nda gerçekle#tirildi. Törene, 38 ilin sa"l!k hakk!
meclisi, çok say!da meslek örgütü, sendika, siyasi parti ve
hasta hakk! derneklerinden temsilciler kat!ld!.

TBSHM, sa"l!k alan!nda ya#anan süreçle ve sa"l!kta dönü#üm
ad! alt!nda yürütülen uygulamalarla mücadeleye dönük olarak
kararlar ald!. Al!nan kararlar toplant!n!n sonunda sonuç
bildirgesi olarak aç!kland!. Sonuç bildirgesinde, tüm
emekçiler, halk!n örgütlü kurumlar! “

”ne kat!lmaya davet edildi. Meclis
çal!#malar!na daha fazla yerle#im biriminde ve daha kapsay!c!
yeni meclislerin olu#turulmas! amac!yla devam ediyor.

Türk�Tabipleri�Birli"i�Uzmanl!k�Dernekjleri�E%güdüm
Kurulu�(TTB-UDEK)�Asistan�ve�Genç�Uzman�Hekimler
Çal!%ma�Grubu�(AGUH)

Herkese E"it, Paras!z
Sa#l!k Birle"ik Mücadelesi

Yitirdiklerimiz

Celal Çal!ku%u

Co%kun Kesepara

Meslekta#!m!z Dr. Celal Çal!ku#u
26.01.2012 günü hayat!n! kaybet-
ti. 27.01.2012 günü Bak!rköy
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve
Sinir Hastal!klar! Hastanesi'nde
yap!lan törenin ard!ndan naa#!

memleketi Ke#an'da topra"a verildi.

Dr. Çal!ku#u, 1968 y!l!nda Edirne, Ke#an’da do"du. 1991 y!l!nda
$.Ü. $stanbul Cerrahpa#a T!p Fakültesinden mezun oldu. 1991-
1993 y!llar!nda, Erzurum Narman %ekerli Sa"l!k Oca"! ve
Edirne Uzunköprü Harmanl! Sa"l!k Oca"!’nda pratisyen
hekim olarak görev yapt!. Hayat!n!n en güzel dönemlerinden
biri olarak tan!mlad!"! psikiyatri ihtisas!n! $stanbul
Üniversitesi T!p Fakültesi’nde tamamlad!. 1998 y!l!nda
Bak!rköy Ruh ve Sinir Hastal!klar! Hastanesi’ne psikiyatrist
olarak atand!. Bir süre Silivri Devlet Hastanesi’nde görev yapt!.
Halen Bak!rköy Ruh Sa"l!"! ve Sinir Hastal!klar! E"itim ve
Ara#t!rma Hastanesi’nde görev yapmakta idi.

Meslekta#!m!z!n bu ani vefat! kar#!s!nda üzüntülerimizi dile
getirirken, çal!#ma arkada#lar!, meslek camiam!za, yak!nlar!
ve ailesine ba# sa"l!"! dileriz.

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde çal!-
#an meslekta#!m!z! 19 May!s
2012 günü kaybettik.

Meslekta#!m!z!n bu ani vefat!
kar#!s!nda üzüntülerimizi dile
getirirken, çal!#ma arkada#lar!,
meslek camiam!za, yak!nlar! ve
ailesine ba# sa"l!"! dileriz.



KONGRE�DUYURULARI

Kitaplara�ula!mak�için:

www.psikiyatri.org.tr

0�312�468�74�97

Yeni�TPD�Kitaplar"�#çin

Kitapl!"!n!zda
Yer�Aç!n
S"radaki�kitaplar"m"z

48.�Ulusal�Psikiyatri�Kongresi’nde
TPD�masas"nda

Ba!"ml"l"k
Tedavi�K"lavuzu,�Kad"n�Ruh�Sa!l"!"

TPD�Kongrelerini

Takviminize
#$aretlediniz�mi?

19.�Ulusal�Sosyal�Psikiyatri�Kongresi
5-8�Eylül�2012�-�Edirne
Trakya�Üniversitesi�Balkan�Kongre
Merkezi
Www.sosyalpsikiyatri2012.org
[Türkiye�Sosyal�Psikiyatri�Derne!i
#$birli!iyle]

13.�Psikiyatri�Güz�Okulu
1-5�Eylül�2012�-�Denizli
Pamukkale�Üniversitesi�Kongre�ve
Kültür�Merkezi
Www.psikiyatri.org.tr

7.�Uluslararas!�Ruhsal�Travma
Toplant!lar!
30�Kas"m�-�2�Aral"k�2012�-�#stanbul
Www.ruhsaltravma2012.org

Cinsellik�ve�Cinsel�Tedaviler�IX.
Ulusal�Kongresi
20-22�Aral"k�2012�-�#stanbul
Harbiye�Askeri�Müzesi
www.cetadkongre2012.org
[CETAD�#$birli!iyle]

48.�Ulusal�Psikiyatri
Kongresi

9-13�Ekim�2012
Atatürk�Kongre�ve�Kültür

Merkezi�-�Bursa
www.upk.psikiyatri.org.tr


