
Y I L D A  Ü Ç  S AY I  YAY I M L A N I R  

Ü Y E L E R E  Ü C R E T S İ Z  G Ö N D E R İ L İ R

TÜRKİYE
PSİKİYATRİ
DERNEĞİ

Türkiye
Psikiyatri
Derneği
Bü l t e n iT

P
D

Cilt 12 • Sayı 3  • 2009  

ISSN 1308 - 3279

•  Joseph Beuys, Imi Knoebel, Katharina Sieverding ve 
Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi

•  Psikiyatri Eğitiminde “Gizli Müfredat” mı Var?

•  Poliklinikte Bilişsel Davranışçı Terapi



Türkiye
Psikiyatri
Derneği
Bü l t e n iT

PD

Türkiye Psikiyatri Derneği adına sahibi

Doğan Yeşilbursa

Yazı İşleri Müdürü 

Burhanettin Kaya

Yayın Kurulu

Tunç Alkın, Çezar Atasoy,  
Agah Aydın, Ayşe Devrim 
Başterzi, Tolga Binbay,  
Neşe Direk, Altan Eşsizoğlu,  
İnci Özgür İlhan, Umut Karasu, 
Onur Özalmete,Mustafa Sercan, 
Halis Ulaş, Doğan Yeşilbursa,  
Ejder Akgün Yıldırım, İrem Yıldız, 
Mehmet Yumru, Şahika Yüksel  
 
   
Yazışma adresi

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

Bülten ile ilgili iletişim, geri bildirim,  
haber, duyuru ve görüş yazıları için: 

Doç. Dr. Burhanettin Kaya   
TPD Bülteni Yayın Yönetmeni
E-posta: burha65@yahoo.com

Tasarım ve Uygulama
BAYT Bilimsel Araştırmalar
Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.
Tel.     0-312 431 30 62
Faks   0-312 431 36 02
E-posta: info@bayt.com.tr
www.bayt.com.tr

Baskı
Miki Matbaacılık Ltd. Şti.
Matbaacılar Sitesi, 560, Sk, No:27, 
İvedik, Ankara
Tel.  0-312 395 21 28

Baskı tarihi:  30 Ocak 2010

İçindekiler

YILDA ÜÇ SAYI YAYIMLANIR

ÜYELERE ÜCRETSİZ GÖNDERİLİR

Cilt 12 • Sayı 3  • 2009 

ISSN 1308 - 3279 1  Sunu

3  DOSYA (Psikiyatri, Eğitim ve Zorunlu Hizmet)
•  Joseph Beuys, Imi Knoebel, Katharina Sieverding ve  

Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi
•  Psikiyatri Eğitiminde “Gizli Müfredat” mı Var? 
•  Poliklinikte Bilişsel Davranışçı Terapi
•  Kozan’da Mecburi Hizmette Geçen 13 Ayın Ardından İzlenimler

13  Psikiyatri Dünyasından
•  AŞ-DER Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği

15  Psikiyatri ve Sanat
 •  Psikiyatri ve  Sinema “Acı Çikolata”

19  Basın Açıklamaları
•  Ruh Sağlığı Yasası: Herkes için, Yaygın, Ulaşılabilir Ruh Sağlığı Hizmeti
•  Eşdeğer İlaç Uygulaması ile İlgili Düzenleme Konusunda TPD’nin Görüşü 
•  Yanlış Tedaviler Cinselliği Daha da Bozuyor, Cinsel Sorunda Doğru Adres
•  25 Kasım Uyarı Eylemi ile İlgili Basın Açıklaması
•  Basın ve Hekimlik Uygulamaları Hakkında Basın Açıklaması
•  Hekime Yönelik Şiddet Önlenmelidir

27  Haberler
 Dernekten
 •  TPD Temel Asistan Eğitimi İstanbul’da Çatalca Durusupark Otelde Yapıldı
 •  TPD 8. Merkez Olağan Genel Kurulu Yapıldı
 •  TPD 18 Kasım Mitingine TPD Pankartıyla katıldı
 •  TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülü 2009 için Başvuru Süreci Başladı
 •  TPD MYK 2007-2009 Çalışma Raporu

 Şubelerden
 •  Adana Şubesi 2007-2009 Dönemi Faaliyet Raporu 
 •  Ankara Şubesi 2007-2009 Dönemi Faaliyet Raporu
 •  Antalya Şubesi Etkinlikleri ve Geleceğe Yönelik Planlar
 •  Bursa Şubesi 2007-2009 Etkinlikleri 
 •  Bolu Şubesi Etkinlikleri
 •  Diyarbakır Şubesi 2008-2009 YK Raporu
 •  Edirne Şubesi 2007-2009 Etkinlikleri 
 •  Erzurum Şubesi Etkinlikleri
 •  Eskişehir Şubesi 2007-2009 Dönemi Etkinlikleri
 •  İstanbul Şubesi Etkinlikleri 
 •  İzmir Şubesi Etkinlikleri
 •  Trabzon Şubesi 2008-2009 Dönem Raporu

51  Bilimsel Çalışma Birimlerinden
 •  TPD Nöropsikiyatri BÇB 2008-2009 Raporu 
 •  TPD Psikiyatride Rehabilitasyon BÇB 2008-2009 Raporu
 •  TPD Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar BÇB Raporu 
 •  TPD Anksiyete Bozuklukları BÇB Raporu
 •  TPD Adli Psikiyatri BÇB Raporu 
 •  TPD Kadın Ruh Sağlığı BÇB Raporu
 •  TPD Yeme Bozuklukları BÇB Raporu 
 •  TPD Uyku ve Bozuklukları BÇB Raporu
 •  TPD Grup Psikoterapileri BÇB 2008-2009 Raporu
 •  TPD Bilişsel Davranışçı Terapiler BÇB 2008-2009 Raporu

59  Görev Grupları
 •  TPD Sürücü Belgesi ile İlgili İşlemlerde Psikiyatrik Muayene Yönergesi

62 Haberler / Kongrelerden 
 •  TPD 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara’da Gerçekleştirildi
 •  Bir Panel Tanıtımı: “Problemlere Karşı Etkin Başa Çıkma Yöntemleri”
 •  KDTD 2 Ulusal Kongresi İstanbul’da Yapıldı 
 •  Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarının Altıncısı İstanbul’da Yapıldı 
 •  15. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmirde Gerçekleştirildi  
 •  TTB-UDEK Seçimli 30. Genel Kurulu Yapıldı



 SUNU  

 Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 12, Sayı 3, 2009 | 1

Değerli meslektaşlarımız,

Kasım ayında 2009-2011 yılları arasında görev yapacak 
kurulların seçimi sonrası TPD Bülteni Yayın Kurulu 
çalışmalarını sürdürmek isteyen ve yeni katılan 
arkadaşlarımızla emek vermeyi sürdürecek. Önceki 
dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de her sayıda 
bir dosya konusunun ayrıntılı olarak işlenmesi planlandı. 
Bu sayıdaki dosya konumuzu “Psikiyatri, Eğitim ve Zorunlu 
Hizmet” oluşturuyor. Üyelerimizin büyük çoğunluğunu 
ilgilendiren çalışma koşulları ve uygulama sorunları öncelikli 
çalışma konularımızı oluşturacak.

Yayın kurulumuz bültende psikiyatri ve sanat başlıklı bölümü düzenli olarak sürdürmeyi planladı.  
Bu sayıda psikiyatri ve sinema başlığı ile Dr. Halis Ulaş’ın “Charlie'nin Çikolata Fabrikası” filmine 
ilişkin yazısı yine ilginizi çekecektir.

TPD  merkez ve şubelerinin  etkinliklerini, Merkez Onur Kurulu kararlarını, Bilimsel Çalışma 
Birimlerinin çalışma raporları ve planlamalarını, basın açıklamalarını da bülten aracılığı ile duyurmayı 
sürdüreceğiz. Psikiyatri ile ilgili toplantı duyuruları, kongre ve sempozyumlar, güncel haber başlıkları 
ve bunlara ilişkin değerlendirmeleri sayfalarımızda bulabileceksiniz.
Hepinizin katkılarını bekliyoruz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa
TPD Genel Başkanı



2 | Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 12, Sayı 3, 2009 

 YA Z ARL AR A BİLGİ

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Bülteni yılda üç sayı olarak yayımlanır ve 
dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Her sayıda psikiyatri dünyasından haberlere, TPD 
çalışmalarına ve belirli dosya konularına yer verilir. Bültende yer alacak yazılar dergi 
yayın kurulunca belirlenir. Yayın yönetmeni ve yayın kurulu TPD Merkez Yönetim 
Kurulu’nca atanır. 

Bülten tüm TPD üyelerinin katılımına açıktır. Yayın kurulu TPD üyeleri dışındaki 
kişilerden istenen yazılara da yer verebilir. TPD Bülteni dosyaları, yayın kurulunca 
belirlenecek konularda yazarlara ısmarlanacak yazılardan oluşur. Diğer yazılar ve 
haberler ise üyelerin ya da bilimsel çalışma birimlerinin katkılarından oluşur. 

Bültene gönderilecek yazılarda aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uyulması 
gerekmektedir. 

1.  TPD Bülteni’ne gönderilecek yazıların bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların 
sorumluluğundadır.

2.  TPD Bülteni’nin yayın dili Türkçe’dir.
3.  Yazılarda dipnot kullanılmamalı, açıklamalar yazı içinde verilmelidir.
4.  Dergide yayımlanan yazılar için ücret ya da karşılık ödenmez.
5.  Yazının başlık kısmında yazar(lar) adı ve çalıştığı kurum belirtilmelidir.
6.  Kaynaklar metinde parantez içerisinde numaralandırılarak verilmelidir. 

Örnek: “Yapılan çalışmalar psikiyatrik bozuklukların bireylerin, toplumların ve sağlık 
hizmetlerinin üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ve önümüzdeki yıllarda da bu yükün 
artacağını göstermektedir (1, 2).”

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak kaynaklar başlığı altında metin içerisinde 
geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazar (lar) 
sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Tüm yazarlar belirtilmeli, “ve ark.” 
ibaresi kullanılmamalıdır. Kaynak dergi adlarının kısaltılması Index Medicus’a uygun 
olmalıdır. Index Medicus’ta indekslenmeyen bir dergi kısaltılmadan yazılmalıdır.

Örnekler:
1.  Dergilerdeki makaleler: 
 Lindenmayer JP, Khan A, Eerdekens M, Van Hove I, Kushner S. Long-term safety and 

tolerability of  long-acting injectable risperidone in patients with schizophrenia or schizo-
affective disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2007; 17: 138–44.

2. Kitaptan alıntılar: 
 Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. 

In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of  human cancer. New York: 
McGraw-Hill; 2002: 93-113.  

 Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In Headache. Şrst ed., New 
York: Springer-Verlag, 1988: 45-67.

3. Tezden alıntı için: 
 Yumru M. İkiuçlu bozukluk alt tiplerinde oksidatif  dengesizlik. Yayınlanmamış Uzmanlık 

Tezi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Gaziantep: 2007.

Yazışma adresi
Tunus Cad. No. 59/5, Kavaklıdere, Ankara
Tel. 0-312 468 74 97, 0-312 426 04 53

Bülten ile ilgili iletişim, geri bildirim, haber, duyuru ve görüş yazıları için: 
Doç. Dr. Burhanettin Kaya,  TPD Bülteni Yayın Yönetmeni
E-posta: burha65@yahoo.com



P S İ K İ YAT R İ ,  E Ğ İ T İ M  V E  ZO RU N LU  H İ Z M E T | DOSYA  

 Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 12, Sayı 3, 2009 | 3

Joseph Beuys

6 Eylül – 1 Kasım 2009 tarihinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
sıra dışı bir sanatçı olan Joseph Beuys ve öğrencilerinin eser-
leri sergilendi. Joseph Beuys kısa bir süre tıp eğitimi de alan 
bir sanatçı. 2. Dünya Savaşı sırasında 16 Mayıs 1944`te Kırım 
üzerinde uçarken uçağı düşürülmüş ve kendisi ağır yaralan-
mıştır. Beuys`un yaşamını uçağının düştüğü yerde yaşayan 
göçebe Tatarlar kurtarmış. Tatarların Beuys’un vücudunu 
önce yağ ile kaplayıp sonra keçe ile sarmaladıkları ve bu şekil-
de soğuktan donmasını engelledikleri anlatılır (1). Beuys ba-
zen bu kazanın kurgusal olduğu söylese de, bu kazadan sonra 
hayatı boyunca kafasında keçeden yapılmış bir şapka (yaraları 
saklayan şapka) taşır ve gösterişsiz, doğal ve işlevsel bir mal-
zeme olan keçeyi ve yağı birçok eserinde kullanır. Kurtulmak, 
yaraları sarmak, iyileşmek ve yeniden doğmak eserlerinde var-
lığını sürdüren temalardır. 

Sanatı politik bir eylem aracı olarak tanımlayan Beuys’un per-
formansları kendisinden sonra da etkisini korumuştur. En bi-
linenlerinden birisi 1982’de başlattığı ve kendi ölümünden bir 
yıl sonra 1987’de Berlin’de 7. Documenta sırasında tamamla-
nan “7000 Meşe” dikilmesi projesidir. Bu proje gelenekselleş-
miş ve Türkiye dâhil birçok ülkede çeşitli etkinliklerde bazen 
yüzlerce, bazen binlerce meşe ağacı dikilmiştir. Beuys’a göre 
toplumun en derindeki sorunlarına parmak basmayan, toplu-
mu şekillendirecek güce sahip olmayan sanat, sanat değildir 
(2). En çok bilinen performansı ise Mayıs 1974’teki “I Like 
America and America Likes Me”dir. Bu performansında Beuys 
evinden keçelere sarılmış şekilde çıkar. Bir ambulansla uçağa 
gelir ve New York’a uçar. Burada üzerine Amerika’nın günı-
şığı değmeden New York’taki bir galeride yer alan bir odada, 
keçeye sarılmış halde, çölden yakalanmış Küçük John adlı 
bir Amerikan kır kurduyla üç günden uzun zaman geçirdik-
ten sonra günışığına yakalanmadan ambulansla uçağa döner. 

Küçük John, önce Beuys’u bacağından yaralasa da zaman 
geçtikçe uysallaşır ama Beuys eve “yaralı” döner. Bu perfor-
mansında sonra Beuys “kendimi yalıtmak, tecrit etmek ve bir kır 
kurdundan başka Amerika’ya ait hiçbir şey görmemek istiyordum” 
der (3).

Joseph Beuys ve Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma 
Birimi

2. Dünya savaşı sonrasında dünyanın sanat anlayışını değiş-
tiren sanatçılardan biri olan, Özgür Üniversite’nin kurucu-
larından Beuys 1967’de tüm insanların yaşam boyu öğrenci 
oldukları savıyla “Alman Öğrenci Partisi”ni kurar (1). Psikiyatri 
Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi de eğitime gönüllü, eğitimle 
ilgili, daha iyi eğitim almak ve vermek isteyen ve bu amaç-
la kendi eğitimini ve öğrencilik sürecini sürdüren psikiyat-
ristlerden oluşan bir çalışma birimidir. Son 3 yıldır düzenli 
aralıklarla toplanmakta, kongrelerde kurslar ve paneller dü-

Joseph Beuys, Imi Knoebel, Katharina Sieverding 
ve Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi
Yard. Doç. Dr. Ayşe Devrim Çıngı Başterzi
Psikiyatri Eğitimi BÇB Koordinatörü

Resim 1. “I Like America and America Likes Me” (4)
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zenlemektedir. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Prof. Dr. 
Bülent Coşkun, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Yrd. Doç. Dr. 
Ayşe Devrim Başterzi’nin katılımıyla “Psikiyatride tıp eğitimi 
konusunda yapılanlar, yapılabilecekler” konulu panelle başlayan 
yolculuğumuzun ikinci durağında 12. Bahar Sempozyumun-
da Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Tunç Alkın ve Yrd. Doç. 
Dr. Ayşe Devrim Başterzi “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Yenilik-
ler” başlıklı panelde sırasıyla “Tıpta uzmanlık eğitiminde yeni yö-
nelimler”, “Tıpta uzmanlık eğitiminde bilgi kazanmaya yönelik eğitim 
teknikleri” ve “Tıpta uzmanlık eğitiminde beceri ve tutum geliştirmeye 
yönelik eğitim teknikleri” başlıklı konuşmaları yaptılar. 

44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin “etik” teması üzerine bi-
limsel çalışma birimimiz “Etik Eğitimi” başlıklı bir panel 
düzenlemiştir. Dr. Sinan Gülöksüz “Eğitim alan gözünden etik 
çıkmazlar ve çözüm önerileri”, Yrd. Doç. Dr. Murat Civaner “Uz-
manlık eğitiminde tıp etiği: sorunlar ve öneriler”, ve Yrd. Doç. Dr. 
Ayşe Devrim Başterzi “Psikiyatri uzmanlık eğitiminde etik öğre-
nim yöntemleri”ni anlatmıştır. 13. Bahar sempozyumunda ise 
bilimsel çalışma birimimiz Yeterlik Kurulu’nun da desteğiyle 
ilk kursunu “Nasıl klinik eğitici olabilirim?” düzenlemiştir ve 
bu kursun eğitici ekibi Doç. Dr. Burhanettin Kaya, Doç. Dr. 
Numan Konuk, Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi AD’dan Yrd. 
Doç. Dr. Sürel Karabilgin ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim 
Başterzi’den oluşmuştur. Aynı kongrede kursa bir giriş ni-
teliği olan “Hekimler nasıl öğrenir? Nasıl eğitir?” panelinde de 
aynı kişiler sırasıyla “Eğitici gelişimi nasıl sağlanır?”, “Öğrenme 
alanları ve yetişkin öğrenme ilkeleri”, “Hekimler nasıl öğrenir?” ve 
“Klinikte eğitim” konulu konuşmaları yapmışlardır. Düzenle-
nen her kurs ve panelle birlikte çalışma birimimizin gönül-
lülerinin sayısı artmıştır. 18. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde 
ise “Uzaktan Yakına Psikiyatri Eğitimi - Uzakta Eğitim Küçük 
Şehir Üniversiteleri” başlıklı panelde Doç. Dr. Çınar Yenil-
mez “25 Yıllık bir kurumun eğitim deneyimleri”nden söz etmiş,  
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi “10 yıldır uzmanlık eğitimi 
veren bir kurumun eğitim deneyimleri”ni ve Yrd. Doç. Dr. Hamid 
Boztaş “Abant İzzet Baysal Üniversitesi asistan eğitimi süreci- 5 
yıllık dönem”e dair deneyimlerini aktarmıştır. 

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde ise “Geçmişten Geleceğe Psi-
kiyatri Uzmanlık Eğitimi Döneminde Psikoterapi Eğitimi” başlıklı 

panelde Prof. Dr. Orhan Öztürk “Türkiye’de Psikoterapi Eği-
timinin Geçmişi”, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur “Psikiyatri 
Uzmanlık Eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi” ve Prof. 
Dr. Peykan G. Gökalp “Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde Dina-
mik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyonlar” konulu ko-
nuşmalarını yaptılar. Panele ilgi büyüktü, uzun ve keyifli bir 
tartışma bölümü vardı. Aynı kongrede Yrd. Doç. Dr. Ayşe 
Devrim Başterzi ve Yrd. Doç. Dr. Sürel Karabilgin “Psikiyat-
ride iş başında değerlendirme yöntemleri” başlıklı kursta mini klinik 
sınav, dergi toplantıları, olguya dayalı tartışma ve hasta yöne-
tim problemlerini tanıttılar. Çeşitli kurumlarda görev yapan 
ve çoğunluğu eğitmen olarak çalışan 18 kişinin katıldığı kurs-
tan bu yöntemlerin kurumlarda uygulanmaya başlanması ve 
sonuçlarının takip edilmesi ve Türkiye’de psikiyatri uzmanlık 
eğitiminde standart yöntemler olarak kullanımının mümkün 
olup olmayacağına dair veriler elde edilmesi hedeflendi ve bu 
amaçla küçük bir alt çalışma grubu oluşturuldu.

Psikiyatri Eğitimi BÇB, hemen her kongrede toplanmaya ça-
lışmaktadır ama aynı zamanda teknolojik olanakları iyi kulla-
nan, kendi sanal grubundan sık aralıklarla haberleşen ve sanal 
ortamın olanaklarından yararlanarak iş üretmeye devam eden 
bir gruptur. 

Tıp eğitimi ne yazık ki eğitmen olma sürecimizde çok az far-
kında olduğumuz bir disiplin. Dünyada gelişimi 1960’lardan 
sonrayken Türkiye’de gelişimini son 15 yıl içinde olmuştur. 
Psikiyatri Eğitimi BÇB, “eğitici” olarak kendi kişisel gelişim-
lerini sağlamak amacıyla bir yandan eğiticilik yapıp bir yandan 
eğitim alan ve hayat boyu öğrenci ruhlarını koruyan üyeler-
den oluşmaktadır.

Psikiyatri Eğitimi BÇB’inin ilk projesi “Türkiye’de Mezuniyet 
Öncesi Psikiyatri Eğitimini Güçlendirme Projesi”ydi. Nereden çıktı 
bu proje diye merak ederseniz 43. Ulusal Psikiyatri Kongre-
sinde toplanan çalışma birimimiz Türkiye’de mezuniyet ön-
cesi psikiyatri eğitimi veren tıp fakültelerinde, mevcut psiki-
yatri eğitiminin durumunu merak etti ve bir anket çalışmasına 
başladı. Sonuçlarını da TPD 12. Yıllık toplantısı- Bahar Sem-
pozyumunda poster bildiri olarak sundu (5). Araştırmanın 
sonuçları eğitim veren tıp fakültelerinde psikiyatri amaç ve 

Resim 2. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışma Birimi toplantısı
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öğrenim hedefleri, öğrenim ve değerlendirme yöntemleri ve 
eğitim sürelerinde ciddi farklılıklar olduğunu ve hiçbir alanda 
standartların oluşturulamadığını gösterdi. Biz de bu alanda 
çalışmaya, standartları oluşturmaya karar verdik ve Türkiye 
Psikiyatri Derneği’nin desteğiyle 7-8 Mart 2009 tarihlerinde 
Ankara’da genel merkez binasında bir çalıştay düzenlendi. 
Ocak 2009’da Türkiye’de halen mezuniyet öncesi tıp eğitimi 
veren tıp fakültelerinin psikiyatri anabilim dallarına dernek 
aracılığıyla resmi yazılarla ulaşılarak her kurumdan bir eğitim 
sorumlusu çalıştaya davet edildi. 49 anabilim dalına davette 
bulunuldu ve 21 anabilim dalından katılımcılar çalıştayda yer 
aldı. Çalıştaya; ülkemizdeki değişik bölgelerdeki tıp fakülte-
lerinde anabilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu olarak gö-
rev yapan akademisyenler, Ankara’daki tıp fakültelerinden 
son sınıf  öğrencileri ve Pratisyen Hekimler Derneği Ankara 
Şubesi’nden pratisyen hekimler katıldı. Çalıştay sırasında me-
zuniyet öncesi psikiyatri eğitimi için amaç ve öğrenim hedef-
lerinin oluşturulmasına başlandı ve bu süreç sanal ortamda 
büyük oranda tamamlandı.

Biz BÇB olarak çalıştayda bir yandan çalıştık, bir yandan 
birbirimizle daha yakından tanıştık, bir yandan ortak amaç-
larımızı, ideallerimizi, yapmak istediklerimizi konuştuk, bir 
yandan mevcut koşullardan, “mesai saatleri içinde eğitim ya-
pılmasın” diyen başhekimlerden kaynaklanan sorunlarımızı 
paylaştık birbirimizle. Aslında biz çalıştayda tıp eğitimi jargo-
nuyla (psikiyatri jargonu da aynı zamanda) grup kohezyonu-
muzu sağladık, kelimenin tam anlamıyla “biz” olduk. Çalışma 
birimimizin temel özelliklerinden biri, grubumuzun şeffaflığı. 
Birimimiz tüm aktiviteleri bir arada oluşturmaya çalışan, sanal 
ortamda bir arada tasarlayan ve karşılıklı eşit ilişkiler kurma 
çabasında tüm üyelerinin etkin olduğu bir çalışma birimi olma 
çabasını sürdürmektedir.

Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Biriminin 
Gelecek Planları

Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi’nin en yakın vade-
li planı “Mezuniyet Öncesi Psikiyatri Eğitimini Güçlendirme Pro-
jesi” çerçevesinde başladığı ortak amaç-öğrenim hedeflerini 
tamamlamak ve yayımlamaktır. Son bölümler eklendikten 

sonra paydaş görüşlerinin alınması için Pratisyen Hekimler 
Derneği ve TTB-Pratisyen Hekimler Kolu’ndan eğitimle ilgili 
hekim meslektaşlarımızın öneri ve görüşleri alındıktan sonra 
yayımlanmaya hazır olması planlanmaktadır. Bu aşamadan 
sonra halen sürdürmeye çalıştığı Türkiye’de psikiyatri eğitimi 
veren kurumlarda öğrenim ve değerlendirme yöntemlerinin 
modernleştirilmesi için çalışmalarına devam edecektir. Bu 
amaçla öncelikle BÇB üyelerine yönelik “eğitim becerilerini 
geliştirme” kursları düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye 
Psikiyatri Derneği daha sonraki kurslarda eğitici olarak gö-
rev yapmayı üstlenen BÇB üyelerine yönelik kursa destek 
sağlamayı kararlaştırmıştır. 2010 yılı içinde ilk kursun ger-
çekleştirilmesi planlanmaktadır. Bunun dışında kongrelerde 
de düzenlenecek kurslarla eğitici gelişiminin teşvik edilmesi 
ve sağlanması da bilimsel çalışma birimimizin ana hedefle-
rindendir.

Çalışma birimimizin bir diğer önemli projesi her yıl düzenli 
olarak öğrenci kongreleri düzenlemektir. İlk “Psikiyatri Öğren-
ci Kongresi” 10-12 Nisan 2009 tarihinde Pamukkale Üniversi-
tesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kongreye 21 tıp fakül-
tesinden toplam 309 öğrenci katılmıştır. Psikiyatrinin çeşitli 
alanları ile ilgili panel, konferans, sözel ve poster bildiriler 
tartışıldığı kongrenin tüm bilimsel ve sosyal programında 
öğrenciler etkin görev almışlardır. Kendi sunumlarını yapan 
ve kendi araştırmalarını sunan öğrenciler akşamları da kendi 
müzik ve tiyatro gruplarının gösterilerini izleyip kongreden 
keyifle ayrıldılar. Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD’nın bu 
kongrenin psikiyatri alanının tanıtımı, psikiyatrinin altyapısını 
oluşturması ve psikiyatri eğitimine katkıları nedenleri ile TPD 
nin önderliğinde her yıl düzenli olarak yapılması önerisi TPD 
tarafından kabul edildi ve organizasyon için çalışma birimimiz 
görevlendirildi. Bir sonraki kongrenin Kocaeli Üniversitesi ve 
Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri Eğitimi BÇB tarafından 
düzenlenmesi için çalışmalara başlandı ve Türkiye Psikiyatri 
Derneği’ne başvuruda bulunuldu. WPA’in son zamanlarda 
“Tıp fakültesi öğrencilerinin psikiyatri seçmesini nasıl sağlarız? Nasıl 
daha başarılı öğrencilerin psikiyatri seçmesini sağlayabiliriz?” temala-
rının üzerinde duruyor, bu konuda proje yarışmaları düzenli-
yor. Kongremizin de böyle bir araca etkin olarak hizmet ede-
bileceğini umut ediyoruz.

Resim 3. Çalıştay gecesi
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Ve Joseph Beuys ve Öğrencileri

Joseph Beuys hem tıp eğitimi aldı hem de hayatının bir bö-
lümünü Düsseldorf  Sanat Akademisi’nde heykel hocalığı 
yaparak geçirdi. Öğretme edimi Beuys için hep merkezde ol-
muştur. 1971/1972 kış döneminde sınıfında, bir sanat sınıfı 
için inanılmaz kabul edilecek sayıda, tam 233 öğrenci vardır. 
Sanatsal yaratıcı çalışmaya ve yaratıcı sürecin ilkelerini anlatan 
Beuys’un sıra dışı ders verme tarzı, kapsayıcı düzeltmeleri ve 
öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği performansları, sınıfıyla 
karşılıklı ilişkiye dayanan öğrenim standartlarının oluşmasını 
sağlamıştır. Imi Knoebel ve Imi Giese gibi birçok ünlü sanatçı 
Düsseldorf  Akademisi’ni Beuys’un varlığından dolayı tercih 
ederler. Beuys öğrencileriyle birlikte sanat kavramının geniş-
letilmesi, sanatın toplumla bağlantısı ve sanatçının toplumsal 
duyarlılığı konusunda çalışmalarını yürütmüştür. Beuys hem 
öğrencilerini etkilemiş, hem de yaratıcı sürecinin onlardan 
etkilendiğini söylemiştir. Öğrencileri arasında Lothar Baum-
garten, Walter Dahn, Felix Droese, Imi Giese, Imi Knoebel, 
Jörg Immendorf, Blinky Palermo, Katharina Sieverding gibi 
tanınmış sanatçılar yer almaktadır (2, 6, 7).

Öğrencileri ilk dönemlerde Beuys’un yapıtlarından çok et-
kilenseler de her biri kendi yollarında yürümeye devam et-
mişlerdir. Katharina Sieverding deneysel fotoğrafın öncü-

lerindendir, fotoğrafı yeniden işleyerek yaşam süreçlerini 
belirlemeye çalışmıştır. Kendi yüzünü tanınmayacak kadar 
değiştirir ve otoportreleri ile kendini izleyiciye sunar. Siever-
ding kendi sanat anlayışını “resimsel dönüşüm, biçimi yok etmek ve 
gerçekle sanalın sınırlarında boşlukları ve yüzeyleri bütünleştirmek” 
olarak tarifler (7).

Imi Knoebel ise biçim, renk, yüzey, doku, malzeme ve hare-
ket sorunlarıyla ilgilenir. Sonsuz renk çeşitlemeleri ile ulaşı-
lamayanın soyut yinelemesi olarak seçtiği Grace Kelly eseri 
izleyicileri büyüler.

Sieverding’in deneysel otoportreleri, Knoebel’in minimalist 
eserleri, Meuser’in endüstriyel malzemeleri kullanarak yap-
tığı oyuncaklar, Immendorf ’un dışavurumcu boya resimleri 
ve etkileyici performansları gibi birçok örnekle Beuys’un öğ-
rencileri kendi biricik tarzlarını oluşturmuşlardır ve modern 
sanatı derinden etkilemişlerdir.

Son Söz Olarak;

Beuys sergisini gezdiniz mi? Ünlü sanatçının belki bilerek 
seçilen biraz sönük eserlerinin arkasından öğrencilerinin her 
birinin eserleri baş döndürücü ve durumu zaten Beuys özet-
lemiş: “Öğretmenliğim en büyük eserimdir, gerisi teferruattır!” (10).

Resim 4. Katharina Sieverding- Transformer, 1973 
C-Print, 5 part, 151x61cm (8)

Resim 5. Imi Knoebel –Grace Kelly 1989/2005 Kağıt üzerine 
akrilik 38 parça (9)
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Resim 6. SSM’de sergiden… 
( Fotoğraf; Ayşe Devrim Çıngı 
Başterzi)

Son 3 yıldır psikiyatri Psikiyatri Eğitimi BÇB toplantılarına 
katılan, ona destek veren gönüllülerin listesi:

Aylin Yazıcı, Şükrü Kartalcı, Asena Akdemir, Peykan Gökalp, 
Can Cimilli, İsmet Kırpınar, Raşit Tükel, Feryal Çam Çeli-
kel, Ozan Pazvantoğlu, Aylin Uluşahin, Gamze Özçürümez, 
Çınar Yenilmez, Halise Devrimci Özgüven, E. Bora Baskak, 
Mehmet Zihni Sungur, Nurper Erberk Özen, Süheyla Ünal, 
Numan Konuk, Tunç Alkın, Hamid Boztaş, Bülent Kadri 
Gültekin, Ayşe Devrim Başterzi, Burhanettin Kaya, Özmen 
Metin, Özge Gülsüm Doğanavşargil, Mehmet Murat Demet, 
Cem Atbaşoğlu, Osman Özdel, Nalan Kalkan Oğuzhanoğ-
lu, Orhan Doğan, Şebnem Pırıldar, Bülent Coşkun, Ahmet 
Tiryaki, İlker Özyıldırım, Figen Karadağ, Zeliha Tunca, Mel-
tem Yanaş, Birgül Elbozan, Elif  Aktan Mutlu, Nuray Ulus, 
Abdurrahman Altındağ, Aytül Hariri, Duru Gündoğar, Meh-
met Yumru, İlker Özyıldırım, Demet Dankı Erken, Sinan 
Gülöksüz, Erdal Vardar ve etkinliklerimize her zaman destek 

veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı’ndan Ö. Sürel Karabilgin.

Grubumuz giderek genişleyerek etkinliklerine devam edecek, 
eğitime ilgili, eğitime gönüllü herkesi bilimsel çalışma birimi-
mizde etkin çalışmaya davet ediyoruz.
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Bulaşık ya da çamaşır deterjanı reklamlarında genellikle 
birbirini tanımlayan üç öğe vardır: Erişkin erkek, eriş-
kin kadın ve mekân (ev, mutfak, mutfak tezgâhı, ban-

yo, lavabo). Evde yaşayan erişkin erkek, genellikle kameranın 
önündeki koltukta gazete okur (ya da maç izler). Erişkin kadın 
ise koltuğun arkasında, kameranın görüş alanı içinde kalan 
mutfakta (ya da pazarlanan ürüne göre banyoda) bulaşık (ya 
da çamaşır) yıkar. Gazete okuma ve 
bulaşık yıkama rollerinin cinsiyetlere 
dayalı olarak dağıtılması çoğu zaman 
göze batmaz. Sanki o roller doğal ola-
rak, kendiliğinden ortaya çıkıvermiştir. 
Ancak bu doğal dağılım aslında top-
lumsal rollere dair köklü bir önkabulü 
yansıtır: Erkek evde hizmet edilendir, 
kadın evde hizmeti üreten ve yerine 
getirendir. Hatta doğal gibi görülüve-
ren bu örtülü içerik içinde birçok ek 
anlamlar taşır: Erkek dışarıda yaşayan, 
çalışan, ekmek parasını kazanandır. 
Kadın ise içeride yaşayan, evde çalı-
şan, bakan ve bakım verendir. Genel-
likle bu roller sorgulanmaz, hatta dile 
bile getirilmez. Reklamın metin yazarı 
dahi önkabul olarak metnine yansıttı-
ğı durumun farkında değildir.

Gizli müfredat (Hidden Curriculum) da bulaşık deterjanı rekla-
mında ortaya saçılıveren, ama aslında reklamın hiçbir yerinde 
dile getirilmeyen toplumsal doğal roller gibidir. Eğitim süreci-
nin içinde kendiliğinden ortaya çıkar ve işlenir. Amaçlanmış ya 
da amaçlanmamış bir öğrenimin sonucunu ifade eder. Öğ-
renenler bu konuda bilgilendirilmemiştir ve hatta öğretenler 
de konu hakkında bilgili değildir (1). Varolan müfredatın yanı 
sıra (örn. psikiyatri çekirdek eğitim müfredatı) belirli değer, 
tutum ve ilkelerden oluşan bir toplam olarak çoğu zaman 
kapalı ve bazen de açık olarak aktarılır (1). Bu nedenle gizli 
müfredat eğitim sürecinin içine kaçmış örtülü içerik olarak da 
görülebilir. 

Aslında kendisi saklanmamıştır. İngilizce literatürden Türkçe-
ye geçmiştir ve bu nedenle kelime anlamında önemli bir fark 
bulunmaktadır: İngilizce tanımda, birileri tarafından gizlen-
miş olan anlamındaki secret kelimesi değil ortaya çıkarılması 
için çaba sarf  edilmesi gereken anlamına gelen hidden kullanıl-
mıştır. Bu nedenle aslında tam karşılığı örtük müfredat olabilir 
(2). 

Kelime kökeninden devam edecek 
olursak, gizli müfredat tıpkı ideoloji 
gibi (aslında tam da ideolojiyle ilişki-
li olduğu için) belli bir perspektif  ha-
tasının sonucudur (3). Yani duruma, 
tabloya ya da sürece (örn. bulaşık de-
terjanı reklamı) doğru açı ile bakılır-
sa durumun, tablonun ya da sürecin 
içinde ve hatta merkezinde yer alan 
düşünsel tutarsızlığın ya da uygun-
suzluğun (örn. reklamdaki toplumsal 
cinsiyet rollerini ve hatta toplumsal 
yapıya dair izlenimi) cisimleşmiş hali 
görülebilir. 

Uzmanlık Eğitiminde Gizli 
Müfredat

Gizli müfredat, temel olarak eğitimbi-
limlerinde ve sosyolojide tanımlanmış bir kavramdır (2). Eği-
tim dışı etkinlikleri de içine alan ve yazılı olmayan değerleri 
tanımlar. Örneğin eğitim müfredatında doğrudan yer alma-
yan siyasal ve toplumsal değerler gizli müfredat aracılığıyla 
verilir. Gizli müfredat, eğitim kurumundaki sosyal ilişkiler 
çerçevesinde (asistanlar arası, asistan-öğretim üyesi arası vb.) 
kendiliğinden oluşur. Öğrenen, öğreten ve/veya idarecilerin 
karşılıklı ve birbiriyle olan ilişkilerini, beklentilerini, davranış 
şekillerini içerir. Bu nedenle kurum içerisinde olduğu kadar 
kurum dışındaki ilişkiler de bu kavramın kapsamı içerisinde 
yer alır (2). 

Psikiyatri Eğitiminde “Gizli Müfredat” mı Var?
Dr. Tolga Binbay
Cizre Devlet Hastanesi, Şırnak

"Gizli müfredat “dile getirilmeyen 
ama sürekli yeniden üretilen 

gündem”dir. Her ne kadar tıpta 
uzmanlık eğitiminin içeriğine 
ve biçimine dair tartışmalar, 

arayışlar yıldan yıla artarak sürse 
de eğitimin içinde şekilleneceği 

ortam, yani Türkiye’nin ekonomik 
ve politik durumu ile sağlık 

hizmetlerinin geçirmekte olduğu 
piyasa yönelimli değişim bu 

tartışmaların içinde çok az yer 
bulabilmektedir."
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Eğitim kurumundaki eğitimci ve yöneticilerin davranışla-
rı, yaklaşımları, inançları, değer yargıları, eğitim kurumunun 
genel atmosferinin niteliği, bu genel ortamın eğitim alanlara 
sağladığı etkileşim örüntüsü ve kurumdaki yazılı olmayan ku-
rallarla iş başındadır (2). Belirli durumlar için açık müfredat-
tan daha etkin olabilir. Gizli müfredat altında toplanabilecek 
bazı tutum ve değerler, tıp eğitiminde, tıpta uzmanlık eğitimi 
içinde de yer almaktadır (4). Bu nedenle eğitiminin başındaki 
bir tıp öğrencisi ya da uzmanlık öğrencisi eğitim dönemle-
rinin sonunda,  mesleki motivasyon açısından eğitimlerinin 
ilk yıllarına göre çok daha geride, sinik ve etik-dışı durumlar 
karşısında daha duyarsızdır (5). 

Gizli müfredat “dile getirilmeyen ama sürekli yeniden üretilen 
gündem”dir. Her ne kadar tıpta uzmanlık eğitiminin içeriğine 
ve biçimine dair tartışmalar, arayışlar yıldan yıla artarak sürse 
de eğitimin içinde şekilleneceği ortam, yani Türkiye’nin eko-
nomik ve politik durumu ile sağlık hizmetlerinin geçirmekte 
olduğu piyasa yönelimli değişim bu tartışmaların içinde çok 
az yer bulabilmektedir. Hâlbuki sağlık politikalarındaki, hiz-
met sunumundaki, ekonomik kaynaklardaki değişiklikler eği-
tim kurumunu ve eğitimin içeriğini de etkilemektedir (6). 

Örneğin döner sermaye gelirlerinin arttırılması, artık birçok 
eğitim hastanesinde araştırma ve eğitim görevlerinin önüne 
geçmiştir. Yazılı değildir ama sürekli gündemdedir. Ek gelir 
kalemi yaratılması, hizmetlerin eksiksiz kodlanması ve çıkış 
notlarının (epikriz) sosyal güvenlik kurumunun onaylayacağı 
yönde yazılması hastaya yönelik uygulamalardan ve asistan 
eğitiminden daha önemlidir. İlaç firmalarıyla ilişkiler, günde-
mi ilaç tekellerince belirlenen klinik araştırmaları genel kabul 
görmektedir. Yakın zamanlı bir araştırma, psikiyatri uzman 
ve asistanlarının %90’ından daha fazlasının ilaç firmalarının 
hekimlere numune ilaç, tıbbi kaynak kitap, tıbbi cep kitabı, 
hasta takibi için bilgisayar programı bırakılmasını uygun bul-
duğunu belirtmiştir (7). Sağlık hizmetlerinde ücretlendirme-
nin öne çıkması uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında, 
mesleki pratik içinde yüksek gelir getiren hizmetler için çeşitli 
kursların açılmasını teşvik etmektedir. Ancak tüm bu uygula-
maların genel toplum sağlığı ve ihtiyaçlarıyla olan bağlantısı 
sorgulanmamaktadır. 

Bu nedenle bölümün önüne öğretim görevlisi tarafından park 
edilmiş lüks otomobil bir gizli müfredat öğesidir. İlaç firma-
sının etkinliğinde yer almak gizli müfredat öğesidir. Muayene-
hane işletmeciliğine dair aktarılan deneyimler gizli müfredat 
öğeleri içerir. İlaç firmalarının kongre kayıtlarını karşılaması 
gizli müfredat öğesidir. Bilimsel araştırma yapılması ve bilim-
sel makale yazımı sırasında, sarfedilen emeği göz ardı eden 
bir isim sıralaması gizli müfredat öğesidir. Özel hastane du-
yuruları, övgüleri gizli müfredat öğesidir.  

Psikiyatri Eğitiminde Gizli Müfredat

Psikiyatri eğitiminde çekirdek müfredatta yer almayan ama 
bir o kadar da önemli olan ve psikiyatri uzmanlarının eğitim 
donanımlarını etkileyen öğeler neler olabilir? Yani psikiyatri 
özelinde düşünecek olursak gizli müfredatın içeriğinde neler 
yer almaktadır?

Öncelikle pazar rekabeti olarak tanımlanabilecek bir müfredat 
başlığı bulunmaktadır. Yazılı olarak bulunmasa da her psi-
kiyatristin daha fazla hissettiği rekabet ek donanımı gerekli 
kılmaktadır.  İlaç yazma dışında hastaya sağaltıcı müdahale 
için uzmanlık öğrencisi (ya da uzman) kendisini yetersiz veya 
piyasa koşulları içinde donanımsız/rekabet edemez hisset-
mektedir. Bu nedenle uzmanlık öğrencisi ya da uzman ek do-
nanım sağlayacağı kurs katılımı (çeşitli sertifikasyonları olan 
terapi kursları) arayabilmektedir. 

Bir diğer gizli müfredat başlığı ise mecburi hizmettir. Mecbu-
ri hizmet varolan eğitim müfredatına yönelik ilgiyi ortadan 
kaldırmakta ve hatta gereksizleştirmektedir. Ayrıca bilimsel 
ilgiye yönelik eğilimi belirsiz bir zamana ertelemektedir. Aka-
demisyenlerin davranışları da önemli bir müfredat öğesidir. Çün-
kü akademisyenlerin bir kısmı, rol ya da özdeşim modelidir. 
Akademisyenlerin gündeme getirdiği muayenehanecilik ve 
yüksek gelir eğitime yönelik ilgiyi doğrudan etkilemektedir. 
İlaç firmaları ile ilişkiler ya da ilaç firması için çalışmayı ola-
ğanlaştırma da etkilidir. 

İlaç firmaları ile ilişkiler birden çok alanda müfredata girmekte-
dir. Psikiyatri hekimleri arasında önemli bir kesim ilaç firma-
larının kurum içi eğitimlerde konferans ve konuşmaları des-
teklemesini olağan bulmaktadır (7). Hâlbuki ilaç firmalarının 
kar arayışı bilimsel literatürü ve dolaylı olarak eğitim müfre-
datını da etkilemektedir (8). Akademik ilerleme süreci de ayrı bir 
müfredat oluşturmaktadır. Bu süreç içinde yayın etiği zorla-
nabilmekte, yurtdışına gitme zorunluluğu yerine getirilmekte 
ve bilimsel arayışlar projeciliğe teslim edilebilmektedir. 

Her ne kadar varolan psikiyatri eğitimi müfredatının uygu-
lanmasında kimi zorluklar bulunsa da gizli müfredat öğeleri 
farklı mekanizmalarla çok daha doğrudan etkide bulunabilir. 
Bu nedenle tartışılması, tartışılmıyorsa da bilinmesi ve bilinir 
hale getirilmesi bile önemlidir. Velhasıl perspektif  hatasından 
kurtulabilmek için reklamlara ya da müfredatlara da yamuk 
bakmak mümkündür ve hatta gereklidir. 
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Yaklaşık 15 yıldır uzmanlık yapmaktayım. Uzmanlığın 
3. yılında takip ettiğim hastaların yeniden semptom-
larının artarak karşıma çıkması bir yerler de eksik ya-

pıyorum düşüncesini aklıma getirdi. Araştırmaya koyuldum, 
özellikle depresyon ve anksiyete bozukluğu olan hasta gru-
bunda terapi yapılmadığı zaman nüksler çok sık oluyordu. 
Böylece BDT ile tanıştım.Eğitim süreci ve süpervizyon aşa-
maları sanki başka dünyaları tanımama yol açtı. Öğrendiğim 
teknikleri muayenehanemde uygulayabiliyordum. Ama ya po-
liklinik hastaları… Bu teknikleri poliklinikte nasıl uygulayaca-
ğımı düşünmeye başladım. Zaman kısıtlılığı hastalara bireysel 
olarak terapi yapma şansı vermediği için öncelikle OKB ve 
panik bozukluk hastalarından  iki grup  oluşturduk. Bu hasta-
lıklarla  ve terapileri ile ilgili eğitim başlatacağımızı açıkladık. 
Amacımız öncelikle OKB ve panik bozukluk  hastalıklarını 
anlatabilmek, bu hastalığı yaşayan tek kişi olmadıklarını gös-
termekti. Obsesif  Kompulsif  Bozukluk, Panik bozukluk ve 
Bilişsel Davranışçı Terapi ile ilgili eğitim programı hazırladık

Eğitim;

1.  Gün:  OKB nedir? Obsesyon ve kompulsiyon tanımları, 
tipleri nedenleri, tedavi şekilleri

2.  Gün: Bilişsel Davranışçı Terapi nedir. OKB de nasıl 
kullanılır

3.  Gün: Bilişsel hatalar, temel ve ara inançların tespiti

4.  Gün: Kaçınma davranışlarını engelleme 

5.  Gün: Hastalıkla nasıl baş edilebilir. Öğrenilenlerin 
kullanılması

Hastalara grup halinde eğitim verildikten sonra bireysel te-
rapileri için haftada iki gün öğleden sonra düzenli görüşme 
yaptık. BDT formüle edilmiş bir terapi şekli olduğu için po-
liklinik için en uygun terapi şekli olduğu düşüncesindeyim.

Vaginismus hastaları ise poliklinik şartlarına sıkça karşımıza 
çıkmakta olup tedavisi  en kolay uygulanan hastalıktır. Stan-
dardize edilmiş seanslar kısa sürede uygulanabiliyor. Ayrıca 
hastalara bu konuda okuma listeleri verilmesi tedaviyi hızlan-
dırmaktadır.

Bu arada EMDR tekniği de bilişsel davranışçı terapinin daha 
kolay uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Ör: Bir trikoti-
lomani hastası ile yapılan bireysel görüşme sonrası hastaya 
Kaynak Güçlendirme uygulayarak, hastanın saçlarını kopar-
madan önce ki anksiyetesini azaltabilme çalışıldı. Özellikle 
Sınav kaygısı olan gençlerde EMDR rahatlıkla kaygı ile baş 
etmeyi kısa sürede sağlamaktadır.

En önemli adımlardan biride stresle baş etme mekanizmaları-
nı arttırma girişimi, bu grup hastalarda eğitimden en fazla ya-
rar gören hastalar…Işık hızında terapi veya başka bir deyimle 
fast food terapi ihtiyaçtan doğan bir tedavi şekli bana göre..
Bu uygulamalara terapi denilebilir mi? Çok emin değilim ama 
bu uygulamaların hastaların sadece bir ilaç alıp o ilaca bağımlı 
yaşaması ve her sorun yaşadığında ilaç alma zorunluluğunu 
azaltacağı düşüncesindeyim. Bu panelde amacım kısaca size 
poliklinik uygulamalarımızdan bahsetmektir. Daha uygun 
şartlarda görüşme yapabilmek ümidiyle ….

Poliklinikte Bilişsel Davranışçı Terapi
Dr. Gülay Özdemir
SB Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun
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Kozan Devlet Hastanesi (KDH), 1974’te 50 yataklı 
bir hastane olarak kurulmuş ve 2004’ten beri  150 
yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Biri dahi-

li servisler, diğeri cerrahi servislere ayrılmış iki ayrı binadan 
oluşmaktadır. Kozan çevresindeki Tufanbeyli, Saimbeyli, 
Feke ve İmamoğlu ilçelerine en yakın hastane özelliğine sahip 
olduğundan KDH’nde yaklaşık 250.000 kişiye sağlık hizmeti 
sunulmaktadır. Hastanede 3 dahiliye, 3 genel cerrahi, 2 ço-
cuk, 3 kadın-doğum, 1 göğüs, 1 nöroloji, 1 psikiyatri, 2 göz, 1 
fizik tedavi, 1 ortopedi, 1 beyin cerrahisi, 1 cildiye, 2 üroloji, 
3 anestezi, 2 intaniye, 1 biyokimya, 1 mikrobiyoloji uzmanı  
çalışmaktadır.

Hastanenin kuruluşundan bu yana ilk psikiyatri uzmanı ola-
rak 13 aydır çalışmaktayım. Ben mecburi hizmetle KDH’ne 
atanana kadar psikiyatri hastalarına ya nöroloji uzman(lar)ı, 
ya da haftada bir gün heyet için gelen psikiyatri uzmanı tara-
fından bakılmış. Psikiyatri uzmanı 2-3 saat içinde çoğunluğu 
heyet hastası olan 50-60 hastaya bakmaktaymış. Ben göreve 
başladığımda nöroloji polikliniğinde günde %80 -90’ı psiki-
yatri hastası olan 120 hasta bakılmaktaydı. Nöroloji poliklinik 
odasında aynı anda birkaç hasta ve hastaların yakınları, en az 
bir ilaç firması temsilcisi ve sekreter bulunmaktaydı. En az 
10 kişi radyoda çalan müzik eşliğinde hep bir ağızdan konuş-
maktaydı ve yıllardır bu düzen böyle sürmekteydi. 

Dolayısıyla yaşadığım ilk zorluk hastaları odaya tek tek kabul 
etmeye ve düz lise mezunu olan, benden 1 gün önce göreve 
başlayan ve hayatında hiç hasta ile karşılaşmamış sekreterle 

hasta bakmaya çalışmak oldu. Doğal olarak hastaların bir kıs-
mını bizzat tanıyan sekreterim aşırı tepkiler veriyor, şaşırıyor, 
ağlıyor ve hasta da bir süre sonra dönüp derdini ona “acıyan” 
sekreterime anlatmaya başlıyordu. Birinci hafta bitmeden baş-
hekime odamın bölünmesi gerektiğini örneklerle anlattığımda 
ülkemizin devlet hastanelerinde tüm hekimlerin sekreterleriy-
le aynı odada hasta baktıklarını öğrenmiş oldum. Başhekim 
kendisine emsal göstermemi istedi, neyse ki Adana’daki bir 
başka devlet hastanesi odaları ayırmıştı da başhekim talebimi 
kabul etti ve gerekli düzenlemeyi yapmak için benden bir ay 
istedi. Bir ayın sonunda bir gelişme olmayınca, başhekimle 
tekrar görüşerek hastanenin ödenek sıkıntısı varsa olayı ken-
dim çözebileceğimi söyledim. Bu ikinci görüşmeden 3 gün 
sonra poliklinik odam pimapenli bir bölme ile sekterimden 
ayrılmıştı.

Bir diğer zorluk ise hasta sayısını sınırlama çabalarım sırasın-
da yaşandı. Ortalama 2-3 dakikada muayene edilmeye alışmış 
olan insanları “dinlemeye” başlayınca doğal olarak poliklinik 
sayısının yarıya düşürülmesi gerekliliği ortaya çıktı. Uzun pa-
zarlıklar ve hastalardan gelen çeşitli şikayet dilekçeleri sonu-
cunda günde 60 hastada anlaşma sağlandı.  Ancak bu sayı 
duruma göre 40-80 arasında değişmekte. Dolayısıyla 15-45 
dakika sürmesi gereken psikiyatrik görüşmeler 5-10 dakika-
ya düşmekte (2). Herhangi bir sebeple psikiyatriste başvuran 
hastanın en az 3-4 dakika kadar sözü kesilmeden dinlenmesi 
gerektiğini bildiğim halde bu süreyi de mecburen 1 dakikanın 
altına indirmiş bulunmaktayım (3). 

Kozan’da Mecburi Hizmette Geçen  
13 Ayın Ardından İzlenimler
Dr. Ceren Göker
Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kozan, Adana’nın merkeze uzaklığı 68 km olan bir ilçesidir. İlçe, geçmişinde Sisiyon, Sisi, Sis gibi değişik adlar ile 
anılan antik bir kenttir. Tarih boyunca Hititler, Memlükler, Selçuklular, Osmanlılar ve Ermeniler tarafından yönetilmiştir. 
İlçenin nüfusu 21.01.2008 tarihi itibariyle merkez 72.463 ve köyler 51.517 olmak üzere toplam 123.980’dir (1). 
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Bu kadar kısa sürede gelen ve kontrole çağrılan hastaların 
takibi açısından dosya tutmaya kalkışmak zorluklardan bir 
diğeri oldu. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden 
getirttiğim örnek kartları matbaada bastırma talebim kabul 
edildi ama 1 aylık bekleme süresi sonunda toplam 600 kart 
geldi! Bu kartların basit bir matematik hesabıyla  10 günde 
biteceği ortadaydı, dolayısıyla A4 kağıtları hasta kartı haline 
getirip klasörleyerek  bu sorunu da çözdük. 

Devlet hastanelerinin muh-
temelen çoğunda yaşanan bir 
başka sorun da silah ruhsatı 
için başvuran heyet hastaları 
için devreye giren siyasi güç-
lerle mücadelede yaşandı. Bu 
sorun da her hastaya psikolo-
jik değerlendirme (MMPI ve 
TAT) istenerek ve bu konuda 
hiçbir istisna yapılmayarak ve 
geri adım atılmayarak çözül-
dü.

KDH psikiyatri polikliniğine 
başvuranların %80’i yeşilkart-
lı, çoğunluk kadın olmakla 
birlikte krizle eş zamanlı er-
kek başvuran sayısı da arttı. 
İşsiz kalan erkekler evde daha 
çok sorun yaşadıkça, onların 
eşlerinin de başvurusu arttı. 
Kadınların çoğunun eğitim 
düzeyi çok düşük, ortalama 
çocuk sayısı ise 3 ve üzeri. 
Çalışan kadın neredeyse hiç 
yok. Erkeklerin çoğu ise bu-
rada tanımlandığı şekliyle “ara 
işçisi” yani ne iş olsa yapıyor-
lar.  Üniversite hastanesinde 
uzmanlık eğitimi almış, günde 
maksimum 30 hasta ile polik-
linik hizmeti vermiş, arşivinde 
düzenli hasta kartları bulunan 
bir yerde çalışmış bir birey 
olarak mecburi hizmette yaşadıklarım başlangıçta beni ol-
dukça zorladı, hatta şaşırttı. Ancak zaman içinde küçük de 
olsa yapabildiğim değişiklikler uyum sürecimi kolaylaştır-
dı. 

Gene de hala beni çok zorlayan durumlar var. Örneğin mak-
simum 10 dakika içinde görüp evlerine yollamak zorunda 
olduğum tacize uğramış veya şiddet görmüş/görmekte olan 
kadın olgular karşısında kendimi çok yalnız hissediyorum ve 
bu duyguyla başetmekte çok da başarılı olamıyorum. Böylesi 
olguları çok kısa bir sürede, tabir-i caizse “ışık hızında” de-
ğerlendirmek ve sosyal hizmetlerden yardım alamadan veya 
herhangi bir kuruma yönlendiremeden yardımcı olmaya ça-
lışmak hekimi çaresizlik içinde bırakmakta. Bir görüşmeden 
diğerine mola veremeden geçmek de, aslında sadece bir “in-
san” olduğu unutulan psikiyatristi yavaş yavaş tüketmekte. 

Biliyoruz ki yardıma gereksinimi olan kişilerle işleri gereği yüz 
yüze gelinen hekimlik gibi mesleklerde “tükenmişlik send-
romu” sık karşılaşılan bir durumdur. Maslach tükenmişliği, 
“profesyonel bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve amacın-
dan kopması, hizmet verdiği insanlar ile artık gerçekten ilgi-
lenemiyor olması” biçiminde tanımlamaktadır. Tükenmişliğin 
temel özellikleri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine 
karşı negatif  tutum ve geri çekilmeyi içermektedir. Genellikle 
bireysel, kurumsal ve hatta sistemden kaynaklanan etmenle-

rin bir arada rol oynaması ile 
ortaya çıkan tükenmişlik, bir 
sistem sorunu olarak ele alın-
malıdır. Etkili müdahale, hem 
bireysel hem de örgütsel ze-
minde olmalıdır. En önemlisi 
baştan ortaya çıkarıcı etmen-
lerin giderilmesi, bu olmuyorsa 
erken dönemde tanınarak hız-
la müdahale edilmesidir. Kişi 
hizmet sunduğu kişilere ancak 
kendi sorumluluk sınırları için-
de yardım edebileceğini, kuru-
mun sınırlılıklarını kendisinin 
aşamayacağını, aşmasının da 
gerekmediğini, tüm sistemin 
sorunlarından değil ancak ken-
di yaptıklarından sorumlu ol-
duğunu bilmelidir (4).

Tüm bu bilgiler ışığında dahi; 
mecburi hizmet ile perifere 
yollanan hekimleri bekleyen 
böylesi durumlarla nasıl başe-
dileceği, hekimin tükenmeden 
mesleğini nasıl sürdüreceği, 
memleketimizde tacize/şid-
dete uğrayan kadınlara nasıl 
yardımcı olunacağı soruları da 
maalesef  cevapsız kalmaya de-
vam etmektedir...
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NOT: Bu yazı Ulusal Psikiyatri Kongresi 2009’daki "Işık Hızında Terapi" 
başlıklı panel sunumundan değiştirilerek hazırlanmıştır.

"Maslach tükenmişliği, “profesyonel 
bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve 

amacından kopması, hizmet verdiği insanlar 
ile artık gerçekten ilgilenemiyor olması” 

biçiminde tanımlamaktadır. Tükenmişliğin 
temel özellikleri enerji kaybı, motivasyon 
eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum 

ve geri çekilmeyi içermektedir. Genellikle 
bireysel, kurumsal ve hatta sistemden 
kaynaklanan etmenlerin bir arada rol 

oynaması ile ortaya çıkan tükenmişlik, bir 
sistem sorunu olarak ele alınmalıdır. Etkili 
müdahale, hem bireysel hem de örgütsel 

zeminde olmalıdır. En önemlisi baştan ortaya 
çıkarıcı etmenlerin giderilmesi, bu olmuyorsa 

erken dönemde tanınarak hızla müdahale 
edilmesidir. Kişi hizmet sunduğu kişilere 
ancak kendi sorumluluk sınırları içinde 

yardım edebileceğini, kurumun sınırlılıklarını 
kendisinin aşamayacağını, aşmasının da 

gerekmediğini, tüm sistemin sorunlarından 
değil ancak kendi yaptıklarından sorumlu 

olduğunu bilmelidir."
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Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve  Destek-
leme Derneği 16 Mart 2007 tarihinde kurulmuştur. 
Ankara için kuruluşunun zorunlu bir gereksinim 

olduğu vurgulanan, hasta aileleri ve yakın çevresi tarafından 
memnuniyet ile karşılandığı belirtilen dernek tüzüğünde yer 
alan “Hastalığın bilimsel çerçeve içerisinde kalarak top-
lum tarafından anlaşılmasını sağlamak, önyargıların, 
damgalanmaların aşılabilmesi için çalışmalar yapmak, 
hastalığın aile içerisinde yarattığı olumsuzlukları, tah-
ribatı, dayanışım ve paylaşım anlayışı içerisinde en aza 

indirerek hastaları topluma kazandırmak, hastaların her 
sağlıklı bireyler gibi, sanat, kültür ve bilim alanında üre-
timlerde bulunabileceğini, iş yaşamında sorumluluklar 
yüklenebileceklerini meslek edinebileceklerini meslek-
lerinde iyi bir kariyer yapabileceklerini gösterebilmek” 
amacına yönelik, ilke ve hedefler doğrultusunda, doğru politi-
kalar ile yoluna devem etmektedir. Bu çabanın ülkemizde var 
olan ve ileride kurulacak derneklerle dayanışma, yardımlaşma 
ve birliktelik anlayışıyla güçleneceği umut edilmektedir. Anka-
ra Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve  Destekleme Derneği  

AŞ-DER Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme 
ve Destekleme Derneği
Süha Özsırkıntı, Yusuf Coşar Şarer
AŞDER Yönetim Kurulu Başkanları                                                   
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faaliyetlerini Bayındır-1 sokak Fazılbey İş Merkezi No:15-16 
adresinde sürdürmektedir.

Faaliyet Alanları

Aşder Türk Halk Müziği Korosu: Çalışmalarını 2,5 yıldır 
Şükrü YILDIRIM şefliğinde sürdüren koro giderek geliş-
mekte, katılım her yıl artmaktadır. Bugüne dek  üç konser 
veren koro çalışmalarını her cumartesi günü saat 13:30-16:30 
arasında Emek TODAM merkezinde gerçekleştirmektedir. 
Gerçekleştirilen konserlerin isimleri adları hastalarımız tara-
fından konmuştur.

I. Konser : “GÖNÜLDEN SESLER”   A.Ü Tıp Fakültesi 
Cebeci kampusu 50. Yıl Amfisi

13 Mayıs 2008.

II. Konser: ”YÜREKTEN SESLER” SGK. 75. Yıl Yaşlılar 
Dinlenme ve Bakımevi

21 Mart 2009.

III. Konser  ” RUHUN ŞAKIMASI” G.Ü. Tıp Fak. 75. Yıl 
Konferans Salonu Beşevler

14 Mayıs 2009.

Resim Atölyesi: Çalışmalar her pazartesi günü saat 13:00-
15:00 saatleri arasında Feride AKIN hocamızın yönetiminde 
2 yıldır düzenli olarak sürdürülmektedir. 

Ahşap Seramik Cam Boyama Atölyesi: Atölye çalışmaları 
Suna UZUNMAN yönetiminde yıllık çalışma programların-
da öngörülen bir şekilde sürmektedir.

Vitray Üretim Atölyesi: Bu yıl kurulan bir atölye Bircan 
KORKMAZ’ın yönetiminde  titiz ve özenli çalışmalarını sür-
dürmektedir..

Tiyatro Atölyesi: Kuruluş aşamasında olan atölyenin şefliği-
ni Ahmet KORKMAZ yürütecektir. 

 Edebiyat ve Şiir’e dair: Dernek bir program çerçevesinde 
şiiri her yönü ile ele alarak pazartesi günlerinde etkinlikler sür-
dürecektir.13 Kasım 2009 tarihinde değerli şairimiz Ahmet 
TELLİ konuk edilerek ilk etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Tiyatro Etkinlikleri: Dernek üyelerininhasta ve yakınlarının  
toplu olarak alınan biletlerle her ay bir tiyatro oyuna gitmesi 
sağlanmaktadır. 

Solfej Çalışmaları:Önemli müzik insanı değerli hocamız 
Fevzi DEMİRKOL yönetiminde dört ay süreyle dernek üye-
lerine solfej dersleri verilmiştir.  Programın gereksinimi duru-
munda yinelenmesi planlanmaktadır. 

Düzenli Piknik Organizasyonları: Dernek yılda üç kez ol-
mak üzere üyelerinin motivasyonlarını yükseltip üyeler arası 
yakınlaşmayı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenli olarak 
piknikler gerçekleştirmektedir. 

Sinema Etkinlikleri: Sanat ve kültürel değeri olan topluca 
gidilmektedir. 

Benimsedikleri Sloganlar: “Katıl güç ver sensiz bir ek-
siğiz” -“Mızrakları çuvaldan çıkarıp, haydi şizofrenler gün 
ışığına hayata karışmaya”-,”Küçük olsun benim olsun değil, 
büyük olsun hepimizin olsun”-“Ankara da yaşayan tüm şizof-
renleri dernek çatımız altına büyük bir aile olarak  yaşamak 
için  çağırıyoruz”- “Derneğimiz sanatın ve bilimin ışığı ile 
aydınlanacak”

İletişim:

Tel: 0312 4325787,  

Fax no: 0312 4756298       

E Mail : asder.ankara@gmail.com       

Adres: Bayındır -1 sok. Fazıl bey iş merkezi 15/16. 4.kat   
Sakarya-Ankara. 
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Filmi ilk izlediğimde aklıma filmdeki çocukların ve 
Willy Wonka’nın yetişme tarzı ve davranış özellikle-
rine babalarının etkilerini değerlendirmek geldi. İlk 

kurgumda daha çok çocukluk döneminde kişilik ve zihinsel 
gelişim üzerine engellenmenin önemi üzerinde durmayı plan-
lamıştım. Bilindiği gibi yirminci yüzyılın ilk yarısında engel-
lenmenin önemi hem Sigmund Freud hem de Wilfred Bion 
tarafından vurgulanmıştı. Freud engellenmenin zihinsel geli-
şim için gerekli olduğunu belirtirken, Wilfred Bion ise düşün-
cenin gelişimi için belirli bir engellenme toleransının önemine 
vurgu yapmıştı. Ancak aklıma takılan bir soru metnin kurgu-
sunu değiştirmeme neden 
oldu. 

“Bir yazar neden çocuk 
kitapları yazar ve bir yö-
netmen de neden fantas-
tik ve gotik öğeler içeren 
çocuk filmleri yönetir?” 
İşte bu soru beni filmin 
uyarlandığı kitabın yazarı 
Roald Dahl ve filmin yö-
netmeni Tim Burton’ın 
yaşam öykülerine yöneltti. 
Benim için en çarpıcı bilgi 
Roald Dahl’ın kitabındaki 
öykü ile Tim Burton’ın 
filmindeki öykü arasın-
da çok önemli farklılıklar bulunmasıydı. Tim Burton Roald 
Dahl’ın kitabının temel kurgusunu değiştirerek filmi bir baba 
oğul çatışması temelinde ele almıştı. Elbette Roald Dahl ve 
kitabıyla ilgili de ele alınabilecek önemli konular bulunmak-
taydı. Örneğin Roald Dahl’ın üç yaşında babasını kaybetmiş 
olmasının, bu kitabı yazmadan hemen önce kızı Olivia’yı kı-
zamık komplikasyonu sonrasında kaybetmesinin, ardından 
oğlu Theo’nun trafik kazası sonrası ciddi beyin hasarı geliş-

mesinin -ki Charlie’nin Çikolata Fabrikası oğlu Theo’ya adan-
mıştır- ayrıca 1964 yılında, bu kitabın yazılma aşamasında kızı 
Ophelia’nın doğumunun da gerçekleşmesinin kitabın biçim-
lenmesinde önemli katkıları olduğu yadsınamaz. Ancak kita-
bın ana izleğinin Burton tarafından değiştirilmiş olması, beni 
Charlie’nin Çikolata Fabrikasının odalarında Roald Dahl’dan 
çok Tim Burton’ın çocukluğuna dair izleri aramaya itti. 

Charlie’nin Çikolata Fabrikası genel hatları ile değerlendiril-
diğinde; ilk olarak son altın bileti bulan -annesi, babası, iki 
dede ve ninesiyle birlikte yoksul ama mutlu bir yaşam sürdü-
ren- “kahramanımız” Charlie Bucket ile karşılaşırız. Ardından 

şişman aç gözlü Augustus 
Gloop ilk altın bileti bulur. 
Sonrasında sırasıyla diğer 
altın biletleri bulan annesi 
ile babasının şımarttığı bir 
kız olan, Veruca Salt; sa-
bahtan akşama kadar cak 
cak sakız çiğneyen bir kız 
olan, Violet Beauregarde 
ve televizyon izlemekten 
başka bir şey yapmayan, 
Mike Teavee ile tanışırız. 
Burada çocuklar için kul-
lanılan “kahramanımız”, 
“şişman ve aç gözlü”, 
“anne ve babasının şı-

marttığı”, “cak cak sakız çiğneyen” ve “televizyon izlemekten 
başka bir şey yapmayan” tanımlamaları Roald Dahl’ın kita-
bından alıntılanmıştır.     

Tüm biletler bulunduktan sonra 1 Şubat sabahı yıllardır içine 
kimsenin girip çıktığı görülmeyen Willy Wonka’nın çikolata 
fabrikası önünde Charlie ile büyükbabasını, Augutus ve Vio-
let ile annelerini, Veruca ve Mike ile babalarını fabrikaya gire-
bilmek için heyecanla beklerken görürüz. Burada bana göre 

"Acı Çikolata"

Dr. Halis Ulaş
Türkiye Psikiyatri Derneği Dış ilişkiler Sekreteri
DEÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

PSİKİYATRİ ve SİNEMA
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ilk dikkat çekici nokta Charlie’nin çikolata fabrikasına neden 
babası ile değil de büyükbabası ile gittiğidir. Aslında bunun 
cevabını Roald Dahl’ın çocukluğunda bulabiliriz. Çünkü Ro-
ald Dahl henüz üç yaşındayken babasını kaybetmiştir ve bu 
noktada büyük baba, babasının yerini almıştır. Belki de bu 
nedenle Charlie fabrikaya büyük babası ile girer. 

Charlie’nin diğer büyük babası daha filmin başında “O fab-
rikaya asla giremezsin, bu bir sır ve bir sır olarak kalacak.” 
demiştir. Elbette bu sırra ermek çekici, heyecan verici ve bir 
o kadar da tehlikeli olacaktır. Bize tehlikenin ilk sinyali ko-
nuklara henüz fabrikanın kapısın-
dan içeri girmeden sunulan kukla 
gösterisi ile hissettirilir. Kukla 
gösterisi kuklaların yanması ve 
Willy Wonka’nın uygunsuz kah-
kahasıyla sonlanır. Oysa Roald 
Dahl’ın metninde böyle bir bölüm 
yer almamaktadır. İşte bu sahne-
de ilk olarak Roald Dahl ve Tim 
Burton’un farklı yazgılarına dair ilk 
ipucu ile karşılaşırız. Willy Wonka 
ile resmen tanıştıktan hemen son-
ra konuklar fabrikanın içerisinde 
yer alan uzun bir koridora gelirler 
ve üzerlerindeki montları ve Willy 
Wonka da tuhaf  güneş gözlüğünü 
çıkarır, adeta dışarıdaki yaşamda 
kullandıkları savunmalardan kur-
tularak içeri girerler. Çocukların 
Willy Wonka ile tanışma girişimleri 
Wonka’nın çıplak öfkesine çarpar. 
Oysa orijinal metinde Willy Wonka’nın öfkesi bu kadar çıplak 
değildir. Çocukların tanışma girişimlerine daha samimi ve uy-
gun yanıtlar verir. Hemen ardından da Wonka’nın babasıyla 
olan çatışmasına dair ilk mesajı alırız. Wonka baba ve aile ke-
limesini söylemeye çalışırken ketlenir. Oysa Dahl’ın metnin-
de Wonka’nın babasına dair hiçbir cümle yer almamaktadır. 
Böylece Roald Dahl’ın metni Tim Burton’ın kamerasıyla çok 
farklı bir noktaya evrilir. 

Gerçek dışılığın başladığı çikolata odasına -büyük çikolata tat-
larının içeride kalmasını sağlayan- küçücük bir kapıdan gireriz. 
Bu noktadan sonra şelalede karışan çikolata nehriyle, çimen 

şekerleriyle, Lumbistan’dan getirilmiş umpa lumpalarla, bal-
kabağı şekerlerle, elma şekeri ağaçlarıyla ve bütünüyle yenile-
bilir fantezi bir dünya ile karşılaşırız. Ancak her şeyiyle sınırsız 
haz sağlayan bu dünyada da kurallar ve cezalar olduğunu çok 
geçmeden anlarız. Cezalandırılacağının sinyali Augustus’un 
odaya henüz girmişken elinden düşürdüğü Wonka çikolatası-
nı ezerek, adeta Wonka’nın değersizlik duygularına gönderme 
yapılarak, hissettirilir.

Filmde seçilmiş çocukların ve Willy Wonka’nın baskın kişilik 
özelliklerine baktığımızda oldukça ilginç bir analoji ile karşı-
laşırız. Cezalandırılan baskın özellikler yedi ölümcül günah ile 
neredeyse aynıdır.  İlk olarak yedi ölümcül günahtan ikisi olan 
oburluk ve açgözlülük Augustus’un bedeninde simgeleşerek 
cezalandırılır. Umpa Lumpalar da adeta Willy Wonka’nın be-
deninden dışarı atılmış egodistonik bir süperego gibidir ve 
bize bu cezalandırmanın nedenlerini açıklarlar. 

Ardından Umpa Lumpaların küreklerini çektiği bir gon-
dolda Wonka’nın sözünün Veruca tarafından engellenmesi 
Wonka’da yeniden bir öfkeye dönüşür ve kendi yetersizli-
ği çocukların küçüklüğüne yansıtır. Hemen ardından da ilk 
flashback ile karşılaşırız. Ağzında korkunç diş telleri olan 
Willy ve şehrin en ünlü dişçisi olan kısıtlayıcı, engelleyici ve 
cezalandırıcı babası Wilbur Wonka ile tanışırız. Flashback 
Charlie’nin “Bay Wonka bir tünele doğru gidiyoruz cümle-

si” ile sonlanır. Ardından Violet, 
Umpa Lumpa’ların karanlıkta ne-
reye gittiklerini nasıl bildiklerini 
sorar. Wonka “göremiyorlar, ne 
yaptıklarını bilemezler” diye kar-
şılık verir. Adeta davranışlarımızın 
belirleyicilerinin bilinçdışı çatış-
malarımızla ilişkisine gönderme 
gibidir bu cümle. Sonrasında kre-
ma yapılması amacıyla ineklerin 
canlı olarak kamçılandığını görü-
rüz. “Sütü kamçılarla çırpmazsan, 
sütü çırpmış sayılmazsın”. Bu sah-
ne Willy Wonka’nın çocukluğuna 
dair  en çarpıcı metaforun bu ol-
duğunu düşündürür.  

Peki, orijinal metinde Willy 
Wonka’nın babası olmadığına 
göre, bu katı baba imgesi nereden 
çıkmıştır ve filmde neden Willy 

Wonka’nın annesine dair hiç bir iz yoktur?  Bu cevapların izi 
Tim Burton’ın çocukluğunda aranabilir. Tim Burton Amerika 
Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinin Burbank adında-
ki banliyösünde doğmuştur. Babası diş hekimi değil, bir park 
görevlisidir. Yapılan röportajların hepsinde çocukluğuna dair 
anılarını iğrenç olarak tanımlamaktadır. Çocukluğundaki en 
küçük hataların bile babası tarafından saatlerce bir odaya ki-
litlenerek cezalandırılması oldukça çarpıcı bir anı olarak kar-
şımıza çıkar. Tim Burton’nun kilitli kaldığı süre boyunca da 
yaptığı tek şey gotik ve fantastik çizimlermiş.  Bu ceza 10 
yaşına kadar sürmüş, çünkü 10 yaşında Tim Burton evden 
kaçarak büyükbabasının evine sığınmış ve bir daha da asla eve 
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dönmemiş. Annesi ile ilgili anlattıklarına baktığımızda ise te-
mel nokta annenin onu görmediğidir. Hatta bir röportajında 
annesinin çocukluk çizimlerini nasıl bulduğu sorulduğunda: 
“Annem benim çizimlerime X ışını bakışlarını kullanarak ba-
kardı. Ben bir çizimimi gösterdiğimde başını okuduğu kitap-
tan bile kaldırmaz ve kitabı delen X ışınları ile resmimi görür-
dü. İyi ki de öyle yaptı. Eğer çizimlerimi beğenseydi bir daha 
asla çizmezdim.” diyor.  Bu filmde 
Tim Burton kendini çocukluğunda 
görmemiş olan annesini yok saya-
rak ona olan öfkesini anlatmaya ça-
lışıyor olabilir.

Filmin devamında Willy Wonka saç, 
bıyık ve sakal çıkarmaya yarayan saç 
karamelini konuklarına tanıtırken; 
hippilerin, folk şarkıcılarının, mo-
tosikletçilerin yani moda düşkünü, 
gösteriş meraklılarının bu karameli 
isteyeceğini belirtirken aslında bir 
kişiyi eksik bırakır. Top sakalı olan 
babasını…

Ardından kuralı çiğneyerek cezalan-
dırılan ikinci çocuk mor bir böğürtlene dönen Violet oluyor. 
Böylece diğer bir ölümcül günah olan kibir de cezalandırılmış 
olur. Charlie’nin Willy Wonka’ya ilk şekerlemesini ne zaman 
yediğini sormasının ardından Willy Wonka’nın 2. flashbackini 
izleriz. Willy Wonka ilk şekerlemesini yiyerek babanın kura-
lına karşı gelmiştir. Flashback sonrası kendimizi ceviz oda-
sının kapısında buluruz. Böylece Veruca’nın yani kıskançlık 
ve açgözlülüğün sincaplar tarafından cezalandırılmasına şahit 
oluruz. Belki de filmin en vurucu ve belirleyici cümlelerini 
Umpa Lumpa’ların ağzından duyarız. 

“Onu bu hale koyan kim,
ya her dediğini yapan kim,
bebek kötü büyütülmüş,
onu bu hale kim getirdi,
sorumlular işte burada,
o annesi ve babası.”

Ardından binilen cam asansör ile fabrikanın geri kalanı he-
nüz cezalandırılmamış konuklarla gezilmeye başlanır. Gezi 
sırasında yeni kurulduğunu öğrendiğimiz kukla hastanesini 
ve yanık merkezini görürüz. Bu sahne aslında sevmeye engel 
evcil acıların düzelebileceğine dair ilk ipucunu verir bizlere. 
Sonrasında asansörde çatışma sesleri arasında Charlie’nin 
“Çikolatada bir anlam aramak gerekmez, işte bu yüzden çi-
kolata ya…” cümlesi Mike’ın ağzından Wilbur Wonka’nın ses 
tonuna döner ve “Tamamen zaman kaybı” cümlesi duyulur. 
Hemen sonrasında da Willy Wonka’nın üçüncü flashbackine 
şahit oluruz. Tabi ki bir sonraki cezalandırılacak çocuğun kim 
olduğu da belli olmuştur. 

Flashback’te Willy Wonka’nın onlu yaşlarda evi terk ettiğini 
görürüz. Artık babasının kuralını çiğnenmiştir ve geri dönüş 
yoktur. Müze görevlisinin “Giremezsin evlat geceleri kapalı-

yız.” cümlesi ve hemen ardından Willy’nin hüzünlü gözlerle 
evinin olduğu yerden adeta koparılması sonrası oluşan boşlu-
ğa hüzünlü gözlerle baktığını görürüz. Evet, Willy artık çatış-
maları ile yalnız başına baş etmek zorundadır. Ve flashback 
çatışma sesleri arasında son bulur. Burada savaş anlamına da 
gelen “conflict”in Türkçe karşılığı olan çatışmanın da aynı za-
manda fiziksel bir çatışmayı tanımlıyor olması, filmde her iki 

dil için de bir cinas olması oldukça 
hoş bir tesadüftür.

Mike Teavee’nin cam asansörün 
televizyon odası düğmesine bas-
ması ile cezalandırılma süreci de 
başlamış olur. Önce Wonka çikola-
tasını “Planet of  the apes” filminin 
ortasında görürüz ve sonrasında 
da Mike Teavee’nin küçülmüş be-
deni birçok televizyon programı 
arasında gereken cezayı alır. Böy-
lece diğer bir günah olan öfke de 
cezalandırılmış olur. 

Willy Wonka iki kez cam asansöre 
çarpar ilki yukarı ve dışarı düğme-

sine basmadan önce. Gerçek dünya yani gerçeklik ilkesi ile 
yüzleşmeden hemen önce, diğeri de babası ile yüzleşmeden 
hemen önce. Willy Wonka Charlie’nin evinde neden beş ço-
cuğun fabrikasını gezmesine izin verdiğini açıklarken; “Bir 
varis bulmam lazımdı. Buldum da Charlie seni…” der. Kim 
bilir belki de bu cümle Tim Burton’ın kendi yaşadığı trav-
maları yaşamayacak bir çocuk yetiştirme isteğini yansıtıyordu. 
Bu anlamda filmde Charlie’nin annesini canlandıran Helena 
Bonham Carter’ın gerçek yaşamda Tim Burton’ın eşi olma-
sı oldukça manidardır. Ancak böyle bir isteğe rağmen film 
boyunca Willy Wonka’nın çocuklara sergilediği baba rolünü 
de göz önüne almak gerekmektedir. Kurallarına uymayan ço-
cukları cezalandıran ve sadece en iyi çocuğunu mirasından 
yararlandırmayı planlayan bir baba. Aslında tıpkı babası Wil-
bur Wonka gibi… 

Charlie’nin Willy Wonka’nın fabrikasına ailesi olmadan git-
meyi reddetmesi üzerine ilk defa Wonka’ın film boyunca sü-
ren uygunsuz afekti yerini uygun bir afekte bırakır. Şaşkınlık 
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ve üzüntü… Oysa tüm film boyunca engellendiği ya da kendi 
koyduğu kuralların çiğnendiği durumlarda uygunsuz bir öf-
keyle karşılaşmıştık. Bu bölüm de orijinal metinde bulunma-
maktadır. Çünkü Roald Dahl Charlie’nin tüm ailesi ile fabri-
kaya gelmelerine izin vererek kitabını bitirir.   

Sonrasında da Willy Wonka’yı çikolatalarının neden eskisi gibi 
olmadığına dair çatışmasını bir divan da çözümlerken görü-
rüz. Divanın bu filmde ironik bir şekilde olması da, gerçek 
yaşamda Tim Burton’ın yıllarca o divanda yatmış olmasına 
bir gönderme olarak düşünülebilir. Artık çatışmalarının far-
kına varmış ve baba ile yüzleşmeye hazır duruma gelmiş olan 
Willy Wonka Charlie’nin yardımını alarak can asansöre zor da 
olsa biner. Ardından kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ başı-
na oturtulmuş olan baba evini görürüz. Willy Wonka başlan-
gıçta yanlış eve geldiğini düşünse de babasının isminin yazılı 
olduğu tabelanın iğrenerek farkına varır. Willy Wonka yanlış 
eve geldiğini düşünmekte çok da haksız değildir aslında, hem 
babası ile yüzleşmenin getirdiği sıkıntıdan hem de evine dair 
gördüğü en son görüntünün evinin diğer binaların arasından 
koparıldıktan sonra yerinde bıraktığı boşluk olmasından... 

Babasının muayene odasının duvarları Willy Wonka’ya ve çi-
kolata fabrikasına ait çerçevelenmiş gazete kupürleri ile dolu-
dur. Ayrıca bu odada ilk kez Willy Wonka’nın çocukluğuna ait 
diş deli olmayan bir fotoğrafı ile karşılaşırız. Aslında bu ipuç-
ları bizlere belki de Willy Wonka’nın baba tasarımının ger-
çeğinden çok daha katı, cezalandırıcı ve kısıtlayıcı olduğunu 
düşündürür. Her ne kadar baba oğlunu azı dişlerinden tanısa 
da, oğlu olduğunu anladığında gözleri dolar ve hiç diş ipi kul-
lanmamış olmasına karşın oğlunu sevgiyle kucaklar. Bu ku-
caklaşmada dikkat çeken unsurlardan biri hem babanın hem 
de oğlun film boyunca ellerinden çıkarmadıkları eldivenlerin 
daha da ön plana çıkarılmasıdır. Fiziksel teması engelleyen bu 
eldivenlerin görüntüsü yanında, seslerinin de kucaklaşmaya 
eşlik etmesi, bu kucaklaşmanın eksik bir kucaklaşma olduğu-
nu düşündürür. 

Evet, Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda mutlu sona ulaşıl-
mıştır. Ancak bu mutlu sonun Tim Burton ve ölmüş olan 
babası arasında gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. 
Bildiğimiz şeylerden biri Tim Burton’ın 2002 yılında “Bir Ço-
cuğun Kabuslar Bahçesi” adlı kitabındaki “Çocukluğunuzda 
yaşadığınız birçok şey sizinle birlikte varlığını sürdürür ve siz 
bu deneyimleri yeniden biçimlendirebilmek için yaşamınızın 
önemli bir bölümünü harcarsınız” cümlesi bu hesaplaşma-
nın henüz bitmediğini ve daha sonra yöneteceği filmlerde de 
bu tema ile karşılaşacağımızı düşündürüyor. Her ne kadar bu 
film “mutlu” sonla bitmiş olsa da, tıpkı bu filmde olduğu gibi 
bundan sonraki Tim Burton filmlerinin de ağzımızda acı bir 
tat bırakacağı kaçınılmaz olacaktır.  

Charlie’nin Çikolata Fabrikası 
(Charlie and the Chocolate Factory)
Yönetmen: Tim Burton
Oynayanlar: Johnny Depp, Freddie Highmore
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İSTEMİMİZ: 

RUH SAĞLIĞI YASASI 

HERKES İÇİN, YAYGIN, ULAŞILABİLİR RUH SAĞLIĞI HİZMETİ 

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından her yıl kutlanan 10 Ekim 
Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde bu yıl da ülkemizin ve dünyanın önemli ruh 
sağlığı sorunları ile ilişkili konular yeniden toplumun ve kamuoyunun 
gündemine taşındı. 1948 yılında kurulan Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu 
1994 yılından bu yan 10 Ekimi Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutla-
maktadır. Her yıl farklı bir tema ile kamuoyunun ve devletlerin ruh sağlığı 
sorunlarını dikkati çekmek, ruh sağlığının korunması ve önlenmesi için 
uluslararası bir dayanışma oluşturmak amacıyla bu gün kutlanmaktadır. 
Ruh sağlığını ve ruh sağlığı hizmetlerini tüm dünyada, tüm ülkelerde top-
lumun tüm kesimlerinin öncelikli konusu yapmak, küresel bir öncelik hali-
ne getirmek” çabasının uzantısı olarak bu yılın ana konusu “ruh sağlığını 
geliştirmek, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştır-
mak ve ruhsal tedavi olanaklarını artırmak” olarak belirlenmiştir. 

DÜNYADAKİ DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre; dünya genelinde ruhsal hastalık-
lardan etkilenenlerin sayısı hızla artıyor. 2001 yılı verilerine göre bugün 
dünya üzerinde 450 milyonu aşkın insanın ruhsal sorunları olduğu, 
20 milyonu aşkın kişinin de ruhsal sorunlar nedeniyle yardım arayı-
şı içinde olduğu bilinmektedir. Birçok birey ruhsal davranışsal sorunları 
nedeniyle birinci basamakta (sağlık ocaklarında) yardım aramaktadırlar. 
Dünya genelinde yalnızca depresyonu olanların sayısı 121 milyondan 
fazla olduğu belirtiliyor. 185 ülkeden elde edilen verilere göre, depresyon, 
en önemli sağlık sorunları sıralamasında dördüncü sırada iken, 2020 yı-
lında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alacak. Dünyada 70 
milyondan fazla kişi alkol bağımlılığı, 24 milyondan fazla kişi ise şizof-
reniden mustarip. DSÖ verilerine göre, her yıl 10-20 milyon kişi intihar 
girişiminde bulunuyor. 

Bir milyon kişi intihar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bir başka deyişle, 

dünyada ortalama 40 saniyede 1 kişi intihar ederek yaşamına son veri-
yor. Gençler ve çocukların ruh sağlığı, günümüzde, geçmişte olduğundan 
daha fazla tehdit altında. 

Çocuklarda ruhsal bozuklukların oranının 2020 yılında, günümüze göre 
%50 oranında artmış olacağı öngörülüyor. Bu artış, ruhsal bozuklukları, 
çocuklarda hastalanma ve ölüm nedenleri arasında 5. sıraya yükselteceği 
belirtiliyor. Birleşmiş Milletler’in barınmayla ilgili raporuna göre, dünyada 
önemli bir kısmının psikiyatrik bozuklukları olan kişilerin oluşturduğu 100 
milyonu aşkın kişi evsiz ve  sokaklarda yaşıyor.

DSÖ’ye göre, Dünya ülkelerinin %41’inden fazlasında ruh sağlığı poli-
tikası yoktur. Ruh Sağlığı Yasası olmayan ülkelerin oranı %25’tir. Ülkelerin 
%33’ünde, ki bu ülkelerde toplam iki milyar insan  yaşadığı öngörülüyor,  
ruh sağlığına toplam sağlık bütçesinin yüzde bir’inden daha az pay ay-
rılmaktadır. Oysa DSÖ’ye göre, ruhsal bozuklukların tüm hastalıklar için-
deki yükü yaklaşık  %12’dir. Söz konusu verilerin toplandığı 185 ülkenin 
%50’sinden fazlasında 100 bin kişiye sadece bir psikiyatr, %40’ında ise 
10 bin kişiye bir yatak düşmektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
bu ülkelerle diğer %50’lik grubu oluşturan gelişmiş ülkeler arasında ruh 
sağlığı hizmetleri açısından önemli eşitsizlikler olduğunu söylemeliyiz. 
Örneğin, Hollanda’da  toplam sağlık harcamalarının %23.2’si ruh sağlığı 
alanına harcanmaktadır.

Günümüzde insanların % 25’i- her dört kişiden biri- yaşamlarının bir 
döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenmektedir. 75 yaşına gelmiş kişiler 
arasında herhangi bir ruh hastalığı yaşamış olanlar yarıdan daha fazladır. 
Belli bir zaman diliminde nüfusun %10’unda ruhsal hastalık görüldüğü 
bildirilmektedir. 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran yaklaşık her dört kişi-
den birinin ruhsal sorunlar nedeniyle başvurduğunu ve yeterli tedavi 
hizmeti alamadığı  bilinmektedir. Ruh sağlığı sorunu olanların en az bir 
yakını olduğu düşünülürse ruh sağlığı sorununun toplumun önemli bir 
kesimini, hatta tamamını doğrudan ilgilendirdiğini söylemek abartı sa-
yılmamalıdır.

Ruh sağlığı sorunları kişinin kendinden beklenen iş, okul, ev, toplum-
sal roller ve kendine bakabilme  işlevlerini giderek yitirip üretici niteliğini 
ve sosyalliğini kaybetmesi ve görevlerini aksatması anlamına gelen yeti 
yitimine yol açmaktadır. Ruh sağlığı sorunları kişide yeti yitimine yol 

Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye psikiyatri topluluğunu 45. kez bir ara-
ya getiren, "Geçmişten Geleceğe, Teşhisten Tedaviye Psikiyatri…” 
temalı Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu sı-
rasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu basın toplantısında “ülkemizin 
bir “ruh sağlığı yasası”na ve herkes için, ulaşılabilir, yaygın ruh 
sağlığı hizmetine ihtiyacı olduğunu” vurgulayan bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Bunun yanında son anda gündeme düşen “eşdeğer ilaç uygu-
laması” ile ilgili, bu uygulamanın risklerine ve hastalara vereceği zarara vurgu 
yapan açıklamalarda bulundu. Bu uygulamanın “eşdeğer ilaç değil, benzer 
ilaç genelgesi,  hastayı değil, kurumu koruyan düzenleme” olduğu-
nun altını çizdi. Bu toplantı kapsamında son olarak kongrenin ön  sempozyumu-
nun  da konusu olan “cinsel işlev bozuklukları” ile ilgili “yanlış tedavilerin 
cinselliği daha da bozduğunu” vurgulayan ve cinsel sorunlarda “doğru 
adresin neresi olduğunu”  gösteren açıklamalarda bulundu. 

ÜLKEMİZİN BİR “RUH SAĞLIĞI YASASI”NA HERKES İÇİN, ULAŞILABİLİR, YAYGIN RUH SAĞLIĞI 
HİZMETİNE İHTİYACI VAR



 BASIN AÇIKL AMAL ARI

20 | Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 12, Sayı 3, 2009 

açması bakımından tahmin edilenin tersine ön sıralarda yer almaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada yeti yitimine en çok 
yol açan 10 hastalıktan beşini ruhsal hastalıklar oluşturmaktadır. Bu 
hastalıklar sırasıyla Depresyon, Alkol kullanımı, Bipolar bozukluk, Şi-
zofreni ve Obsesif Kompılsif Bozukluktur. Ruhsal bozukluklar yeterin-
ce tedavi edilemediği  zaman daha çok işlev ve işgücü kaybı ve ailesel 
sorunlara yol açmakta, hastalığının yaygınlığının ve tedavi maliyetlerinin 
artmasına katkıda bulunmaktadır

Dünya Sağlık Örgütü’nün geleceğe yönelik öngörülerine göre; 2020’de 
depresyon, kadınlar ve gelişmekte olan toplumlarda başta gelen yeti yi-
timine yol açan hastalık olacaktır. Ayrıca 2020’de tütün kullanımına bağlı 
hastalıklardan kaynaklanan yeti yitiminin de öne geçeceği öngörülmek-
tedir.

ÜLKEMİZDEKİ DURUM

Ülkemizin 15-55 yaş arasındaki nüfusunda da en yaygın hastalıklar 
içinde depresyon ve anksiyete bozuklukları ilk beşte yer almaktadır. 

Türkiye’nin bir  ruh sağlığı yasası yoktur. Türkiye’de ruh sağlığına top-
lam sağlık bütçesinin %1’inden daha az pay ayrıldığı tahmin edilmektedir. 
Dünya genelinde 100.000 kişiye düşen psikiyatri uzmanı sayısı 4, Avrupa 
Birliği ülkelerinde 9’iken, Türkiye’de bu oran 1.6. Türkiye’de 100 bin ki-
şiye 12 psikiyatri yatağı düşerken, AB ülkelerinde, 100 bin kişiye düşen 
psikiyatri yatağı sayısı 93’tür. 

Ülkemizde yüz bin kişiye düşen ruh sağlığı uzmanı sayısı 1.6’dır. 
Halen uzmanlık eğitimi almakta olan asistan hekimleri de eklediğinizde 
bu sayı “iki”nin biraz üzerine çıkmaktadır. Bu, Dünya ortalamasının ya-
rısı, Avrupa ortalamasının  ise ancak 1/6’sıdır. Çocuk ruh hekimlerinin 
oranı ise çok daha düşüktür (bir milyon nüfusa 2 kişi). DSÖ nün 2005 
verilerine göre ruh sağlığı hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog  vb.  
ruh sağlığı çalışanları  sayısı da  oldukça düşüktür. Psikiyatri alanında 
çalışan Hemşire oranı 100 binde 3, Psikolog 100 binde 1, sayısı SHU 
sayısı 100 bin de birin altındadır. 

Ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri yetersizdir. Ülkemiz Ruh Sağlığı 
hizmetlerine ayrılmış yatak sayısı bakımından Avrupa ülkelerinin çok ge-
risindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkemizdeki ruh sağlığı 
yatağı, olması gerekenin  onda biridir  Şu andaki yatak sayısı 7510 dur. 
Avrupa ortalaması 70 binin üzerindedir. 10 bin kişiye 1.3 yatak  Ruh 
sağlığı hastanelerinde 10 binde 0.8, Genel hastanelerde 10 binde 0.5 
dir. 

Ülkemizde koruyucu ruh sağlığı alanında sistemli ve yaygın olarak 
yapılan hiçbir şey yok. Ruhsal bozukluk geliştirme açısından riskli olan 
gruplar ve kişilere yönelik koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetleri 
son derece yetersizdr. Doğal afetler, kazalar, savaş, şiddet olayları gibi 
olağanüstü durumlarda ruh sağlığı hizmetlerinin nasıl verileceği konusun-
da sağlık sistemimiz hala yeterince hazırlıklı değil.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde Dünya Sağlık Örgütüne üye 
ülkelerdeki ruh sağlığı hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için 
Helsinki’de 2005’te Sağlık Bakanları düzeyinde düzenlediği ve ülke-
miz Sağlık Bakanlığı da  imzaladığı bildirgede ifade edilen önerileri 
yükümlenmiştir.

Bu toplantıda belirlenen öncelikler şu şekilde sıralanmıştır:
Ruh sağlığının iyileştirilmesinin önemine dair 1. toplumda, sağlık 
meslek gruplarında bilinç geliştirmek.
Önyargı, ayrımcılık ve eşitsizlikle aynı anda mücadele etmek,2.  
ruh sağlığı sorunları olan insanları desteklemek ve onların bu 
sürece etkin katılımını sağlamak.
Sağlığı geliştirmeyi, hastalıkları önlemeyi, tedavi, rehabili-3. 
tasyon, bakım ve iyileşmeyi kapsayan bütünlüklü ve etkili ruh 
sağlığı sistemleri tasarlamak ve uygulamak.
Bu alanlarda 4. etkili, uzman ekipleri oluşturmak.
Hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesinde 5. hizmeti kullananların 
ve hasta yakınlarının deneyim ve bilgilerinden yararlanmak, 
onları sürece dahil etmek…
Ruh sağlığı konusunda 6. hassas gruplar olan çocuklar, gençler, 

kadınlar ve yaşlıların ruh sağlığına yönelik programlara ağırlık 
vermek
Ağır ruh sağlığı sorunları olan insanlara 7. toplum içinde, soyutlan-
madan etkili ruh sağlığı hizmetleri sunmak…

Ruh sağlığı politikalarını çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçe-
vesinde yeniden biçimlenmesi gereklidir. Uygun yasal düzenlemeleri 
yapmak gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi en kısa zamanda “Ruh 
Sağlığı Yasası” çıkarmaktır. Türkiye Psikiyatri Derneği özverili bir çaba 
sonunda bir ruh sağlığı yasa tasarısı hazırlamış, üyeleriyle tartışmış ve 
ilgili yerlere sunmuştur. Hazırlanan yasa taslağı Aralık 2006’da TBMM 
gündemine sunulmuş olmasına karşın hiçbir işlem yapılmamış durum-
dadır. Talebimiz bu yasa taslağının acilen meclisin gündemine gelmesini 
ve çıkarılmasıdır. 

Toplum genel olarak ruh sağlığının önemini, ruh sağlığı ile ilgili kav-
ramları ve ruh sağlığı hizmetini nasıl alabilecekleri yönünde yeterli bilgiye 
sahip değildir. 

Ruh Sağlığı yasasının ve ilişkili yasal düzenlemelerin olmaması ruh 
sağlığı alanında çalışanların görev tanımlarının yapılmasını olanaksız kıl-
maktadır. Herhangi bir bilimsel ve yasal dayanağı olmayan eğitimlerden 
çıkan ve büyük çoğunluğu psikiyatr, hekim, psikolog olmayan bazı kişiler, 
halkın ruhsal sorunlarının tedavisinde umut tacirliği yapmakta, ciddi etik 
ihlallere, hatalı tıbbi sonuçlara yol açmakta, bireylere zarar verebilmekte-
dir. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yapmak gerektiği açıktır.

Küresel ölçekte ruh sağlığına öncelik vermek, ruh sağlığını geliş-
tirmek, ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak, ulaşılabilir kılmak, 
sağlıklı bir gelecek için gereken öncelikli süreçlerdir. Yöneticisinden 
toplumun tüm bireylerine her ülke insanının bu bilince erişmesi  ana 
hedeflerimizden biri olmalıdır. Bu sorunların aşılması kamusal nitelikli, 
eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kapsayıcı bir ruh sağlığı hizmet sisteminin 
yaşama geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sağlığı geliştirmeyi, hastalıkları 
önlemeyi, tedaviyi, rehabilitasyonu, bakımı ve iyileşmeyi kapsayan bü-
tünlüklü ve etkili bir ruh sağlığı sistemine ihtiyacımız var. 

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak:
Ruh Sağlığı Yasası’nın en kısa zamanda çıkarılması ve • ilişkili ya-
sal mevzuatın düzenlenmesi için TBMM’ni ve ilişkili tüm kurumları 
yeniden göreve ve sorumluluk almaya çağırıyoruz.
Temel ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve bir insan hakkı olarak • 
ruh sağlığının geliştirilmesi için ruh sağlığına ayrılan kaynağın ar-
tırılmasını talep ediyoruz.
 Ruh sağlığı alanında var olan • personel eksikliğinin giderilmesini, 
hekim, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık ça-
lışanı sayısının ve niteliğinin artırılmasını istiyoruz.
 Genel hastanelerde • psikiyatri yatak sayısının artırılmasını, gündüz 
hastaneleri, koruma evleri, yarıyol evleri, psikiyatrik rehabilitas-
yon merkezleri ve ayaktan tedavi birimlerinin sayısının ve niteli-
ğinin artırılmasını istiyoruz 
 • Ruhsal hastalıklar henüz ortaya çıkmadan önleyen, risk etkenlerini 
ortadan kaldıran ya da bu etkenlerle karşılaşmayı engelleyen, koru-
yucu ve önleyici çalışmaları destekleyen bir yaklaşımın yaygın-
laştırılmasını, koruyucu ruh sağlığı ve ruhsal destek birimlerinin 
kurulmasını talep ediyoruz.
 Tüm bu düzenlemelerin • devletin asli sorumluluğu olarak kabul 
edilmesi, hükümetlerin öncelikli konusu olması gerektiğini düşünü-
yor, kamusal bir sağlık sistemi anlayışı içinde çözülebileceğine 
inandığımızı vurgulamak istiyoruz.

ÜLKEMİZİN BİR “RUH SAĞLIĞI YASASI”NA  
HERKES İÇİN, ULAŞILABİLİR, YAYGIN RUH SAĞLIĞI HİZMETİNE 
İHTİYACI VAR

RUH SAĞLIĞI OLMADAN SAĞLIK OLMAZ

Türkiye Psikiyatri Deneği Merkez Yönetim Kurulu adına,
Uzm. Dr. Şeref ÖZER 
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı 
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EŞDEĞER İLAÇ DEĞİL, BENZER İLAÇ GENELGESİ
HASTAYI DEĞİL, KURUMU KORUYAN DÜZENLEME

Eşdeğer ilaç uygulaması ile ilgili yeni düzenlemeye ilişkin Türkiye Psikiyatri Derneği’nin görüşü

12.10.2009 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire 
Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliğ ve eklerinde 2009/120 sayılı genelge ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Genelgenin 12. maddesinde 
“Eşdeğer İlaç Uygulaması” yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik 
eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi ya da maddeleri içeren 
ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca aynı maddede eş-
değer ilaç uygulamasında; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eşdeğer grupta en ucuz ilaç bedelinin % 15 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. 
Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak 
belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip 
olması gözetilir şeklinde belirtilmektedir. 

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Bu eşdeğer ilaç değil eşdeğer endikasyon anlamına gelmektedir. Eşdeğer ilaç tüm etken maddenin aynı 
olduğu fakat farklı ilaç endüstrisi tarafından üretilen ilaçlar anlamına gelmektedir. Fakat bu yeni uygulamada aynı hastalığın tedavisinde kullanılan 
ama tamamıyla farklı etken maddelerden oluşan, farklı etki mekanizmaları olan hücreler üzerinde farklı etkileri olan, farklı dozlarda kullanılan ve 
etkili olan ilaçların birbirinin yerine konması anlamına gelmektedir. Bu nedenle aynı etkiyi elde etmek için her biri farklı dozlarda kullanılmak zo-
rundadır. Her birinin faklı yan etki özellikleri vardır. Metabolizma dediğimiz vücut dokularına yayılması, karaciğer de etkisizleştirilme ve böbrekten 
atılması, yarılanma ömrü ve vücuttan atılma süreleri farklı olan, vücutta değişik dokularda farklı düzeylerde biriken ilaçlardan söz ediyoruz. Bu 
ilaçları eşdeğer olduğunu söylemek, birbirinin yerine koymak hem tıbbi hem de bilimsel bir hatadır. Bu genelgeyi SGK bürokratlarının bilimsel 
verilerden uzak ve sedaca kurumun mali yükünü azaltana ve insanı dışta bırakan bir tutum sergilediği izlenimi yaratmaktadır. Daha önce derneği-
mizin ısrarlı çabaları ile oluşturulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından SGK üzerine bir kurum olarak resmi bir kılavuz olarak yayımladığı endikasyon 
dışı ilaç kullanımı kılavuzunu da henüz uygulamaması bunun düşündürmektedir. 

Bu yeni düzenleme ne anlama geliyor? Yeni düzenlemeye göre herhangi bir psikiyatrik hastalıkta kullanım onayı (endikasyon) almış en ucuz 
ilacın etken maddesine ya da psikiyatrın yazdığı reçeteye bakılmaksızın eczacılar tarafından verilmesini dayatmaktadır. Hekimin yazdığı reçete 
gereksiz hale gelmekte, hatta reçete yazmasına gerek kalmamaktadır. “Siz eczaneye gidin depresyon olduğunuzu söyleyin. O size uygun olanı 
verir” diyeceği bir durum ortaya çıkmaktadır. Tıpta hastalık yok, hasta vardır. Her tedavi hastaya özgün planlanır ve düzenlenir. Hekim bir ilacı 
reçete ederken hastanın tanısı dışında öncelikli olarak ilacın etkinliğini, yan etkilerini, hastanın yaşını, çalışma durumunu, eşlik eden fiziksel 
durumunu ve fiziksel hastalıklarını, kullandığı bazı ilaçları ve ilaç etkileşimini ve son olarak ilaç maliyetini düşünür. Psikiyatrik hastalıkların teda-
visinde ilaç seçimi konusunda ilacın fiyatı birçok belirleyiciden yalnızca biridir. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların sadece 
fiyatı üzerinden belirlenmesi hastalarımız üzerinde geri dönüşümü olmayan hayati tehlikeler yaratacak sonuçlar doğurabileceğini söylemeliyiz. 
Bir psikiyatri hastasının ilaç tedavisi düzenlenirken; hastanın psikiyatrik tanısı, varolan diğer fiziksel hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar gibi konular 
mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu durumlar göz önünde tutulmadan sadece fiyatı göz önüne alınarak kullanılacak ilaçlar 
hastanın diğer fiziksel hastalıklarını (örneğin diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, glokom, karaciğer yetmezliği gibi) olumsuz etkileyebilir ve kul-
landığı diğer ilaçlarla etkileşerek kullanılan ilaçların kan düzeylerinde oynamalara neden olarak hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. 
Diğer önemli olan bir nokta da  A ilacını kullanan bir hastaya etken maddesi ve yukarıda belirttiğimiz bu ilacını genelgenin yaratığı zorunluluk yada 
hastanın fark ödeyememesi nedeniyle  vermesi durumunda hasta etkili olan ilacını birden emek durumunda kalacak, etkili olup olmayacağını 
bilemediğimiz diğer ilacın etkili olması içinde 4-6 hafta geçmesi gerekecektir. Bu hastalıklarda alevlenmeye ve ciddi yaşamsal sonuçların ortaya 
çıkmasına yol açacaktır. Bu genelge aynı zamanda aynı ilacı kullanmak isteyen hastaların cepten ödeme yapmasına neden olacak, cepten öde-
meler artacaktır. Aynı etken maddeyi içeren, gerçek anlamda eşdeğer ilaçlarda bile hastalar eczanelerden verilen ilaçlardan tedirginlik duymakta 
ve fark ödemeyi göze almayken, uygulanması düşünülen yeni uygulama ile hastalar büyük bir ikilemde kalacaklardır.

Diğer bir nokta eczacının hekimin yerine geçmesi, tedavi planı yapma sorumluluğunu üstlenmesi anlamına gelir. Bu da mesleki rolleri karıştı-
ran kabul edilemeyecek bir durumdur. SGK’ nın eczacılara gönderdiği genelgesinde eşdeğer ilaç verme sonucu oluşacak olumsuz sonuçlardan 
kurum olarak kendisinin sorumlu olmadığını belirtmektedir. Genelgeye uyarak aynı zamana kendini korumak durumunda olan eczacı ilaç almak 
için gelen hastayı tıbbi yönden sorgulamak, herhangi bir hastalığı olup olmadığını öğrenmek, kullandığı diğer ilaçları öğrenmek ve bilgisi dahi-
linde ilaç etkileşimlerini gözeterek ilaç vermeye çalışacak, eş deyişle hekimin sorumluluğunda olan ve kendisin bilgi, yetki ve sorumluluğunda 
olmayan bir işi yapmak durumunda olacaktır. 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı 12.10.2009 
tarihinde 2009/120 sayılı genelgeyi yayınlamasının hemen ardından, aynı gün Sağlık Uygulama Tebliğ ve eklerinde yapılan düzenlemeler adıy-
la 2009/125 sayılı yeni bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgede 2009/120 sayılı genelge ile yapılan düzenlemelerden 9-c ve 12.maddesinin 
ve 5,6,7,8 nolu eklerinin kurum elektronik altyapısı hazırlıkları tamamlanıncaya kadar ertelendiği belirtilmiş ve bu maddelerin uygulamasının 
12.10.2009’dan önceki haliyle devam edeceği belirtilmiştir.

2009/125 sayılı genelge ile uygulaması durdurulan eşdeğer ilaç uygulamasının sadece kurum elektronik altyapısı hazırlıkları tamamlanıncaya 
kadar ertelenmesi hastalarımızın bu uygulama nedeniyle zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle Türkiye Psikiyatri Derneği 
olarak 2009/120 sayılı genelgenin 12. maddesinin tamamen kaldırılmasını talep etmekteyiz.        

Türkiye Psikiyatri Derneği adına,
       
Dr. Halis ULAŞ
Türkiye Psikiyatri Derneği Dış İlişkiler Sekreteri
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YANLIŞ TEDAVİLER CİNSELLİĞİ DAHA DA BOZUYOR.  
CİNSEL SORUNDA DOĞRU ADRES 

Cinsel sorunlar ülkemizde giderek önem kazanmakta, tedavi talepleri her geçen gün artmaktadır. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi ile birlikte 
düzenlenen Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu gerek toplum sağlığı gerek mesleki pratikte cinsel sorunun tedavisinin tartışılması açısın-
dan önemli bir toplantı olmuştur. Bu sempozyum toplumsal ihtiyaç bağlamında psikiyatri uzmanlarının cinsel tedaviler konusundaki bilgilerinin 
artırılması, terapi eğitimlerinin planlanması, bilgi paylaşımı ortamının oluşturulması açısından yaşamsal önem arz etmektedir.

Cinsel işlev bozuklukları bir yönü ile toplumda en sık gözlenen tedavi edilebilir sorundur. Bir çok anksiyete bozukluğu, örneğin obsesif kom-
pulsif bozukluk ya da sosyal fobi gibi hastalıklar toplumda %2-3 oranında gözlenirken vajinismus %6-10, erken boşalma %30, istek bozukluk-
ları %20, sertleşme sorunları %20, kadında orgazm bozukluğu %30 oranında gözlenmektedir. Bu oranlar yaşla artmakta ya da azalmaktadır. 
En iyimser tahmin ile her üç kişiden birinde bir cinsel sorun bulunmaktadır. Maalesef ülkemizde yaygın olan cinsel saldırı, taciz ve tecavüz 
olguları ve bunlara bağlı sorunlar bu oranlara dahil değildir. 

Daha da önemlisi bir cinsel sorun sıklıkla partnerde (cinsel eşte) de cinsel soruna yol açmakta, ilişkiyi etkilemekte ve sosyal açıdan da 
sonuçları olmaktadır. Diğer taraftan bu kadar yaygın olan ve sosyal sorunlara da neden olan cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde ülkemizde 
yeterli olanaklar bulunmamaktadır. Ayrıca cinsel sorun toplumsal bazı tabular nedeniyle hekime ifade edilmemekte ya da cinsel sorun yok 
sayılmaktadır. 

Bir gerçek var ki, yeterli tedavi merkezleri yoktur. Tedaviler emek yoğun olduğundan hekimlerin hasta yüklerinin fazla olması ve sağlık siste-
minde performansa dayalı çalışmalar aksaklıklara neden olmaktadır. Ancak başka büyük bir sorun karşımızda durmaktadır;

Yanlış tedaviler, etik dışı tedaviler, uygun olmayan tedaviler.      

Her üç kişiden birinde olması büyük bir tedavi pazarı yaratmaktadır. Yüzlerce umut taciri ortaya çıkmıştır. Her hangi bir mesleki yeterliliği 
olmayan kişilerce gerek internet gerek yazılı ve görsel medya olanakları kullanılarak cinsel sorunu olan hastalar sömürülmektedir. Bu açıdan 
medya kuruluşlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Cinsellik ile ilgili tabelası olan her kurum bu alanda yetkin anlamına gelmemektedir. 
Benzer şekilde internet yolu ile cinsel terapi yaptığını belirtenlerin çoğu bu alanda yetkin değildirler. Aynı zamanda bu kişilerin etik, bilimsel ve 
kanuni açıdan hasta bakma yetkileri yoktur. Bununla birlikte hasta sayısının fazla ve tedavi olanaklarının sınırlı olması nedeniyle cinsel tedaviler 
açısından yetersiz kişiler diledikleri gibi hasta bakmaktadırlar.

Cinsel bilgilenme birçok cinsel sorunun ortaya çıkmasını engellediği gibi basit cinsel sorunların çözülmesinde en etkili tedavi yöntemle-
rinden biridir. Ülkemizde cinsel bilgilenmenin yeterli olmadığı bilinmektedir. İnternet medya vb araçların bu açığı giderdiği düşünülebilir. Diğer 
taraftan internet ortamında bilgiye ulaşılabildiği kadar yanlış bilgilenme riski de bulunmaktadır. Bu kontrolsüz bilgi kirliliği sorun yaşayan 
bireylerin çözüm yollarını daraltmaktadır. Temel insan haklarından olan cinsel haklar ise toplumumuzca ve bir çok profesyonel kuruluşça 
bilinmemektedir. 

Cinsel sorunlar bu alanda eğitim almış psikiyatri uzmanlarınca tedavi edilir, gerekli hallerde psikiyatri uzmanı diğer tıp branşlarından görüş 
alır. Uluslar arası tanı sistemleri organik nedene bağlı olmayan tüm cinsel sorunları psikiyatrik sorun olarak kabul eder. Yapısal bir soruna bağlı 
olmayan yakınmaları olan hastalar yakınmaları ile ilişkili olarak üroloji ya da jinekoloji kliniklerine başvursalar da mutlaka psikiyatri uzmanınca 
hasta değerlendirilmeli ve cinsel sorunun terapisi diğer tıp branşları ile koordineli olarak psikiyatri uzmanlarınca yürütülmelidir. Sempozyumu-
muz tam da psikiyatri uzmanlarının cinsel tedaviler konusundaki bilgi ve eğitim ihtiyacının karşılanması ve planlanması için önemli bir boşluğu 
doldurmuştur. Makro ölçekte planlar oluşturulmuş, önümüzdeki beş yılda hemen her ilde yeterli tedavi merkezlerinin oluşmasında insan ve 
bilgi gücü sağlaması planlanmıştır. Cinsel işlev bozuklukları tedavisi ve terapisi bir çok üniversite ve eğitim hastanesinde psikiyatri asistan 
eğitimine girmiş ya da girmek üzeredir.  

Cinsel sorun tedavisinde yaşanan aksaklıklar giderek ağırlaşan bir halk sağlığı sorununa dönüşmektedir. Bu açıdan medyanın sorumluluğu 
kritik önemdedir. Bu alanda önde gelen referans kurumlar Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalışma Birimi ile 
Cinsel eğitim Tedavi ve Araştırma Derneğidir (CETAD). CETAD 1998 yılından itibaren multidisipliner profesyonel insan gücü yetiştirilmesini, 
TPD Cinsellik ve Cinsel Sorunlar BÇB ise bilgi ve araştırma desteğini sağlamaktadırlar. Uygun olmayan tedaviler ehil olmayan kişilerin eliyle 
yürütülmektedir. 

Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve uygun tedavi olanaklarını sağlamak bizler için öncelikli kamusal görevdir. Tüm kurum, kuruluş ve 
duyarlı insanları bu ciddi halk sağlığı sorununun çözümünde emek vermeye çağırıyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile sunulur.

Türkiye Psikiyatri Derneği 
Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalışma Birimi adına

Uzm. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM
Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü
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TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BASIN VE 
HEKİMLİK UYGULAMALARI HAKKINDA BASIN 
AÇIKLAMASI

“Önce Zarar Verme!”

9 Aralık 2009 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Denizli Şubesi 
üyesi olan bir meslektaşımızla ilişkili bir haber yeterli inceleme yapılma-
dan çeşitli basın organlarında yer almıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği tara-
fından söz konusu olay incelediğinde; üyemizin hastasını tedavi ederken, 
psikiyatri uygulamalarında güncel bilimsel bilgiye dayalı ve meslektaşla-
rımız tarafından yaygın olarak uygulanan tıbbi tedavi protokollerine uygun 
davrandığı ve tıbbi hata olarak kabul edilecek bir uygulamasının olmadığı 
saptanmıştır. Toksik epidermal nekroliz olarak adlandırılan söz konusu 
deri kaybı, birçok ilaçla ortaya çıkabilecek, nadir rastlanan ancak olası 
bir yan etkidir.  Her türlü tıbbi işlem ve tedavi uygulamasında komplikas-
yon ve yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı bilimsel bir gerçekliktir. Hekim 
olası yan etkileri de göz önünde tutarak, yarar-zarar değerlendirmesiyle 
hastanın yararına tedavi seçimini yapar, olası yan etkiler konusunda da 
hastasını bilgilendirir. Ortaya çıkan olumsuz sonucun hekimin kötü uy-
gulamasına mı yoksa komplikasyona mı bağlı olduğu anlaşılmadan, bu 
konuda yapılacak haberler kamuoyunda hekimlere ve tedavilere duyulan 
güveni azaltmakta, psikiyatriye ilişkin olumsuz önyargılara yol açmakta-
dır. Uzun yargı süreçleri sonunda hekim suçsuzluğunu ispat etse bile, bu 
süreçte yayımlanan haberlerin hem hekimler hem de sağlık hizmeti almak 
için başvuran kişiler üzerinde yıkıcı etkileri olmaktadır. Bu gibi haberler 
sonucunda bu tedaviden fayda gören birçok hasta tedavisini sonlandı-
rabilmekte ya da hekime başvurmaktan vazgeçmektedir. Bu da toplum 
sağlığı açısından onulmaz yaralara yol açmaktadır.

Hekimler yüzyıllardır Hipokrat’ın “Önce zarar verme!” sözünü temel 
ilke olarak kabul etmişlerdir. Bu ilke tüm meslek grupları için geçerli-
dir. International Press Institute (Uluslararası Basın Enstitüsü) 1998’de 
Moskova’da “Sağlık için İletişim” toplantısında yayınladığı sonuç bildir-
gesindeki ilkelerin başında da “Önce zarar verme” ilkesi gelmektedir. Tüm 
basın organlarımızı aşağıda tekrarladığımız Uluslararası Basın Enstitüsü 
ilkeleri doğrultusunda, sağlıkla ilgili gerçeği yansıtmayan, yalnızca itham-
la belirli, doğruluğu kanıtlanmamış ve hastaların tedavisini aksatmasına 
ya da hekime başvurmamasına yol açacak haberleri yayınlamamaya da-
vet ediyoruz.

 
Dr. Ayşe Devrim Başterzi
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu adına

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
25 KASIM UYARI EYLEMİ İLE İLGİLİ BASIN 
AÇIKLAMASI

 

İnsanca çalışmak, insanca yaşamak…
 
Türkiye’de son 30 yıldır hayatını emeği ile kazananlar zor günler yaşı-

yor. 2009 yılında kamu emekçilerinin %90’ı yoksulluk sınırının altındaki 
ücretlerle yaşamaktadır ve resmi işsizlik oranı %15’lere ulaşmıştır. Sağlık 
ve eğitim gibi en temel toplumsal hizmetler ve su, elektrik gibi insan yaşa-
mı için temel maddeler kârlı pazar ürünleri olarak kabul edilmektedir. 

6 milyon kişi çalışma hayatının dışına itilmiş olup en temel ihtiyaçlarını 
karşılayamaz duruma düşmüşlerdir. Emekliler açlık sınırının altında bir 
ücretle yaşam kavgası vermeye zorlanmaktadır. Çalışabilecek durum-
dayken çalışamamak, çalışırken işini kaybetmek ya da çalışma sırasında 
olumsuz deneyimlere maruz kalmak, hem doğrudan hem de dolaylı yol-
larla uzun süreli stres yanıtının ortaya çıkmasına yol açarak ruh sağlığı-
nı derinden etkileyen, bozan etkenlerdir. Türkiye Psikiyatri Derneği daha 
önce de, tüm bunların sonucu olarak toplumumuzda depresyon ve ank-
siyete bozukluklarının yaygınlığının artacağı, davranış sorunlarının ortaya 
çıkacağı, insanların yaşadıkları sıkıntı ile başa çıkabilmek için alkol ve 
madde kullanımına yöneleceği, öfkenin dışa vurumu ile ilgili sorunların 
artacağı, her ortamda şiddet davranışlarının ortaya çıkma riskinin arta-
cağı uyarısında bulunmuştur.

Son yıllarda sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde “Zorunlu Hizmet 
Yasası” “Tam Gün Yasası”, “Performansa Dayalı Ücretlendirme”, “Kamu 
Hastaneleri Birliği Yasası” gibi uygulamalarla yürütülen sağlık politikaları 
sağlık emekçilerini olumsuz etkilemektedir. Toplum sağlığı için en temel 
ihtiyaç olarak kabul edilecek 1. basamak sağlık hizmetlerinden bile “katkı 
payı” alınmaya başlanması tüm halkımızın sağlık hizmetlerine ulaşması-
nı engellemektedir. Tüm bu uygulamaların altında neoliberal politikaların 
koşulsuz olarak yıllardır ülkemizde uygulanması yatmaktadır. 1994, 2001 
ve son olarak 2008’de ülkeyi krize sokan bu neo-liberal politikalardır. 

 30 yıldır Türkiye’deki kamu emekçileri örgütsüzlüğe, sendikasızlığa, 
kayıt dışı çalıştırılmaya mahkûm edilmişlerdir ve yıllardır çalışanlar aç-
lık sınırının altında bir asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. 
Ülkemizde emek örgütlerini, sendikaları dışlayan çarpık bir demokrasi 
anlayışı mevcuttur. Kamu çalışanları dünyanın birçok ülkesinde temel 
demokratik haklardan kabul edilen toplu sözleşme ve grev hakkından 
yoksundur. 

 25 Kasım uyarı eyleminin temel talebi; demokratik bir çalışma yaşamı 
için toplu sözleşme ve grev hakkının hayata geçirilmesi; krizin bedelinin 
emekçilere ödetilmemesi ve emekçilerin kayıplarının karşılanmasıdır. 

Bu amaçla Türkiye Psikiyatri Derneği olarak biz tüm meslektaşlarımızı 
Türk Tabipler Birliği’nin öngördüğü şekilde acil hizmetler ve yatan has-
talarla ilgili temel sağlık hizmetleri dışında bu eyleme destek vermeye 
çağırıyoruz.

 
Türkiye Psikiyatri Derneği 
Merkez Yönetim Kurulu 

Uluslararası Basın Enstitüsü İlkeleri
1. Önce zarar verme,
2. Araştır, doğruyu bul,
3. Umut verme (özellikle mucizevî tedaviden bahsetme),
4. Kendine bu haberden kim yararlanır sorusunu sor,
5. Haber kaynağının gizliliği ilkesini unutma,
6. Vereceğiniz haberler hasta, sakat ve çocuklara aitse, bir kez 

daha düşün,
7. Özel hayatı ve acıları haber yapma,
8. Acıyı duygu sömürüsü için asla kullanma,
9. Kararsız kalırsan haberden vazgeç şeklindedir.
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TPD BASIN AÇIKLAMASI

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÖNLENMELİDİR

14.12.2009 tarihinde Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH) Ayaktan Tedavi Ünitesinde görevli 
olarak çalışan, psikiyatri uzmanı olan bir üyemiz planlı bir saldırıya uğra-
mıştır. Daha önceki tarihlerde iki kez BRSHH Ayaktan Tedavi Ünitesinde 
muayene edilmiş olan ve tıbbi gereklilik olmadığı halde yeşil reçeteye 
tabi olan ilaçların yazılması isteyen ve bu isteği yerine getirilmemiş olan 
saldırgan, olay günü annesi ile ayaktan tedavi ünitesine gelmiş, saldırıda 
kullandığı bıçağı annesinin çantası içinde binaya sokmuş, herhangi bir 
kayıt işlemi yaptırmamış, muayene odasının yakınında oturarak beklemiş 
ve doktoru gördükten sonra harekete geçip doktorun boynuna bıçağını 
dayayarak yerde sürüklemiş, olay yerinde bulunan hastane çalışanlarının 
ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yaşanan arbede sonrası etkisiz 
hale getirilmiştir. Benzer durumlarda olduğu gibi bu olayda da, hekimler 
kendilerine yönelik husumete yol açmamak kaygısıyla bireysel olarak 
davacı olmaktan kaçınmaktadır. Bireysel olarak davacı olunmadığı du-
rumlarda, zaman zaman olayın yargı tarafından bir kamu davası olarak 
ele alınmaması suç işleyen kişilerin serbest kalmasına neden olmaktadır. 
İşlenen benzer saldırı suçlarında, hekimin Sağlık Bakanlğı çalışanı olarak, 
hastanede görev yaptığı sırada ve görevinden kaynaklanan bir işlem ne-
deniyle ortaya çıkmış olması dikkate alınmaksızın, yalnızca kişinin mağ-
dur olduğu basit bir etkili eylem (müessir fiil) olarak ele alındığı ve kamu 
davası açılmadığı birçok örnek vardır. 

Bu saldırgan davranışların adli yönünün ötesinde ruh sağlığı alanında 
çalışmaya devam eden mağdurların ruhsal yaşamlarında önemli  ve onul-
maz yaralar açtığı bilinmektedir. 

Şiddet mağduru hekimler: 

1) Yirmi üç yaşında, tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık için sınavı 
geçip tek tercihi olan psikiyatri  eğitimi için Türkiye’nin en büyük hasta-
nesi olan Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde (BRSHH) çalışmaya başladı. Asistanlığın ilk yıllarında ye-

tersiz doktor sayısı nedeniyle serviste yatarak tedavi gören 30 hastanın 
doktorluğunu yaptı. Gönüllü olarak şizofren ve bipolar hastaların tedavi 
gördüğü gündüz hastanesinde ve kronik hasta servislerindeki çalışmalara 
katıldı. Asistanlığının bitimine 2 yıl kala poliklinikte görevliyken bir hasta-
nın uygun olmayan emeklilik talebini yerine getirmediği için ölümle tehdit 
edildi ve fiziksel olarak zarar verilmek istendi. Olay sırasında fiziksel olarak 
yaralanmayacak kadar şanslıydı, ancak olay sonrasında yaşadıkları belki 
olayın kendisi kadar travmatikti. Meslektaşlarının etik olmayan uygulama-
larına maruz kaldı, hukuksal süreçte yalnız bırakıldı, aynı hastanın daha 
sonra tekrarlayan tehditlerinden korunması için alınan önlemler yetersiz 
kaldı. Uzman olarak mesleğini severek sürdürüyor, gönüllü olarak travma 
mağduru hastaların doktorluğunu yapıyor. Ancak bu çalışma koullarının 
hastalar, doktorlar ve tüm sağlık çalışanları için “sağlıksız” olduğunu dü-
şünüyor, gelecek için umutlu ama endişeleri sürüyor.

2) Otuz yaşında bayan doktor. Beş yıldır Bakırköy RSHH’de asistan 
olarak görev yapmakta. İki buçuk yıl önce poliklinikte görevliyken madde 
bağımlısı bir hastanın uygun olmayan reçete talebini yerine getirmediği 
için kesici silahla saldırısına uğradı. Bu olayla ilgili hukuksal süreç halen 
devam ediyor, yasal süreçte meslektaşlarından ve meslek örgütü olan 
TTB’den destek aldığını belirtiyor. Psikiyatri camiasının içinden biri olsa 
da çalıştığı kurum bu konuyla ilgili olarak psikiyatrik desteği sağlamadığı, 
kişisel imkanlarına bıraktığı için terapi göremediğini belirtiyor. Saldırının 
yüzünde ve yaşamında bıraktığı izlere rağmen hastalarından aldığı destek 
ve paylaşımla mesleğine olan sevgisini sürdürüyor. Kurumun zorunlu tut-
tuğu çalışmaların dışında gönüllü olarak suç işlemiş hastalarla grup tera-
pisi yapıyor, Bakırköy şenliklerinin düzenlenmesinde aktif çalışıyor. Fakat 
hala çalıştığı ortamda bu tür olayların arkadaşlarının başına gelmesini 
kaygıyla izliyor. Meslektaşlarının ve toplumun genelinin bu konuya daha  
fazla duyarlılık göstereceğini, çalışma koşullarının herkes için daha iyi 
olacağı günleri umud ediyor.  

Bunlar sadece örnekler. Hekimler ve sağlık çalışanları oldukça sık bir 
şekilde şiddete uğramaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları bu saldırıları 
çoğunlukla, hizmet verdikleri insanları korumak alışkanlıkları olduğundan 
ya da işlerinin sevimsiz bir tarafı olarak görmelerinden dolayı şikayet et-
memektedirler. 

Sağlık Çalışanlarının Şiddete Uğrama Sıklıkları

Isparta-Burdur Tabip Odası’nın 2008 yılında yaptığı bir araştırmaya göre:
Çalışma yaşamları boyunca en az bir defa şiddet içeren olaya tanık olduğunu söyleyen sağlık çalışanı oranı % 96’dır.  
Son bir yıl içinde çalıştıkları kurumda şiddet içeren en az bir olaya tanık olduğunu söyleyen sağlık çalışanı oranı %56’dır.  
Pratisyen hekimler %66 ile en fazla şiddete tanık olan gruptur.
 
Son bir yıl içerisinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanı oranı ise %45’tir.  
Kadınlar arasında bu oran %58, erkekler arasında ise %26’dır. 
Son bir yıl içinde uzmanların %36’sı, asistanların %33’ü şiddete maruz kalmıştır.
Kamu sağlık hizmetinde çalışan uzman hekimler  arasında bu oran %45, özel sağlık hizmetlerinde çalışan uzman hekimler arasında %5’tir.
Hemşireler arasında %53, hekim ve hemşire dışında kalan sağlık personeli  arasında %33’tir.  
Pratisyen, uzman ya da asistan olsun her grupta şiddete maruz kalma oranı kadınlarda erkeklerden çok daha fazladır.

Türkiye Psikiyatri Derneği    Türkiye Psikiyatri Derneği  İstanbul Tabip Odası Sağlık Emekçileri Sendikası
MYK adına Genel Başkan İstanbul Şubesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi  BRSHH İşyeriTemsilcisi
Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa  Prof. Dr. Doğan Şahin Dr. Hasan Ogan  Dr. Sena İster
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Tüm meslek yaşantısı boyunca en az bir kere şiddete maruz kalma oranı ortalama %64’tür . Gruplara dağılım ise şöyledir: Pratisyen hekimler 
arasında %77, Uzman hekimler arasında %67, Asistanlar arasında %48, hemşirelerde %68, hekim ve hemşire dışında kalan sağlık personelinde 
%38’dir. 

En fazla şiddete maruz kalan grup ise %81 ile kadın pratisyen hekimlerdir.
 
Özel sektörde sağlık dışında bir alanda çalışanların ortalama şiddete maruz kalma oranları %2 iken  bir hemşirenin şiddete maruz kalma ihtimali 

%16 dır. Hekimlerde özellikle kamuda çalışan, kadınlarda ve genç hekimlerde bu oran daha da artmaktadır.

İstanbul’da yapılan bir araştırmada ise (Aren A, 2008): Sağlık çalışanlarının sözlü saldırıya uğrama oranı %100, Fiziksel saldırıya uğramış olanla-
rın oranı ise %87, Hemen her gün fiziksel ya da sözel saldırıya uğradığını söyleyenlerin oranı %29, Bunların polise bildirilme oranı %40, dava açılma 
oranı %33 olarak belirlenmiştir.

Psikiyatrlar arasında Türkiye çapında şiddete maruz kalma oranları ise:
Güncel çalışma  sonuçları (Ek. 1) aktarılacaktır. 

Şiddetin türü
Isparta ve Burdur illerinda yapılan çalışmada maruz kalınan şiddet türleri arasında en yaygın olanı % 84 ile küfür,  hakaret, tükürme, tehdit; bunları 

sırayla  tokat, yumruk, aletle saldırı, cinsel taciz gibi şiddet unsurları izlemektedir. 

Şiddetin yeri 
Sırasıyla şiddetin en fazla görüldüğü yerler acil servis, kendi çalışma ortamları, klinik ya da yataklı servislerdir. Tüm şiddet olaylarının %62’si bu 

yerlerde görülmektedir. Bunların arasında da en fazla şiddete maruz kalınan yer %23 ile acil servislerdir. Sağlık çalışanlarının %45’i şiddete gündüz 
çalışma saatleri içinde maruz kalmışlardır.

Mesai saatinde şiddete maruz kalanların oranı %44, nöbet sırasına maruz kalanların oranı ise %60 olarak belirlenmiştir.  
 

Kimler şiddet uyguluyor?
Hasta ve hasta yakınları, ama özellikle erkekler şiddet uygulamaktadır.
Şiddet uygulayanların %86’sı hasta ve hasta yakınıdır. Sadece hastaların uyguladığı şiddetin oranı ise %6 civarındadır.  Bunların arasında da %54 

ile en fazla hasta yakını görülmektedir. Şiddet uygulayanların %92’sini de erkekler oluşturmaktadır. 
%86’yı 100’e  tamamlayan grup ise sağlık idare ve yöneticileridir. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin %14'ünü sağlık idarecileri gerçekleş-

tirmişlerdir.   

Şikayetçi olma oranları
Sağlık çalışanlarının %67’si kendisine yapılan şiddet konusunda şikayetçi olmamıştır. Sözleşmeli sağlık çalışanları kadrolu çalışanlara göre daha 

az şikayette bulunmuşlardır. Tabi ki sözleşmeli çalışanların daha az şikayette bulunmalarının nedeni iş güvencesiz çalışıyor olmalarıdır. 

Sağlık Çalışanlarının Görüşleri
“Son bir yıl içinde sağlık hizmetlerinde şiddet olayları arttı” diyenlerin oranı %72, “Görev yaptığı kurumda şiddet olayları arttı” diyenlerin oranı 

%51’dir. Sağlık personelinin %91’i, son yıllarda ülkemizde şiddetin yaygınlaştığı fikrindedir. %78’i toplumda şiddetin yaygınlaşmasının en önemli ilk 
üç sebebi olarak ekonomik sıkıntıları, sosyo-kültürel problemleri, eğitim problemlerini göstermişlerdir. Bu problemleri; kişilerin devlet yönetimi ve 
adalet sistemine güvensizliği, medyanın yanlı ve yanlış yayınları, işsizlik ve ülkemizdeki terör olayları izlemektedir.

Tüm nedenler arasında toplumda şiddetin en fazla yaygınlaşma sebebi olarak %35 ile ekonomik sıkıntılar dile getirilmiştir.

Şiddet uygulayanların nedenleri
Şiddet uygulama nedenleri olarak ise tedaviden memnuniyetsizlik, muayene sırasında fazla bekleme, gecikme hissi, kötü haber alma, muayene 

sırasında ihmal edilme düşüncesi, şiddet uygulayan kişinin alkol veya uyuşturucu etkisi altında olması dikkati çekmektedir. 

Şiddetin gerçek nedenleri
- Yıllardır, önce işkence, sonra sürüp giden çatışmalar sonucu şiddete maruz kalma ve şiddeti çözüm olarak görme oranının giderek artması 
- Hekim saygınlığının azalması
- Yeterli güvenlik tedbirlerinin olmaması
- Ekonomik kriz
- Alkol, madde kullanımının yaygınlaşması
- Medyanın sağlık haberleri ile ilgili tutumu
- Sağlıkta Dönüşüm Projesinin yarattığı olumsuz sağlık ortamı ve çalışma koşulları en önemli, ve en belirleyici etken olarak görülmektedir.
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EK-1

Psikiyatri Asistanı Şiddetle Başa Çıkmayı Yaşayarak mı Öğrenir?
Kürşat Altınbaş, Gülçin Altınbaş, Ahmet Türkcan, E.Timuçin Oral
Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET
Amaç: Son yıllarda ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı yönünde tartışmalar konunun önemini artırmasına karşın;  özellikle 
psikiyatri asistanlarına karşı şiddeti değerlendiren bir çalışma bulunmamakta ve asistanlık süreleri boyunca da şiddetle başa çıkma becerilerine 
yönelik eğitim verilmemektedir. Oysaki literatüre bakıldığında, birçok araştırma psikiyatri hekimlerinin daha sık şiddete uğradığını vurgulamak-
tadır. Bu araştırmada da Türkiye’de psikiyatri kliniklerinin birçoğunda hizmet yükünün büyük bölümünü sırtlayan asistanların meslek yaşamları 
boyunca şiddete uğrama sıklıklarını saptamak ve yok sayılmış bu konuyu birçok yönden ele almayı planladık. Yöntem: Şiddeti birçok yönden 
değerlendiren ve sözel-fiziksel şiddet itemleri Açık Agresyon Ölçegi’nden yapılandırılmış anket formları Eğitim Araştırma Hastanesi ve Üniver-
site Psikiyatri Kliniklerinde çalışmakta olan psikiyatri asistanlarına uygulandı. Toplam 8 merkezde çalışan 136 psikiyatri asistanından elde edilen 
verilere istatistiksel analiz uygulandı. Sonuçlar: Psikiyatri asistanlarının %89.7’si asistanlık süresince sözel (%42.6), fiziksel (%2.9) veya hem sözel 
hem de fiziksel (%44.1) şiddete uğrarken; %15.9’u hafif, orta veya ağır şekilde yaralandığını belirtmekteydi. Kadınlar ve erkekler arasında sözel 
veya fiziksel şiddete uğrama yönünden farklılık saptanmadı. Benzer biçimde, sözel ve fiziksel şiddete uğrama yoğunlukları açısından, Eğitim 
Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Psikiyatri klinikleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Psikiyatri asistanlarına yönelik şiddet oranları 
oldukça yüksek olmasına karşın; hekimlerin neredeyse yarısı şiddeti olağan olarak değerlendirmekteydi ve yalnızca % 4.1’i hukuki yollara baş-
vurmaktaydı. Tartışma: Eğitim aldığı birim neresi olunsa olsun ülkemizde psikiyatri asistanlarının şiddete maruz kalma oranı yüksektir. Psikiyatri 
asistanları kendilerine yönelik şiddeti işlerinin bir parçası olarak yorumlamaktadır. Elde ettiğimiz veriler, bu konuda daha kapsamlı araştırmaların 
yapılması gerektiğini ve psikiyatri asistanlarının şiddetle nasıl başa çıkacağına ilişkin yol gösterici kılavuz metinlerin hazırlanması ve eğitim prog-
ramları içerisinde resmi olarak bu konunun yer verilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sözel şiddet; fiziksel şiddet, psikiyatri asistanı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİNİN SONUÇLARI

- Kamu sağlık hizmetlerinin kötüleşmesi: 
 Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına baktığımızda, %68’i çalıştık-

ları kurumların kendi güvenlikleri için yeterli önlem almadığını söylüyor. 
Yüzde 81’i; çalıştıkları kurumu güvenlik  konusunda kötü veya vasat po-
zisyonda bulmaktadır. Yüzde 87’si kendilerine güvenlik eğitimi verilmedi-
ğini, %71’i işyerlerinde işyeri hekimi olmadığını ifade etmektedir. Güvenlik 
bakımından, yine kamusal sağlık alanı, özel sağlık alanından daha kötü 
durumdadır. Kamusal sağlık alanında çalışanlar, özel sağlık hizmeti veren 
kurumlarda çalışanlara göre daha uzun süre çalışmalarına, daha fazla 
hastaya bakmalarına, hizmet vermelerine, daha az maddi gelir elde etme-
lerine, daha az işyeri sağlık ve güvenlik tedbirlerine sahip olmalarına rağ-
men, görüldüğü gibi işyerlerinde daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. 

Hasta yükünün artması: Hekimlerin %50'sinden fazlası bir günde 
45’ten fazla hasta bakmaktadır. 

Hastaya ayrılan sürenin azalması: Performans sisteminin zorlaması ile 
hastalara ayrılan zaman azaltılarak daha çok hasta bakılmaya çalışılmak-
tadır.  Ardı ardına çok sayıda kısa sürelerle hasta bakmak, hekimi yorup 
gerginleştirmekte, kendisine az zaman ayrılan hastada ise iyi bakılmadığı 
hissi uyandırarak gerginlik yaratmaktadır.

-  Özelleştirmenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kamuya ayrılan 
kaynaklar azaltılmakta,  önemsiz hale getirilmekte, kamu kaynakları özel 
sağlık sektörüne aktarılmakta, öte yandan kamudaki sağlık çalışanları 
sağlık yöneticilerince sürekli şekilde hedef haline getirilmektedir. Sağlık 
politikalarındaki yanlışlar ve bozulan çalışma koşulları nedeniyle hatalar, 
ihmaller artmakta, hekim saygınlığı zedelenmektedir.

Hasta hekim ilişkisinden, işletme-müşteri ilişkisine geçilmesi, hastaları 
daha çok talepkar ve istedikleri olmadığında da şiddete başvurur hale 
getirmektedir.

- Performans uygulaması ile çalışma barışı bozulmuş, sağlık çalışanla-
rı arasında rekabet ve gerginlikler oluşmaya başlamıştır. 

-  Temel amacı hekim emeğini ucuzlatmak ve yeni açılan üniversite-
leri finanse edebilmek olan, yeterli eğitim kadrosu ve alt yapısı olmadan 
açılan tıp fakültelerinde yetişen hekimlerle, sağlık hizmetlerinin kalitesi 
düşmüştür.

-  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilen hizmete yaptığı ödemele-
ri sınırlandırması, hekimin mesleki özerkliğini ortadan kaldırmıştır. Gerekli 
olduğu halde yapılması gereken tetkikler için beklemek zorunluluğu, has-
taların çözüme ulaşma sürelerini uzatmıştır.

- Ödenmeyen hizmetlerin masrafı hastanelere kaldığı için, masrafları 
azaltmak amacıyla sunulacak hizmetin kalitesi düşmüştür.

-  Geçici görevlendirmeler ve atamalarla, sağlık çalışanlarına uygula-
nan bir çeşit baskı ve şiddet, hekimlerin çalışma huzurunu bozmuştur. 

Neler Yapılabilir?
Sağlığa ayrılan bütçe arttırılmalıdır• 
Hekime ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete verilen cezalar • 
arttırılmalıdır.
Güvenli çalışma ortamları yaratılmalıdır. Silahların ve tehditlerin göl-• 
gesinde sağlık hizmeti verilemez.
Güvenlik önlemleri arttırılmalı, hastaneye her tür silahla giriş önlen-• 
melidir.
Hekimler ve sağlık çalışanları saldırıyla baş etme konusuna eğitil-• 
melidir.
Medya mensuplarına sağlık haberleri ile ilgili bilgi verilmeli, medya • 
çalışanlarının duyarlılığı arttırılmalıdır.
Sağlık yöneticileri ve siyasi yetkililer, sağlık sorunlarının çözümü • 
olarak da, sorunların nedeni olarak da hekimleri görmek ve göster-
mekten vazgeçmelidir. Çünkü sağlık sorunlarının çözümü de, sağlık 
sorunlarının nedeni de hekimler değildir.
Hekimlere iletişim, tehdit yaratan durumlarda nasıl davranmaları, • 
hastaları nasıl sakinleştirebilecekleri konusunda eğitimler verilme-
lidir.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin o hastaneden hizmet • 
alması engellenmelidir.
Şiddete karşı, mesleki dayanışma, örgütsel sahiplenme en üst nok-• 
talara çıkarılmalıdır.
Sağlık idarecileri ve yetkililer, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette • 
hekimlere sahip çıkıcı tutumlar içinde olmalıdır.

Neler Yapılmalıdır?
Uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nden bir an önce vazgeçil-• 
meli ve Sosyal Devlet anlayışına uygun, sosyal sağlık politikaları 
devreye konmalıdır.
Herkese erişilebilir, kaliteli, eşit sağlık hizmeti verilecek düzenleme-• 
ler yapılmalıdır.
Halkın eğitim seviyesi yükseltilmeli, zorunlu eğitim yanında, kaliteli • 
eğitim ön plana çıkarılmalıdır.
Sosyal adaletsizlik, açlık, yoksulluk ortadan kaldırılmalıdır.• 
Toplumsal barış sağlanmalıdır.• 
İşsizlik önlenmelidir.• 
Sağlık çalışanına yönelik saldırıya karşı suçun yeniden tanımlanma-• 
sı ya da bu suçlara verilecek cezaların ağırlaştırılması
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TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ İSTANBUL’DA 
ÇATALCA DURUSUPARK OTELDE YAPILDI

Türkiye Psikiyatri Derneği 8. Merkez Olağan Genel Kurulu  
21 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da Etap Altınel Otelinde yapıldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği Sekizinci Merkez Olağan Genel Kurulu 21 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da Etap Altınel Otelinde 
yapıldı. Genel kurulda 2009-2011 döneminde görev yapacak olan kurulların seçimi gerçekleştirildi. 

Seçim sonuçlarına göre Merkez Yönetim Kurulu’na  Doğan Yeşilbursa, Ayşe Devrim Başterzi, Tunç Alkın, Agah Aydın , Meh-
met Yumru, Halis Ulaş ve Burhanettin Kaya; Merkez Denetleme Kurulu’na Fatih Öncü, Peykan Gökalp, Şahika Yüksel; Mer-
kez Onur Kurulu’na ise Orhan Öztürk, Cem Kaptanoğlu, Sezai Berber, Şeref Özer, Mustafa Sercan seçildiler.  

Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki biçimde oluşturuldu. 

Doğan YEŞİLBURSA Genel Başkan 
Tunç ALKIN  Genel Başkan Yardımcısı 
Burhanettin KAYA  Genel Sekreter 
Agah AYDIN  Sayman
Halis ULAŞ   Dış İlişkiler Sekreteri
Mehmet YUMRU   Bilimsel Toplantılar Sekreteri
Ayşe Devrim BAŞTERZİ Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri

Meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

 

■  Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, ilk ve son yıl  asistanlarına 
yönelik düzenlediği temel asistan eğitimi programı, 31 ekim-1 
kasım 2009 tarihinde İstanbul’da Çatalca Durusu Park Otel’de 
gerçekleştirildi. Temel Asistan Eğitimi I ve II’ de Burhanettin 
Kaya, Cem Kaptanoğlu,  Doğan Şahin,  Doğan Yeşilbursa, , 
Halis Ulaş,   Hüseyin Soysal,    Latif Alpkan,  Mehmet Yumru,  
Mustafa Sercan,  Raşit Tükel,   Selçuk Candansayar,  Sinan 
Gülöksüz,  Maviş belgeseli ile Şahap Erkoç, Şahika Yüksel 
ve  TPD Hukuk Danışmanı  Av. Ziynet Özçelik eğitici olarak 
yer aldı. Zor hava koşullarna karşın, Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen ilk  ve son yıl asistan 105 genç meslektaşımız 
eğitimlere eksiksiz olarak katılması, geç saatlere kadar süren 
yoğun programa rağmen firesiz bir şekilde katılımın gerçek-
leşmesi övgüye değerdi.

İlk yıl asistanlarına yönelik eğitim Dr. Şahap Erkoç tarafından 
hazırlanan, Türkiye psikiyatri tarihini anlatan Maviş adlı bel-
gesel ile başladı. Eğitim programı kapsamında, psikiyatrinin 
insana ve topluma bakışı, psikiyatrinin meslek kimliği, ruh 
hekimliği meslek etiği kuralları, asistanların özlük hakları ve 
yükümlülükleri, ilaç endüstrisi ile ilişkiler, Klinik eğitime yak-
laşım ve psikiyatri uzmanlık eğitiminin temel ilkeleri, alan-
dan çalışan bir uzmanın gözünden psikiyatri eğitimi, Asistan 
örgütlenmesi süreci, Türkiye Psikiyatri Derneğinin tarihi ve 
örgüt belleği üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Genç meslek-
taşlarımız bu eğitim ile birlikte psikiyatri uzmanlık eğitimine 
başlarken yaşadıkları şaşkınlığını geçtiğini, ne isteyecekleri 
ve yapacakları konusunda bir yön çizmelerine ilişkin zihinle-
rinde bir ışık yaktığını, derneği taşıdıklarını ve meslek yaşam-
larının en başından itibaren derneğin yanlarında olduğunu 
hissettiklerini ve güven duyduklarını belirttiler. 

Dördüncü yıl asistanlarına yönelik olan eğitim programı kap-
samında, hekimlerin toplumsal sorumlulukları, meslek kimli-
ği ve psikiyatrik etik, ruh hekimliği meslek etiği kuralları, bir 
psikiyatri kliniğini yönetmek, grup dinamiklerini yönetmek, 
psikiyatride ekip ilişkisi, asgari servis standartları, psikiyatrın 
özlük hakları, yükümlülükleri, rapor örnekleriyle adli psiki-
yatri, alkol, madde ve denetimli serbestlik, kadın mağdurun 
adli-psikiyatrik  değerlendirmesi gibi konular ele alındı ve 
zorunlu hizmet deneyimleri aktarıldı. Kısa süre sonra alanda 
çalışacak ve sorumlulukları artacak olan uzman adayları için, 
bu eğitimin çok değerli bir katkı olduğu ve temel bir gerek-
sinimi karşıladığı vurgulandı. Meslek yaşamında gereksinim 
duyulduğunda danışabilecekleri ve destek alabilecekleri bir 
meslek örgütünün ve hocalarının olduğunu bir kez daha öğ-
renmenin en değerli kazanç bundan büyük sevinç duydukla-
rını belirtiler. 

TPD yönetiminin, asistan eğitimine yönelik çalışmalarının 
artarak sürmesi, yaygınlaştırılması, kongre burslarının sürdü-
rülmesi, kongre katılımın ücretlerini katılımı kolaylaştıracak 
biçimde düşük tutulmasına devam edilmesi, tüm giderlerin 
TPD tarafından karşılandığı, organizasyonun TPD tarafından 
gerçekleştirildiği eğitimlerin sürdürülmesine yönelik dilekler 
iletildi. 

Sağnak yağmurun damlalarının günün ışıklarıyla pırıltılar 
saçtığı, eğitimin bitmesi ve ayrılığın hüznüyle karışık bir 
heyecanın camlarda buğuya dönüştüğü, yeni eğitimlerin ve 
paylaşımların dilendiği bir dönüş yolculuğuyla eğitim prog-
ramı  sona erdi. 
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■  Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından toplumun ve birey-
lerin ruh sağlığı sorunlarının çözümü ve ruh sağlığı hizmet-
lerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı çalışanlarının sorunlarının 
gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçek-
lere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları 
ve basın kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 
Ruh Sağlığı Basın Ödülünün ikincisi TPD 14. Yıllık Toplantı-
Bahar Sempozyumunda verilecek…

Toplumun ve bireylerin ruh sağlığı sorunlarının çözümü ve 
ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı çalışan-
larının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi 
konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan 
basın mensupları ve basın kuruluşlarını ödüllendirmek ama-
cıyla Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nca 
her yıl Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Yıllık Toplantısı-Bahar 
Sempozyumu etkinlikleri çerçevesinde verilen “TPD- Ruh 
Sağlığı Basın Ödülü”  ile ilgili başvuru koşulları aşağıdadır.

TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü iki ayrı alanda:

Yazılı basın: Yazılı basın (gazete veya dergi) haber,araştırma, 
güncel yazılar (fıkra, yorum, makale) 2) Görsel medya ve 
radyo:  TV araştırma, haber, program ile radyo programı dal-
larında ödüle değer görülen adaylara verilebilecektir.

TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü’ne; 

a) Bütün basın mensupları aday gösterilebilir. 

b) Aday gösterilecek çalışma bir önceki yılın 1 Şubat ile 
ödül verilecek yılın 31 Ocak tarihleri arasında  yayınlanmış 
olmalıdır.

c) Ruh sağlığı alanında çalışanların meslek derneklerinin 
veya hasta ve hasta yakınları derneklerinin yönetim kurulla-
rı, Merkez Onur Kurulu tarafından veya TPD’nin 10 üyesi-
nin ortak yazılı başvurusu ile aday gösterilebilir.

d) Aday gösterme belgesi TPD – MYK tarafından hazırlanır 
ve TPD web sitesinde ilan edilir. Aday gösterme belgesinde 
aday gösterilen kişi veya kuruluşların adı, aday gösterilme-
sinin yazılı gerekçesi, aday gösteren kurum, kuruluş ve kişi-
lerin adları bulunmalıdır. 

e) Aday gösterenler (6) altı adet aday gösterme belgesini 
doldurarak ve ayrıca aday gösterilen haber veya çalışmanın 
(6) altı örneğini (gazete, dergi kesiği, TV veya radyo program 
CD veya kaseti) aday gösterme belgesine eklenerek en geç 
ödül verilen yılın Yıllık Toplantı tarihinden bir ay öncesine 
dek TPD Genel Merkezi’ne ulaştırmış olmalıdır (Son başvu-
ru tarihi 13 Şubat 2010). 

f) Ödülü kazananlara bir ödül belgesi ve ödül plaketi “TPD-
Yıllık Toplantısı- Bahar Sempozyumu’nda düzenlenen bir 
törenle verilir. Ruh sağlığı basın ödülü yönergesi için tüzel 
metinler-yönergeler bölümüne bakabilirsiniz.

2009 yılı Ruh Sağlığı Basın Ödülü Yazılı basın için 5000 TL, 
görsel medya ve radyo için 5000 TL olmak üzere toplam 
10000 TL olarak belirlenmiştir. 

Saygılarımızla, 
TPD MYK

HÜKÜMETİN SAĞLIK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARINA KARŞI MİTİNG: 
SAĞLIĞIMIZ, EMEĞİMİZ, MESLEK ONURUMUZ İÇİN

■  TTB-UDEK tarafından 05 Eylül 2009 tarihinde, Ankara’da, 
uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla yapılan top-
lantıda, TBMM gündeminde olan ve yeni çalışma döneminde 
yasallaşması beklenen “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikle-
ri” yasa tasarıları görüşülerek önümüzdeki dönem için  bir ey-
lem  planı oluşturulmuş,  bu karar doğrultusunda, altında  uz-
manlık dernekleri ve tabip odalarının isimlerinin yer alacağı bir 
gazete ilanı hazırlanmış  TTB-UDEK üyesi 74 uzmanlık derneği 
ve 64 tabip odası ile beraber TPD’de  metine olumlu yanıt vere-
rek, ilanda isimlerinin yer alması yönünde görüş bildirmişlerdir. 

İlan, 14 Ekim 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Türkiye baskı-
sında tam sayfa olarak yayımlanacaktır.Bu kapsamda bir diğer 
etkinlik olarak, 18 Ekim 2009 tarihinde, saat 13.00’de, İstanbul 
Kadıköy’de, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık dernekleri ve sağ-
lık alanında faaliyet gösteren diğer meslek odaları ve sendikalar 
tarafından, “Tam Gün Yasa Tasarısı” ve hükümetin sağlık poli-
tikaları ve uygulamalarına karşı bir miting düzenlendi.Türkiye 
Psikiyatri Derneği “Tam Gün Yasa Tasarısı” ve hükümetin sağlık 
politikaları ve uygulamalarına karşı düzenlenen bu mitinge TPD 
pankartı ile katıldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği 
18 Kasım Mitingine TPD Pankartıyla 
katıldı: 

“Sağlığımız, Emeğimiz, Meslek 
Onurumuz İçin”

TPD RUH SAĞLIĞI BASIN ÖDÜLÜ-2009 İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
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MYK GÖREV DAĞILIMI

24 Kasım 2008 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul’daki seçimle belirlenen Merkez Yönetim 
Kurulu’nun görev dağılımı şöyle yapılmıştır: 

 Genel Başkan :  Dr. Şeref  Özer, 
 Genel Başkan Yardımcısı :  Dr. Doğan Yeşilbursa, 
 Genel Sekreter :  Dr. Cengiz Kılıç, 
 Mali İşler Sekreteri :  Dr. Burhanettin Kaya  
 Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri :  Dr. Çezar Atasoy 
 Bilimsel Toplantılar Sekreteri :  Dr. Ali Savaş Çilli
 Uluslararası İlişkiler Sekreteri :  Dr. Halis Ulaş  

ÜYELER

TPD üye sayısı yeni üye kayıtlarıyla 2190’a ulaşmıştır. Üyeleşme oranımız yaklaşık % 98’dir. 
2007-2009 döneminde kayıt olan yeni üye sayısı 548’dir.

Türkiye Psikiyatri Derneği  
Merkez Yönetim Kurulu

2007–2009
ÇALIŞMA RAPORU
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ŞUBELER
Eskişehir ve Diyarbakır Şubelerinin kurulmasıyla TPD’nin Şube sayısı 

20’ye ulaşmıştır. Diğer tıp uzmanlık derneklerine karşılaştırıldığında şube 
sayısı en fazla olan dernekler arasındadır.

Şubeler, yerel etkinlikleri kapsamında ulusal düzeyde katılımların da 
olduğu bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim etkinlikleri düzenlemiştir. 

ŞYK temsilcileri ve MYK üyelerinin katılımıyla yılda 3 kez olmak üzere 
yapılan MEK toplantılarında, derneğin etkinlikleri ve genel politikası tartı-
şılarak eylem planları oluşturulmuştur.

MYK üyeleri tarafından yapılan şube ziyaretlerinde Merkez-Şube ilişkileri-
nin geliştirilmesi hedeflenmiş,  şubelere özgü sorunlar ve etkinliklerin artırıl-
ması, gereksinimleri karşılayacak niteliğe ulaştırılması ve kapsayıcı olması 
için yapılması gerekenler tartışılmıştır. Bu amaçla 20 Aralık 2008 tarihinde 
Antalya Şubesi, 21 Şubat 2009 tarihinde Trabzon Şubesi ziyaret edilerek 
varolan sorunlar konuşulmuş ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Kongre gelirlerinden Şube payları düzenli olarak ödenmiştir. Bunun ya-
nında ekonomik sıkıntı yaşayan şubelerimize (İzmir, Diyarbakır, Eskişehir 
ve Kocaeli) temel gereksinimlerini karşılamak ve gerçekleştirdikleri etkin-
liklerde kullanılmak üzere ek finans sağlanmıştır.

Dernekler Yasası uyarınca 2009 yılı Eylül ayı içinde tüm şubelerin genel 
kurulları gerçekleştirilmiş, Yönetim Kurulları, Denetim Kurulları ve Merkez 
Genel Kurul delegeleri seçimle belirlenmiştir. 

YETKİLİ KURULLAR

Merkez Eşgüdüm Kurulu (MEK) Toplantıları
MYK üyeleri ile ŞYK başkanları ve temsilcilerini bir araya getiren MEK 

toplantıları düzenli olarak sürdürülmüştür: 12 Ocak 2008 (Ankara), 23 
Nisan 2008 (Fethiye), 16 Ekim 2008 (Antalya), 15 Nisan 2009 (Antalya) 
18 Haziran 2009 (Afyon), 22 Ekim 2009 (Ankara) tarihlerinde düzen-
lenen toplantılarda şubeler gerçekleştirdikleri etkinlikleri sunmuş, şube-
lerin merkezden beklentileri, merkez şube ilişkileri, mali raporlar, bası-
na ve kamuoyuna yönelik çalışmalar, halka yönelik eğitim çalışmaları, 
gündemdeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuşulmuş ve öneriler 
geliştirilmiştir.

Merkez Yönetim Kurulu
İki yıllık görev süresinde MYK ayda bir kez olmak üzere düzenli olarak 

25 kez toplanmıştır  MYK toplantı tutanakları ve alınan kararlar TPD web 
sayfasında yayımlanmıştır.  

Merkez Denetleme Kurulu
Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Peykan Gökalp, Dr. Sultan Doğan 
Olağan denetleme ilk olarak 31 Aralık 2008’da yapılmış, MDK’nun 

önerileri doğrultusunda kayıtlarda ve işlemlerde gerekli düzeltmeler MYK 
tarafından yapılmıştır.  İkince denetleme ise 23 Ekim 2009’da yapılmış, 
bu denetleme sonrasında da MDK’nun önerileri doğrultusunda gerekli 
düzeltmeler MYK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Merkez Onur Kurulu 

Dr. Orhan Öztürk, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Cem Kaptanoğlu, Dr. Cem 
Atbaşoğlu, Dr. Sezai Berber 

Merkez Onur Kurulu, görev süresi boyunca 6 kez tam katılımla top-
lanmıştır. 

26.11.2009 tarihli ilk toplantıda görev dağılımı yapılmış, Dr. Or-
han Öztürk’ün Başkan, Dr. Sezai Berber’in İkinci Başkan, Dr. Cem 
Atbaşoğlu’nun Kurul Sözcüsü, Dr. Cem Kaptanoğlu ve Dr. Mustafa 
Sercan’ın Kurul Üyeleri olarak görev yapmalarına oy birliği ile karar ve-
rilmiştir.

22.03.2008 tarihli toplantıda iki dosya incelenmiştir. Soruşturması 
tamamlanmış olan ilk dosyada, üyemize herhangi bir ceza verilmesine 
yer olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir. Diğer dosyanın üç soruştur-
ma raporunun da TPD Soruşturma Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu 
Yönetmeliği’ne uygun olmadığına karar verilerek Ankara ŞYK’dan soruş-
turmayı Yönetmeliğe uygun biçimde yürütmesi istenmiştir.  

01.06.2008 tarihli toplantıda, soruşturmaları tamamlanmış olan iki 
dosya incelenmiş ve bir üyemize kınama, bir üyemize uyarı cezası veril-
mesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

14.11.2008 tarihli toplantıda bir önceki toplantıda verilmiş olan uyarı 
cezasına üyemizin resmi itirazı üzerine bütün dosya tekrar incelenmiştir. 
Önceki kararda değişiklik gerektirecek bir bilgi ya da belge bulunmadığına 
ve kararın değiştirilmeden kalmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

17.01.2009 tarihli toplantıda bir dosya incelenmiş, soruşturmanın 
TPD Soruşturma Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği’ne 
uygun olmadığına karar verilerek MYK’dan soruşturmayı yeniden baş-
latması istenmiştir.

21.10.2009 tarihli toplantıda, soruşturmaları tamamlanmış olan iki 
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dosya incelenmiş ve "bir üyemize uyarı, bir üyemize  kınama" cezası ve-
rilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

YETERLİK KURULU ÇALIŞMALARI

Yeterlik Kurulunun Yeniden Yapılanması: 25 Ekim 2007 tarihinde ya-
pılan TPD Yeterlik Genel Kurulu ve 24 Kasım 2007 tarihinde yapılan TPD 
Merkez Genel Kurulu’nda, TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu Yönergesi’nde 
yeni bir yapılanmaya yönelik değişiklikler yapılmıştır:

Yeterlik Yürütme Kurulu’na uzmanlık eğitimi alanında danışmanlık yap-
mak üzere Eğitim Üstkurulu’nun oluşturulması kararlaştırılmıştır,

Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu’nun 
görevleri iki altkurula bölünerek paylaştırılmış; psikiyatri uzmanlık eğitimi 
üzerine olan çalışmaları sürdürmek üzere Eğitim Programlarını Geliştirme 
Altkurulu, ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon 
mekanizmasını oluşturmak üzere Akreditasyon Altkurulu oluşturulmuş-
tur. 

Yeterlik Genel Kurulu’nun iki yılda bir yapılması ve bu doğrultuda Ye-
terlik Yürütme Kurulu ve Altkurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla 
indirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yeterlik Yürütme Kurulu’nda yer alan 9 üyeden üçünün Akreditasyon 
Altkurulu’nda, üçünün Eğitim Programlarını Geliştirme Altkurulu’nda, 
üçünün ise Sınav Altkurulu’nda görevlendirildikleri bir düzenleme gerçek-
leştirilmiştir. 

Eğitim Programlarını Geliştirme Altkurulu’nun üyeleri arasında TPD 
Asistan Bilimsel Çalışma Birimi temsilcisinin yer alması sağlanmıştır.

Yeterlik Sınavının yazılı bölümüne son yıl asistanlarının katılmasına ola-
nak sağlanmıştır.

İşlevsiz kaldığı gerekçesiyle Yeterlik Denetleme Kurulu’nun kaldırılmış-
tır.

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Yeterlik Genel Kurulu yapılmış ve 
yeni yeterlik yürütme kurulu oluşmuştur.

Yeni Bir Yapı Olarak Eğitim Üst Kurulu’nun Oluşturulması: 2007 
tarihli Yönerge’de, Psikiyatri Yeterlik Kurulu bünyesinde yeni bir yapı-
lanma olarak, Tıp Fakülteleri psikiyatri anabilim dalı başkanlarından ve 
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri psikiyatri kliniği şeflerinden oluşan Eğitim 
Üstkurulu’na yer verilmiştir. Eğitim Üstkurulu’nun görevleri arasında, Ye-
terlik Yürütme Kurulu’na uzmanlık eğitimiyle ilgili konularda danışmanlık 
yapmak, uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim vermek ve 
bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak yer almaktadır. 

Eğitim Üstkurulu’nun ilk toplantısı, Tıp Fakülteleri Anabilim Dalı Baş-
kanları ve Eğitim Hastaneleri Klinik Şeflerinin katılımıyla, 13 Ocak 2008 
tarihinde TPD Genel Merkezi’nde yapılmıştır. Eğitim Üstkurulu ikinci top-
lantısını, 16 Ekim 2008 tarihinde 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında 
üçüncü toplantısını da 20 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Eğitim Programlarını Geliştirme Altkurulu Çalışmaları: Eğitim 
Programlarını Geliştirme Altkurulu psikiyatri uzmanlık eğitiminde yer 
alan kuramsal bilgi, beceri ve tutum alanlarında, uzmanlık eğitimi yıl-
larını dikkate alarak, amaç ve öğrenme hedeflerinin tanımlandığı “Psi-
kiyatri Uzmanlık Eğitiminde Amaçlar ve Hedefler” başlıklı bir çalışma 
gerçekleştirmiştir.

Akreditasyon Altkurulu Çalışmaları: 2007 yılında TPD Psikiyatri Ye-
terlik Kurulu Yönergesi’nde yapılan değişiklikle oluşturulan Akreditasyon 
Altkurulu ülkemizdeki diğer uzmanlık dallarında bu alanda yapılan çalış-
malar ve yurtdışındaki uygulamalar temel alınarak, Eğitim Kurumlarını 
Ziyaret Programı ardından, psikiyatri alanında kurum ziyaretlerinde kul-
lanılmak üzere Eğitim Kurumu ve Programlarını Değerlendirme Formu, 
Eğitilen Değerlendirme Formu, Ziyaret Kurulu İçin Değerlendirme Listesi 
ve Ziyaret Raporu örneği oluşturmuştur. Altkurul, ziyaret programı kap-
samında son olarak, Psikiyatri Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi 

Verilme Koşulları ve Kurumsal Asgari Yeterlik Ölçütleri’ni belirlemiştir.
TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’na kurum ziyareti talebini içeren ilk baş-

vuru, 14 Ekim 2009 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psi-
kiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Başvuru dosyası, 
Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından ilk toplantısında gündeme alınmak 
üzere Akreditasyon Altkurulu’na iletilmiştir. 

Sınav Altkurulu Çalışmaları: Yeterlik Sınavları: 
Sınav Altkurulu, 2007-2009 Çalışma Döneminde Yeterlik Sınavları’nın 

üçüncüsünü Antalya’da, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında ger-
çekleştirmiştir. 14 Ekim 2008 tarihinde yapılan yazılı sınava 30 kişi 
girmiş, 28 kişi başarılı olmuş; 18 Ekim 2008 tarihinde yapılan uygu-
lama sınavına (Nesnel Örgün Klinik Sınav/NÖKS) ise 14 kişi girmiş, 
11 kişi başarılı olmuştur. 2008 yılında yapılan Yeterlik Sınavları’nın, 
daha önce yapılan iki sınavdan farklılığı, 2007 yılında gerçekleştirilen 
yönetmelik değişikliğine bağlı olarak, ilk kez son yıl asistanları sınavın 
birinci aşaması olan yazılı sınava katılması olmuştur. 2009 yılı Yeterlik 
Sınavları’nın ilk aşaması olan yazılı sınav, 11 Eylül 2009 tarihinde TPD 
Genel Merkezi’nde yapılmıştır. 20 kişinin katıldığı yazılı sınavda 12 kişi 
başarılı olmuştur. Sınavın ikinci aşaması olan uygulama sınavı (NÖKS) 
ise, 25 Eylül 2009 tarihinde İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 
Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. 7 kişinin katıldığı uygulama sına-
vında 5 kişi başarılı olmuştur. 

“Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi, Yeterlik ve Eğitimin Akreditasyonu” 
Kitabı: 

TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu’nun çalışmaları, Dr. Raşit Tükel, Dr. Tunç 
Alkın ve Dr. Aylin Uluşahin tarafından yayına hazırlanarak, Nisan 2009 
tarihinde TPD Yayınları arasında “Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi, Yeterlik 
ve Eğitimin Akreditasyonu” başlığıyla kitap olarak basılmıştır.  Kitapta, 
Yeterlik Kurulu çalışmalarının ürünleri olan ve Yeterlik Yürütme Kurulu 
ve Altkurulları’nda görevli üyeler tarafından kaleme alınmış Psikiyatri 
Uzmanlık Eğitimi Programı, Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde Amaçlar ve 
Hedefler, Öğrenim Yöntemleri, Değerlendirme Yöntemleri, Eğitim Kurum-
larını Ziyaret Programı, Yeterlik Sınavları ve Yeniden Belgelendirme konu-
larını içeren bölümler yer almaktadır. 

BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME KURULU 
(BTDK) ÇALIŞMALARI

BTDK yönetmeliğine göre,  MYK temsilcileri, TPD  şube temsilcile-
ri ve Psikiyatrik Araştırmalar BÇB temsilcilerinin yer aldığı ikinci BTDK 
kurulmuş, bu Kurul ilk toplantısını 12 Ocak 2008 tarihinde Ankara‘da 
gerçekleştirmiş, BTDK Başkanı ile Alt Kurul Başkanlarını seçmiş ve Alt 
Kurullarını oluşturmuştur.

İkinci BTDK 12 Ocak 2008 (Ankara), 23 Nisan 2008 (Fethiye), 16 Ekim 
2008 (Antalya), 15 Nisan 2009 (Antalya), 22 Ekim 2009 (Ankara) tarihle-
rinde olmak üzere toplam 5 kez toplanmıştır.

BTDK 2008 yılında gerçekleştirilecek olan 13. TPD Yıllık Toplantı-Bahar 
Sempozyumu ve 45. Ulusal Psikiyatri Kongrelerini gerçekleştirmiş, 14. 
Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve 46. Ulusal Psikiyatri Kongrelerinin 
ihalelerini tamamlamış,  ilk duyurularını hazırlamış ve kongre hazırlıkları-
na başlamıştır. 

BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMLERİ (BÇB) 
ETKİNLİKLERİ

BÇB’lerin farklı derneklerle işbirliği ve ortak çalışmaları 2007-2009 
döneminde de devam etmiştir. Bilimsel Çalışma Birimleri koordinatörler 
toplantısı 13. Yıllık Toplantı Bahar Sempozyumu’nda gerçekleştirilmiş-
tir.

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi BÇB olarak adı  değişen Afet Psi-
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kiyatrisi BÇB, Türkiye’de ruh sağlığı alanında çalışan diğer dernekler ve 
Kızılay’ın bir araya gelerek oluşturduğu Afette Psikososyal Hizmetler Bir-
liği (APHB) ile birlikte imzalanan protokol uyarınca Mardin Mazıdağı Bilge 
Köyü’nde gerçekleşen katliam sonrasında ortak çalışmalar yürütmüştür. 
Benzer çalışma Trakya’daki sel felaketi sırasında da gerçekleştirilmiştir. 
APHB ile birlikte çok modüllü bir eğitici eğitimi programının hazırlıkları 
da sürmektedir. 

Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, 2007-2009 döne-
minde yapılan Bahar Sempozyumu ve Ulusal Psikiyatri Kongrelerinde panel, 
çalışma grupları ve bilimsel sunumlar gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Duy-
gudurum BÇB “Türkiye’de Manik Dönemin Tedavisi” başlıklı Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden 15 Duygudurum Bozuklukları Merkezi veya Birimin-
den 435 hastanın katıldığı çok-merkezli bir çalışmayı tamamlamış ve 2009 
yılı ECNP Kongresi’nde ilk verilerini sunmuştur. 2008 yılı Ulusal Psikiyatri 
Kongresi’nde alınan kararla İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu’nun ye-
nilenmesi kararlaştırılmıştır. 2009 yılı Bahar Sempozyumu’nda bu kılavuz 
bölümleriyle ilgili tartışmalı sunumlar yapılmış ve kılavuzun içeriği hazırlan-
mıştır. Kılavuzun 2010 yılı Bahar Sempozyumu’nda dağıtılması planlanmış-
tır. TPD tarafından desteklenerek hazırlanan İki Uçlu Bozukluk hasta kayıt ve 
izleme programı olan SKIP-TURK ile ilgili kullanım eğitimleri 2006 yılında 
tamamlandığı halde programın bilgisayar yazılımındaki sorunlar nedeniyle 
yaşama geçirilememiştir. TPD’nin desteği ile yeni bir yazılım hazırlanması 
amacıyla epikriz.com adlı şirketle anlaşmaya varılmıştır. 2009 yılı Ulusal 
Psikiyatri Kongresi’nde hazır olan yazılımın tanıtım sunumu yapılmıştır. 
2010 yılından itibaren kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. TPD Duygu-
durum BÇB hem bir hasta derneği olan Bipolar Yaşam Derneği hem de 
profesyonel dernek olan Bipolar Bozukluklar Derneği ile işbirliği içinde ça-
lışmalarını ve etkinliklerini yürütmüştür.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Bilimsel Çalışma Birimi, 12. Yıllık 
Toplantı-Bahar Sempozyumu, 13. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu, 
44. UPK, 45. UPK’nde dört  panel, üç kurs ve bir çalışma grubu dü-
zenlemiştir. Türkiye’de uzmanlık eğitimi veren tüm devlet hastaneleri ve 
üniversitelerin psikiyatri anabilim dallarına gönderdiği psikiyatri uzman-
lık eğitiminde psikoterapilerin mevcut durumunu saptamaya yönelik bir 
anket çalışması yapmış, yanıt veren toplam 32 kurumdan gelen veriler 
sunulmuştur. Önümüzdeki süreçte Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 
ile işbirliği yaparak, psikiyatrların kognitif ve davranış terapileri alanında 
temel becerileri kazanması ve bu becerileri ülkemizde en yaygın olarak 
görülen hastalıklarda uygulamayı sağlayacak bir ‘beceri eğitimi kursu’ 
düzenlemeyi planlamıştır. BDT ile ilgili bir kitap hazırlığı sürmektedir. 

Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi 2008 yılında Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda   Hüseyin Soysal ve 
Mustafa Sercan’ın eğitici olarak katıldığı bir etkinlik düzenlemiştir. 11. Ba-
har Sempozyumu, 12. Bahar Sempozyumu, 44. Ulusal Psikiyatri Kongre-
si 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde panel ve kurslar gerçekleştirmiştir

Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Bilimsel Çalışma Birimi 
bu dönemde  Bahar Sempozyumu ve Ulusal Kongrelerde toplam 4 panel 
hazırlayarak sunmuştur. Ek olarak web sayfasının halka yönelik bilgiler 
kısmı için “Yaşlılık döneminde psikotrop ilaç kullanımı” ve “depresyon” 
konularında yazılar hazırlayarak katkıda bulunmuştur. Ayrıca psikofar-
makoloji alanında kapsamlı bir kitap hazırlamak amacıyla yaklaşık bir yıl 
önce çalışmalara başlamıştır. Bu kitabın önemli bir bölümü dizgiye veril-
miştir. Yayına hazırlık çalışmaları sürmektedir. 

Nöropsikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi, daha etkin çalışmalar yapma-
yı hedeflemiş BÇB üye sayısı 51’ e çıkmış, 13. YT-Bahar Sempozyumu, 
19. APG ve 45. UPK’da toplam üç panel gerçekleştirmiştir.

Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi düzenli aralıklarla toplan-
mış, kongrelerde kurslar ve paneller düzenlemiştir. 43. UPK, 18. APG, 
19. APG, 13. YT-BS, 44.UPK’de toplam altı panel gerçekleştirmiş, 44. 
UPK’de “Nasıl eğitici olabilirim?”,, 45.UPK’de “Psikiyatride iş başında 

değerlendirme yöntemleri” başlıklı iki kurs gerçekleştirmiştir.  Psikiyat-
ri Eğitimi BÇB “Türkiye’de Mezuniyet Öncesi Psikiyatri Eğitimini Güç-
lendirme Projesi”ini hayata geçirmiş, bu proje çerçevesinde öncelikle 
Türkiye’de mezuniyet öncesi psikiyatri eğitimi veren tıp fakültelerinde, 
mevcut psikiyatri eğitiminin durumunu değerlendiren  bir anket çalışma-
sı gerçekleştirmiş, sonuçlarını da TPD 12. Yıllık toplantısı- Bahar Sem-
pozyumunda poster bildiri olarak sunmuştur. 7-8 Mart 2009 tarihlerinde 
Ankara’da 21 anabilim dalından katılımcı, Ankara’daki tıp fakültelerinden 
son sınıf öğrencileri ve Pratisyen Hekimler Derneği Ankara Şubesi’nden 
pratisyen hekimlerin katıldığı bir çalıştay düzenlenmiş, mezuniyet öncesi 
psikiyatri eğitimi için amaç ve öğrenim hedefleri oluşturulmuştur. Psiki-
yatri Eğitimi BÇB’nin ,“Mezuniyet Öncesi Psikiyatri Eğitimini Güçlendirme 
Projesi” çerçevesinde başladığı “ortak amaç-öğrenim hedefleri”, alınan 
geribildirim ve değerlendirmeler sonrasında tamamlanacak  ve yayımla-
nacaktır.

Psikiyatride Rehabilitasyon Bilimsel Çalışma Birimi 12 Ocak 2008 
tarihinde 30 profesyonelin katıldığı “Türkiye’de Gündüz Hastanesi ve Psi-
kiyatrik Rehabilitasyon Uygulamaları: Durum Saptaması ve Öneriler” ko-
nulu 1. Psikiyatrik Rehabilitasyon Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın bilgi 
içeriği Anadolu Psikiyatri Dergisi’nin 9. cildi ve 3. sayısında ek sayı olarak 
yayınlanmıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı, 15. Ulusal 
Sosyal Psikiyatri Kongresi, 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 45. 
Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde olmak üzere dört panel düzenlemiştir.

Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi 5. Ulusal Anksiyete Kong-
resi, II. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 3. Psikofarmakoloji Kongresi, 44. 
UPK, 13. YT-BS, 45. UPK, 18. APG, 2. KDTD Kongresi’nde dört panel 
ve beş çalışma grubu gerçekleştirmiştir. İzmir ve Samsun şubelerinin 
istemiyle iki eğitim toplantısı düzenlenmiştir.  Yeme Bozuklukları Tedavi 
Kılavuzu hazırlamaya yönelik çalışmaları sürmektedir. 

Uyku ve Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi  8, 9 ve 10. Türk Uyku 
Tıbbı Derneği Ulusal Kongresi (2007, 2008 ve 2009), Anksiyete Bozuk-
lukları sempozyumu (2008),  Biyolojik Psikiyatri Kongresi (2009)’ne  de-
ğişik panel ve konferanslarla katılmıştır. 

Psikiyatride Asistanlık BÇB iki yıllık süre içinde EFPT toplantılarına 
ikişer temsilciyle katılmış, giderleri TPD tarafından karşılanmıştır.

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi 43. 
UPK kongresinde, kongre ile eşzamanlı olarak sempozyum düzenlemiş-
tir, 

Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi  20-21 
Ekim 2008 tarihlerinde 44. UPK ile eşzamanlı olarak Anksiyete Bozuk-
lukları sempozyumunu düzenlemiştir.  13. YT-Bahar Sempozyumunda iki 
panel, 45. UPK’da  panel ve bir çalışma grubu gerçekleştirmiştir. Hasta ve 
yakınlarına yönelik hazırladığı anksiyete bozukluklarına ilişkin broşürlerin 
hazırlığı son aşamaya gelmiştir. Anksiyete Bozuklukları için hazırlanan 
görüşme formları hazırlık çalışmaları sürmektedir. Ayrıca Anksiyete bo-
zukluklarına yönelik “beceri eğitimi rehberleri” geliştirme çalışmaları da 
sürdürülmektedir. 

Hipnoz ve Hipnoterapi Bilimsel Çalışma Birimi 2007-2009 dönemin-
de Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumları ve Ulusal Psikiyatri Kongrelerinde 
iki kurs ve bir  çalışma grubu düzenlemiş, Psikiyatride İnsan hakları ve 
Etik BÇB’nin istemi üzerine “Hipnoz Uygulama  Etik Kuralları”nı oluştur-
muştur.

Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi tarafından 
“ilaç endüstrisi ile ilişkilerde etik kurallar”  taslağı oluşturulmuş ve tartış-
maya açılmıştır. 

Cinsel İşlev Bozukları Bilimsel Çalışma Birimi  20-21 Ekim 2009 
tarihlerinde 45. UPK ile eşzamanlı olarak Cinsel İşlev Bozuklukları 
Sempozyumu’nu düzenlemiştir.  
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Diğer BÇB’ler tarafından da Ulusal Kongre ve Yıllık Toplantı’larda panel 
ve-konferanslar gerçekleştirilmiş, Yıllık Toplantı’larda asistanlara yönelik 
kurslar sürdürülmüştür.  

GÖREV GRUPLARI (GG)

Psikoteknik Uygulamalar Görev Grubu: 13.01.2008 tarihli MYK 
kararı ile kuruldu. Koordinatör olarak Dr. Ahmet Öz görevlendirilmiştir. 
Hazırladıkları rapor 04.06.2008 ve 03.09.2009 tarihli yazılarla Sağlık 
Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Özel Eğitim Merkezleri Görev Grubu:  13.01.2008 tarihli MYK kararı 
ile kurulmuştur. Koordinatör olarak Dr. Gülay Özdemir ve Dr. Altan Eşsi-
zoğlu görevlendirildi. Ara rapor gönderilmiş olan görev grubu çalışmala-
rını sürdürmektedir.

Hastane Standartları Görev Grubu: 13.01.2008 tarihli MYK kararı ile 
kurulmuştur. Koordinatör olarak Dr. Ejder Akgün Yıldırım görevlendirildi. 
Ara raporunu göndermiş olan görev grubu çalışmalarını sürdürmektedir.

Özlük Hakları Görev Grubu: 13.01.2008 tarihli MYK kararı ile kurul-
muştur. Koordinatör olarak Dr. Umut Karasu görevlendirilmiştir. Ara rapo-
runu göndermiş olan görev grubu çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu: 13.01.2008 tarihli 
MYK kararı ile kurulmuş,. koordinatör olarak Dr. Fatih Öncü görevlendiril-
miştir. Sağlık Uygulama Tebliği hakkında hazırladıkları rapor 30.01.2009 
tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığı’na, 11.06.2009 ve 10.07.2009 tarihli yazı-
lar ile TTB’ye ve 27.02.2009 tarihinde SGK’nın tüm birimlerine gönderil-
miştir.. Psikiyatrik hizmetlerin ücretlerlendirilmesi konusunda çalışmalar 
sürdürülmekte SGK toplantılarına düzenli olarak katılmaktadırlar.

Sağlıkta Dönüşüm Görev Grubu  13.01.2008 tarihli MYK kararı ile 
kurulmuştur. Koordinatör olarak Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Halis Ulaş 
görevlendirilmiştir.  Çalışmaları devam etmektedir.

Özel Hastaneler Görev Grubu  15.10.2008 tarihli MYK kararı ile ku-
rulmuştur. Koordinatör olarak Dr. Cengiz Erden görevlendirilmiştir. Rapor 
hazırlanarak gönderilmiş, koordinatör olarak Özel hastanede çalışan bir 
üyemizin görevlendirilmesi  talebi üzerine  15.04.2009 tarihinde koordi-
natör olarak Dr. Mehmet Yumru görevlendirilmiştir. Görev Grubu tarafın-
dan hazırlanan rapor MYK’ya iletilmiştir.. 

Mesleki Roller Tanımlaması Görev Grubu 13.01.2008 tarihinde ku-
rulmuş, koordinatör olarak Dr. Selçuk Candansayar görevlendirilmiştir. 
Hazırladıkları iki rapor MYK’ya iletilmiş, ilk rapor  TPD forumu olarak , 
ikinci rapor ise  bir panelle psikiyatri kamuoyuna sunulmuştur.   

Denetimli Serbestlik Görev Grubu 24.02.2008 tarihinde kuruldu. 
Koordinatör olarak Dr. Figen Karadağ görevlendirildi. Hazırladıkları rapor, 
05.06.2008 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığı’na, Tük Tabipleri Birliğine,  
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Denetimli Serbestlik ve Yardım İş-
leri Daire Başkanlığı’na, Türkiye Barolar Birliği’ne, Üniversite Hastaneleri 
Psikiyatri AD Başkanlıklarına ve Devlet Hastaneleri Psikiyatri Kliniklerine  
gönderilmiştir.

Psikiyatrik İlaçların Resmi Endikasyonu Dışındaki Kullanımına İliş-
kin Görev Grubu:  24.02.2009 tarihli MYK kararı ile kurulmuştur. Koor-
dinatör olarak Dr. Cengiz Kılıç ve Dr. Mustafa Sercan görevlendirilmiştir. 
Hazırladıkları rapor 04.06.2008 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Bu raporla birlikte sürdürü-
len ısrarlı bir çalışma sonrasında Sağlık Bakanlığı “Endikasyon Dışı İlaç 
Kullanım Kılavuzunu” yayınlamıştır. Bu kılavuz SGK tarafından gösterilen 
direnç nedeniyle uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. TPD’nin bu 
direnci aşma yönünde çalışmaları sürmektedir. 

Orda Bir Uzman Var Uzakta Görev Grubu Daha önceki dönemde ku-
rulmuş olan ve ara raporunu göndermiş olan görev grubu  2 yıl boyunca 
TPD kongrlerinde düzenli olarak paneller gerçekleştirmişlerdir. Bu görev 
Grubu çalışmalarına devam etmektedir.

Ruhsal Travmayı Değerlendirme Görev Grubu  16.11.2008 tarihli 
MYK kararı ile kurulmuştur Koordinatör olarak Dr. Tamer Aker ve Dr. Sol-
maz Türkcan görevlendirildi.  Ruhsal Travmayı Değerlendirme klavuzu 
çalışmaları devam etmektedir.

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Görev Grubu 20.06.2009 tarihli MYK kararı 
ile kurulmuştur. Koordinatör olarak Dr. Hüseyin Soysal görevlendirilmiştir. 
Görev grubu 2006’da hazırlanan TPD Ruh Sağlığı yasa tasarısını gözden 
geçirerek güncellemiş ve Bakanlığa göndermiştir.

Uluslararası İlişkiler Görev Grubu (TPD-UİGG): 15.04.2009 tarihli 
MYK kararı ile TPD’nin uluslar arası alandaki etkinliğini artırmak  amacıyla 
kurulmuş, koordinatör olarak Dr. Can Cimilli ve Dr. Halis Ulaş görevlen-
dirilmiştir. TPD’nin uluslararası yazışmalarının UİGG’de tartışılarak ger-
çekleştirilmesi, “WPA Early Career Psychiatrist” toplantıları, Türkiye’nin 
ICD-11 çalışmalarına katılması Dr. Hande Karakılıç’in geçtiğimiz yıl içinde 
yönetim kuruluna seçildiği International Society for Health and Human 
Rights’ın (ISHHR) önümüzdeki yıllarda düzenlenecek kongrelerinden bi-
risinin Türkiye’de yapılması girişimde bulunma gibi bazı konular öncelikli 
çalışma konuları olarak belirlemiştir.

Özel sigortaların psikiyatrik hizmetleri kapsaması Görev Grubu: 
15.04.2009 tarihli MYK kararı ile kurulmuş ve koordinatör olarak Dr. Öz-
gür Öztürk görevlendirilmiştir.

Sürücü Belgesi ve Psikiyatrik Muayene Görev Grubu: 13.09.2009 
tarihli MYK kararı ile kurulmuştur. Koordinatör olarak Dr. Mehmet Yumru 
görevlendirilmiştir. 45. UPK’de aynı konuda bir panel düzenlemiştir.

BİLİMSEL TOPLANTILAR VE TPD ÖDÜLLERİ

2007-2009 döneminde derneğimizin düzenlediği ve katkıda bulunduğu 
bilimsel toplantılar şunlardır:

44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu: Türkiye 
Psikiyatri Derneği’nin önceden olduğu gibi bir anabilim dalı ile birlikte de-
ğil, tek başına üstlendiği ilk ulusal kongre olan 44. Ulusal Psikiyatri Kong-
resi 14-19 Ekim 2008 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Ulusal 
Kongrenin ana konusu “Etik ve Bilimsel Sorumluluklarımız Aslolan, Zarar 
Vermemek”, Anksiyete Sempozyumunun konusu ise “Sosyal Anksiyete 
Bozukluğu” ve “Obsesif Kompulsif Bozukluk” olarak belirlenmiştir. Bu 
kongrede “İlaç Endüstrisi İle İlişkilerde Etik” başlıklı TPD forumu gerçek-
leştirilmiştir. Bu kongrede “Türkiye Psikiyatri Derneği 44. Ulusal Psikiyatri 
Kongresi Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü” ve “Türkiye Psikiyatri Derne-
ği 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Bozuklukları Poster Bildiri 
(Araştırma) Ödülü” verilmiştir. Bu kongre sırasında Yeterlik Sınavı yazılı ve 
uygulama aşamaları yapılmıştır. 

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Sempoz-
yumu: Türkiye Psikiyatri Derneği 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi 20-24 Ekim 
2009 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bugüne dek gerçek-
leştirilen en katılımlı kongre olan ve 1270 kişinin katıldığı kongrenin ilk 2 
gününde TPD Cinsel İşlev Bozuklukları Bilimsel Çalışma Biriminin düzenle-
diği Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu yapılmıştır. 36 panel, 9 çalışma 
grubu, 8 kurs ve 6 konferansın yer aldığı kongrede meslektaşlarımız bir çok 
konuyu uzmanlarından dinleme ve karşılıklı tartışma olanağı bulmuşlarıdır. 
31 sözel bildiri, 189 poster bildirinin yer aldığı kongre sırasında bilimsel 
toplantıların yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, 
Merkez Onur Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu, Yeterlik Kurulları, Bilim-
sel çalışma Birimleri, Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu, ve 2010 yılı 
Anadolu Psikiyatri Günleri Düzenleme Kurulu gibi bir çok TPD organı da 
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kendi toplantılarını gerçekleştirmiştir. Yeterlik Genel Kurulu yapılmış, Yeterlik 
Sınavı’nda başarılı olan üyelerimizin Yeterlik Belgeleri verilmiştir. 

Kongrenin ve TPD’nin Onur konukları olarak meslekte 40 yılını doldur-
muş 32 psikiyatri uzmanı eşleri ile birlikte ağırlanmış ve açılış törenine 
katılmıştır. 

TPD Forumunda TTB-UDEK başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in sunumu 
sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın yasalaştırmak üzere meclise gönderdiği 
“sözde” Tam Gün Yasası tartışılmıştır. 

12. Bahar Sempozyumu – Yıllık Toplantı: 23 -26 Nisan 2008 tarihleri 
arasında Fethiye Muğla’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma Projesi Teşvik 
Ödülü, Poster Bildiri Ödülü ve Duygudurum Bozuklukları Poster Bildiri 
Ödülü verilmiştir. Bilimsel Çalışma Birimleri toplantıları yapılmış, TPD 
Forumu’nda ise Sınır İhlalleri tartışılmıştır. 

13. Bahar Sempozyumu – Yıllık Toplantı: 13. Yıllık Toplantı - Bahar 
Sempozyumu 15-18 Nisan 2009 Antalya, Belek’te yapıldı. Araştırma 
Projesi Teşvik Ödülü ve Poster Bildiri Ödülü verilmiştir. (Bu ödül sonuçla-
rı, yapılan itirazların MYK tarafından geçerli kabul edilmesi sonucu, jürinin 
yeniden yaptığı değerlendirme sonucu 45. UPK kongresi kapanış oturu-
munda verilmiştir). TPD Forumu’nda Ruh Sağlığı Eylem Planı tartışılmış-
tır. Bilimsel Çalışma Birimleri toplantıları yapılmıştır.

17. Anadolu Psikiyatri Günleri: Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri A.D. ve TPD Bolu Şubesi’nin işbirliği ile 11-14 Haziran 2008 
tarihleri arasında Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir.

18. Anadolu Psikiyatri Günleri: Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri A.D. ve TPD Denizli Şubesi’nin işbirliği ile 17-20 Haziran 2009 
tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede TPD oturumunda 
SGK temsicisi, Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve TPD Psikiyatrik hizmetleri 
ücretlendirme görev grubu koordinatörü Fatih Öncü’nün katıldığı panelde 
SGK uygulamaları tartışılmıştır.

TPD’nin Desteklediği Toplantılar: TPD’nin Düzenleyici Kurumlar ara-
sında yer almış ya da alacağı ulusal veya uluslararası toplantılardır. 

Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress - 2008, 26 - • 
29 Eylül 2008, Antalya – Türkiye

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi, 21 - 23 Kasım • 
2008, İstanbul

Psikiyatri Güz Okulu-10, 2009, Psikiyatride Vaka Formülasyonu ve • 
Sınıflandırma Sistemleri, 31 Ağustos-4 Eylül 2009, Eskişehir

Uluslararası Travma Toplantıları• 

Birinci basamakta ruhsal bozukluklarına yaklaşım –Ocak 2010, • 
Ankara

2. Öğrenci Psikiyatri Kongresi, Kocaeli-2010• 

International Academy for Positive Psychotherapy and • 
Transcultural Psychotherapy Kongresi, İstanbul-2010

WPA Tematik Kongresi 2011• 

2009 TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülü
TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülü Değerlendirme Kurulu 13. Yıllık Toplantı-

Bahar Sempozyumu sırasında yaptığı değerlendirme sonucunda Sibel 
Bahçetepe 31.10.2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki “Psikiyatr ol-
madan rapor” başlıklı haberi ile ve Yeşim Sert Karaaslan 10.10.2008, 
15.12.2008, 05.01.2009 tarihlerinde  Anadolu Ajansı’nda yayımlanan 
haberlerinde psikiyatri alanının güncel konularını öne çıkaran izleyici tutu-
mu nedeniyle TPD Ruh Sağlığı Basın Ödülü’ne layık görülmüştür. 

2009 TPD Basın Hizmet Plaketi
TPD 13. Yıllık Toplantısı-Bahar Sempozyumunun kapanış oturumun-

da dokuz yıldır TRT 2 de REÇETE-SAĞLIK olsun adlı programı başarıyla 

yürüten ve son dört yıldır  pazartesi günleri yalnızca psikiyatriyle ilişkili 
konulara yer veren program yapımcısı ve sunucusu Figen Balcı’ya TPD 
Basın Hizmet Plaketi verilmiştir.

YAYINLAR

TPD Bülteni 
TPD Bültenini 2007 yılının 3. sayısı TPD’nin Tüzel metinleri, Yönetme-

likler ve yönergelerini içeren özel bir sayı olarak yayımlanmıştır. 
2008 yılı ilk ayısından itibaren TPD bülteninin kap samlı tartışma ya-

zılar içeren dosya konularının olması kararlaştırılmıştır. 2008 yılının ilk 
sayısı daha çok bir önceki yılın etkinlikleri ile ilgili haberleri içeren bir sayı 
olarak hazırlanmıştır. 

2008 yılının ikinci sayısı dosya konusu Türkiye’de ve Dünya’da ruh 
sağlığı sistemleri olarak belirlenmiştir.  

2008 yılının 3. sayısı dosya konuları olarak “Ruh Sağlığı Yasası, Sağ-
lıkta Dönüşüm, Küresel Ekonomik Krizin Ruh Sağlığı üzerindeki Etkileri” 
olarak belirlenmiştir.

2009 yılının birinci sayısı, “Güç İktidar ve Travma” başlığıyla psikosos-
yal travmaları, psikiyatri ve sağlık politikaları arasındaki ilişkilerini incele-
yen yazılardan oluşan dosya konularını içermiştir. 

2009 yılının 2. sayısının dosya konusu ise ilaç ve ilaç politikaları olarak 
belirlenmiştir. 

2009 yılının 3. sayısının dosya konusu Psikiyatri ve Eğitim olarak be-
lirlenmiştir. Büyük kısmı hazır olan, aynı zamanda son iki yıl boyunca 
TPD şubelerinin, bilimsel çalışma birimlerinin ve görev gruplarının etkinlik 
raporlarının da yer alacağı bu sayının aralık ayında yayımlanması planlan-
maktadır. Üyelerimize bültenlerin ücretsiz olarak dağıtımı, Yıllık Toplantı-
Bahar Sempozyumları, Ulusal Psikiyatri Kongreleri ve Anadolu Psikiyatri 
Günleri sırasında ve posta ile yapılmaktadır 

Hazırlanan Yayınlar
Mezuniyet sonrası eğitime yönelik bilimsel bir derginin yayın hazırlıkları 

sürmektedir. Çalışmalar Dr. Simavi Vahip’in editörlüğünde sürdürülmek-
tedir.

Yayımlanan kitaplar
2008: Depresyon Sağaltım Kılavuzu Kaynak Kitabı
2008: TPD El Kitabı
2009: Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi Yeterlik ve Eğitimin Akreditasyonu

Hazırlanan kitaplar
Duygudurum bozuklukları Kaynak Kitabı
Psikofarmakoloji 
Türkiye’de Psikiyatrinin Örgütsel Belleği

Planlanan kitaplar
Yeme Bozuklukları Tedavi Kılavuzu
Bilişsel Davranışçı Terapiler ile ilgili bir kitap
Koruyucu Psikiyatri ile ilgili bir temel kitap
Psikiyatrik Epidemiyoloji ile ilgili bir temel kitap

Krize Ruhsal Destek  Broşürü
11–12 Haziran Tarihlerinde Bursa’da başlatılan ve 23-24 Temmuzda 

İstanbul’da ikincisi yapılan Krize Ruhsal Destek başlıklı sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında krizin ruhsal etkilerini ve başa çıkma yollarını 
anlatan halka yönelik bir broşür hazırlanmış ve dağıtılmıştır. 

 
RUH SAĞLIĞI PLATFORMU (RSP) ÇALIŞMALARI

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin çağrısına 
uyan 35 ruh sağlığı meslek dernekleri ve hasta-hasta yakını dernekleri 
ile birlikte 08 Eylül 2006 günü kurulan Ruh Sağlığı Platformu ile birlikte 
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etkinlikler bu dönemde de sürdürülmüştür.  İlk olarak 10 Ekim 2008 tari-
hinde Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında diğer bazı üye derneklerle bir-
likte ulusal basına yönelik bir basın toplantısı yapılmış, Hürriyet ve Posta 
gazetelerine gazete ilanı verilmiştir. 

Benzeri etkinlik 10 Ekim 2009 tarihinde de Dünya Ruh Sağlığı günü 
kapsamında yinelenmiş, Türk Nöropsikiyatri Derneği ile birlikte platforma 
üye diğer bazı derneklerin de katkılarıyla bir basın toplantısı düzenlenmiş, 
Hürriyet Gazetesine ilan verilmiştir. 

Ruh sağlığı platformu tarafından basında yer alan bazı cinayet haberleri 
nedeniyle cinayetlerin ayrıntılarının basında yer almasının toplum sağlığı-
nı olumsuz etkileyeceğini ifade eden, ayrıca ruhsal sorunları olanlar ko-
nusunda yapılan yanlış bilgilendirme ve damgalayıcı tutumu güçlendirici 
yaklaşımlara dikkat çeken basın açıklaması yapılmıştır. 

MESLEK ALANIMIZDA UYGULAMA SORUNLARINA 
İLİŞKİN RAPORLAR,  DERNEK İÇİ VE DIŞI 
YAZIŞMALAR, DİĞER ETKİNLİKLER

Sağlık Bakanlığı ile Yazışmalar: Sağlık bakanlığına 28 adet yazı gön-
derilmiştir. Bu yazıların dokuz tanesi sınır ihlalleri, dokuz tanesi görev 
grupları ve Bilimsel Çalışma Birimleri tarafından hazırlanan raporlar, bir 
tanesi şef ve şef yardımcısı atamaları, dokuz tanesi de çeşitli görevlen-
dirme ve projelerle ilgili yazılardır.

Görüş ve raporlar:
02 Ocak 2008 tarihinde Sigarayı bıraktıran sigara (elektronik sigara) ile 

ilgili bir yazı gönderilmiştir.
17 Nisan 2008 tarihinde Yeme Bozuklukları BÇB  tarafından hazırlanan 

Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı taslağı ile ilgili görüş 
yazısı iletilmiştir;

15 mayıs 2008 tarihinde Konsültasyon Liyezon BÇB ve Dr. Gamze Öz-
çürümez tarafından hazırlanan Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği hakkında 
yazı iletilmiştir.

04 Haziran 2008 tarihinde Psikiyatrik İlaçların Endikasyonları Dışında 
Kullanımı görev grubu tarafından hazırlanan rapor Sağlık Bakanlığına ile-
tilmiştir.

04 Haziran 2008 ve 03.09.2009 tarihlerinde Psikoteknik Uygulamalar 
Görev Grubu tarafından hazırlanan rapor gönderilmiştir.

05 Haziran 2008 tarihli yazı ile Denetimli Serbestlik Görev Grubu ra-
poru gönderilmiştir.

30 Ocak 2009 tarihinde Psikiyatrik Hizmetlerin Ücretlendirilmesi GG 
tarafından hazırlanan SUT ile ilgili rapor Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın ilgili 
dairelerine gönderilmiştir.

10 Haziran 2009 tarihinde Cinsel İşlev Bozuklukları BÇB’nin hazırladığı 
Ruh Sağlığı Modülleri ile ilgili rapor gönderilmiştir.

24 Haziran 2009 tarihinde Hipnoz ve Hipnoterapi BÇB tarafından hazır-
lanan Hipnoz Yönetmelik taslağı hakkında TPD’nin görüşünü içeren yazı 
gönderilmiştir.

Mesleki Sınır İhlalleri
28 Şubat 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığına Sınır ihlalleri hakkında ge-

nel şikayet içeren bir yazı gönderilmiştir.
02 Nisan 2008 tarihinde bir tv kanalında düzenli program yapan Psi-

kolog Selin Özkök Karacehennem hakkında şikâyet ve inceleme isteyen 
bir yazı gönderilmiştir.

20 Ağustos 2008 tarihinde Malatya’da hipnoz eğitimi veren ve tedavisi 
yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Başkak hakkında şikayet ve inceleme 
isteyen bir yazı gönderilmiştir. 

29 Aralık 2008 tarihinde hipnoz ile psikiyatri hastalıkların tedavisini 
yapan Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Uran hakkında 
şikâyet ve inceleme isteyen bir yazı gönderilmiştir 

29 Aralık 2008 tarihinde Dr. Cem Keçe hakkında şikayet ve inceleme 
isteyen bir yazı gönderilmiştir. Sağlık Müdürlüğünün Bakanlığı adına yap-

tığı soruşturma sonucunda  adı geçene  para cezası verilmiştir.
03 Nisan 2009 tarihinde Kayseri Özel Avrupa Hastanesinde çalışan 

ve reçete yazan, web sitesinde doktorlarımız kısmında bilgileri verilen bir 
psikolog hakkında şikayet ve inceleme isteyen bir yazı gönderilmiş ve 
web sayfasının düzeltilmesi sağlanmıştır.

25 Haziran 2009 tarihinde Dr. Cem Keçe hakkında sadece para ceza-
sının yetersiz olduğu savıyla Bakanlığa kişi hakkında ikinci bir yazı gön-
derilmiştir.

30 Haziran 2009 tarihinde Dr. Ofelya Cabral hakkında şikayet ve ince-
leme isteyen bir yazı gönderilmiştir

02 Temmuz 2009 tarihinde Mehmet Başkak hakkında ikinci bir yazı 
gönderilmiştir.

TTB, diğer meslek örgütleri, meslek dernekleri ve dernek içi ya-
zışmalar

Aralık 2007
İzmir Tabip Odasına, tarafımıza gönderilen ve derneğimizin görüşü is-

tenen bir soruşturma dosyasında eksikliklerin olduğunun, kararın ancak 
bu eksiklikler giderildikten sonra verilebileceğinin ilişkin yazı yazılmıştır. 

Trabzon’da bulunan özel bir Ruh Sağlığı Hastanesi hakkında çıkan 
haberlerle ilgili Trabzon Şubesinden gerekli incelemeleri yapılması isten-
miştir.

Adana’da anoreksia nevroza tanısı olan  bir hastanın sevki ile ilgili olay 
konusunda Adana şubesinden inceleme istenmiştir. 

Dr. Cem Keçe’nin etik ve sınır ihlali içeren uygulamaları hakkında İnsan 
Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi’nden ve Cinsel İşlev Bozuklukları 
Bilimsel Çalışma Birimi’nden görüş istenmiştir.

İstanbul Tabip Odası’ndan istenen Acil Hastaya Yaklaşım ve Algoritma-
ların  hazırlanması için Bilimsel Çalışma Birimlerinden katkı istenmiştir.

Yeni Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu ve Altkurullarının çalışma 
ilkeleri ile ilgili yönergenin Dr. Şeref Özer tarafından hazırlanmasına karar 
verilmiştir 

Isparta’da yaşanan uçak kazası ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak 
üzere Merkez Yönetim Kurulu’ndan Dr. Halis Ulaş  görevlendirilmiştir. ; 

Dünya Psikiyatri birliğinin Prag 2008 “fellowship” programı için yapı-
lan 21 başvurudan başvuru koşullarını karşılayan 14 kişinin ismi Dünya 
Psikiyatri Birliğine bildirilmiştir.

Dünya Psikiyatri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği’ne yeni Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerinin bildirilmiştir

Dünya Psikiyatri Birliğinden George Christodolou’ya EKT uygulamaları 
ile ilgili TPD adına bir görüş yazısı iletilmiştir.

Denizli Şubesinden, bina alımı ile ilgili ihtiyaçlarını bildirmeleri isten-
miştir; 

Ruh Sağlığı Platformu’nda Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim 
Kurulu adına Dr. Şeref Özer ve Dr. Burhanettin Kaya’nın görevlendirilme-
sine ayrıca Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Mustafa Sercan’ın temsil görevlerinin 
de devamına karar verilmiştir.

Türk Psikologlar Derneği ile ilişkileri sürdürmek üzere Dr. E. Cem Atba-
şoğlu, Dr. Cengiz Kılıç ve Dr. Burhanettin Kaya görevlendirilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul Sismik 
Riskin Azaltılması ve Acil Durum Projesi ile ilgili Afet Psikiyatrisi Bilimsel 
Çalışma Birimi ve İstanbul Şube’den yapılacak çalışmalara katılmalarının 
istenmiştir.

Endikasyon dışı ilaç kullanımı ile ilgili Bilimsel Çalışma Birimleri’nden 
hangi endikasyonlarda hangi ilaçların yazılmasını talep ettiklerini bildiren 
bir listeyi göndermeleri istenmiştir. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni’nin yeni sahibinin Türkiye Psikiyatri 
Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanı Dr. Şeref Özer, Yazı İşleri 
Müdürü’nün Dr. Burhanettin Kaya olmasına, Yayın Kurulu’na Merkez Yö-
netim Kurulu üyeleri ile Dr. Mehmet Yumru, Dr. Tolga Binbay, Dr. İrem Yıl-
dız, Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Altan Eşsizoğlu ve Dr. İnci Özgür İlhan’ın 
dahil olması kararlaştırılmıştır.  

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yeni açılacak olan Diyarbakır Şubesi’nin 
kuruluş işlemleri için Türkiye Psikiyatri Derneği-Merkez Yönetim Kurulu 
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tarafından Dr. Aziz Yaşan, Dr. Altan Eşsizoğlu ve Dr. Nermin Ertunç gö-
revlendirilmiştir 

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yeni açılacak olan Eskişehir Şubesi’nin 
kuruluş işlemleri için Türkiye Psikiyatri Derneği-Merkez Yönetim Kurulu 
tarafından Dr. Cem Kaptanoğlu, Dr. Çınar Yenilmez ve Dr. Berkant Yelken 
görevlendirilmiştir. 

Ocak 2008
E.E. hakkındaki Dr. Engin Eker’in gönderdiği soruşturma dosyasının 

Merkez Onur Kurulu’na sevk edilmiştir. 
SKIP-TÜRK’ün hazırlanması için alınan teklifler hakkında Duygudurum 

Bozuklukları BÇB’den görüş istenmiştir.
Eğitim hastanelerindeki Asistanların eğitimi ile ilgili bir proje hazırlan-

masına karar verilmiştir.
Sağlık Emekçileri Sendikasının  (SES) Klinik Şef ve Şef Yardımcılarının 

atamaları hakkındaki çabalarının derneğimiz tarafından da desteklenme-
sine karar verilmiştir.

ATO tarafından verilecek, Füsun Sayek Bilim ve Hizmet Ödülü’ne Dr. 
Leyla Zileli’nin aday gösterilmesine ilişkin bir yazı Ankara Tabip Odasına 
iletilmiştir.

MEK toplantısında alınan karar gereğince Şubelerden RSP ve Afetlerde 
Merkezle koordinasyonu sağlamak üzere birer temsilci bildirmeleri isten-
miştir.

Denizli Şubesini bina alımı ile ilgili talep ettiği ekonomik desteğin üye 
sayısının az olması, işlevselliğinin tartışılır olması ve MEK’te ortaya konu-
lan görüşler de dikkate alınarak   uygun olmadığına karar verilmiştir.

Eğitimlerin TPD tarafından kredilendirilmesi; konusunda ön çalışma-
ların yapılması planlanmış, bu amaçla Yeterlik Kurulundan görüş isten-
miştir. 

Ankara şubesine örnek girişimleri (asistanlara tez desteği) nedeniyle 
kutlama yazısı yazılmıştır.

Dr. Sedat Özkan’ın muayenehanesinde bir psikolog tarafından yürütü-
len eğitimler konusundaki şikayetle ilgili olarak İstanbul şubeden incele-
me istenmiştir.

Şubat 2008 
Ağrı’da zorunlu hizmetini sürdürmekte olan Dr. İnci Vural’ın bir hasta-

nın yatış kararı ile ilgili yaşadığı olay hakkında Erzurum Şube’den ince-
leme istenmiştir. 

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Asistanlara uygulanan 
test ile ilgili İstanbul Şube’den inceleme istenmiştir.

Bakırköy’de bir hasta yakını tarafından şiddete uğrayan Dr. Meltem İlter 
için   İTO ile ortak basın açıklaması yapılmıştır.

TTB-UDEK Çalışma gruplarında TPD’yi temsilen, Etik Çalışma 
Grubun’nda asil üye Dr. Şeref Özer, yedek üye, Dr. Şahika Yüksel, Sağlıkta 
İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu’nda asil Dr. Ali Savaş Çilli, yedek 
Dr. Selçuk Aslan, Toplum Sağlığı Geliştirme Çalışma Grubu’nda asil Dr. 
Burhanettin Kaya, yedek Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Bilimsel Araştırmalar 
Çalışma Grubu’nda asil Dr. Cengiz Kılıç, yedek Dr. Timuçin Oral, Sağlık 
Hizmetlerinin iyileştirilmesi Çalışma Grubu’nda asil Dr. Halis Ulaş, yedek 
Dr. Muzaffer Kaşar, Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma 
Grubu’nda asil Dr. Doğan Yeşilbursa, yedek Dr. Çezar Atasoy’un yer al-
masına ilişkin yazı TTB-UDEK’e iletilmiştir.  

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından düzenlenecek olan Eğitimcilerin 
Eğitimi kursuna TPD’yi temsilen Dr. Çezar Atasoy görevlendirilmiştir. 

Türk Psikologlar Derneği’nden Viyana Test Sistemi’nin Türkiye’de ki 
norm çalışmalarına ilişkin verileri istenmiştir.  

Diyaliz merkezleri Yönetmeliği’ne ilişkin Konsültasyon Liyezon Psi-
kiyatrisi BÇB’nin hazırladığı rapor hakkında Dr. Gamze Özçürümez’den 
görüş istenmiş bu görüşler doğrultusunda Yönetmelik hakkında Dernek 
görüşü oluşturularak SB’na gönderilmiştir. 

Bütçe Uygulama Talimatı ile ilgili uygulamalarının da, Psikiyatride üc-
retlendirme Görev Grubunun çalışma kapsamına alınmasına karar veril-
miş ve görev grubu koordinatörü Fatih Öncü’ye yazı gönderilmiştir. 

TV’lerde yayınlanmakta olan Finans Bank reklamının toplumda varo-

lan psikiyatrik hastalıklara ilişkin damgalanmayı pekiştirici olumsuz bir 
yargıya yol açması nedeniyle RTÜK’ten yayınlanmasının durdurulmasının 
talep eden bir yazı gönderilmiştir.

Dünya Psikiyatri Birliğine Sınıflandırma BÇB temsilcisi olarak BÇB ko-
ordinatörü Dr. Cem Atbaşoğlu görevlendirilmiştir. 

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’na (World Federation for Mental He-
alth) derneğimizin üye olması kararlaştırılmıştır. 

2008’de yapılan Dünya Psikiyatri Birliği seçimlerinde yönetim kurulu 
seçiminde oy kullanılmıştır.

Sınır ihlalleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür-
lüğüne bir yazı yazılmış, bir basın açıklama yapılması ve 12. YT-Bahar 
Sempozyumunda bir panel ve TPD forumu yapılması planlanmıştır.

BTDK ve Alt Kurulları Çalışma Yönergesi kabul edilmiştir. 
Hasta güvenliği derneğinin kongrelerinde TPD’nin logosunu koyma ve 

kongreye destek talebinin reddedilmiş ve ilgili derneğe bildirilmiştir.

Mart 2008
Kayseri’deki özel bir hastanede çalışan psikologun hastalara ilaç yaz-

ması ile ilgili Kayseri Şubesinden inceleme istenmiştir. 
Elmax TV’de bir psikologun hastalara ilaç önermesi ile ilgili olarak ka-

nala, RTÜK’e ve sağlık bakanlığına uyarı yazıları gönderilmiştir.  
Yeterlik Kurulu’ndan asistan ve tıp eğitiminde kullanılmak üzere bir su-

num hazırlanması için girişimde bulunulması istenmiştir. 
Bir meslektaşımızın  katıldığı bir TV programında sarfettiği sözlerin 

TPD etik ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilmek üzere Kadın Ruh 
Sağlığı BÇB’den görüş istenmiştir.

Dünya Psikiyatri Birliği Genç Psikiyatristler Birliği’nde TPD’yi Dr. Hande 
Karakılıç’ın temsil etmesine karar verilmiş ve Dünya Psikiyatri Birliği’ne 
iletilmiştir.

Antidepresanların depresyonlarda kullanılmasına ilişkin Sağlık 
bakanlığı’nca istenen ayrıntılı rapor için  Psikofarmakoloji ve Duygudu-
rum BÇB’lerinden görüş istenmiştir.

Azerbaycan Psikiyatri Derneği’ne TPD iletişim adresleri iletilmiştir. 
Helsinki deklarasyonu güncellemesi ile ilgili Bilimsel Araştırmalar ve 

İnsan Hakları ve Etik BÇB’den görüş istenmiştir. 
Görev gruplarından şu ana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında ara 

rapor göndermeleri istenmiştir.  
Kongrelerde alternatif konaklama yerlerinin bulunması ve kongre mer-

kezine ulaşım güçlüklerinin göz önünde tutulması konusunda BTDK’na 
uyarı yazısı yazılmıştır.

Antidepresanların etkisizliğine ilişkin basında çıkan haberlere karşı bir 
basın açıklaması yapılmıştır. 

Nisan 2008
TTB’den gelen Viyana Test Sistemi’nin ücretlendirilmesi ile ilgili Özel 

MCA polikliniğinin başvurusunun uygun bulunmadığı TTB’ye bildirilmiş-
tir.

Dr. Gamze Özçürümez’in diyaliz merkezleriyle ilgili raporu KLP BÇB 
görüşü ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. 

Adana’da ruhsal hastalıklar konusunda uzman olduğu iddiasıyla 
muayenehane çalıştıran bir pratisyen hekimle ilgili olarak Adana Tabip 
Odası’na suç duyurusunda bulunulmuştur.,

Kongrelerin katılım ve konaklama ücretlerinin gözden geçirilmesi (Bi-
limsel Toplantılar Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. ve 3. fıkrası uyarın-
ca), duyurularda alternatif konaklama ve transfer (servis) olanaklarına 
yer verilmesi, günlük kayıt olanağı sağlanması ve konuşmacılara sağla-
nacak hizmetlerin arttırılması konularında düzenleme yapması gerektiği 
BTDK’ya iletilmiştir.

Mayıs 2008
Endikasyon dışı ilaçlarla ilgili olarak yaşanan zorlukların aşılması ko-

nusunda önerileri içeren dernek raporunun Sağlık Bakanlığına iletilmiş ve  
üyelerimize duyuruluştur.

Bahar sempozyumunda başlatılan asistan destekleme programının 
Anadolu Psikiyatri Günleri’nde de sürdürülmesine, bu düzenlemenin kalı-
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cı kılınması için Bilimsel Toplantıları Destekleme Yönergesinde gerekli de-
ğişikliklerin yapılması için çalışma başlatılmasına ilişkin yazı yazılmıştır. 

 Özel Alanya Can hastanesinde çalışan, doktor olmadığı halde doktor 
olarak tanıtılan Olcay Kulakoğlu ile ilgili Antalya Sağlık Müdürlüğüne ih-
barda bulunulmuştur. Ayrıca suç duyurusunda da bulunulmuştur.

Bir TV programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında inceleme baş-
latılan Dr. H.K. hakkında, programla ilgili olarak Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel 
Çalışma Birimi tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak soruştur-
maya yer olmadığına karar verilmiştir. 

Psikoteknik merkezlerle ilgili hazırlanan rapor Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Üyelerden gelen talepler, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Eşgüdüm 
Kurulu kararları uyarınca, derneğin medya ile ilişkilerini düzenlemek üzere 
MEDYAS adlı kuruluşla görüşme yapılmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği, tavsiye ediyorum.com adlı web sitesinde 
doktorlar hakkında yorumlar bulunması konusunda Türk Tabipleri Birliği 
ve Türk Diş hekimleri Birliği’nin “doktorlar hakkındaki yorumların kaldı-
rılması konusundaki” girişimlerini desteklemektedir” bilgisi üyelere du-
yurulmuştur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen ve değerlendirme komisyonuna 
bir üye atanması isteği ile ilgili olarak Ankara Şubesi’ne yazı yazılmıştır. 

Denetimli Serbestlik Görev Grubu’nun hazırladığı rapor ilgili kuruluşlara 
gönderilmiştir.

Haziran 2008
Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Bilimsel Çalışma Birimi’nden intihar 

olayları ile ilgili valilik ve emniyet mensuplarına ilişkin eğitim programları 
hazırlamaları istenmiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin başvurusu üzerine üyemiz olmayan Dr. 
T.S. ile ilgili Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı soruşturma sonucu internet 
sitemizde üyelerimize duyurulmuştur.

Tüm şubelerden kapsadıkları her ilden ikişer afet temsilcisi ismi ve ile-
tişim bilgilerinin istenmiştir.

Doçentlik sınav jürisi için çocuk psikiyatrisi derneği ile işbirliğine gire-
rek Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

Temmuz 2008
Etik Bilimsel Çalışma Birimi’nden ilaç endüstrisi ile ilişkilerde etik ilkeler 

taslağı istenmiştir. 
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’ndan gön-

derilen “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili Türkiye 
Psikiyatri Derneği görüşü oluşturularak Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm 
Kurulu’na gönderilmiştir. 

Psikiyatri Doçentlik sınav jürilerinde çocuk psikiyatrisi öğretim üyele-
rinin bulunmasının uygun olmayacağına ilişkin bir yazı hazırlanarak Üni-
versitelerarası Kurul’a ve rektörlüklere yazı yazılmıştır.

Dr. Berk Murat Ergun’un başvurusu üzerine Malatya’da hekim olmadığı 
halde hipnoz ile tedavi yapan ve bunu internet sitesinde duyuran Mehmet 
Başak isimli edebiyat öğretmeni için Malatya Sağlık Müdürlüğü’ne suç 
duyurusunda bulunulmuş,  bir örneği Sağlık Bakanlığına gönderilmiş, 
bu girişimler şikâyetçi kişiye bildirilmiştir.

44. Ulusal Psikiyatri Kongresi öncesinde asistanlara yönelik giderle-
rin Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından karşılandığı derneği tanıtıcı bir 
günlük bir toplantı yapılması planlanmış, bu programa katılacak 1. yıl 
asistanlarının belirlenmesi için anabilim dalı başkanları ve klinik şeflerine 
yazı yazılmıştır.

Eylül 2008
Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan bütün illerdeki psi-

kiyatrist listesi istenmiştir.
Etik Danışma Kurulu’ndan bir bu kurul ile ilgili bir yönetmelik taslağı 

hazırlamaları istenmiştir.
Hukuk danışmanımızdan şiddete uğrayan hekimler için bilgilendirme 

metni hazırlamasının istenmiş ve hazırlanan metin internet sitemizde ya-
yınlanmıştır.

Antidepresanların kullanımı ile ilgili Dr. Mesut Çetin’den bir rapor is-
tenmiştir.

İstanbul Tabip Odasına görüş istedikleri konu ile ilgili Türkiye Psikiyatri 
Derneği Merkez Onur Kurulu kararı gönderilmiştir.

Ekim 2008
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi hakkındaki haberle ilgili 

görüş oluşturulması amacıyla Adli Psikiyatri BÇB görevlendirilmiştir
Zonguldak’ta Dr. Arslan  Ebiri’nin adı verilmiş olan caddenin adının 

değiştirilmiş olması nedeniyle Belediye başkanlığı ve valiliğe yazı yazıl-
mıştır. 

Derneğimiz web sayfasının halka yönelik bilgiler bölümünde yer almak 
üzere BÇB’nizin faaliyet alanında halka yönelik bilgileri içeren metinler 
hazırlanması tüm BÇB’lerden istenmiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin halka yönelik bilgilendirme çalışmala-
rında kullanılmak üzere ödüllü kısa film yarışması düzenlenmesine karar 
verilmiştir. 

FOX TV de haberlerde yer alan Embriyo transferinde hipnozun kulla-
nılması ile ilgili er alan görüntülü haberde canlı yayında hastasına hipnoz 
yapan Psikiyatrist D. T. ile ilgili Meslek Etiği kuralları 7. madde 4 ve 5. fıkra 
ile 9. madde uyarınca işlem başlatılmıştır. 

Kasım 2008
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapılan itiraz komisyonuna üye olarak 

Ankara şubeden bir üyenin katılması için şubeye yazı yazılmıştır.
Kayseri’deki Özel Avrupa Hastanesinde doktor olarak tanıtılan psikolog 

ile ilgili şube tarafından yapılan incelemenin tekrarlatılması kararlaştırl-
mış, durum ruh sağlığı daire başkanlığı ile tedavi hizmetleri genel müdür-
lüğüne duyurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği’nden NP İstanbul Psikiyatri Hastanesi ile ilgili yazı 
konusunda Dr. Ali Saffet Gönül ve Dr. E. Cem Atbaşoğlu’ndan görüş is-
tenmiştir.

WPA’dan Mario Maj’ın yazısına etkinliklerimizi tanıtan bir yanıt gönde-
rilmiştir. 

Ankara’daki Ruh Sağlığı dispanserinin kapatılmaması için girişimler-
de bulunulmuştur. Ruh Sağlığı Dispanseri çalışanları ile görüşülmüş ve İl 
Sağlık Müdürlüğünden konu ile ilgili bilgi alınmıştır. 

Saray Rehabilitasyon Merkezi olayı konusunda tüm şubelerden böl-
gelerindeki yurtları incelemesinin istenmesine, bu konuda Türk Tabipleri 
Birliği ile işbirliği talep eden bir yazı gönderilmiştir. 

Piyasada bulunmasında güçlük çekilen bazı psikotrop ilaçlarla ilgili ola-
rak Roche firmasına yazı yazılmıştır.

Ankara Tabip Odası Dr. Füsun Sayek Tıp Bilim ve Hizmet Ödülü için Dr 
Soli Sorias’ın aday gösterilmesine karar verilmişir.

Dr. Ali Çayköylü’nün talebinin Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu 
poster altkuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

İlaç firmalarının 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde bir firmanın etik ol-
mayan tutumları ile ilgili şikayeti konusunda Bilimsel Toplantılar Düzenle-
me Kurulu Başkanlığı’na yazı yazılmıştır.

Aralık 2008
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne ve Roche A.Ş.’ye, 

amitriptilin içeren Laroxyl adlı antidepresan ilacın yüksek dozda kullanı-
mının ölümcül olma ihtimalinin yüksekliğinden ötürü,  kullanıma kolayca 
açılabilecek şişelerde sunulmasının önemli bir risk oluşturduğu, ilacın 
özellikle çocuklarda zehirlenme vakalarına sık neden olduğu, literatür ve 
meslektaşlarımızın deneyimlerine dayanılarak bildirilmiş ve firmanın bu 
konuda önlem alması istenmiştir. 

Ocak 2009
TTB’ye Transkranial Manyetik Stimulasyonun (TMS) ücretlendirilmesi 

hakkında TPD’nin görüşü iletilmiştir.
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği’nden yetiştirme yurtları ile ilgili 

çalışma başlatmasının istenmiş, TPD’yi temsilen Sosyal Psikiyatri BÇB 
koordinatörü Dr. Bedriye Öncü görevlendirilmiştir. 
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Dr. Cem Keçe ile ilgili Hukuk danışmanımız aracılığıyla hukuksal girişim 
başlatılmış ve dava açılmıştır. Dava halen sürmektedir 

Gazze savaşı ile ilgili bir basın açıklaması yapılmış, ayrıca Filistin ile 
İsrail Psikiyatri Derneklerine ve Dünya Psikiyatri Birliğine yazı gönderil-
miştir.  

Farik ve mümeyyizlik konusunda, son dönemdeki değerlendirme biçi-
mine yönelik çocuklar lehine pozitif ayırımcılık yapılması yönünde girişim 
yapmak için Adli BÇB den görüş istenmiştir. 

YÖK’ün genelgesi ile ilgili kendi üyelerimize iletilmek üzere görüş oluş-
turulmasına ilişkin  ve TTB’nin girişimlerini desteklediğimiz yönünde bir 
yazı TTB’ye iletilmiştir. 

Yönerge ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi, eksiklikler ve gerekli 
değişikliklerin yapılabilmesi için, Genel kuruldan 6 ay önce ilgili kurullar-
dan yönetmelikleri ile ilgili görüş istenmiştir. 

Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Doğan Yeşilbursa tarafından hazırlanan Gö-
rev Grubu Yönergesi kabul edilmiş, GG Koordinatörlerine gönderilmiştir. 

Kanser ve Psikiyatri ve 9 Şubat Sigarayı Boykot Günü ve 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ile ilgili hazırlanacak basın bültenleri için Kadın Ruh Sağlığı 
BÇB ve ilgili diğer BÇB’lerden  metin ile TV konuşmaları ve basın çalışma-
larında yer alacak meslektaşlarımızın içeren isim listesi istenmiştir. 

Şubelerden bölgedeki hastaneler, yatak ve çalışan sayısı istatistikle-
rinin istenmesine ve 6 ayda bir bilgi güncellemesine ilişkin bir yazı gön-
derilmiştir.  

İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle TTB’nin 12-16 Ocak tarihleri arasın-
da siyah kurdele ile çalışılması kararı desteklenmiştir.  

Dr. Neşe Direk’in web sayfamızın içerik editörü olarak resmi yazıyla 
görevlendirilmiştir.

Psikiyatride 40 yılını doldurmuş meslektaşlarımıza 45. UPK sırasında 
plaket verilmesi ve kongrede ağırlanmasına ilişkin, tüm şube başkanları-
na BTDK Başkanı aracılığıyla bir yazı gönderilmiştir

İlaç endüstrisi ile ilişkilerde etik kurallar konusunda 12. Yıllık Toplantısı-
Bahar Sempozyumu forumunda sunulan taslağın, İnsan Hakları ve Etik 
Bilimsel Çalışma Birimi içinde tartışılması için Bilimsel Çalışma Birimi’ne 
yazı gönderilmiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılara Katılımı Destekleme 
Programı Yönergesi‘nin başvuru koşulları ve belgeleri bölümünde deği-
şikler yapılmıştır.

Psikiyatrik ilaçların ruhsatlarındaki endikasyonları dışında kullanımları-
nın sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından gereken düzenlemenin 
yapılmaması durumunda gerekli hukuki girişimlerin başlatılması karar-
laştırılmıştır. 

Şubat 2009
Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu’nda Proje teşvik ödülünü kazanan 

Dr. Hayriye Elbi ve ekibine ödül tutarının 2. bölümünün, projenin geldiği 
aşamayı açıklayan raporun merkeze ulaşmasından sonra ödenmesine 
ilişkin yazı gönderilmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği’nin TMS ile ilgili (ücretlendirme hakkındaki )yazı-
sına yanıt hazırlamak üzere; endikasyon konusundaki raporları hazırlayan 
Dr. Cem Atbaşoğlu ve Dr. Ali Saffet Gönül’den, ayrıca psikiyatrik hizmetle-
ri ücretlendirme görev grubu koordinatörü Fatih Öncü’den görüş alınmak 
üzere ivedi kaydıyla yazı yazılmıştır.

Dalya Tur’un yeni açtıkları otelde Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ağır-
lama teklifine red yazısı yazılmıştır. 

Üyemiz D.T.nin, bir televizyon programında infertilite tedavisi amacıyla 
hastalarına hipnoterapi uygulamasına ilişkin Dr. Timuçin Oral tarafından 
yapılan ön soruşturma dosyasının, adı geçen kişinin Ankara şubesi üyesi 
olması nedeniyle soruşturmanın yönetmeliğimizin 9-d maddesi gereğin-
ce Ankara şubesi tarafından sürdürülmesine karar verilmiş, Ankara Şube-
si Yönetim Kurulu başkanına görevlendirme yazısı yazılmıştır.  

Kongrelerimizde “çalışma grubu, kurs ve oturum başkanlığı hariç-bir 
kişinin bir panelden fazla panelde konuşmacı olarak yer almaması “ilke-
sinin sürdürülmesine ancak, programın açıklanmış olması, web sayfası-
na konulmuş olması, bu tarihten sonra programın düzeltilmesinin pratik 
olmaması nedeniyle 13.Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu Düzenleme 

Kurulunun “bir kişinin iki panelden fazla panelde konuşmacı olmaması” 
şeklinde yaptığı uygulamanın sadece bu kongreye ait olmak üzere kabul 
edilmesine, durumun Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu’na bildiril-
miştir. 

Dr. Fatih Öncü’nün Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ki toplantıya ilişkin ra-
porunun kayda alınmış, Psikiyatrik hizmetleri ücretlendirme Görev grubu-
nun daha önce hazırladığı rapor gereği için Sosyal Güvenlik Kurumunun 
ücretlendirmeye ilişkin birimlerine gönderilmiştir. 

Dr. M. B. hakkındaki soruşturmayı yürüten Türkiye Psikiyatri Derneği 
İstanbul şubesine bu konuda Merkez Onur Kurulundan gelen yazı da ilgi 
tutularak söz konusu soruşturmanın Merkez Onur Kurulu Kovuşturma, 
Soruşturma ve merkez Onur Kurulu Yönetmeliğine uygun olarak yapıl-
ması gereği bildirilmiştir,

Şubelerden bölgedeki tüm özel ve kamu hastanelerinin psikiyatrik hiz-
metlere ayrılmış, yatak,  çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli 
sayısı hakkındaki istatistikleri istenilmiş ve 6 ayda bir bu bilgilerin güncel-
lenmesi için  ikinci bir yazı gönderilmiştir. 

Malatya’da bir edebiyat öğretmeni olan Mehmet Başkak’ın hipnoz eği-
timi vermesi ile ilgili olarak Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şubesine yazı 
yazılarak ayrıntılı rapor istenmiştir.

Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri ve 
46. Ulusal Psikiyatri Kongresi için turizm firmalarını seçmek üzere ha-
zırlıkların başlaması ve ihalelerini yapılmasına ilişkin firmalara yazı ya-
zılmıştır. 

Temel asistan eğitiminin ilk yıl asistanlarına yönelik olan 1. modülünün 
13. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu’ndan bir gün önce öğleden sonra 
başlatılmasına ve ertesi günü kongre başlangıç saatinde bitirilmesine; 
son yıl asistanlarına yönelik II. Modülün hazırlıklarının tamamlanması ha-
linde 2009 yılı içinde bir hafta sonunda yapılmasına ilişkin yazı anabilim 
dalı başkanlarına ve klinik şeflerine gönderilmiştir.

Kongrelerin internetten yayınlanması konusunda teknik koşulların 
araştırılmasına ilişkin bir çalışma başlatılmıştır. 

Dr. H. C. soruşturma dosyası ile ilgili Dr. Mustafa Yıldız’ın görüşlerine 
ek olarak Dr. Doğan Şahin’den de görüş istenmiştir; 

İstanbul şubesinin yolladığı Dr. H. D. hakkındaki İstanbul Tabip Odası 
Onur Kurulu kararı kayıtlara alınmıştır. 

Mart 2009 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne  Kayseri Özel 

Avrupa hastanesinin web sitesinde her ne kadar poliklinik listesinden 
psikolog isminin çıkarılmış olmakla birlikte, söz konusu psikologa  halen 
“tıbbi kadro”da yer verilmeye devam edildiği, psikologluğun bir tıp kad-
rosu ve uzmanlık dalı olarak gösterildiği, ayrıca ana sayfadan psikoloji 
bölümüne tıklandığında “çocuk ergen ve yetişkinlere bireysel psikoterapi 
çalışmaları yapıldığı ayrıca davranış bozukluğu kekemelik tikler idrar ka-
çırma depresyon panik atak ve anksiyete bozuklukları okb sosyal fobi gibi 
tıbbi – psikiyatrik hastalıklar alanında pediatrist ve nörologlarla ortaklaşa 
terapi yapıldığı”nın belirtilerek psikologun yasal yetkisi olmadığı halde 
psikiyatrik hastalıkları tedavi ettiğinin belirtildiği, bunun ise suç olduğu, 
psikologların ancak psikiyatri uzmanının gözetimi altında çalışabileceğini 
belirtir yazı yazılmış ve suç oluşturan bu eylemin engellenmesinin talep 
edilmesine ilişkin bir yazı gönderilmiştir.

Denetimli serbestlik görev grubu raporu Adalet Bakanlığı Ceza ve Tev-
kif Evleri Denetimli Serbestlik Yardım İşleri Daire Başkanlığı’na gönderil-
miştir. 

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği İşleyiş Yönergesine bilgilendir-
me amacıyla Web sayfasında ve bültende yer verilmiştir 

“Türkiye Psikiyatri Derneği kısa film yarışması” hazırlık çalışmalarının 
başlatılmış ve bu konuda Dr Halis Ulaş görevlendirilmiştir. 

WPA ve WHO tarafından yapılacak olan çalıştay e-posta yoluyla üye-
lere duyurulmuştur.

Web sitemizde SCI ’ ye giren psikiyatri dergilerine WEB sitemizin ana 
sayfasında link verilmiştir. 

Özel eğitim merkezleri görev grubu koordinatörlerine yazı yazılarak, 
üyelerimizden gelen değerlendirme isteği doğrultusunda “özür değerlen-
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dirme formu”nun güncellenmesi konusunda çalışma yapmaları istenmiş-
tir.  

Halen görevi sürmekte olan Görev Gruplarından e-posta ile ara rapor 
göndermeleri istenmiştir. 

İstanbul Şubesine Dr. M. B. hakkında TPD soruşturma ve kovuştur-
ma yönetmeliğinin 11. maddesine aykırı davranmaktan soruşturma açıl-
ması için yazı yazılmıştır. 

İstanbul Şubesine Dr A. V. hakkında TV haber programında bir ruh sağ-
lığı hastanesi ve meslektaşları hakkında hakaret içeren sözler kullanması 
ile ilgili soruşturma başlatması için yazı yazılmıştır. 

Dr. Mevhibe Tümüklü’nün başvurusunun, hukuki destek sağlanmak 
üzere hukuk danışmanımız Av. Ziynet Özçelik’e bildirilmesi için Dr. Mev-
hibe Tümüklü’den gerekli belgeler istenmiş, bu bilgiler doğrultusunda 
Ziynet Özçelik’ten görüş alınmış ve ayrıca Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma 
Birimi’nden Üniversite hastanelerinde adli psikiyatri raporlarının kim tara-
fından düzenleneceğine ilişkin değerlendirme istenmiştir.

Tüm şubelere  faaliyet raporlarını ve bilançolarını göndermeleri için 
yazı yazılmıştır.  

Yeterlilik kurulu, Şubeler, Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu, Mer-
kez Onur Kurulu, Bilimsel Çalışma Birimleri’nden tüzük ve yönetmelik de-
ğişikliği önerilerinin en geç 30 Ağustos 2009 tarihine kadar merkeze 
göndermeleri istenmiştir. 

Dış ilişkiler konusunda gerekli danışma ve görüş alma konusunda bir 
“Dış İlişkiler Danışma Kurulu” kurulmasının gerekli olup olmadığı ve bir 
“Dış ilişkiler Yönergesi”nin gerekli olup olmadığı, sağlayabileceği yararlar 
konusunda önceki dönem Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Ku-
rulu Dış İlişkiler Sekreterlerinden görüş istenmiştir.

 Nisan 2009 
Özel Hastaneler Görev Grubu koordinatörlüğü için Dr. Mehmet Yumru 

görevlendirilmiştir. 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başhekimliğin kame-

rayla mesai denetim uygulaması konusunda hstane başhekimliğine bir 
yazı yazılarak bilgi istenmiş, bu konudaki girişimlerimizden Türk Tabipleri 
Birliği ve üyelerimiz haberdar edilmiştir. 

Üyemiz Dr. Feryal Çelikel ile ilgili hukuki süreçte dava giderlerinin der-
nek tarafından üstlenilmiş, derneğimizin hukuk müşaviri avukat Ziynet 
Özçelik’in davayı üstlenmesi sağlanmış, dava meslektaşlarımızın bera-
atıyla sonuçlanmıştır. 

Döner Sermaye uygulamalarıyla ilgili özlük hakkı kayıpları konusunda 
üyelerimizden gelen sorular nedeniyle üyelerimize duyurulmak üzere Dr. 
Fatih Öncü’den görüş istenmiştir.  

Mayıs 2009
Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi’nin kılavuz hazırlık-

ları ile ilgili yapacağı toplantının masraflarının Dernek Merkezi tarafından 
karşılanacağına ilişkin yazı yazılmıştır.; 

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bilimsel Çalışma Birimi’nin ha-
zırladığı İnternet Ortamında Ortak Hasta Takip Programının Veri güven-
liği konusunda garanti (verilerin araştırmacılar dışında kişiler-şirketler-
kurumlar tarafından ulaşılamaz olması); verilerin hasta kimlik bilgilerinden 
arındırılarak saklanması, araştırma verilerine sadece veriyi giren araştır-
macılar tarafından ulaşılabilmesi, araştırmacının izin vermediği durum-
larda diğer araştırmacıların veriye ulaşma ve kullanımının engellenmesi,  
veritabanı ve yazılımının tüm haklarının belirli bir süre (5-10 yıl) TPD’ ye 
ait olması ve sponsor kuruluş tarafından finansmanının bu süre boyunca 
karşılanacağı garantisi,  bakanlıktan etik kurul onayının alınmış olması, 
“Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği Politikası” belgesine uygun olması 
koşulları sağlandığında  TPD tarafından desteklenebileceğine ilişkin yazı 
gönderilmiştir. 

Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu Araştırma Projesi Teşvik Ödülü so-
nuçlarına Dr. Ali Saffet Gönül ve Dr. Tunç Alkın tarafından yapılan itirazın 
usul açısından kabulune, bu nedenle Jürinin Temmuz ayı içinde yeniden 
toplanarak aday projeleri yeniden değerlendirmesine karar verilmiş, ayrı-
ca ödül yönergesindeki eksikliklerin düzeltilmesi için Bilimsel Toplantılar 

Düzenleme Kurulu Ödül Altkurulu’ndan görüş istenilmiştir. 
Temel Asistan Eğitimi’nde kadın ruh sağlığıyla ilgili bir eğitimin yer 

almamasının eksikliğini dile getiren Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma 
Birimi’nin bu değerlendirmesinin Temel Asistan Eğitimi programı yapılır-
ken dikkate alınacağına ilişkin bir yazı gönderilmiştir

Malatya’da yetkisi olmayan kişiler tarafından hipnoz kursu verilmesi ile 
ilgili Elazığ Şb. Tarafından yapılan inceleme doğrultusunda Elazığ Şube-
sinden  Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayetçi olmalarının istenmiştir.

Bursa Tabip Odası tarafından “bir pratisyen hekimin hipnoz kullanarak 
psikiyatrik hastalıkları tedavi etme girişimleri hakkında” gönderilen soruş-
turma dosyası ile ilgili Mesleki Roller Görev Grubu’ndan ve dernek avu-
katından,  “pratisyen hekimler ve psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal 
hastalık tedavi yetkilerinin sınırları” konusunda görüş istenmiştir. 

Sınav kaygısı hakkında Gelişim Psikopatolojisi Bilimsel Çalışma Birimi 
Koordinatörü Dr. Emine Öztürk Kılıç’tan basın bülteni hazırlığında kullanıl-
mak üzere yazı istenmiştir. 

Cinsel İşlev Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi tarafından gönderi-
len Ruh Sağlığı Modülleri ile ilgili görüş Sağlık Bakanlığı  Eğitim Genel 
Müdürlüğü’ne iletilmiş, aynı modüllerdeki diğer başlıklar ile ilgili olarak 
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi’nden ve 
Aile Çift Terapileri Bilimsel Çalışma Birimi’nden görüş istenmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumları’nın incelenmesi ile ilgili Çocuk ve Gençlik 
Ruh Sağlığı Derneği’nin gönüllü olması nedeni ile proje çalışmalarının 
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği tarafından yürütüleceği Türk Psi-
kologlar Derneği’ne ve Türk Tabipler Birliği’ne resmi yazı ile bildirilmiştir. 

Kafkas Nörolojik Bilimler Kongresi’nin derneğimiz logosunu kullanma-
sı ile ilgili Erzurum Şube’ye Dernek logomuzun sadece desteklediğimiz 
kongreler için kullanılabileceğinin bildirilmesine ve söz konusu kongre 
afiş ve web sayfasındaki Türkiye Psikiyatri Derneği logosunun kaldırılma-
sına karar verilmiş ve bu karara  ilişkin bir yazı gönderilmiştir.

Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına Etkileri konusunda Yıllık Toplantısı–
Bahar Sempozyumu’nda Proje Destek Özel Alan Ödülü verilmesi ödül 
miktarının 10.000.-TL olması kararlaştırılmış; durum Bilimsel Toplantılar 
Düzenleme Kurulu’na bir yazı ile bildirilmiştir, 

Eğitim Koçluğu, hipnoz ile tedaviler konusunda  Sağlık Bakanlığı Teda-
vi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yetkisiz kişilerin psikiyatrik hastalıkları 
tedavi ettikleri, haksız kazanç sağladıkları ve hastalarımıza zarar verdikle-
rine ilişkin bir yazı gönderilerek durum bildirilmiştir. 

Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi tarafından düzenlenecek 
Eğiticilerin Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursuna sadece eğitici olarak 
katılacakların masraflarının Dernek Merkezi tarafından karşılanacağı bil-
dirilmiştir. 

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Psikiyatri Kurulu tarafından gönderilen 
“European Framework for Competencies in Psychiatry” raporu için Psi-
kiyatri Eğitimi BÇB Koordinatörü Ayşe Devrim Başterzi’den görüş isten-
miştir. 

Haziran 2009
Derneğimizin, cinsel terapist olduğunu iddia eden ve bu konularda has-

ta kabul eden, bunu kitaplarında ve internet sitesinde duyuran Dr. Cem 
Keçe hakkında suç duyurusunda bulunması sonucu, Sağlık Bakanlığı Te-
davi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen ve Ankara Sağlık Müdürlüğü 
tarafından adı geçen kişi hakkında tabelasının reklam yasağına uymadığı 
gerekçesiyle para cezası verildiğini bildirdiği yazısına karşı; Dr. Cem Keçe 
hakkında tabelasının reklam yasağına uymamasının yanı sıra internet si-
tesinde yer aldığı gibi, “uzman olmadığı halde kendini uzman olarak tanıt-
ması ve halkı yanıltması, yetkisi ve yasal olarak geçerli eğitimi olmadığı 
halde cinsel terapi yaptığını iddia etmesi gibi konularda da işlem yapılma-
sı” için yeniden yazı yazılmış, bu yazışmalar üyelere duyurulmuştur. 

İç İşleri Bakanlığı’na “intihar olaylarında psikiyatristlerin görevlendiril-
mesinin uygun olmadığı, bu tür olaylarla karşılaşıldığında nasıl davranıl-
ması konusunda güvenlik güçlerine eğitim verilmesinin doğru olacağı ve 
bu eğitimi dernek olarak verebileceğimizi bildiren bir yazı gönderilmiştir. 

Krize Karşı Ruhsal Destek Projesi çalışmalarının 16-17 Temmuz 2009 
tarihlerinde İstanbul İkitelli’de, 20-21 Ağustos 2009 tarihinde Kocaeli’nde 
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yapılması kararlaştırılmış; özellikle İstanbul uygulamasının Bakanlıkla iş-
birliği içinde yapılması için Sağlık Bakanlığı ile yazışılmıştır. 

Dr. Osman Özdel’in başvurusu üzerine, daha önce Pamukkale Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından yapılan “Psikiyatri 
Öğrenci Kongresi”nin bundan sonra Türkiye Psikiyatri Derneğince, Psi-
kiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörlüğünde yapılmasına 
ilişkin bir yazı gönderilmiştir. 

E.E’nin Dr. E. A. hakkındaki yeni dilekçesinin yapılan değerlendirme 
sonucunda yeniden soruşturma açmayı gerektirecek yeni kanıtlar içer-
memesi nedeniyle önceki soruşturmanın geçerliliğinin devamına ve yeni 
bir soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin kendisine bir yazı 
gönderilmiştir.

Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi’nin eğiticilerin eğitimi ile il-
gili yapacağı kursa katılacak 4 kişilik eğitici, 12 kişilik eğitilecek kişinin 
giderlerinin karşılanması talebinin kabul edilmesine ilişkin bir yazı gön-
derilmiştir.

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Görev Grubu kurulmasına karar verilmiş ve 
Dr. Hüseyin Soysal’ın koordinatör olarak görevlendirilmesine ilişkin bir 
yazı gönderilmiştir.

Şubelere Eylül ayında Genel Kurullarını yapmaları gerektiğini bildiren 
bir yazı gönderilerek ayrıntılı Genel Kurul takvimlerini Merkeze bildirmele-
rinin istenmesine ve gelen bilgilerin web sitemizde duyurulmuştur.

Pratisyen Hekimler Derneğinin Birinci Basamağa yönelik olarak 
Ankara’da gerçekleştirmek istedikleri iki günlük sempozyuma Türkiye 
Psikiyatri Derneği tarafından bilimsel destek verilmesine, Türkiye Psiki-
yatri Derneği’ni temsilen Dr. Burhanettin Kaya’nın düzenleme kurulunda 
görevlendirilmesine ilişkin bir yazı gönderilmiştir.

Dr. A. V. ile ilgili İstanbul şubemiz tarafından gönderilen soruşturma 
dosyanın Merkez Onur Kurulu’na gönderilmiştir. 

Bir meslektaşımızın döner sermaye uygulamalarına ilişkin sorularına 
Dr. Fatih Öncü’nün verdiği yanıtlar düzenlenerek üyelerimize duyurulmuş-
tur. 

Temmuz 2009 
23.01.2009 tarihli kararların 32. maddesinde belirtilen hukuki giri-

şimde bulunulması kararı endikasyon dışı ilaç kullanımı ile ilgili Sağlık 
Bakanlığı tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmış olması nedeni ile 
uygulanmamıştır. 

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi tarafın-
dan hazırlanan “Denetimli Serbestlik Kılavuzu”nun dernek tarafından ya-
yınlanacağına ilişkin Bilimsel Çalışma Birimine resmi yazı gönderilmiştir. 

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından yetiştirme yurt-
ları ve her iki derneğin ortak konuları ile ilgili olmak üzere ortaklaşa top-
lantı yapılması önerisinin kabul edilmesine karar verilmiş ve söz konusu 
derneğe kararımız bildirilmiştir.   

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Türk Psikologlar Derneği’nin başvurusu 
ile ilgili gönderdiği yazı hakkında Psikiyatrik Hizmetlerin Ücretlendirilmesi 
Görev Grubu’ndan görüş alınmasına karar verilmiş ve gelen yanıt Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na iletilmiştir. 

Haber Türk kanalında bir programa katılan Dr. E.M.’nin kendisine gelen 
hastaların kimliklerini ve hastalıklarını açıklamasının etik kurallara ve tıbbi 
deontoloji kurallarına uygun olmadığının Türk Tabipleri Birliği’ne ve kana-
lın genel yayın yönetmenine bir yazı ile bildirilmiştir. 

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında üyelerimiz için kimlik kartla-
rı hazırlanmasına, konu ile ilgili düzenlemeleri yapmaları kararı Bilimsel 
Toplantılar Düzenleme Kurulu’na bildirilmiştir. 

TV8’de yayınlanan “Hayata Evet” programında gerek yasal ve gerekse 
eğitim açısından hiç bir yetki ve yeterliliği olmayan bir kişinin başvuran 
insanlara ruh sağlığı alanında tavsiyelerde bulunmasının uygunsuzlu-
ğu ilgili kanalın genel yayın yönetmenine ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’na birer yazı ile iletilmiştir. 

Ülkemizde çeşitli özel şirketlerin verdikleri çeşitli kurs ve toplantılara 
katılanlara verdikleri sertifikaların hukuksal geçerliliği hakkında avukatı-
mızdan ve Psikiyatri Eğitimi Bilimsel Çalışma Birimi’nden görüş isten-
miştir. 

Dr. Ejder Akgün Yıldırım’ın başvurusu üzerine Evrimsel Psikiyatri Bi-
limsel Çalışma Birimi  kurulmasına karar verilmiş ve durum resmi yazı 
ile bildirilmiştir.

Ağustos 2009
İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun Dr. N.T ile ilgili kararı üyelerimize 

duyurulmuştur. 

Eylül 2009
Türk Eczacılar Birliği’ne bazı ilaçların eczanelerde bulundurulmaması 

ile ilgili yazı gönderilmiştir; 
TTB tarafından hazırlanan 12–15 yaş gurubu çocukların farik ve mü-

meyyizlikleri konusundaki değerlendirme raporu hakkında Adli BÇB’den 
görüş istenmiştir. 

BTDK Ödül Altkurulu Başkanlığı’nın önerileri doğrultusunda değişiklik 
yapılan Ödül Yönergesi kabul edilmiştir.

Mükerrer üye kayıtlarını önlemek için üye kaydında TC. kimlik numara-
sını girmeyi zorunlu kılan sistem oluşturulmuştur.

Temel Asistan Eğitiminin 30 Ekim–1 Kasım 2009 tarihleri arasında 
yapılmasına karar verilmiş, eğitime katılacak asistanları belirlemek üzere 
anabilimdalı başkanlarından ve klinik şeflerinden asistanların isim listesi 
istenmiştir. 

Üyemiz olan 65 yaşını geçmiş meslektaşlarımızın 45. UPK’da tam 
sponsorluklarının dernek tarafından yapılmasına karar verilmiş, bu amaç-
la  resmi yazı ile şubelerden isimler istenmiştir.

İzmir Aile Hekimleri Derneği’nin kongrelerine katkı taleplerinin uygun 
olduğuna, kongre programı belirlendiği zaman gerekli desteğin sunacağı-
mıza ilişkin bir yazı gönderilmiştir.  

Dr. Ö. P.’ın Show TV haber programında yaptığı konuşmanın Etik BÇB 
tarafından değerlendirilmesinin istenilmesine karar verilmiştir.

Kayseri Özel Avrupa Hastanesi ile ilgili Sanayi Bakanlığı Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Daire Başkanlığı’ndan gelen ve adı geçen hastane-
ye ceza verildiğini belirten yazı üyelerimize duyurulmuştur.

Ofelya Cabral ve Dr. Cem Keçe ile ilgili olarak Sanayi Bakanlığı Tüketici-
nin ve Rekabetin Korunması Daire Başkanlığı’na yazı gönderilmiştir 

Türkiye Klinikleri’ne, 1. Ulusal Psikiyatri Yarışması ile ilgili gelen talebin 
45. UPK programının yoğunluğu neden ile kabul edilemeyeceğine ilişkin 
bir yazı gönderilmiştir.

Sürücü Belgesi Psikiyatrik Muayene Yönergesi ile ilgili bir GG oluştu-
rulmasına ve Dr. Mehmet Yumru’nun koordinatör olarak görevlendirilme-
sine karar verilmiş ve görevlendirme yazısı gönderilmiştir.

Mesleki Roller Görev grubu tarafından hazırlanan raporun incelenerek 
gerekli yazışmaların yapılmasına başlanmıştır.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Ruh Sağlığı Platformu ile ortak 
basın toplantısı yapılmak üzere girişimler başlatılmıştır.

Tüzük ve Yönetmeliklerimiz ile ilgili değişiklik önerileri bildirmeleri için 
Kurullarımıza, Şubelerimize ve BÇB’lere yeniden yazı gönderilmiştir. 

Dr. B.K’nın şikayeti tekrar soruşturulmak üzere Ankara Şube’ye geri 
gönderilmiştir.

İstanbul’da yaşanılan sel felaketi ile ilgili APHB ile işbirliğinin sürdü-
rülmesine ve sonuçların psikiyatri kamuoyu ile paylaşılmasına karar ve-
rilmiştir.

Adli Psikiyatri BÇB’den Devlet Denetleme Kurulu’na gönderilmek üzere 
Adli Tıp Kurumunun yapılanmasına ilişkin görüş istenmesine karar veril-
miştir. 

İstanbul Şube tarafından gönderilen soruşturma dosyası Merkez Onur 
Kurulu’na gönderilmiştir. 

Ekim 2009
İzmir Aile Hekimleri Derneği’ne kongre duyurularını web sitemizde ya-

pacağımızın, fakat derneğimizin herhangi bir kongreyi desteklemesi ve 
logomuzun duyurularda yer almasının çok özel koşullara bağlı olduğun-
dan, destekleyen kuruluşlar arasında yer almamızın mümkün olmadığı 
bildirilmiştir. 

 “Sosyal Psikiyatri Bilim Uzmanlığı” hakkında Yeterlik Kurulu’ndan gö-
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rüş istenmesine kara verilmiştir. 
“International Academy for Positive Psychotherapy and Transcultural 

Psychotherapy” Kongresinin TPD tarafından desteklenmiş bir kongre ol-
masının kabul edilmesine ve düzenleme kurulunda derneğimizi temsilen 
Dr. Doğan Yeşilbursa’nın yer almasına karar verilmiştir.

”Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie”nin kredilendirme ile ilgili 
sorusuna bir cevap hazırlanarak gönderilmesine karar verilmiştir. 

15.12.2008 tarihli MYK toplantısında karar verilmiş olan Prof. Dr. Si-
mavi Vahip’in mezuniyet sonrası eğitime yönelik süreli yayın hazırlanması 
konusunda ön çalışmalar için görevlendirilmesi sonrasında gelinen aşa-
mada; yapılan değerlendirme sonucunda yayına hazırlanacak derginin 
genel yayın yönetmeliğine Prof. Dr.Simavi Vahip’in getirilmesine ve edi-
tör yardımcılarını seçmeye, konuk yayın yönetmenleri ve yazarlarla TPD 
MYK adına sözleşme imzalamaya yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ve Adli Tıp Ana Bilim Dalı 
başkanlarının yapmış oldukları başvuru üzerine, Kriton Dinçmen anısına 
düzenlenecek “Adli Psikiyatri” toplantısının desteklenmesine, bu iki ku-
ruluş ve TPD Adli Psikiyatri BÇB’ ile birlikte düzenlenmesine karar veril-
miştir. 

18 Ekim 2009 tarihinde, İstanbul Kadıköy’de, İstanbul Tabip Odası, Uz-
manlık dernekleri ve sağlık alanında faaliyet gösteren diğer meslek odaları 
ve sendikalar tarafından, “Tam Gün Yasa Tasarısı” ve hükümetin sağlık 
politikaları ve uygulamalarına karşı yapılan mitinge TPD olarak katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından kamuoyunu bilgilendirmek, Eylül 

2008’den   bu yana etkisi giderek artan  ve ülkemizi de derinden etkile-
yen küresel finans krizin sonuçlarına, özellikle ruh sağlığı üzerindeki yan-
sımalarına dikkat çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak, başta Sağ-
lık bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve çağırmak ve krizin 
ruhsal etkilerini en aza indirmek için; başlattığı Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı, Bursa Tabip Odası ve Bursa Nilüfer 
Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı “krize ruhsal destek” projesinin ilki 
11-12 haziran da Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Psikiyatri Derneğinin, toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında “Krize Karşı Ruhsal Destek” sloganıyla başlattığı projenin ikincisi 
23-24 Temmuz 2009’da İstanbul İkitelli’de yapıldı. ilki Haziran ayında 
Bursa’da gerçekleştirilmiş olan bu proje ile Türkiye Psikiyatri Derneği, 
ekonomik kriz mağduru olan işsizlere, işini kaybetme riski altında bulu-
nan veya güvencesiz çalışma koşullarında çalışan bireylere ruhsal da-
nışma ve destek sağlamayı, bir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu 
olmanın bilinciyle bu konuya dikkat çekmeyi, kamuoyu oluşturmayı, özel-
likle krizden en çok etkilenmiş olan bölgelerde bunu görünür kılmayı ve bu 
konuda bir örnek model oluşturulması amaçlanmıştır.

TEMSİL GÖREVLERİ 
18 Şubat 2008 tarihinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından gerçek-

leştirilen Seçmeli Protokol ile ilgili toplantıya Dr. Çezar Atasoy katılmıştır.
26 Şubat.2008 tarihinde TTB tarafından yapılan Özel Hastaneler Yönet-

meliği toplantısına Dr. Gamze Özçürümez katılmıştır.
22 Mart 2008 tarihinde yapılan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Komis-

yonu (UCMK) toplantısına Dr. Burhanettin Kaya katılmıştır.
28–29 Mart 2008 tarihlerinde yapılan TTB-UYEK 3. Çalıştayına Dr. Ay-

lin Uluşahin ve Dr. Tunç Alkın katılmışlardır.
04–05 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan TTB Etik Bildirgeler Çalıştayına 

Dr. Şeref Özer katılmıştır.
11–12 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan TTB-STE/SMG Türkiye Pers-

pektifi toplantısına Dr. Çezar Atasoy katılmıştır 
10 Mayıs 2008 tarihinde TTB-UYEK IV. Çalıştayına, TTB-UDEK Ça-

lışma Grupları Genel Kuruluna Dr. Halis Ulaş ve Dr. Ejder Akgün Yıldırım 
katılmıştır.

07 Haziran 2008 tarihinde yapılan TTB-UDEK V. Genel Kuruluna Dr. 

Raşit Tükel ve Dr. Aylin Uluşahin katılmıştır.
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği’nin 17 Haziran 2008 ta-

rihinde İstanbul’da yaptığı toplantıya Türkiye Psikiyatri Derneği’ni adına 
Dr. Doğan Yeşilbursa katılmıştır.

30 Haziran 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Alkol ve 
Diğer Madde Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Araştırma Projesi Saha 
Araştırma Bilim Komisyonu toplantısına Dr. Kültegin Ögel katılmıştır.

08 Temmuz 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye 
Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı Çalıştayına Dr. Fulya 
Maner katılmıştır.

21 Ağustos 2008 tarihinde yapılan RUSİHAK toplantısına Dr. Doğan 
Yeşilbursa katılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 25–27 Ağustos 2008 tarihlerinde Ankara’da 
yapılan Kişisel Sağlık Verilerin Güvenliği ve Mahremiyeti Çalıştayı’na Tür-
kiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Ali Savaş Çilli katılmıştır.

08 Ekim 2008 tarihinde yapılan APHB toplantısına Sibel Koçbıyık ka-
tılmıştır.

11 Ekim 2008 tarihinde yapılan TTB-UDEK Genel Kuruluna Dr. Raşit 
Tükel katılmıştır.

16–18 Ekim 2008 tarihinde Belçika’da yapılan Avrupa Tıp Uzmanla-
rı Birliği toplantısına Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Can Cimilli’nin 
katılmıştır.  

08–09 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan 
Hekim emeği Çalıştayına Dr. Ejder Akgün Yıldırım katılmış, psikiyatride 
hekim emeği ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir.

17 Kasım 2008 tarihinde yapılan APHB toplantısına Halis Ulaş ve Han-
de Karakılıç katılmıştır.

19 Kasım.2008 tarihinde Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdür-
lüğü tarafından yapılan İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplum Kuru-
luşları Odaklı Yaklaşımlar Medeniyetler İttifakı Bağlamında Değerlendirme 
Toplantısına Dr. Şahika Yüksel katılmıştır.

25 Aralık 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Ulusal Ruh 
Sağlığı Eylem Planı toplantısına Dr. Doğan Yeşilbursa Katılmıştır.

24 Ocak 2009 tarihinde yapılan TTB-UYEK çalıştayına Dr. Raşit Tükel 
katılmıştır.

16 Şubat 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından yapılan 
Fatura İncelemelerinde Kriter Belirleme toplantısına Dr. Fatih Öncü katıl-
mıştır.

26 Şubat 2009 tarihinde SGK tarafından yapılan Değerlendirme Ko-
misyonu toplantısına Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Savaş Erdoğan 
katılmıştır.

28 Şubat 2009 tarihinde TTB-UDEK tarafından yapılan İlaç ve Teknoloji 
Çalışma Grubu toplantısına Dr. Nevzat Yüksel katılmıştır. 

Türk Tabipleri Birliği tarafından 27 Mart 2009 tarihinde yapılan Tıp Fa-
külteleri/Tıp Eğitiminde Kriz başlıklı toplantıya Türkiye Psikiyatri Derneği 
adına Psikiyatri Eğitimi Bilimsel  Çalışma Birimi’nden Dr. Hamid Boztaş  
katılmıştır. 09 Mayıs 2009 tarihinde yapılan TTB-UDEK Genel Kuruluna 
Dr. Raşit Tükel katılmıştır.

18 Nisan 2009 tarihinde TTB-UDEK tarafından yapılan Uzmanlık Eğiti-
minde Kriz toplantısına Dr. Hamid Boztaş katılmıştır 

Dünya Psikiyatri Birliği- Erken Kariyer Psikiyatristler Konseyi ne Türkiye 
Psikiyatri Derneğini temsil etmek üzere 30 Nisan 2009 tarihinde Dr. Sinan 
Gülöksüz seçilmiştir.  

06-07 Haziran 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Yaşlı 
Sağlığı Tanı Tedavi Rehberi Çalıştayına Dr. Özlem Erden Akı katılmıştır.

11 Haziran 2009 tarihinde TTB’nin Meclisteki CHP grubu ile yaptığı 
toplantıya TPD’yi temsilen Dr. Cengiz Kılıç katılmıştır.

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Tam 
Gün Yasası ile ilgili yazısı bağlamında 12 Haziran 2009 tarihinde yapılan 
toplantıya Merkez Yönetim Kurulu adına Dr. Cengiz Kılıç katılmıştır.

24 Haziran 2009 tarihinde Ankara Tabip Odası tarafından yapılan Tam 
Gün Yasası ile ilgili Basın toplantısına Dr. Burhanettin Kaya katılmıştır.

24 Haziran 2009 tarihinde İTO tarafından yapılan Tam Gün Yasası ile 
ilgili toplantıya Dr. Şeref Özer katılmıştır.

26 Haziran 2009 tarihinde yapılan TTB’nin 58. Büyük Kongresine 
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TPD’yi temsilen Dr. Burhanettin Kaya katılmıştır.
29 Temmuz 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 

yapılan Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili toplantıya TPD’yi temsilen Dr. 
Fatih Öncü katılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 
Eylül 2009’da yapılan Sigara Bırakma Tedavileri ile ilgili toplantıya derne-
ğimizi temsilen Dr. İnci Özgür İlhan’ın katılmış ve toplantı değerlendirme 
raporunu MYK’ya iletmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından 
5 Eylül 2009 tarihinde yapılan Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili toplantıya TPD’yi tem-
silen Dr. Cengiz Kılıç katılmıştır. 

05 Eylül 2009 tarihinde TTB-UDEK tarafından yapılan Tam Gün Yasası-
Tıpta Uzmanlık eğitimi toplantısına Dr. Cengiz Kılıç katılmıştır.

07 Eylül 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Afet toplan-
tısına Dr. Hande Karakılıç katılmıştır.

06 Ekim 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sigara Bı-
rakma Tedavileri ile ilgili toplantıya Dr. Burhanettin Kaya katılmıştır.

13 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan Uz-
manlık Eğitimi Çalışma Grubu toplantısına Dr. Çezar Atasoy katılmıştır.

07 Kasım 2009 tarihinde Yapılan TTB-UDEK Genel Kuruluna Dr. Raşit 
Tükel katılmıştır.

12-15 Kasım 2009 tarihlerinde Bangalore’da yapılacak olan “WAPR 
World Association for Psychosocial Rehabilitation” 10. kongresin-
de “WPA Section on Biological Psychiatry” tarafından düzenlenen panel-
de Türkiye’deki EKT uygulamalarını sunmak üzere, Dr. Doğan Yeşilbursa 
görevlendirilmiştir.

Dünya Psikiyatri Birliği Prag Kongresine Türkiye Psikiyatri Derneği adı-
na Dr. Halis Ulaş ve Dr. Doğan Yeşilbursa katılmıştır.  

İstanbul Tabip Odası tarafından asistan sorunları ile ilgili gerçekleştirilen 
toplantıya Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Çezar Atasoy katılmıştır.

EFPT toplantısında Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Bilimsel Çalış-
ma Biriminin koordinatörü katılmış ve toplantı değerlendirme raporunu 
sunmuştur. 

İTO tarafından düzenlenen hekime yönelik şiddet çalıştayına Türkiye 
Psikiyatri Derneği adına Dr. Ahmet Türkcan katılmıştır. 

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
20-25 Eylül 2008 XIV. Dünya Psikiyatri Birliği Kongresinde TPD’yi Doç. 

Dr. Doğan Yeşilbursa ve Dr. Halis Ulaş temsil etmiş ve seçimlerde oy 
kullanmıştır. Bu seçimde Prof. Dr. Levent Küey WPA Genel Sekreteri se-
çilmiştir. Aynı kongreye TPD’yi temsilen WPA Genç Psikiyatristler Konse-
yine Dr. Hande Karakılıç katılmıştır.

16-18 Ekim 2008 Belçika’nın Ghent kentinde gerçekleştirilen  Avrupa 
Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Psikiyatri Bölümü ve Yeterlilik Kurulu toplan-
tısına TPD adına Prof. Dr. Can Cimilli katılmıştır.

23-25 Nisan 2009 Macaristan-Budapeştede gerçekleştirilen Avrupa 
Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Psikiyatri Bölümü ve Yeterlilik Kurulu top-
lantısına TPD adına Prof. Dr. Can Cimilli ve Dr. Halis Ulaş katılmıştır. Bu 
toplantıdan itibaren TPD UEMS Psikiyatri Bölümü ve Yeterlilik Kurulu’nda 
2 delege ile temsil edilmeye başlanmıştır. 

15-17 Ekim 2009 tarihinde Slovenya-Lubliyana’da gerçekleştirilen Av-
rupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Psikiyatri Bölümü ve Yeterlilik Kurulu 
toplantısına TPD adına Prof. Dr. Can Cimilli ve Dr. Halis Ulaş  katılmıştır.

ASİSTANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Asistan Bursu: Başlatılan asistan destekleme programı ile birlikte 44. 

UPK’da 19 kişiye, 45. UPK’da 27 Kişiye 13.YT-BS’de ise 15 kişiye kayıt, 
konaklama ve ulaşım desteğini içeren tam burs verilmiştir. Bir kişiye ulus-
lar arası kongreye katılım desteği verilmiştir. 

Temel Asistan Eğitimi: Birinci yıl asistanlarına yönelik olarak başlatılan 
ve üç kez yapılan temel asistan eğitiminin ilki 44. UPK’da gerçekleştiril-
miştir. Bu eğitime İlk 58 kişi katılırken 13. YT-BS’de gerçekleştirilen ikinci 
eğitime 63 kişi katılmıştır. Üçüncü eğitim 4. yıl asistanlarına yönelik olan 
ve uzmanlık yaşamında gereksinim duyulan temel bilgi, beceri ve do-

nanımları geliştirmeyi amaçlayan temel asistan eğitiminin 2. bölümü ile 
birlikte 31 Ekim–1 Kasım 2009 tarihlerinde yapılmıştır. İlk yıl eğitimine 40 
asistan, 4. yıl eğitimine 66 asistan olmak üzere 106 kişi katılmıştır. Tüm 
eğitimlere toplam 227 asistan katılmıştır. Bu eğitimlere katılan asistanla-
rın tüm konaklama ve ulaşım harcamaları TPD tarafından karşılanmıştır. 

ETİK DANIŞMA KURULU
Etik Danışma Kurulu (Dr. Orhan Öztürk, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Doğan 

Şahin), çalışma ilkelerini belirleyen bir bir yönerge hazırlayarak MYK’ya 
sunmuştur. 

HUKUKSAL GİRİŞİMLER
Pratisyen Hekim olan ve Cinsel Sağlık Enstitüsü adlı dernek aracılı-

ğıyla kendisini cinsel terapist olarak tanıtan Dr. Cem Keçe ile ilgili olarak 
hukuksal işlem başlatılmıştır. Yanlış ve etik dışı uygulamaları ya da ba-
sın yayında yer alan bilim ve etik dışı görüşleri hakkında İstanbul Tabip 
Odası’na ve TTB’ye suç duyurularında bulunulmuştur. Yanlış ve etik dışı 
uygulamaların belirlenmesinde, MYK ve ŞYK’ların gözlem ve bildirimleri, 
Dernek üyelerimizin bildirimleri dikkate alınmış, gerekli görüldüğünde ilgili 
BÇB’lerden ve MOK’tan görüş istenmiştir.

Üyemiz Dr. Feryal Çelikel ile ilgili hukuki süreçte dava giderleri der-
nek tarafından üstlenilmiş, derneğimizin hukuk müşaviri avukat Ziynet 
Özçelik’in davayı üstlenmesi sağlanmış, Dava meslektaşlarımızın bera-
atıyla sonuçlanmıştır. 

Dr. Mevhibe Tümüklü’nün başvurusunun, hukuki destek sağlanmak 
üzere hukuk danışmanımız Av. Ziynet Özçelik’e bildirilmesi için, Dr. Mev-
hibe Tümüklü’den gerekli belgeler istenmiş, bu bilgiler doğrultusunda 
Ziynet Özçelik’ten görüş alınmış ve ayrıca Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma 
Birimi’nden Üniversite hastanelerinde adli psikiyatri raporlarının kim tara-
fından düzenleneceğine ilişkin değerlendirme istenmiştir.

Ağrıda zorunlu hizmetini yapmaktayken bir savcı tarafından görevi 
ihmal ile hakkında dava açılan Dr. İnci Vural’a TPD tam olarak destek 
olunmuş, dava TPD avukatı tarafından takip edilmiş ve dava beraatle so-
nuçlanmıştır.

Bakırköy’de kameralı mesai kontrolünün hukuk dışılığına ilişkin bir şef 
yardımcısı ve beş uzman adına TPD hukuk müşaviri tarafından iki ayrı  
dava açılmış olup davalar henüz sonuçlanmamıştır.

 

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK 
ETKİNLİKLER VE BASIN AÇIKLAMALARI, BASIN 
ÇALIŞMALARI, ÜYELERE VE BASINA MESLEK DIŞI 
GÜNDEME İLİŞKİN DUYURULAR

Basın Toplantıları
2008–2009 döneminde Ekim 2008 (Antalya), 23 Ocak 2009 (İstan-

bul), 18 Nisan 2009 (Antalya) ve 22 Ekim 2009 (Ankara) tarihlerinde 
ulusal basına yönelik dört basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplan-
tılarda Türkiye Psikiyatri Derneği tanıtılmış, psikiyatrinin ve psikiyatrın  
tanımı, psikiyatri-psikolog farkı, psikiyatrinin toplumdaki yeri, ruh sağlığı 
sorunları olan bireylerin ruhsal sorunlarını nasıl fark edecekleri ve  nere-
den yardım alacakları, ruh sağlığı politikaları, ruh sağlığı yasası, dünyada 
ve Türkiye de ruh sağlığının ve ruh sağlığı hizmetlerinin durumu, antidep-
resan kullanımında artış, 10 Ekim Dünya Ruh sağlığı günü, Ekonomik kriz 
ve ruhsal etkileri, Krize karşı ruhsal destek projesi, stresle başa çıkma 
yolları,  depresyon, intiharı önleme, panik bozukluğu, OKB, cinsel işlev 
bozuklukları, eşdeğer ilaç genelgesi, tamgün yasası ve psikiyatri günde-
minin bir çok önemli konusunda basına ve kamuoyuna açıklayıcı bilgiler 
verildi. 

Basın Açıklamaları
03 Aralık 2007: Atlasjet’e ait Isparta uçağının düşmesi ile ilgili basın 

açıklaması yapmıştır. 
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07 Ocak 2008: Diyarbakır’da 3 Ocak 2008’de askeri bir araca yönelik 
bombalı saldırı ile ilgili basın açıklaması yapmıştır.

20 Şubat 2008: Dr. Meltem İlter’e yapılan saldırı ile ilgili İTO ile ortak 
basın açıklaması yapmıştır.

04 Mart 2008: Mesleki sınır ihlalleri ile ilgili basın açıklaması yapmış-
tır.

04 Mart 2008: "Ruhsal Sorun ve Hastalıklarınız İçin Sadece Psikiyat-
ristlere Başvurmalısınız' sloganıyla bir basın açıklaması yapmıştır. 

06 Mart 2008: Yazılı ve görsel basında antidepresif ilaçların etkisiz ol-
duğu ve etkilerinin plasebo etkisinden farksız olduğuna ilişkin yurt dışı 
bir kaynağa dayandırılan bir haber üzerine bu ilaçlarla halen tedavileri 
sürdürülmekte olan bir çok hastamızın tedavilerini sürdürme konusunda 
tedirginlik yaşaması ile ilgili  bir basın açıklaması yapılmıştır

29 Temmuz 2008: İstanbul Güngören’de ki bombalı saldırı ile ilgili ba-
sın açıklaması yapmıştır. 

10 Eylül 2008: Dünya İntiharı Önleme Günü nedeniyle bir basın açık-
laması yapılmıştır. 

12 Kasım 2008: Türk Tabipleri Birliği İle Birlikte Yapılan Çocukların Cin-
sel İstismarı Konusundaki Bilirkişilik Ve Adli Tıp Kurumu Raporu İle İlgili 
Basın Açıklaması yapmıştır. 

17 Kasım 2008: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kad-
rolar konulu yazısı hakkında  görüş bildirmiştir

20 Kasım 2008: Türkiye Psikiyatri Derneği 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü Basın Açıklaması yapmıştır. 

25 Kasım 2008: “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
Günü” Kadına Yönelik Şiddet Artıyor, Yarattığı Olumsuz Ve Kalıcı Sonuçlar 
Aynı Oranda Büyüyor sloganıyla bir basın açıklaması yapmıştır. 

3 Aralık 2008: Türkiye Psikiyatri Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle “Engellilik Bir Yazgı Değildir, Önlenebilir” başlığıyla Basın  
açıklaması yapmıştır. 

29 Aralık 2008: Eczanelerden temin edilmesinde güçlük çekilen psiko-
farmakolojik ilaçlar hakkında açıklama yapmıştır.

08 Mart 2009: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında basın açıklaması 
yapmıştır.

15 Ocak 2009: İsrail tarafından Gazze’de sivil halka yönelik başlatılan 
ve 370’den fazla kişinin öldüğü, 1400’ü aşkın kişinin yaralandığı insanlık 
dışı saldırıya yönelik bir basın açıklaması yapılmış ve bu açıklama Filistin 
ve İsrail Psikiyatri Birlikleri ile Dünya Psikiyatri Birliği’ne bölgedeki geliş-
melerden duyduğumuz kaygıları da içeren birer mektup eşliğinde gönde-
rilmiştir. yapmıştır. 

17 Nisan 2009: İşsizliğe bağlı ruhsal sorunlar ikiye katlanıyor başlıklı 
bir basın açıklaması yapmıştır 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi-
kası Bakırköy Şubesi ve İstanbul Tabip Odası, artan şiddet silahlanma ve 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle 30 Temmuz 2009 ‘da Ba-
kırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde ortak bir basın açıklaması 
yapmıştır. 

09 Eylül 2009: Türkiye Psikiyatri Derneği 10 eylül Dünya İntiharı Önle-
me  günü basın açıklaması yapmıştır. 

08 Ekim 2009: Türkiye Psikiyatri Derneği 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı 
Günü nedeniyle ülkemizin bir “ruh sağlığı yasası”na, herkes için, ulaşıla-
bilir, yaygın ruh sağlığı hizmetine ihtiyacı var” sloganıyla basın açıklaması 
yapmıştır.

18 Ekim 2009: Hekimler Uyarıyor. Başlığıyla TBMM gündeminde olan, 
kamuoyunda “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” olarak bilinen yasa 
tasarıları ile ilgili TTB, 75 Tabip Odası ve Uzmanlık Derneği birlikte 14. 10. 
2009 tarihinde HÜRRİYET gazetesinde tam sayfa yer alan gazete ilanına 
katılmıştır. 

09 Temmuz 2009: Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Katliama ilişkin 
bir basın açıklaması yapmıştır. 

Adana ilinde bir şahıs tarafından işlendiği iddia edilen cinayetlerle ilgi-
li olarak basında yer alan “tedavisi düzenli yapılmayan akıl hastalarının 
katliamlardan sorumlu olduğu” şeklindeki haberin psikiyatrik hastalıkların 
ve hastaların olumsuz bir şekilde damgalamasına yol açtığını belirten bir 
basın açıklaması yapmıştır. 

Şiddet ve silahlanmaya karşı ciddi önlemler alınmasını öneren bir basın 
açıklaması yapmıştır. 

Mardin’in Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Bilge Köyü’nde katliamla ilişkili bir 
basın açıklaması yapmıştır. 

 
Basın Bültenleri
21 Aralık 2008 Türkiye Psikiyatri Derneği Basın Bülteni: Ekonomik Kriz 

ve Ruh Sağlığı 
31 Aralık 2008 Türkiye Psikiyatri Derneği Basın Bülteni: Savaşların Yol 

Açtığı Ruhsal Yıkımlar 
30 Ocak 2009 Basın Bülteni: Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına Etkileri Ve 

Çözüm Önerileri 
30 Ocak 2009 Basın Bülteni: İş Yeri Stresinin Özgün Bir Biçimi: Yıldır-

ma (Mobbing) 
03 Şubat 2009 Türkiye Psikiyatri Derneği 4 Şubat Dünya Kanser Günü 

Basın Bülteni: Kanser ve Ruhsal Bozukluklar 
09 Şubat 2009 Türkiye Psikiyatri Derneği 9 Şubat Dünya Sigarayı Boy-

kot Günü Basın Bülteni: Sigarasız Bir Yaşama Doğru 
02 Mart 2009 Türkiye Psikiyatri Derneği Yeşilay Haftası Basın Bülteni 
17 Nisan 2009 Başta Depresyon İlaçları Olmak Üzere Psikiyatrik İlaç-

ların Kullanımı Giderek Artıyor 
03 Haziran 2009 TPD Basın Bülteni: ÖSS (Sınav) Stresi: Zararlı mı, 

Gerekli mi?. 
26 Haziran.2009 Basın Bülteni: Türkiye’de Madde Kullanımı ve Tedavi 

Politikaları 
16 Ağustos 2009 Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Marmara Depreminin 

10. Yıldönümü ile ilgili Basın Bülteni 
30 Eylül 2009 Basın Bülteni: Türkiye’de yaşlıların ruhsal durumu: Dep-

resyon ve demans yaşlıların kaderi mi, yoksa önlenebilir bir durum mu? 
 

BASIN RAPORLARI

Eylül 2008 
Yazılı basın haberleri: Ekspres, Yeniaysa, Cumhuriyet, Dokuz Sütun, 

Yeni Mesaj, Milliyet, İstanbul, Birgün ve Taraf olmak üzere 9 gazetede 
intihar, depresyon ve Dünya Psikiyatri Birliği seçimlerini konu alan 10 
haber yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 15 den fazla web sitesinde intihar 
ve depresyon konulu haberler yayınlanmıştır.

Ekim 2008
TV Yayınları: Fox TV, CNBC-e, TGRT Haber, Show TV, TRT 1, Kanal 

A, NTV, Kanal 24, TV net, Kanal B, ATA TV, atv, SKY Türk, Kanal Türk, 
TV8, Haber Türk, TV5, Flash TV, CNN Türk ve TRT 2 olmak üzere 20 
Televizyon kanalında, Dr. Tamer Aker, Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Nes-
rin Dilbaz, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Şeref Özer, Dr. Peykan Gökalp, Dr. 
Burhanettin Kaya, Dr. Levent Küey, Dr. Medaim Yanık, Dr. Cengiz Kılıç, 
Dr. Nevzat Yüksel ve Dr. Tunç Alkın’ın konuk olduğu programlarda 10 
Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, Toplum Psikolojisi, İlaç Tedavisi, Mer-
kezi Sinir Sistemi Hastalıkları, Cinsel İstismar ve 44. UPK gibi konuların 
değerlendirildiği 31. program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri: 
Güncel Eczacılık, Radikal, Bugün, Türkiye, Yeni Mesaj, Taraf, Gaste, 
Gerçek Hayat, Dokuz Sütun, Birgün, Anayurt, Kıbrıs, İstiklal, Güneş, 
Belde, Yeni Asya, Milli Gazete, Ekspres, Ortadoğu, Posta, Yeni Çağ, 
Olay, Gazete 34 ve Hürriyet, olmak üzere 24 gazete ve dergide, Dünya 
Psikiyatri Birliği Seçimleri, Dünya Ruh Sağlığı Günü, Ruh Sağlığı Yasa-
sı, depresyon, Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına etkileri, TV yayınlarının 
çocuklar üzerinde etkileri, Okul çağındaki çocukların ruh sağlığı, intihar 
gibi konuların yer aldığı 28 haber yayınlanmıştır. 

WEB Haberleri: 45’den fazla web sitesinde 10 Ekim Dünya Ruh Sağ-
lığı Günü, Dünya Psikiyatri Birliği seçimleri, depresyon, 44. UPK, cinsel 
istismar, Ruh Sağlığı Yasası konularında haberler yer almıştır.
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Kasım 2008
TV Yayınları: TV8, TRT 1, Kanal A, CNBC-e, Haber Türk, ATA TV ol-

mak üzere 6 TV kanalında, Dr. Emine Zinnur Kılıç, Dr. Doğan Şahin, Dr. 
Burhanettin Kaya, Dr. Şeref Özer ve Dr. Selçuk Candansayar’ın konuk 
olduğu programlarda çocuk hakları, kadına yönelik şiddet başlıklı konu-
ların değerlendirildiği 10 program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri 
: Antalya, Medikal Plus, Kongre Rehber, Anne Bebek, Yeni Aktüel, Bilim 
Teknoloji, Yeni Asır, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Taraf, Hürses, Birgün, 
Yeni Nesil ve Radikal olmak üzere 15 gazete ve dergide, Ruh Sağlığı Poli-
tikası, kadına yönelik şiddet, İşsizlik, cinsel tacizle ilgili yasa ve ruh sağlığı 
konuların yer aldığı 17 haber yayınlandı. Yazılı basın WEB Haberleri:19 
Web sitesinde Çocuklara yönelik cinsel ve fiziksel istismar, kadına yönelik 
şiddet, konularında 19 haber yayınlanmıştır.

Aralık 2008
TV Yayınları: TV8, CNBC-e, ATA TV, NTV, Kanal 1 ve Haber Türk olmak 

üzere 6 TV kanalında, Dr, Ayla Yazıcı, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Cengiz Kı-
lıç, Dr. Doğan Şahin, Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Halis Ulaş’ın konuk oldu-
ğu programlarda, Dünya Engelliler Günü ve ekonomik krizin ruh sağlığına 
etkileri gibi konularda 16 program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri: 
Pharma Life, Actuel Medicine, İstiklal, Güneş, Yeni Nesil, Referans, Tak-
vim, Milli Gazete, Ortadoğu, Anayut, Hürses, Newsweek, Bizim Gazete, 
Kent, İstanbul, Dokuz Sütun, Günboyu, Belde ve Birgün olmak üzere 19 
gazete ve dergide, Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına Etkileri, Ruh Sağlığı 
Politikaları, engelli annelerinde depresyon konularının yer aldığı 20 haber 
yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 14 Web sitesinde, Ekonomik krizin ruh 
sağlığına etkileri konusunda 14 haber yayınlanmıştır.

Ocak 2009 
TV Yayınları: TGRT Haber, SKY Türk, TV8 ve Haber Türk olmak üze-

re 4 TV Kanalında, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Doğan Şahin, Dr. Haldun 
Soygür, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Emine Zinnur Kılıç ve Dr. Şeref Özer’in 
konuk olduğu programlarda, Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, eko-
nomik krizin ruh sağlığına etkileri ve kötü karne getiren çocuklara nasıl 
davranmalı konularında 7 program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri 
Ogün, Birgün, Son Saat, Vakit, Vatan, Yeni Mesaj, Hürriyet, Günboyu, 
Aktüel, Newsweek, Yeni Şafak, Gazete Kadıköy, Güneş, Yaşan, Taraf, Star, 
Evrensel, İleri, Medikal Plus, Turizm Kongre ve Cumhuriyet olmak üzere 
21 gazete ve dergide, savaşın Çocuklar üzerinde etkileri, ekonomik krizin 
ruh sağlığına etkileri, engelliler, kongreler ile ilgili 12 haber yayınlandı. 
WEB Haberleri: 45 WEB sitesinde, ekonomik krizin ruh sağlığına etkileri, 
savaşın çocuklar üzerinde etkileri, TPD’nin medya ile buluşması, engelli-
ler günü konularında 50 haber yer almıştır.

Şubat 2009 
TV Yayınları: SKY Türk , TV8, TGRT Haber, Show TV, TRT 2, Haber 

Türk olmak üzere 6 TV Kanalında, Dr. Doğan Şahin, Burhanettin Kaya, 
Haldun Soygür, Dr. Şeref Özer, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Türkay Demir, 
Dr. Defne Tamar Gürol ve Dr. Yıldız Akvardar’ın konuk olarak katıldığı 
programlarda, savaşın çocuklar üzerinde etkileri, kanser psikolojisi, ço-
cuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği, sigarayı bırakma yolları, Dünya 
Sigarayı boykot günü konularında 9 program yayınlanmıştır. Yazılı basın 
haberleri: Kongre Rehber, Ekonomist, Zaman, Anayurt, Vakit, Bebeğim, 
Karatekin, Cumhuriyet, Günboyu, Son Saat, Birgün, Ortadoğu, Avrupa 
Galası, Yeni Asya, Takvim, Posta, Radikal, Milliyet, Milli Gazete, Güneş, 
Sabah, Akşam, Aktüel, İl Gazetesi, Hürriyet, Medikal Plus, Doktor olmak 
üzere 27 gazete ve dergide, kanser psikolojisi, sigarayı bırakma yolları, 
Dünya sigarayı boykot günü, işsizlik, mobbing ve savaş travması konula-
rında 33 haber yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 30 dan fazla WEB sitesin-
de, sigarayı bırakma günü, kanser psikolojisi, kanser hastalarında dep-
resyon, 13. Bahar Sempozyumu konularında 35 haber yayınlanmıştır.

Mart 2009
TV Yayınları: CNN Turk, TRT 1, TV8 ve TRT 2 olmak üzere 4 TV ka-

nalında Dr. Şeref Özer, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Defne Tamar Gürol,Dr. 

Peykan Gökalp ve Dr. Ümran Tüzün’ün konuk oldukları programlarda Kriz 
ve işsizlik, şans oyunları, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, ruh sağlığı ko-
nularında 4 program yayınlandı. Yazılı basın haberleri: Dünya, Evrensel, 
Cumhuriyet, Günboyu, Haber Türk, Hürriyet, Zaman, Cumhuriyet Dergisi, 
Akşam, Sağlık, Medikal Plus olmak üzere 11 dergi ve gazetede, beden 
dilinin kullanımı, işsizlik ve şiddet, antibiyotik kullanımı, kanser, uyuştu-
rucu bağımlılığı, savaşın çocuklar üzerinde etkisi konularında 13 haber 
yayınlandı. WEB Haberleri:  13 Web sitesinde, alkol tedavisi, kriz ve ruh 
sağlığı konularında 14 haber yayınlanmıştır.

Nisan 2009 
TV Yayınları: Haber Türk, CNN Türk, Kanal B, FOX TV, Akdeniz TV, ATV, 

T TV, Kanal Türk ve Flash TV olmak üzere 9 TV kanalında Dr. Şeref Özer, 
Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Burhanettin Kaya’nın konuk oldukları program-
larda İşsizliğin yol açtığı ruhsal bozukluklar, ilaç kullanımı, Krize karşı 
ruhsal destek projesi, 13. Bahar Sempozyumu konularında 18 program 
yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri: Medical Tribune, Finans, Evrensel, 
Birgün, Haber Türk, Vakit, Kent, Hakimiyet, Ekonomi, Milli Gazete, Gün-
lük, Türkiye, Ekspres, Vatan, Güneş, Yeni Mesaj, Radikal, Şok, Anayurt, 
Son Saat, Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ, Tercüman, Star, Son Haber, Telg-
raf, Manşet, Yarın, Son An, Bugün, Palandöken, Yükseliş, Bilim Teknik, 
Akşam, Dünya, Tünaydın, Sunday Zaman, Ayrıntılı Haber olmak üzere 39 
dergi ve gazetede İşsizliğin yol açtığı ruhsal bozukluklar, ilaç kullanımı, 
krize karşı ruhsal destek projesi, 13. Bahar Sempozyumu konularında 49 
haber yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 44 Web sitesinde İşsizliğin yol açtı-
ğı ruhsal bozukluklar, ilaç kullanımı, Krize karşı ruhsal destek projesi, 13. 
Bahar Sempozyumu ve depresyon konularında 52 haber yayınlanmıştır.

Mayıs 2009 
TV Yayınları: Haber Türk, 5 TV, SKY Türk olmak üzere 3 TV kana-

lında Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Doğan Yeşilbursa’ nın konuk olduğu 
programlarda Bilge köyünde yaşanan saldırı, kadına yönelik şiddet, inti-
har konularında 3 program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri: Aktü-
el, Ayrıntılı Haber, Bursa, Medikal Plus, Dünya, Belde, Hürriyet, Bugün, 
Ekonomi ve Politika, Evrensel, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Milliyet, Milli 
Gazete, Sabah, Medical Tribune, Haber Türk olmak üzere 17 gazete ve 
dergide Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastalıkların tedavisi, ilaç kullanımı, 
Krize karşı ruhsal destek, Bilge köyünde yaşanan saldırı, İlaç firmalarında 
promosyon, bahar yorgunluğu, performans sistemi konularında 22 haber 
yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 14 WEB sitesinde Bilge köyünde yaşanan 
saldırı, iş yaşamı konularında 15 haber yayınlanmıştır.

Haziran 2009 
TV Yayınları: Show TV, Olay TV, Bursa As TV, Bursa Line TV, TGRT, 

CNN Türk, Kanal A, Haber Türk, Halk TV, Bugün olmak üzere 10 TV ka-
nalında, Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Şeref Özer, Dr. 
İbrahim Karakılıç, Dr. Ayhan Kalyoncu’nun konuk olduğu programlarda, 
bağımlılık, şiddet, işsizlik, krize karşı ruhsal destek, Adli Tıp Kurumu 
ile ilgili konularında 16 program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri: 
Pharma Life, Medical Tribune, Referans, Haber Türk, Aydınlık, Ekspres, 
Bursa Hakimiyet, Kent, TTB Bursa Tabip Odası, Hürriyet, Türkiye, Sözcü, 
Akşam, Evrensel, Son An, Pusula, Birgün, Popüler Sağlık, Medi Kongre 
olmak üzere 19 gazete ve dergide, Krize karşı ruhsal destek, uyuşturucu 
bağımlılığı, sınav kaygısı, tam gün yasası, psikiyatri ilaçlarının kullanımı 
konularında 22 haber yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 51 web sitesinde 
krize karşı ruhsal destek, uyuşturucu bağımlılığı, sınav kaygısı, stres, 
toplum sağlığı, okullarda uyuşturucu ile mücadele konularında 56 haber 
yayınlanmıştır.

Temmuz 2009
TV Yayınları: Haber Türk, NTV, Kanal B, ATV, Bugün, TRT 2, TGRT, 

CNBC-e, SKY Türk olmak üzere 9 TV kanalında Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. 
Şeref Özer, Dr. Peykan Gökalp, Dr. Timuçin Oral’ın konuk olduğu prog-
ramlarda, Krize karşı ruhsal destek, işsizlik psikolojisi, antidepresan ilaç 
kullanımı, Sosyal fobi ve Anksiyete, sokakta şiddet, tecavüzcüyü kısırlaş-
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tırma konularında 21 program yayınlanmıştır. Yazılı basın haberleri: Me-
dical Tribune, Gün Boyu, Yeni Mesaj, Yeni Şafak, Hastane, Cumhuriyet, 
Bizim Gazete, Sözcü, Vatan, Akdeniz Manşet, Bursa, Radikal, Evrensel, 
Ortadoğu olmak üzere 14 gazete ve dergide, Krize Karşı Ruhsal Destek, 
Çocuklarda Şiddet, İşsizlik ve intihar, depresyon, Türkistan’da Yaşanan 
Katliam, Depresyonda Akılcı Tedavi konularında 18 haber yayınlanmış-
tır. WEB Haberleri: 22 web sitesinde Krize karşı ruhsal destek, TPD’nin 
antidepresanlarla ilgili açıklaması, işsizlik ve intihar konularında 25 haber 
yayınlanmıştır.

Ekim 2009
TV Yayınları: Haber Türk, TRT 2, SHOW TV, Kanal a Haber, Avrasya 

TV, TV8, CNN Türk, SKY Türk, TRT Türk, CNBC-e, Halk TV, Ulusal Ka-
nal olmak üzere 12 TV kanalında, Dr. Doğan Yeşilbursa, Dr. Şeref Özer, 
Dr. Burhanettin Kaya, Dr. Nevzat Yüksel, Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Def-
ne Tamar Gürol, Dr. Selçuk Aslan, Dr. Peykan Gökalp, Dr. Cengiz Kılıç, 
Dr. Timuçin Oral, Dr. Halis Ulaş, Dr. Emine Zinnur Kılıç’ın konuk olduğu 
programlarda Şizofreni, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, Ruh Sağlığını 
Bozan Etkenler, Ekonomik Krizin Ruh Sağlığına Etkileri, Türkiye’deki Psiki-
yatr sayısı, TPD Basın Toplantısı, Madde Bağımlılığı, Antidepresan İlaçlar, 
İnternet, Depresyon tedavisi ve ilaç kullanımı konularında 20 program 
yayınlanmıştır. TPD Reklam Filmi: 07-15 Ekim 2008 taqrihleri arasın-
da Dünya Ruh Sağlığı Haftası Boyunca Haber Türk, CNN Türk ve NTV  
tematik-haber kanallarında gün boyu ve günde 8 kez olmak üzere TPD ta-
rafından hazırlatılan bir reklam filmi gösterilmiştir. Yazılı basın haberleri: 
Haber Türk, Olay, Posta, Hürriyet, Star, Cumhuriyet, Vakit, Zaman, Bugün, 
Milli Gazete, İl Gazetesi, Söz, Yeni Mesaj, Birgün, Ortadoğu, Son Saat, 
Sözcü, Medikal Trend, Yeni Şafak, Karar, Günboyu, Taraf, Ekspres, Me-
dical Tribune, Güneş, Dokuz Sütun, Güneydoğu Ekspres, Radikal olmak 
üzere 28 gazete ve dergide Şizofreni, Depresyon, İlaç Kullanımı, Şizofreni 
Hastalarında ilaç Kullanımı, Ruh Sağlığı Yasası, Cinsel Sorunlar, Psikiyat-
rik Hasta Sayısı, Demans, Yaşlılarda Ruh Sağlığı, 10 Ekim Dünya Ruh 
Sağlığı Günü konularında 44 haber yayınlanmıştır. WEB Haberleri: 25 
web sitesinde 45. UPK, Cinsel Sorunlar, Ruh Sağlığı Yasası, Depresyon, 
Şizofreni Tedavisi konularında 30 haber yayınlanmıştır.

Bu dönemde TRT Radyo 1, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, TRT An-
kara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Trabzon radyoları, Özgür Radyo, Akdeniz 
ve Ege Müjde FM Radyoları, Açık Radyo, Polis Radyosu gibi bir çok rad-
yo kanalında meslektaşlarımız Türkiye Psikiyatri Derneğini, etkinliklerini, 
gündemdeki sorunlar ile ilgili dernek görüşlerini, ruhsal hastalıklar ve te-
davileri konusunda kamuoyuna yönelik bilgileri aktaran programlara katıl-
mış ve açıklamalarda bulunmuşlardır. Afette Psikososyal Hizmetler Birliği 
(APHB) ile birlikte Polis radyosunda TPD’nin afetlere yaklaşımı ile  ilgili 
bir dizi program gerçekleştirilmiştir. TPD Bursa Şubesi tarafından Olay ve 
AS TV gibi yerel kanallarda psikiyatriye yönelik düzenli TV programları 
yapılmıştır.   

Bir yıla yakın bir süredir pratisyen hekimlere yönelik olarak yayımlanan 
Medical Tribune adlı tıp gazetesinin “psikiyatri özel” başlıklı bölümü Tür-
kiye Psikiyatri Derneğinin katkılarıyla hazırlanmaktadır.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Derneğimiz tarafından 
toplantılar düzenlenmiş ve Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 
belirlenen o yıla özgü konular olduğu kadar ülkemizin öncelikli sorunları 
da gündeme getirilmiş, basına demeçler verilmiş, televizyon programla-
rında yer alınmış, 2008 ve 2009 yılında olmak üzere 2 basın toplantısı 
düzenlenmiştir.  

DİĞER DERNEKLERLE İLİŞKİLER

TTB ile ortak etkinlikler ve TTB’deki TPD temsili
TPD, TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nda (UDEK) Dr. Raşit 

Tükel ve Dr. Aylin Uluşahin tarafından etkin biçimde temsil edilmiştir. Dr. 
Raşit Tükel bu dönem boyunca TTB-UDEK Başkanlığını yürütmüştür.

TPD temsilcileri TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarına etkin bir bi-
çimde görev alarak katılmışlardır. TUEK toplantıları için Derneğimiz maddi 
katkı payını ödemiştir.  

Diğer derneklerle ilişkiler
Türk Nöropsikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, 

Türk Psikologlar Derneği,  Türk Kızılay Derneği ile işbirliği yapılmıştır. Ruh 
Sağlığı Platformu ve APHB içinde yer alan derneklerle işbirliği sürdürül-
müştür.

4 Şubat 2008 tarihinde Türk Psikologlar Derneği ile bir işbirliği proto-
kolü imzalanmıştır.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ İNTERNET SİTESİ

TPD internet sitesinde çok sayıda, haber, duyuru, e-posta duyurusu 
vb. rutin işlemler yerine getirilmiştir. 2007–2009 döneminde yapılmış 
olan bazı çalışmalar aşağıdadır. Bu dönemde WEB sitesinde bazı geliş-
tirmeler yapılmıştır: 

Üyelik bilgilerinde TC Kimlik Numarasının zorunlu alan haline getirilmesi 
sağlanmıştır. Böylece mükerrer üye takibinin yapılması kolaylaştırılmıştır.

Basın çalışmaları modülü eklenmiştir.

Video arşivi ve canlı izleme modülü eklenmiştir. Kongre sunumlarının 
web sayfasından yayımlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

WEB içeriğinin halka ve psikiyatri derneği üyesi olmayan diğer branş 
doktorlarına yönelik içeriğinin oluşturulabileceği arayüz  geliştirilerek 
“Halka yönelik” ve “Doktorlara yönelik” olarak farklı iki ana sayfa görü-
nümü oluşturulmuştur. 

Ana sayfa içeriğinde yeni içeriğin vurgulanması sağlanmıştır

Web bulundurma şirketi değiştirilerek sistem güçlendirilmiştir.

kongre bildiri sistemi geliştirilmiş ve bazı değişiklikler yapılmış, bildiri 
sistemi raporlamasında iyileştirmeler yapılmıştır..

TPD bültenleri ve diğer TPD yayınları tam metin olarak Internet sitesine 
üyelerin ulaşabileceği şekilde eklenmeye devam edilmektedir. 

Kongre Özet Kitapları “pdf” biçiminde WEB sitesinde yayımlanmaya 
başlanmıştır.

TPD tarafından yayımlanan yeni kitaplar WEB sayfasına yerleştirilerek 
üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. 

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Onur Kurulu kararları internet 
sitesinde yayımlanmaktadır. 

Yeterlik Yürütme Kurulu ile ilgili sayfalar ayrı bir menüde toplanarak 
yayımlanmaktadır.

WEB sayfasında yazışmalar ve fotoğraf albümü oluşturulmasına yöne-
lik çalışmalar sürdürülmektedir. .

Diğer bazı web içerikleri

İçerik türü 2007-2009 
dönemi Toplam

Haber 124 359

Duyuru 55 145

Video 17 17

Doküman 75 214

Basın Bülteni / 
Açıklaması

18 25
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■  Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi 14 yıldır aktif olarak 
üyelerinin desteğiyle işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Şu 
anda üye sayımız 103’e ulaşmıştır. 2 yıl içinde 8 adet bilimsel 
toplantı gerçekleştirmiştir. 

02 Kasım 2007’de bölgedeki psikiyatristlerin bir araya geldiği 
“Epilepsi ve Psikotik Bir Hasta” konulu bir toplantı düzenlen-
miş, olgu bağlamında bir tartışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

21 Mart 2008 tarihinde Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinden Doç.Dr. Hakan Türkçapar konuşmacı olarak katıldı-
pı “Olgularla Psikoz Tedavisi” başlıklı bir konferans  düzenlen-
miştir.

28 Mart 2008 tarihinde Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Doç. Dr. 
Oğuz Karamustafalıoğlu’nun  konuşmacı olarak katıldığı “Ruh 
Sağlığı Politikaları” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir.

18 Nisan 2008 Tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakül-
tesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alp Üçok,un 
konuşmacı olarak katıldığı “Dirençli Şizofrenide Tedavi yakla-
şımları” başlıklı bir konferans vermiştir. 

04 Temmuz 2008 tarihinde Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkla-
rı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Medaim Yanık’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Toplum Psikiyatrisi” başlıklı bir konferans  dü-
zenlenmiştir.

19 Şubat 2009 Tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Saffet Gönül tarafın-
dan “Antipsikotikler ve Penguenler” başlıklı bir konferans ger-
çekleştirilmiştir.

20 Mart 2009 Tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psi-

kiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurgül Özpoyraz, 
“Unipolar depresyon  bipolar depresyon’dan farklı mıdır?” baş-
lıklı bir konferans vermiştir.

12 Haziran 2009 Tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Uğuz, 
“Stres ve Bilişsel İşlevler” başlıklı bir konferans vermiştir.      

Ayrıca şube yönetim kurulu aylık olağan toplantılarını yapmış ve 
merkez yönetim kurulu eşgüdüm toplantılarına görevlendirme-
lerle katılım sağlanmıştır. 

Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından 06 
ekim 2009’da toplumu bilgilendirmek ve duyarlılık oluştur-
mak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirilmiştir. Doktor, hemşire 
ve  hastalardan oluşan bir grup psikiyatri ve hastalıklarla ilgili 
kısa cümlelerin olduğu baskılı tişörtler  giyerek yürüyüşü ger-
çekleştirmişlerdir. Bu etkinliğe TPD Adana Şubesi olarak katılım 
gerçekleştirilmiş, Yerel TV’ erde meslektaşlarımız çeşitli prog-
ramlara konuk olarak bilgilendirici ve bilinç arttırıcı konuşmalar 
gerçekleştirmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Asil Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Bekir Aydın Levent
Prof. Dr. M. Kemal Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Gonca Karakuş
Dr. Murat Fettahlıoğlu
Dr. Hamza Avcı
Asil Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Ünal
Dr. Nihal Öztürk
Dr. Fikret Aldanmaz

■  TPD Ankara Şube yönetim kurulu, seçildiği olağan genel ku-
rulun ardından ilk olarak 30 Eylül 2009 tarihinde toplanmış ve 
görev dağılımını; başkan Prof. Dr. Nevzat Yüksel, başkan yar-
dımcısı Doç. Dr. Çiğdem Aydemir, sekreter Yrd. Doç. Dr. Gam-
ze Özçürümez, sayman Dr. Ayşegül Yılmaz, bilimsel toplantılar 
sekreteri Dr. Emre Sargın şeklinde yapmıştır.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeni ile şubemiz tarafın-
dan basın bildirisi hazırlanmış ve basın kuruluşlarına iletilmiştir. 
Ayrıca Dr. Ayşegül Yılmaz ve Dr. Emre Sargın’a bağış toplama 
yetkisi verilmiş ve böylelikle 4500 TL’nin şube kasasına girmesi 
sağlanmıştır. TPD tüzüğünün şubelerle ilgili maddesi uyarınca 
saymanın bir seferde yapacağı harcama miktarı 500 Lira ile sı-
nırlandırılmış, aşan harcamalar için yönetim kurulunun yetki-
lendirmesi karara bağlanmıştır.

Ankara Şube olarak 2008 yılından itibaren Ankara’daki eğitim 
kurumlarının her birinden bir kişiye tez desteği verilmesi karar-
laştırılmıştır. Başvuruları değerlendirmek üzere Prof. Dr. Aylin 
Uluşahin, Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu 
görev yapmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz. Yönetim kurulu 
aynı kararı 2009 yılı için de vermiştir. 

Şubemizi temsilen TPD Bilimsel Toplantılar Düzenleme 
Kurulu’na Yrd. Doç. Dr. Nurper Özen, Doç. Dr. Nilgün Taşkın-

tuna, Doç. Dr. Murat Kuloğlu ve Doç. Dr. Başaran Demir seçil-
miştir. Doç. Dr. Murat Kuloğlu’nun görev yerinin ve üye olduğu 
şubenin değişmesi üzerine şubemizi temsilen Prof. Dr. Nevzat 
Yüksel görevlendirilmiştir.

14 Mayıs 2008 tarihli yönetim kurulu kararınca, 17 üyemizin 
üyelikleri TPD Eskişehir şubesinin kurulması nedeniyle yeni şu-
beye nakledilmiştir.   

Merkez Yönetim Kurulu’nun “Afetlerde Psikososyal Hizmetler 
Birliği Yürütme Kurulu” için her ilden iki temsilci görevlendiril-
mesi talebi üzerine Ankara ilinden Dr. Tuncer Okay, Dr. Fatma 
Bilgilioğlu, Kırıkkale ilinden Dr. Nurper Özen ve Dr. Derya Can-
lı, Çankırı ilinden Dr. Ali Türkoğlu görevlendirilmiştir. 

TPD Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi’nin “Travma sonra-
sı, sağlık çalışanlarının eğitimi” konulu Bala ilçesinde pratisyen 
hekimlere yönelik yapılan kursun eğitim materyali şubemizce 
karşılanmıştır.

İlki 2004 yılında uygulanan “Asistan Memnuniyeti ve Çalışma 
Koşulları” anket formu Dr. Emre Sargın tarafından gözden geçiri-
lip geliştirilmiş, yeni formlar Ankara ilindeki eğitim kurumlarına 
gönderilmiştir.  Bu araştırma sürmektedir. 

TPD Adana Şubesi 2007-2009 Dönemi Faaliyet Raporu

TPD Ankara Şubesi 2007-2009 Dönemi Faaliyet Raporu
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Geleneksel aylık vaka sunumları Kasım-Haziran ayları arasında 
düzenlenmiştir. Ayrıca sürekli eğitim etkinliği programı oluştu-
rularak panel ve kurslar yapılmış, kurslar TTB tarafından kredi-
lendirilmiştir. Kurslar aşağıda belirtilmiştir. 

5 Aralık 2007-Dr. Psikanalist E. Ülkü Gürışık tarafından Türkiye 
gündemine psikanalitik bir bakış konulu bir konferans verilmiş-
tir. Bu konferansa ilgi umulanın çok üzerinde olmuştur. Toplam 
55 kişi katılmıştır. 

31 Ocak 2008-Michael Moore’un  belgeseli ‘Sicko’ film gösteri-
mi yapılmıştır. Bu film 28 kişi tarafından izlenmiştir. 

22 Mart 2008-Gazi Üni. Psikiyatri AD ve Farmakoloji AD tara-
fından gerçekleştirilen “Akılcı ilaç kullanımı” kursu düzenlen-
miştir. Bu kursa 21 kişi katılmıştır. 

6 Aralık 2009-Doç. Dr. Ömer Aydemir ve Doç. Dr. Timuçin Oral 
tarafından verilen “Ölçekler eğitimi” kursu düzenlenmiştir. Bu 
kursa 28 kişi katılmıştır. 

14 Ocak 2009-“Cinsel istismar ve taciz” paneli yapılmıştır. Bu 
panele konuşmacı olarak psikanalist Dr. Ülkü Gürışık, Gazi 
Üni. Çocuk Ruh Sağlığı AD öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan İşeri, 
Başkent Üni. Adli Tıp AD öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Büken 
katılmıştır. Bu panel 52 kişi tarafından izlenmiştir. 

17 Ocak 2009-Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından “Borderline 
kişilik örgütlenmesi” konulu kurs verilmiştir. Bu kursa 44 kişi 
katılmıştır. 

21 Şubat 2009- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp 
Fak. Psikiyatri AD öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tara-
fından “Destekleyici psikoterapi” kursu verilmiştir. Bu kursa 33 
kişi katılmıştır. 

27 Mart 2009- İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri AD öğretim üyesi Prof. 
Dr. Şahika Yüksel ve Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hasta-
nesinden Dr. Ejder Yıldırım tarafından “Cinsel işlev bozuklukları 
ve temel tedavi ilkeleri” kursu düzenlenmiştir. Bu kursa 29 kişi 
katılmıştır. 

15 Mayıs 2009- Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı AD 
öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Kılıç tarafından “Aile terapisi” kur-
su verilmiş, kursa 32 kişi katılmıştır. 

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Gününde TPD Ankara Şube 
olarak İntiharı Önleme Derneği ve Türkiye Sosyal Psikiyatri Der-
neği ile birlikte konferans düzenlenmiştir. 

Üye kayıtları ve üyelik bilgileri düzenli olarak güncellenmiş, üye 
kayıt defteri yenilenmiştir.

Takdirlerinize sunulur. 

Geçmiş döneme ilişkin çalışmalar

TPD Antalya Şubesi tarafından 06.02.2009 tarihinde Akde-
niz Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda Gazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın konuşmacı olarak katıldığı 
ve farklı akademik disiplinlerden öğretim üyelerinin de yo-
ğun ilgi gösterdiği “Psikiyatri ve İktidar” konulu bir konferans 
gerçekleştirildi. 07.02.2009 cumartesi günü ise yine Prof. 
Dr. Selçuk Candansayar tarafından psikiyatri asistanları ve 
uzmanlarına yönelik “Bir kavram olarak psikoz” başlıklı bir 
kurs gerçekleştirildi.

TPD Antalya Şubesi’nin “Antalya’da psikiyatri uygulamaları” 
konulu interaktif toplantısı 29 Şubat 2008’de yapıldı. Tal-
ya Oteli’nin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, 
Antalya’daki tüm kurumlardan (özel ve resmi olmak üzere) 
toplam 20 kişi katıldı. Kurumlarını temsilen toplantıya ka-
tılan psikiyatri hekimleri kendi uygulamalarını ve özellikle 
uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunları interaktif bir 
biçimde tartıştılar.

23.09.2009 tarihinde yapılan şube genel kurulu sonucunda 
yeni yönetim kurulu görevine başladı. 10 Ekim dünya ruh 
sağlığı günü etkinlikleri çerçevesinde 09.10.2009 tarihinde 
Antalya yerel televizyonlarından VTV’de 1.5 saatlik psikiyatri 
ve psikiyatrik hastalılkların önemi konusunda şube yönetim 
kurulundan Dr. Mehmet Yumru’nun konuşması oldu.

Önümüzdeki döneme ilişkin planlar

Şube yönetim kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusun-
da önümüzdeki döneme ilişkin çalışma planı şu şekilde be-
lirlenmiştir.

Şube üye sayısının artırılması

Antalya Şube Eğitim Seminerleri Dizisi şeklinde düzenli eği-
tim toplantılarının yapılması

2011 yılında Anadolu Psikiyatri Günleri’ni Antalya’da dü-
zenlenmeye aday olmak

Her yıl düzenli olarak asistanlara yönelik sunulmuş en iyi 
poster ödülü ve tüm üyelerimize yönelik yayınlanmış en iyi 
çalışma ödüllerinin verilmesi

Şubemize bağlı illerde psikiyatri ile ilgili sınır ihlali yaptığını 
belirlediğimiz kişi ya da kuruluşlar hakkında yasal işlemlerin 
başlatılmasına yönelik girişimde bulunmak

Derneğin ve psikiyatrinin tanıtımı amacıyla yerel medya ile 
ilişkilerin artırılması

TPD Antalya Şubesi Etkinlikleri ve Geleceğe Yönelik Planlar
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■  26.09.2007 tarihinden 04.09.2009 tarihine kadar TPD Bur-
sa Şubesi Yönetim Kurulu aşağıda sıralanan çalışmaları Türki-
ye Psikiyatri Derneği Tüzük ve Yönetmeliklerinde uygun olarak 
gerçekleştirmiştir.

1.   15 Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Tüm kararlar oybirliği 
ile alındı. 

2.   24  yeni üye kaydı yapıldı.

3.   Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yayınladığı Sağaltım Kılavuz 
Kitaplar ücretsiz olarak üyelerimize dağıtıldı. 

4.    Konuk konuşmacı Prof. Vamık Volkan, “Mustafa Kemal’i 
Atatürk Yapan Psikolojik Süreçler” konulu konuşmasını 
Uludağ Üniversitesi Rektörlük Toplantı salonunda 
Üniversite çalışanlarına yaptı. Aynı gün akşam Derneğimiz 
üyelerine yönelik “Toplumsal Regresyonların İşaretleri 
ve Belirtileri” konulu konferansını sundu. Takip eden 
gün Vak’a süpervizyonu çalışması derneğimiz üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

5.    Derneğimiz üyesi Prof.Dr. Selçuk Kırlı, “ Resim ve 
Psikopatolji” konulu konferansını üyelerimize sundu. 

6.    Doç. Dr. Celal Odağ’ “ ERGENLERDE NARSİSİZM” konulu 
konuşmasını üyelerimizin görüşlerine sundu ve tartışma 
yapıldı. 

7.    Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu’nun modöratörlğünde “Gözleri 
Sımsıkı Kapalı” filmi izlendi ve psikoanalitik yorumlaması 
yapıldı ve tartışıldı.

8.    Doç. Dr.Talat Parman, “Psikanalitik Formasyon” konulu 
konuşmasını yaptı. Ertesi gün “Olgu tartışmaları ile  
Terapötik Çerçeve” konusu işlendi.

9.    Prof.Dr.Simavi Vahip’in konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıda “Depresyon Sağaltımında Güncel Yaklaşımlar” 
konusu işlendi.

10.  Yard. Doç.Dr. Sultan Doğan’ın eğitmenliğinde 40 saatlik 
“Cinsel Terapiler” kursu düzenlendi. Katılımcılara katılım 
belgeleri verildi.

11.  Doç.Dr.Kültegin Ögel’in konuşmacı olarak  katıldığı 
toplantıda, “Alkol Bağımlılığının Tedavisinde Yönetim ve 
İlkeler” konusu işlendi.

12.  Üyelerimizle bir araya gelerek ; Derneğimizin 
çalışmalarına yönelik  “Yapılanlar, Yapılacaklar ve 
Yapılabilecekler” başlığı ile bir forum düzenlendi.

13.  Prof.Dr. Sağman Kayatekin ve Prof.Dr. Emel Kayatekin’in 
konuk eğiticiler ile katıldıkları iki tam gün süreli eğitim 
programında “Psikanalitik Psikoterapi”  ve “ Psikoterapötik 
yaklaşımlar ve kadın”  konuları işlendi. İki günlük eğitim 
çalışması video kaydına alındı ve katılımcılara 2 CD olarak 
dağıtıldı.

14.  İstanbul Psikanaliz derneği ile işbirliği içerisinde 27-
28 Aralık 2008; 17-18 Ocak 2009 ; 7-8 Şubat 2009 ve 
21-22 Mart 2009 Tarihlerinde Psikanalize yönelik ikişer 
günlük aylık toplantılar ile üyelerimize Psikanaliz üzerine 
eğitimler verildi, Olgu tartışmaları yapıldı.

15.  İnternet ortamında Bursa Şubesi yayına başladı. www.
psikiyatribursa.org web sitemizde halka ve üyelerimize 
yönelik yayın yapılmaya başlandı.

16.  Doç. Dr. Aslı Sarandöl’ün modöratörlüğünde bir tam gün “ 
Şizofreni Okulu” eğitimi gerçekleştirildi.

17.  11-12 Haziran 2009 Tarihlerinde TPD tarafından 
gerçekleştirilen Halka ve Sağlık çalışanlarına yönelik 
“Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında, “Krize Ruhsal 
Destek” çalışmaları yürütüldü. Çalışma kapsamında 
Paneller, Medya etkinlikleri ve konferanslara ek olarak; 
kriz mağdurlarına ruhsal destek bağlamında ücretsiz 
muayeneler yapıldı.

18.  “Beynin Gücü ve İnsan kaynakları Gıda ve Tic.Ltd. Şt” adı 
ile faaliyet gösteren , ruh sağlığı hizmeti ürettiğini iddia 
eden şirket hakkında yasal işlem yaptırıldı. Şirket sahipleri 
hakkında ceza uygulanması sağlandı.

19.  Dr. Cem Türkeş isimli Pratisyen hekimim Kurs katılım 
belgelerine dayanarak psikoterapi uyguladığını 
muayenehanesinin tabelasına yazdığı tespit edilince yasal 
süreç başlatıldı. Tabelası kaldırıldı. Kurs katılım belgelerine 
dayanarak terapi uygulayamayacağı tebliğ edildi.

20.  Bahar Hastanesinde çalışan Psikolog Vildan Kavak’ın 
psikiyatrik hastaları muayene ve tedavi ettiği tespit edildi. 
Sağlık Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunuldu. Yasal 
işlem devam ediyor.

TPD Bursa Şubesi 2007 –2009 Etkinlikleri

TPD Diyarbakır Şubesi 2008 –2009 Yönetim Kurulu Raporu

■  Türkiye Psikiyatri Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu 
2008-2009 döneminde  22.03.2009 tarihinde “Uygulamalı Te-
mel Hipnoz Kursu” düzenlenmiştir.

  

TPD Bolu Şubesi Etkinlikleri

■  01.12.2007 tarihinde Prof. Dr. Yankı Yazgan “Çocukluktan 
erişkinliğe, dikkat ve öğrenme bozukluklarının gelişimsel yönü” 
konulu bir konferans vermiş ve “Günlük klinik uygulamalarda 
zihinsel yeti kısıtlılıkları, tanı ve tedavi sorunları” başlıklı bir 
çalışma grubu yapmıştır. 11-14 Haziran 2007 tarihleri arasında 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi işbirliği halinde 17. Anadolu 
Psikiyatri Günleri düzenlenmiştir. Sempozyuma 220 kişi katıl-

mış, başarı ile tamamlanmıştır. 29 Mart 2008 tarihinde Prof. Dr. 
Berna Uluğ “Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde güncel kıla-
vuzlarla gelen yenilikler” konulu bir konferans vermiş ve “Alkol 
ve madde bağımlılığı tedavisinde sık karşılaşılan güç durumlara 
yaklaşım: Olgu örnekleri” başlıklı bir çalışma grubu gerçekleş-
tirmiştir.  
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■  Şube bünyesinde çeşitli eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
28/02/2009 tarihinde “Etkili Sunum Teknikleri” başlığı altında 
bir günlük kurs düzenlenmiştir. Kursa, Dr. Timuçin ORAL ve Dr. 
Fisun AKDENİZ eğitici olarak katılmış, Katılımcılara kurs sonun-
da katılım sertifikaları verilmiştir. 

Dr. Mine ÖZMEN ve Dr. Çiğdem ÖZKARA tarafından “Psödoe-
pileptik Nöbetler” başlığı altındaki sunum gerçekleştirilmiştir.

Dr. Sultan DOĞAN tarafından “Cinsel İşlev Bozuklukları” başlı-
ğı altında bir günlük kurs düzenlenmiştir.

■  2008 yılında Ağrı’da görev yapmakta olan meslektaşımız 
Dr. İnci Vural’ın bir savcı ile yaşadığı sorun döneminde anında 
bilgi alma ve akabinde uzmanımız Dr. Doğan Gültekin’in olay 
yerine gidip gerekli görüşmeleri yapmış, sonraki mahkeme sü-
recinde tüm oturumlara en az 2 temsilci ile katılım gerçekleş-
tirilmiştir. 

Haziran 2008 de Prof. Dr. Cengiz Kılıç’ın katılımı ile gerçek-
leşen ‘depremzede çocuklarla psikoterapi ve bilimsel makale 
hazırlanması’ konulu toplantının düzenlenmiş, üyelerimizin ka-
tılımı sağlanmıştır. 

30-31 Mayıs 2009 tarihlerinde Kafkas Nörolojik Bilim Derneği 
ile işbirliği yapılarak Kafkas 1. Nörolojik Bilimler Kongresinin 
düzenlenmiş ve üyelerimizin katılımları sağlanmıştır. 

2008 yılında Ruh Sağlığı Platformu etkinliklerinde Dernekle 
koordinasyonu sağlamak ve afetlerde yerel müdahale imkânı 
sağlamak üzere Prof. Dr. Nazan Aydın görevli temsilci olarak 
seçilmiş, 2009 yılında Kocaeli’nde gerçekleştirilen Afetlerde 
Psikososyal Hizmetler Birliği Çalıştayına bir temsilci ile katılım 
sağlanmıştır. 

TPD Erzurum Şubesi yetki alanının kapsadığı illerde bulunan 
hekimlere tek tek ulaşılıp TPD Erzurum Şubesi üye sayısı 60’ın 
üzerine (63-65) çıkarılmıştır. 

TPD Edirne Şubesi 2007-2009 Etkinlikleri

TPD Erzurum Şubesi Etkinlikleri

■  TPD Eskişehir Şubesi  kuruluş aşamasından bu yana bir çok 
etkinlik gerçekleştirmiştir

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr.Cem Atbaşoğlu   “Bilim Fel-
sefesi” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. 31 mayıs 2007’de 
Doç. Dr. Mustafa Sercan “Adli Psikiyatri Uygulamaları” konu-
lu, 10 Şubat 2008’de  ise Dr. Şeref Özer “Hipnoterapi Kursu” 
gerçekleştirmiştir. 25 Mart 2008’de Doç.Dr.Timuçin Oral “ 
Depresyonda Remisyon, Recovery Kavramları / Dirençli Dep-
resyon” konulu bir konferans vermiş, 30 Mayıs Doç Dr. Hal-
dun Soygür  “Şizofrenide Tedaviye Uyum” 15 Ocak 2009 
‘da ise Prof.Dr. Oğuz Berksun’un “aile terapileri”  çalışma 
grubu gerçekleştirilmiştir. 13 Mayıs 2009’da Doç. Dr. Nesrin 
DİLBAZ  “Motivasyonel Görüşme Teknikleri” başlıklı bir sunu-
muyla katkı sağlamıştır.

17 Ekim 2009’da Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD’dan 
Doç. Dr. Burhanettin Kaya “PTSB Tedavisinde EMDR’nin yeri; 
EMDR terapi mi? Teknik mi? Başlıklı bir kurs gerçekleştirmiştir. 
31 ağustos 2009-4 eylül 2009 tarihleri arasında Eskişehir’de 
Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçek-
leştirilen “Psikiyatride Vaka Formulasyonu ve Sınıflandırma Sis-
temleri” ana konulu 10.Psikiyatri Güz Okulu’na katkı sağlan-
mıştır. 

Sunumları ile katkıda bulunan tüm değerli meslektaşlarımıza 
TPD Eskişehir Şubesi adına teşekkürlerimizi ve saygılarımızı 
sunmaktayız.

2009 yılı sonuna kadar yapılması  gerçekleştirilen bilimsel et-
kinlikler

3 Aralık 2009  tarihinde Doç. Dr. Hakan Türkçapar tarafından 
Bilişsel Davranışçı Terapiler, 18 Aralık 2009 tarihinde Prof. Dr. 
Şahika YÜKSEL,  Prof. Dr. Harika  Boztepe ve Prof. Dr. Gürhan 
Özcan konuşmacı olarak  katıldığı “Transseksüellik ve cinsiyet 
değiştirmenin  standart değerlendirme, karar verme ve bakım il-
keleri” başlıklı bir panel, 26-27 Aralık 2009 tarihleri arasında ise 
Prof. Dr. Doğan Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Gülcan Güleç’in eğitici 
olarak katıldığı “Cinsel İşlev Bozuklukları konulu kurs” hayata 
geçirilmiştir 

16-19 haziran 2009 tarihleri arasında “19.Anadolu Psikiyatri 
Günleri” Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. Kongre ana teması 
olarak; ruhsal hastalıkların somatik ve ruhsal tedavileriyle ilgi-
li güncel gerçekleri son bilimsel gelişmeler ve kanıtlar ışığın-
da tartışmak, çeşitli tedavi yöntemleri hakkında uygulamaya 
yönelik paylaşımlarda bulunmak, kısaca “ psikiyatri’de tedavi 
yöntemleri”ni  her boyutuyla ele almak hedeflenmiştir.  “Os-
mangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi “nde yapılması 
planlanan etkinliği geniş bir katılım beklenmektedir. 

TPD Eskişehir Şubesi 2007-2009 Dönemi Etkinlikleri
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■  Şubemiz Ruh Sağlığı Platformuna ve Afetlerde Psikosos-
yal Hizmetler Birliğine katılmış ve katkıda bulunmuştur. Ku-
rum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler çerçevesinde 
31.12.2008 tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane-
si ve 12.01.2009 tarihinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine gidildi. Asistanlara yönelik derneğimizi tanıtan bir kitap-
çık hazırlandı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden İstanbul ilindeki özel 
hastanelerde çalışan psikolog ve psikiyatristlerin listesini bilgi 
edinme kanununa dayanarak elde edildi. Psikiyatrist sorumlu-

luğu olmadan psikolog çalıştıran kurumların yasal olmayan bu 
durumuyla ilgili gerekli işlemin yapılması için resmi başvuruda 
bulunuldu. Şube toplantı salonu mesleki eğitim faaliyetlerinde 
diğer kurumlarca kullanılmasını sağlandı. Üye dosyaları oluş-
turuldu. Derneğimize yapılan başvurular üzerine meslektaşla-
rımızla ilgili sekiz  soruşturma tamamlanarak dosyaları Merkez 
Onur Kurulu’na gönderildi. Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası-
nın talebi üzerine iki dosyayla ilgili bilirkişi raporu hazırlıyarak 
iletildi.

■  19 Ocak 2008 Prof. Dr. Ömer Aydemir  Doç. Dr. Timuçin 
Oralın eğitici olarak katıldığı Psikiyatride Ölçeklerin Kullanımı 
konulu bir etkinlik düzenlendi. 8 Mayıs 2008’de  Dr. Bilal Ersoy 
sunumunda ve Prof. Dr. Işıl Vahip ile Doç. Dr. Ayhan Eğrilmez’in 
yönetiminde Dinamik Yönelimli Bir Olgu Formülasyonu gerçek-
leştirildi. 13 Kasım 2008’de Doç. Dr. İnci Doğaner yönetiminde 
Bir Psikodrama Seansı DVD Sunumu (Bir Yineleyici Depresyon 
Olgusunun Psikoterapisinden Bir Kesit) başlıklı bir sunum ger-
çekleştirildi. 25 Aralık 2008’de  Dr. Mustafa Özden sunumunda 
ve Prof. Dr. Işıl Vahip ile Doç. Dr. Ayhan Eğrilmez’in yönetimin-
de Dinamik Yönelimli Bir Olgu Formülasyonu gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Can Cimilli’nin moderatörlüğünde Doç. Dr. Medaim 
Yanık’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Türkiye’de Toplum Temelli 
Ruh Sağlığı Modelini Kurmak” adlı toplantı gerçekleştirildi.

31 Ocak 2009 tarihinde Doç. Dr. Fulya Maner’in “Yeme Bozuk-
luğu ve Tedavi Yaklaşımları” adlı sunumu ile 7 Şubat 2009 tarihin-
de Doç. Dr. Doğan Şahin’in “Cinsel İşlev Bozukluklarında Klinik 
Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları”  adlı sunumları gerçekleşti. 
10 Mart 2009 tarihinde Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi ve 
İzmir Şizofreni Dayanışma Dernekleri ile Dr. Levent Tokuçloğlu, 
Psk. Oya Mortan, İŞDD YK Başkanı Nilgün Durna’nın konuşma-
cı olarak yer aldığı “Damgalama” adlı toplantı gerçekleştirildi.

28 Mart 2009 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Buket Cinemre’nin sunu-
munda “Psikososyal Rehabilitasyon- Gündüz Hastaneleri” adlı 
toplantı gerçekleştirildi. 

16 Mayıs 2009 tarihinde Prof. Dr. Mustafa Sercan’ın “Psikiyatrik 
Uygulamada Yasal Süreçler, Sorumluluklar, Çözüm Yolları” adlı 
sunumu oldu.

TPD İstanbul Şubesi Etkinlikleri

TPD İzmir Şubesi Etkinlikleri

TPD Trabzon Şubesi 2008-2009 Dönemi Raporu

■  Yönetim kurulumuz döneminde bölgemizde çalışan tüm psi-
kiyatri hekimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Meslektaşlarımızla 
hem mesleki sorunları tartışmak hem de güncel bilimsel bilgi-
leri paylaşmak amacıyla bir araya gelinmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
mesleki bir kurum olarak psikiyatri bilimin etik kurallara uygun 
olarak uygulanabilmesi amacıyla önerilerde ve denetlemeler-
de bulunulmuştur. 2008 yılında bölgemizde bir özel hastane-
de yapılan bir uygulamayla ilgili olarak genel merkezin isteği 
doğrultusunda bu hastanenin yöneticileri ile görüşülmüş olay 
hakkında bilgi alınmıştır.

TPD Trabzon Şubesi olarak Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ille-
rini kapsayan bölgede psikiyatri hekimlerini bir araya getirmek, 
hem mesleki sorunları tartışmak hem de güncel veriler doğrul-
tusunda bilgilendirme amacıyla bu yıl içerisinde üç kez top-
lantı düzenledik. Mesleki dayanışmanın arttırılması amacının 
da güdüldüğü bu toplantılar yöremizin turizme yönelik bölge-

lerinde farklı yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Birincisi Trabzon 
Çaykara ilçesi Uzungöl’de gerçekleştirilen bu toplantıda ayrıca 
Çaykara Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tüm ka-
tılımcılarla birlikte ziyaret edilmiştir. İkincisi Rize İkizdere’de 
gerçekleştirilmiştir. Bu yılın son toplantısı Trabzon Kayaba-
şı yaylasında yapılmış olup toplantıya Prof. Dr. Kemal Sayar 
konuk edilmiş, toplantıda tanı ve ayırıcı tanıya yönelik olarak 
vaka tartışmaları biçiminde karşılıklı görüş alış verişi şeklinde 
bilimsel program yapılmıştır. Ayrıca şubemiz asistanların eği-
tim amacıyla çeşitli kurslara katılımını sağlamak için gerekli 
olduğunda maddi olarak desteğini devam ettirmiştir. Yine uz-
manlık tezi gibi bilimsel amaçlı çalışmalarda şubemiz gerekli 
olduğunda maddi açıdan destek olmak kararı almıştır. Geçen 
yıl APA’dan asistan eğitimine katkı sağlamak amacıyla kitap ve 
serviste kullanılmak üzere psikolojik test bataryası ve araştır-
malarda kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar alımı yine şube 
bütçesinden karşılanmıştır.
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TPD NÖROPSİKİYATRİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ  
2008- 2009 ETKİNLİK RAPORU
20. 10. 2009

Nöropsikiyatri Bilimsel Çalşma Birimi, Mayıs 2008 tarihinden itibaren daha etkin çalşma yapmak üzere 
canlandırılmaya başlamıştır. Dernek üyelerine iletilen davet yazısından sonra kısa sürede BÇB üye sayısı 
51’ e çıkmış ve eski üyelerde etkinliklere dahil olmuşlardır.

BÇB olarak önce ayrı bir e posta grubu kurulmuş ve BÇB üyelerinin haberleşmeleri sağlanmıştır. 15-18 
nisan 2009 tarihinde yaplan X. Bahar Sempozyumunda. Duygudurum Bozukluklarının Nörobi-
yolojik Temeli ve Nörobilimin Psikiyatriye Getirdiği İmkanlar başlıklı iki panel gerçek-
leştirilmiştir. Oturum Başkanlığını Selçuk Candansayar’ın yaptığı ilk panelde  Ayşegül Yıldız; 
Duygudurum Bozukluklarına Mikroskopik Bakış, Nazan Aydın; Duyguların Anatomisi: Duyguları 
Oluşturan Beyin Bölgeleri, Murat Atmaca; Duygudurum Bozuklukları ve Beyin Görüntüleme,  
Koray Başar  ise Hayvan Modelleri ile Duygudurum başlıklı sunumları gerçekleştirmiştir. Otu-
rum Başkanlığın Ayşegül Yıldız’ın yaptığı ikinci panelde ise  Selçuk Candansayar; Nörobiyolojinin 
İmkan ve Sınırlılıkları, Serap Erdoğan; Psikiyatrik Hastalıklar için Hayvan Modellerinin imkan ve 
Sınırlılıkları, Hasan Herken; Nörogenetik Çalışmaların İmkan ve Sınırlılıkları ve  Hakan Atalay da 
Nörobiyolojinin Psikodinamik Kurumlara Getirdiği İmkanlar ve Sınırlılıkları anlatan sunumlar 
gerçekleştirmişlerdir. Nöropsikiyatri BÇB olarak 11. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde de bir ger-
çekleştirilmiştir. Din, Ruhsallık, vs: Aşkın Duygu ve Yaşantıların Biyolojisi başlıklı oturum 
başkanlığını Haluk A. Savaş’ın yaptığı panelde Nazan Aydın; Aşkın Duygu ve Düşüncelerin Beyin-
deki Yeri Neresidir?, H.Serdar Gergerlioğlu; Fizyoloji Açısından Aşkın Duygu ve Yaşantılar Nasıl 
Oluşuyor? M.Kerem Doksat; Psikiyatri Bilimi Aşkın Düşünce, Duygu ve Yaşantıları Nereden/
Nasıl Görüyor? Başlıklı sunumlar gerçekleştirmişlerdir. 

Nöropsikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi, önümüzdeki dönemde üye sayısını artırmak, üyeler arası etki-
leşimi ve işbirliğini geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürmeyi planlamıştır..

Prof. Dr. Selçuk CANDANSAYAR
Nöropsikiyatri  BÇB Koordinatörü

TPD PSİKİYATRİDE REHABİLİTASYON ÇALIŞMA BİRİMİ 
2008-2009 ETKİNLİK RAPORU
12 Ocak 2008 tarihinde 1. Psikiyatrik Rehabilitasyon Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın konusu 
“Türkiye’de Gündüz Hastanesi ve Psikiyatrik Rehabilitasyon Uygulamaları: Durum Saptaması ve Öne-
riler” idi. İstanbul’da yapılan 1 tam günlük çalıştaya 30 profesyonel katıldı. Çalıştayda yapılan sunum ve 
tartışmalar kayda geçirildi ve metin haline getirildi. Çalıştayın bilgi içeriği Anadolu Psikiyatri Dergisi’nin 
9. cildi ve 3. sayısında ek sayı olarak yayınlandı.

Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı’nda (23-27 Nisan 2008 – Fethiye) “Psikiyatrik Rehabi-
litasyonda Gündüz Hastanelerinin Yeri” başlıklı bir panel düzenlendi.

15. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde (28-31 Ekim 2008, Kocaeli) “Psikiyatrik rehabilitasyon tek-
nikleri” başlıklı panel düzenlendi.

16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde (4-6 Temmuz 2008, Safranbolu) ”Psikiyatrik rehabilitasyonda 
güncel sorunlar, yapılanlar, yapılabilecekler” başlıklı panel düzenlendi.

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde (20-24 Ekim 2009, Ankara), “Dünden yarına şizofrenide psikososyal 
tedaviler” başlıklı panel düzenlendi.
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2010 yılı planları:

“Türkiye’de şizofreni hasta ve yakınlarının gereksinimleri” konulu bir araştırma projesi planlanıyor. 2. 
Psikiyatrik Rehabilitasyon Çalıştayının düzenlenmeis planlanıyor. 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
TPD Psikiyatride Rehabilitasyon BÇB Koordinatörü

TPD PSİKOFARMAKOLOJİ VE SOMATİK SAĞALTIMLAR 
BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ RAPORU
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Çalışma Birimi son 1,5 yıllık dönemde  Bahar Sempozyumu 
ve Ulusal kongrelerde toplam 4 panel hazırlayarak sunmuştur. 

Ek olarak TPD WEB sayfasının geliştirilmesine “Yaşlılık döneminde psikotrop ilaç kullanımı” ve “dep-
resyon” konularında belge hazırlayarak katkıda bulunmuştur. Bu belgeler WEB sayfasının halka yönelik 
bölümüne konmuştur. 

Çalışma birimimiz psikofarmakoloji alanında kapsamlı bir kşitap hazırlamak için çalışmalarına yaklaşık 
bir yıl önce başlamıştır. Bu kitabın önemli bir bölümü dizgiye verilmiştir. Yayına hazırlık çalışmaları 
sürmektedir. 

Bilgilerinize arzederim. 

Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar BÇB Koordinatörü

TPD ANKSİYETE BOZUKLUKLARI  
BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ 
24 NİSAN 2008 TARİHLİ TOPLANTI RAPORU

Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi toplantısı, TPD 12. Yıllık Toplantı-Bahar 
Sempozyumu’nda 24 Nisan 2008 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.  Dr. Peykan Gökalp, Dr. Nesrin Dilbaz ve Dr. Hatice Güz’ün birlikte üstlendikleri, hasta ve hasta 
yakınlarına yönelik Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nun tanıtımı ve tedavi bilgilerini içeren bir broşür 
ve “Sosyal Anksiyete Bozukluğu Görüşme Formu”nun 15 Mayıs 2008 tarihine kadar tamamlanma-
sı kararlaştırıldı. 

2.  Dr. Cengiz Kılıç, toplantıda, hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak hazırladığı, Özgül Fobiler’in 
tanıtımını içeren bir metin sundu. Dr. Kılıç’ın, 15 Mayıs 2008 tarihine kadar, söz konusu metin üze-
rinde ortaya konan görüş ve önerileri dikkate alarak “Özgül Fobiler Tanıtım Broşürü”ne son şeklini 
vermesi ve “Özgül Fobi Görüşme Formu”nu tamamlaması kararlaştırıldı. 

3.  Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun tanıtımı ve tedavi bilgilerini içeren bir broşür ve “Yaygın Anksi-
yete Bozukluğu Görüşme Formu”nu hazırlama görevinin Dr. Tunç Alkın ve Dr. Şebnem Pırıldar’a 
verilmesi ve söz konusu metinlerin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı.  

4.  Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Özgül Fobiler ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanıtım broşürlerinin 
de tamamlanmasından sonra,  Anksiyete Bozuklukları tanıtım broşürlerinin TPD aracılığıyla bastı-
rılması ve psikiyatri kliniklerine ulaştırılmasının sağlanması kararlaştırıldı. 
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5.  44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde düzenlenecek olan Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu’nun prog-
ramı hakkında Dr. Raşit Tükel bilgi verdi.  14-16 Ekim 2008 tarihleri arasında yapılacak olan Sempoz-
yumun ilk iki gününde paralel oturum olmamasının TPD BTDK’ya önerilmesi kararlaştırıldı.

6.  44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde gerçekleştirilecek olan Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu’ndan 
başlamak üzere, Anksiyete Bozuklukları BÇB tarafından düzenlenecek olan bilimsel etkinliklerin 
PowerPoint sunum materyallerine, TPD web sitesinde birimimize ayrılmış bölümde yer verilmesi 
kararlaştırıldı.  

7.  Dr. Aylin Yazıcı Anksiyete Bozuklukları için Beceri Eğitim Rehberleri hazırlanması önerisini getirdi. 
Dr. Yazici tarafından bu tür bir çalışmaya örnek olması için iletilen “Panik Atağı Değerlendirme ve 
Yaklaşım Rehberi” ve “Panik Bozukluğu Tanı Koyma Rehberi” ilişikte yer almaktadır.

8.  Dr. Burhanettin Kaya tarafından, Anksiyete Bozuklukları alanında, asistan ve uzmanlara yönelik 
modüler eğitim programlarının hazırlanması önerisi getirildi ve önümüzdeki dönemde bu konuda 
çalışmalara başlanması kararlaştırıldı. 

Toplantıya katılan üyeler: Raşit Tükel, M. Murat Demet, F. Özlem Orhan, Burhanettin Kaya, Aylin 
Yazıcı, Hakan Türkçapar, Nurper Erberk Özer, Orhan Murat Koçak, Faruk Uğuz, Gülay Özdemir, 
Demet Güleç Öyekçin, Cengiz Kılıç, Cevahir Ercan, Peykan Gökalp, Mehmet Sungur, Demet Gülpek, 
Pınar Çetinay, Şahika Yüksel, Tunç Alkın.

15 EKİM 2008 TARİHLİ TOPLANTI RAPORU

Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi toplantısı, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde 15 Ekim 
2008 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.  Dr. Peykan Gökalp, Dr. Nesrin Dilbaz ve Dr. Hatice Güz tarafından, son aşamasına gelmiş olan 
hasta ve hasta yakınlarına yönelik Sosyal Anksiyete Bozukluğu’nun tanıtımı ve tedavi bilgilerini içe-
ren broşür ve “Sosyal Anksiyete Bozukluğu Görüşme Formu”nun tamamlanması; 

 Dr. Cengiz Kılıç tarafından, bir önceki toplantıda ortaya konan görüş ve öneriler dikkate alınarak 
“Özgül Fobiler Tanıtım Broşürü”ne son şeklinin verilmesi ve “Özgül Fobi Görüşme Formu”nu 
tamamlaması;

 Dr. Tunç Alkın ve Dr. Şebnem Pırıldar tarafından “Yaygın Anksiyete Bozukluğu Görüşme 
Formu”nun hazırlanması kararlaştırıldı.  

2. 13. TPD Yıllık Toplantısı-Bahar Sempozyumu sırasında Bilimsel Çalışma Birimimizin üyelerine açık 
bir toplantı düzenlenmesi ve bu toplantıda panik bozukluğu, özgül fobiler, sosyal anksiyete bozuk-
luğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve OKB için hazırlanan tanıtım broşürleri ve soru formlarına, 
ortak bir format üzerinden son şeklinin verilmesi kararı alındı. 

3.  Dr. Aylin Yazıcı tarafından Anksiyete Bozuklukları için Beceri Eğitim Rehberleri hazırlanması ka-
rarlaştırıldı. 

4.  44. Ulusal Psikiyatri Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Anksiyete Sempozyumu’nda yer alan 
konuşmaların PowerPoint sunum materyallerinin, TPD web sitesinde birimimize ayrılmış bölümde 
yer verilmesi uygun bulundu. 

5. Bilimsel Çalışma Birimimiz tarafından, 13. TPD Yıllık Toplantısı-Bahar Sempozyumu’nda, Murat 
Demet, Pınar Çetinay, Aylin Yazıcı ve Hatice Güz’ün konuşmacı olarak katılacakları  “Anksiyete 
Bozukluklarında Yeti Yitimi ve Yaşam Kalitesi” başlıklı bir panel; Peykan Gökalp ve Nurper Erberk 
Özer’in konuşmacı olarak katılacakları “Anksiyete Bozukluklarında Acil Olgular” başlıklı bir çalış-
ma grubu düzenlenmesi  kararlaştırıldı. 

6.  45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde “Anksiyete Bozukluklarında İlaç-Psikoterapi İlişkisi” konusunda 
bir panel düzenlenmesi, panelin konusmacılarının ve alt başlıklarının 13. TPD Yıllık Toplantısı-
Bahar Sempozyumu’nda yapılacak olan toplantıda belirlenmesi uygun bulundu.
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 Toplantıya katılan üyeler: Raşit Tükel, M. Murat Demet, Burhanettin Kaya, Aylin Yazıcı, Hakan 
Türkçapar, Nurper Erberk Özer, Gülay Özdemir, Cengiz Kılıç, Peykan Gökalp, Mehmet Sungur, 
Pınar Çetinay, Şebnem Pırıldar, Hatice Güz, Mükerrem Güven, Tahir Özakkaş

 

17 NİSAN 2009 TARİHLİ TOPLANTI RAPORU

Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi toplantısı, 13. Bahar Sempozyumu- TPD Yıllık 
Toplantı’nda 17 Nisan 2009 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.  Dr. Peykan Gökalp, Dr. Nesrin Dilbaz ve Dr. Hatice Güz tarafından, son aşamasına gelmiş olan 
“Sosyal Anksiyete Bozukluğu Görüşme Formu”nun 15 Mayıs 2009 tarihine kadar hazırlanması; Dr. 
Tunç Alkın ve Dr. Şebnem Pırıldar tarafından “Yaygın Anksiyete Bozukluğu Görüşme Formu”nun 
15 Mayıs 2009 tarihine kadar hazırlanması kararlaştırıldı.  

2.  45. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu sırasında Bilimsel Çalışma 
Birimimizin üyelerine açık bir toplantı düzenlenmesi ve bu toplantıda panik bozukluğu, özgül fobi-
ler, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve OKB için hazırlanan tanıtım broşür-
leri ve soru formlarına, ortak bir format üzerinden son şeklinin verilmesi kararı alındı. 

3.  Dr. Aylin Yazıcı tarafından Anksiyete Bozuklukları için Beceri Eğitim Rehberleri’nin 1 Haziran 
2009 tarihine kadar hazırlanması kararlaştırıldı. 

4.  Bilimsel Çalışma Birimimiz tarafından, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde “Anksiyete Bozuklukla-
rında İlaç-Psikoterapi İlişkisi” konusunda bir panel düzenlenmesine karar verildi.   Panelin konu 
başlıkları ve konuşmacılar ise şu şekilde belirlendi:  Anksiyete Bozukluklarında İlaç Tedavilerinin Bi-
lişsel Süreçlere Etkileri–Dr. Lütfullah Beşiroğlu, Anksiyete Bozukluklarında İlaç Tedavisi-Bilişsel-
Davranışçı Terapi Kombinasyonu Monoterapilerden Üstün mü? – Dr. Mehmet Sungur, Anksiyete 
Bozukluklarında İlaç Kullanımının Psikodinamiği – Dr. Peykan Gökalp, Anksiyete Bozukluklarında 
Psikoterapilerin Nörobiyolojik Etkileri İlaç Tedavilerindekinden Farklı mı? – Dr. Raşit Tükel

5.  Dr. Nesrin Dibaz’a, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde, Bilimsel Çalışma Birimimizin bir etkinliği 
olarak, ‘Sosyal Anksiyete Bozukluğunda İlaç ve Sosyal Etkinlik Grup Tedavisi İlişkisi’ konulu bir 
çalışma grubu düzenlemesi önerisinde bulunmasına karar verildi. 

Toplantıya katılan üyeler: Raşit Tükel, Tunç Alkın, M. Murat Demet, Nurper Erberk Özer, Cengiz 
Kılıç, Peykan Gökalp, Pınar Çetinay, Şebnem Pırıldar, Demet Güleç Öyekçin, Şahika Yüksel, Özkan 
Güler, Lütfullah Beşiroğlu

21 EKİM 2009 TARİHLİ TOPLANTI RAPORU

Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi toplantısı, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde 21 Ekim 
2009 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.  TPD 14. Yıllık Toplantısı-Bahar Sempozyumu’nda, anksiyete bozukluklarından iki bozukluk (ter-
cihan obsesif-kompulsif  bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu) için ‘öykü alma’, ‘tanı-ayırıcı 
tanı’ ve ‘tedavi önerileri’ konularında Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS/OSCE) eğitimine yönelik 
çalışma grubu yapılmasına; çalışma grubunda Pınar Çetinay, Aylin Yazıcı, Murat Demet ve Raşit 
Tükel’in görev almalarına,

2.  Anksiyete bozuklukları ve obsesif-kompulsif  spektrum bozuklukları alanlarında çok merkezli fe-
nomenolojiye yönelik betimleyici çalışmalar yapılmasına (anksiyete bozuklukları ile travma/disosi-
asyon ilişkisi, dürtü kontrol bozuklukları vb.); bu konunun Anksiyete Bozuklukları BÇB e-grupta 
tartışmaya açılmasına, 

3.  Anksiyete Bozuklukları Görüşme Formlarının gözden geçirilerek standardize edilmelerini sağlamak 
üzere, kongre dışında ayrı bir Anksiyete Bozuklukları BÇB toplantısı yapılmasına; TPD Merkez 
Yönetim Kurulu’ndan toplantının düzenlenmesi için  katkı talep edilmesine karar verildi. 



BİLİMSEL Ç ALIŞMA BİRİMLERİNDEN

 Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 12, Sayı 3, 2009 | 55

Toplantıya katılan üyeler: Raşit Tükel, Tunç Alkın, M. Murat Demet, Peykan Gökalp, Pınar Çetinay, 
Aylin Yazıcı, Tahir Özakkaş

Prof. Dr. Raşit TÜKEL
Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü 

TPD ADLİ PSİKİYATRİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ 
TOPLANTI RAPORU
Adli Psikiyatrİ BÇB, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresinde,  21 Ekim 2009 tarihinde toplanarak günde-
mindeki konuları görüştü ve aşağıdaki kararları aldı. 
1.  Koordinatörlüğe Dr. Fatih Öncü seçildi. Prof. Dr. Mustafa Sercan, Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa 

ve Dr. Hüseyin Soysal’ın koordinatörün gereksinim duyduğu durumlarda danışmanlığını yapması 
kararlaştırıldı.

2.  Adli Tıp Uzmanları tarafından, bilimsel çalışma birimimizle ortaklaşa, Kocaeli’de Şubat 
2010’da   “Dr. Kriton Dinçmen Adli Psikiyatri Sempozyumu” düzenleme istemi değerlendirildi ve 
derneğimiz MYK’dan görüş alınmasına karar verildi.

3.  Önümüzdeki bahar sempozyumunda “Cinsel saldırı mağdurlarının ruh sağlığının değerlendirilme-
sinde bilir kişilik ilkeleri” konusunda oturum önerilmesi görüşüldü.

4.  Adli Psikiyatri Kaynak Kitabı yazılması konusunda  yazarlığı düşünülen uzmanlardan görüş alın-
masına karar verildi.

Dr. Hüseyin SOYSAL
Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü

TPD KADIN RUH SAĞLIĞI BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ 
ETKİNLİK RAPORU
 2008-2009 yılları arasında BÇB’nin gerçekleştirdiği etkinlikler.

1. “Kadın Mağdurun (adli psikiyatri) şiddet ve istismar açısından değerlendirilmesi”-1 Ekim 2009 
Dr. Şahika Yüksel

2. “Kadının farklı yaşam dönemlerinde depresyon” - 12. Bahar Sempozyumu (2008)
Oturum başkanı: Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Dr. Fisun Akdeniz: Gebelik ve depresyon,
Dr. Leyla Gülseren: Postpartum sorunlar,
Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu: Peri menopoz-Menopoz,
Dr. Ayşegül Aksakal: Tüm dönemlerde tedavi olanaklarına ulaşım sorunları.

3. “Kadın Hastalarla Çalışırken Yaşanan Etik sorunlar” - 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2008)
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel 
Dr. Başak Yücel: Yeme Bozukluğu olan Kadın Hastalarla Çalışırken Yaşanan Etik sorunlar   
Dr. Özge Duman Yenier: Kadinlarda bedensellestirme ve Etik sorunlar (mazeretli katılmama) 
Dr. Banu Aslantaş Ertekin: Tavmaya maruz kalan Kadınlarla Çalışırken Yaşanan Etik sorunlar  
Dr. Ozge Doganavsargil: Psikotik bozukluğu olan kadinlarla calisirken yasanan etik sorunlar

4. “Travmatik Ayrılık Yaşamış Kadınların Tedavisinde Etik Sorunlar” - 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi 
(2008) 
Oturum Başkanı : Peykan Gökalp 
Dr. Ayşegül Aksakal: Cinsiyet rollerine ve evliliğe bakışımızın etiği 
Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu: Terk edilme sürecindeki kadınların tedavisinde etik sorunlar 
Dr. Nuşin Sarımurat : Aldatma sonrası kadınların tedavisinde etik sorunlar
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5. “Kadına yönelik şiddet ve korunması” I. Kadın Sağlık Kongresi (2008)    
Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Ayşegül Aksakal
“İnsan Ticareti il Mücadele de sivil toplum kuruluşları odaklı yaklaşımlar”
Dr. Şahika Yüksel  

6. “Şiddete maruz kalan kadınları tespit etmek” Temel Asistan Eğitimi 2. Modül (Oryantasyon Eğiti-
mi) Programı (4-5. yıl asistanları) 
Dr. Şahika Yüksel

Prof. Dr. Şahika YÜKSEL
Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü

TPD YEME BOZUKLUKLARI BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ 
2008 YILI ETKİNLİKLERİ

5. Ulusal Anksiyete Kongresinde (6 Mart 2008) Yeme Bozuklukları konulu bir Panel  yapıldı. Dr. Ayça 
Gürdal KÜEY’in oturum başkanlığını yürüttüğü panelde Dr. Buket CİNEMRE Yeme bozukluklarında 
kavramsal yaklaşım, Dr. Ayça Gürdal KÜEY Anoreksiya nervozada hasta – hekim ilişkisinin önemi ve 
tedavide karşılaşılan güçlükler, Dr. Nuray ATASOY, Yeme bozukluklarında nörobiyoloji ve görüntü-
leme  ve Dr. Fulya MANER Anoreksiya nevroza; OKB, obsesif  kompulsif  kişilik bozukluğu  başlıklı 
sunumları gerçekleştirdi. 

22-27 Mart 2008 tarihinde 2. Adolesan Sağlığı sempozyumunda Dr. Ayça Gürdal KÜEY Yeme Bozuk-
lukları hakkında  Konferans verdi. 

12. Bahar Sempozyumunda Ayça Gürdal Küey, Fulya Maner  Bir Yeme Bozukluğu Olgusunun Psika-
nalitik ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi konulu, olgu sunumunu Nesli 
Keskinöz Bilen’in yaptığı bir çalışma grubu gerçekleştirdi.  

44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumunda ise Şebnem Parıldar, Asena Akdemir, Er-
dal Vardar ve Fulya Maner’in konuşmacı olarak katıldığı, Anksiyete bozuklukları,  Bipolar Bozukluklar, 
Kişilik Bozuklukları ile örtüşmelerin tartışıldığı Yeme Bozukluklarında Eş tanılar konulu panel yapıldı. 
Yine aynı kongrede Fulya Maner ve Aylin Ağırman tarafından “Bir Yeme Bozukluğu Olgusunun Bi-
lişsel Davranışçı Yaklaşım Açısından İncelenmesi konulu Çalışma Grubu” gerçekleştirildi. TPD WEB 
sayfasının Halka yönelik Bilgileri sayfası için ki önceden hazırlanmış sorulara ek yapıldı  ve yanıtlar 
ayrıntılandırıldı.

29 Kasım 2008 de TPD Samsunun Şubesinin davetlisi olarak Fulya Maner “Yeme Bozukluğu nedir?  
Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedavi konulu bir Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

2009 YILI ETKİNLİKLERİ

TPD İzmir şubesinin daveti üzerine Doç. Dr. Fulya Maner Yeme Bozuklukları Tanı ve Tedavileri ko-
nusunda 31 Ocak 2009 tarihinde tam gün süren bir eğitim toplantısı gerçekleştirdi

3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresinde (Mart 2009)  Doç. Dr. Fulya Maner Dürtüsellik: Yeme Bozuk-
lukları İlişkisi konusunu panelde aktarmıştır.

Bahar Sempozyumunda (Nisan 2009) Doç. Dr. Fulya Maner Yeme Bozukluklarında BDT ve Ayça 
Gürdal Küey Yeme Bozukluklarında  Psikanalitik Yaklaşım konulu  çalışma grubu düzenlemiştir.

Anadolu Psikiyatri Günlerinde (Haziran 2009)  Doç. Dr. Fulya Maner Erkek Yeme Bozukluğu Ol-
gusunda Tedavi Yaklaşımı konulu çalışma grubu yapmıştır. Dr. Elif  Ateş çalışma grubunda bir erkek 
anoreksiya nervoza olgusunun sunumunu yapmıştır.

45. Ulusal Psikiyatri Kongresinde (Ekim 2009) Doç. Dr. Fulya Maner  BTA Yeme Bozukluklarında 
Farkındalığa Dayalı Tedavi Yaklaşımları konulu çalışma grubu düzenlemiştir.

2. Kognitif  ve Davranış Tedavileri Kongresinde (Kasım 2009) Oturum Başkanlığını Fulya Maner in 
yaptığı Değişik Yönleriyle Yeme Bozuklukları konulu bir panel düzenlenmiştir. Bu panlede Donna 
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Sudak,  Yeme Bozukluklarında Tedavide BDT ve İlaçla Tedavi Birlikteliği ; Ayça Gürdal Küey, Yeme 
Bozukluklarında  Psikanalitik Terapi; Fulya Maner,  Bulimiya Nervoza ve BDT ve Gülay Özdemir, 
Obesite ve BDT başlıklı 9 sunumlarıyla katılmıştır. 

Yeme Bozuklukları BÇB 2010 yılında Bahar sempozyumu ve Anadolu Psikiyatri günlerinde panel ve çalış-
ma grupları düzenlemeyi planlamaktadır. Yeme bozuklukları Tedavi Klavuzu hazırlıkları sürmektedir..

Çeşitli illerde TPD eğitim toplantıları yapılması planlanmaktadır

Doç. Dr. Fulya MANER
Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Kooerdinatörü

TPD UYKU VE BOZUKLUKLARI BİLİMSEL ÇALIŞMA 
BİRİMİ ETKİNLİKLERİ
TPD Uyku ve Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi olarak “Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku (Kurs), 
İnsomnia (Panel) Uyku Bozukluklukları Araştırma Metodolojisi Psikiyatride Uyku Çalışmala-
rı (panel), Uyku Tıbbının Dünü, Bugünü, Yarını, Dünyada ve Türkiye’de Uyku Yoksunluğu ve 
Azlığı” başlıklı etkinliklerle “8. Türk Uyku Tıbbı Derneği Ulusal Kongresi (2007), 9. Türk Uyku 
Tıbbı Derneği Ulusal Kongresi (2008), 10. Uyku Tıbbı Kongresi (2009), Anksiyete Bozukluk-
ları sempozyumu (2008), ve Biyolojik Psikiyatri Kongrelerinde (2009) yer almıştır.  Premenstrüel 
dönemde sorunu olan kadınların uyku örüntüsünün araştırılmasına yönelik bir çalışma tamamlanmıştır. 
Yakın dönemde “arousal” fenomeni üzerinde yoğunlaşarak, uyku çalışmalarında ortaya çıkan de-
ğişmelerin psikiyatrik bozukluklarla ilişkisinin araştırılması planlanmaktadır.

Prof. Dr. Hamdullah AYDIN
Uyku Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü

TPD GRUP PSİKOTERAPİLERİ ÇALIŞMA BİRİMİ  
2008-2009 FAALİYET RAPORU 
Bilimsel Çalışma Birimimiz 2008 yılı 13. Yıllık Toplantı/Bahar Sempozyumunda Eğiticiliğini  İnci 
Doğaner’in üstlendiği “Spontanlık-Yaratıcılık Eğitimi” düzenlemiş, ek olarak İnci Doğaner, Mehmet 
Zihni Sungur, Murat Dokur’un konuşmacı olarak görev aldığı “Değişik Psikoterapi Yaklaşımların-
da Terapötik Hedefler” başlıklı bir panel gerçekleştirmiştir. 2009 Bahar Sempozyumunda yine İnci 
Doğaner’in eğitici olarak görev aldığı DVD aracılığıyla bir gösterimin gerçekleştirildiği “Yineleyici 
Depresyon Tanılı Bir Olgunun Psikodramatik Grup Psikoterapisi” başlıklı çalışma grubu yapılmıştır. 
Aynı kongre kapsamında “Psikoterapide Hissetme, Gülme ve Düşünme: Tele, Mizah ve Yeniden Çer-
çeveleme” başlıklı bir panel düzenlenmiş, bu etkinliğe konuşmacı olarak  İnci Doğaner, Arşaluys Kayır 
ve Nuşin Sarımurat Baydemir katılmıştır.

2009 Ulusal Psikiyatri Kongresinde Figen Çulha Ateşci ve Osman Özdel tarafından “Psikodrama Yön-
temiyle Zor Olgulara Yaklaşım” konulu bir atolye çalışması yapılmıştır.  Buna ek olarak  İnci Doğaner, 
Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu ve Aliye Mavili Aktaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Grup Psikoterapile-
rinde Bazı Kavramlara Yakından Bakış” başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. 

Dr. İnci DOĞANER
Grup Psikoterapileri Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü
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TPD BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER BİLİMSEL 
ÇALIŞMA BİRİMİ 2008-2009 YILI ETKİNLİK RAPORU

2008 YILI ETKİNLİKLERİ
Çalışma birimimiz 2008 yılında düzenlenen 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne “Yapılandırılmış tanı, 1. 
yapılandırılmış tedavi: DSM IV-TR ana tanıları ve BDT yaklaşımları” başlıklı bir kurs ile katkıda 
bulunmuştur. 
Aynı kongre içinde düzenlenen “Anksiyete Sempozyumu”nda konferans vermek üzere konuşmacı 2. 
olarak davet edilen yabancı konuklarla bağlantıların kurulmasında (Adam Radomsky, Stefan Hof-
man gibi) öncülük etmiştir. 
Çalışma birimimiz 2008 yılında düzenlenen 12. Bahar Sempozyumunda “BDT’de yeni tedavi yak-3. 
laşımları” başlıklı bir panel düzenlemiştir. 
Çalışma birimimiz 2008 yılında düzenlenen 12. Bahar Sempozyumunda Aile ve Çift Terapileri BÇB 4. 
ile birlikte “Değişik psikoterapi yaklaşımlarında terapötik hedefler” başlıklı bir panel düzenlemiş-
tir. 
Çalışma birimimiz 2008 yılında düzenlenen 12. Bahar Sempozyumunda “Bilişsel davranışçı psiko-5. 
terapiler” başlıklı bir kurs düzenlemiştir. 

2009 YILI ETKİNLİKLERİ
Çalışma birimimiz 2009 yılında 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde düzenlenen BÇB toplantısında 1. 
önümüzdeki zaman diliminde BÇB tarafından Kognitif  ve Davranış Terapileri Derneği ile işbirliği 
yaparak, psikiyatrların kognitif  ve davranış terapileri alanında temel becerileri kazanması ve bu 
becerileri ülkemizde en yaygın olarak görülen hastalıklarda uygulamaların sağlayacak bir “bece-
ri eğitimi kursu” düzenlemeyi planlamıştır. 45. Ulusal Psikiyatri kongresinde hazırladığımız BDT 
BÇB toplantı tutanağında da görülebileceği gibi bu etkinlikteki amaç meslektaşlarımıza kongreler-
deki sınırlı zaman dışında Avrupa Birliği’nin standartlarına uygun bir eğitimi TPD sponsorluğunda 
sağlamak olacaktır. Aynı kongrede Psikiyatri Eğitimi BÇB tarafından düzenlenen “Geçmişten gele-
ceğe psikiyatri uzmanlık eğitiminde psikoterapi eğitimi” panelinde konuşma yapan Prof. Dr. Meh-
met Sungur Türkiye’de uzmanlık eğitimi veren tüm devlet hastaneleri ve üniversitelerin psikiyatri 
anabilim dallarına gönderdiği psikiyatri uzmanlık eğitiminde psikoterapilerin mevcut durumunu 
saptamaya yönelik anketlere toplam 32 kurumdan verilen yanıtları sunmuştur. Gelen yanıtlar BDT 
eğitimi bağlamında değişik kurumların kalıcı elemanlarından en az birinin açılacak bu kursta yer 
alarak daha sonra öğrendiklerini kendi kurumunda geriden gelen asistanlara aktarmalarını ve böy-
lelikle sistematik bir eğitimin yaygınlaştırılması doğrultusunda talepleri olduğunu ortaya koymuştur. 
Anketlerden alınan yanıtlar böyle bir kursun maddi desteğinin TPD tarafından karşılanması gibi 
bir beklentinin artarak oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu kursun içeriği, amacı, eğitimin kimler 
tarafından, ne süre ile verileceği ve TPD’nin bu sürecin içinde nasıl yer alabileceğini gibi konuları 
konuşabilmek amacıyla TPD’nin yetkili kıldığı kişilerle bir iletişim içine girilmesi gereklidir. Bu 
konuda BÇB koordinatörü olarak yetkili kılınan kişilerle görüşme kararı alınmıştır. 
Çalışma birimimiz 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde “Aynı vakaya 3 farklı yaklaşım” başlığı altında 2. 
bir kurs düzenleyerek katkıda bulunmuş ve kurs devam ettiği 3 gün boyunca kongrenin en kalaba-
lık, en çok katılım yapılan toplantısı olmuştur. 
Çalışma birimimiz 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde “BDT’de yeni açılımlar” başlıklı bir panel 3. 
düzenlemiştir. 
Çalışma birimimiz 2009 yılında düzenlenen 13. Bahar Sempozyumunda “BDT’de kullanılan teknik 4. 
ve stratejiler” başlıklı bir çalışma grubu düzenlemiştir.  Bu çalışma grubu da sempozyumun en fazla 
katılım alan çalışma grubu olmuştur.
Çalışma birimimiz 2009 yılında düzenlenen 13. Bahar Sempozyumunda “BDT’de direnç, aktarım 5. 
ve karşı aktarım” başlıklı bir panel düzenlemiştir. 

Bütün bunların dışında BDT içinde kullanılan terimlerin en iyi Türkçe karşılıklarının bulunması ve bir 
sözlük haline getirilmesi ve BDT ile ilgili bir kitabın yayınlanması çabaları halen devam etmektedir.

Prof. Dr. Mehmet SUNGUR 
Bilişsel  Davranışçı Terapiler 
Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü
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GEREKÇE

Sürücü belgesi alacakların, resmi veya özel sağlık kuruluşlarından 
“Sürücü Olur” raporu almaları gerekir. Ancak bu muayenelerde 
psikiyatrik yönden nelerin değerlendirileceği ve hangi durum-
larda “sürücü olamaz” kanısına varılacağı tanımlanmamıştır. 
 
Öte yandan sürücü belgesi aldıktan sonra psikiyatrik hastalığa 
yakalananların, sürücü olma yetileri geçici ya da kalıcı olarak 
ortadan kalktığı halde bu kişilerin sürücü belgelerine nasıl bir 
işlem yapılacağı belirlenmemiştir.

AMAÇ

Sürücü Belgesi almak isteyenlerin ruhsal muayenesi ve sürücü 
belgesi olup da aynı zamanda ruhsal hastalığı olan ya da bu 
tür hastalıklar nedeniyle tedavi görenlerin sürücü belgesi için 
yapılacak işlemleri belirlemek.

BÖLÜM I: GENEL ÖZELLİKLER

Sürücü ehliyeti ile ilgili psikiyatrik görüş verilirken tüm psi-
kiyatrik hastalıkları taramaya yönelik psikiyatrik muayene ve 
gerekli psikiyatrik testler ile kişi değerlendirilmelidir. Psiki-
yatrın bulunmadığı durumlarda psikolog ya da nörolog rapor 
sürecinde yer alamaz.

I. SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN İLK BAŞVURU’DA 
YAPILACAK PSİKİYATRİK MUAYENENİN ÖZELLİKLERİ

1. Sürücü belgesi almak için başvuranların psikiyatrik muaye-
ne öncesi bir belge doldurup imzalamaları zorunlu tutulmalı. 
Bu belgede kişi;

a)  Öfke nöbetleri, öfkelendiğinde kendini tutamayıp iste-
mediği şeyler yapma, uyku ya da epilepsi nöbetleri (daha 
eklenebilir) olup olmadığını;

b)  Herhangi bir ruhsal hastalığı olup olmadığını, varsa has-
talığın adını;

c)  Herhangi bir ruhsal hastalığın tedavisi için ilaç kullanıp 
kullanmadığını, kullanıyorsa ilacın adını ve ne düzende 
kullandığını belirtmeli.

d)  Sürücü belgesi aldıktan sonra bir ruhsal hastalık geçirirse, 
bunun tedavisi için bir sağlık kuruluşuna başvuracağını 
ve hastalık ve tedavinin sürücü belgesi yönünden yasal ve 
tıbbi gereklerini yerine getireceğini taahhüt etmeli.

e)  Sürücü adayının yalan ya da yanlış bilgi verdiği saptanır-
sa sürücü belgesinin süreli alınacağı ya da iptal edileceği 
uyarısı bu belgede yer almalı.

(Gerekçe: Sürücü belgesi alanın sürücülüğe engel bir hastalığı 
olup olmadığı yalnızca psikiyatri uzmanının sorumluluğunda 
olmamalı. Kişi de bildirimde bulunma sorumluluğunu taşı-
malı. Çağımızda bu tür sorumlulukların paylaşılması temel 
ilkedir).

2. Psikiyatri uzmanı muayene öncesi bu belgeyi incelemeli ve 
muayenede bu belgede yer alan bilgileri değerlendirmelidir. 
Bunun yanında sürücülük için gerekli temel özellikler başta 
olmak üzere tam bir psikiyatrik muayene uygulamalıdır. İm-
zalanması zorunlu belgede, anamnez, gözlem ve muayenede 
sürücülük için gerekli temel ruhsal özelliklerle ilgili bilgi ya da 
kuşku durumunda tıbben gereken biyolojik ve ruhsal incele-
meleri yaparak karar vermelidir.

Bir sürücüde bulunması gereken temel ruhsal özellikler:

a)  Normal ve üstü zeka düzeyinde olmak. 

b)  Bunamış olmamak. 

c)  Kas gücü ve koordinasyonu, dikkat ve bilinci, duygu ve 
heyecanı, düşünceyi bozan bir hastalığın ya da ilaç kulla-
nımının olmaması.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE 
PSİKİYATRİK MUAYENE YÖNERGESİ

SÜRÜCÜ EHLİYETİ VE PSİKİYATİK MUAYENE GÖREV GRUBU
2009

Mehmet Yumru (Görev grubu koordinatörü)
Burcu Rahşan Erim

Emine Müjgan Özen
Mustafa Sercan
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Yukarıda sıralanan temel özelliklerin bazıları hiç bir şekilde 
sürücülükle bağdaşmaz durum ve hastalıklardır (zeka geriliği 
ya da bunama gibi). Ancak bazı hastalık ya da durumlar dö-
nemsel özellikte olabildiğinden ya da farklı tedavi yanıtı gös-
terdiğinden uygun koşullar sağlandığında sürücülük belgesi 
almaya sürekli engel olmaz. 

İlk başvuruda geçirilmiş dönemsel bir hastalığı olanlar ile 
kronik ama tedavi altında bir ruhsal hastalığı olanlara baştan 
denetimli sürücü belgesi verilmesi yönünde rapor düzenlenir. 
Bu raporda kontrol muayenelerinin süresi belirtilir. Psikiyatri 
uzmanı gerekli bilgileri ve tıbbi verileri toplayarak karar ver-
melidir.

Psikiyatri uzmanı dönemsel özellik gösteren hastalıklar söz 
konusu olduğunda süre konusundan daha önemlisi hastalığın 
ne olduğu, prognozu, kişiyi ne kadar etkilediği, sürücü olmak 
için gerekli yetileri ne kadar bozduğu üzerine düşünmelidir. 

II. SÜRÜCÜ BELGESİ OLAN KİŞİLERİN RUHSAL 
HASTALIĞI SAPTANDIĞINDA YAPILACAK OLANLAR

1.  Özel ya da resmi hastaneler kayıt sistemlerine psikiyat-
rik hastaların sürücü belgesi olup olmadığına ilişkin bilgi 
sorgusu eklemelidir.

2.  Ayakta ya da yatarak tedaviye başvuran, sürücü belgesi 
olduğu öğrenilen ve yukarıda sıralanan “sürücüde ol-
ması gereken temel ruhsal özellikleri” geçici ya da kalıcı 
olarak bozulmuş kişiler tedavi eden hekim tarafından 
hastane yönetimine bildirilir. Bu bildirimde sürücü bel-
gesinin alınmasını gerektirir tıbbi gerekçe (hastalık ya da 
durum), sürücü belgesinin kalıcı ya da geçici olarak alın-
ması kararı, geçici alınma kararı verilmişse süre belirtilir.

3.  Geçici süreyle sürücü belgesi alınmış kişiler bu süre so-
nunda psikiyatrik muayeneye gönderilir. 

i.  Sürücü belgesi alabilir durumu saptanan kişilere 
“sürücü belgesinin geri verilmesi” yönünde rapor 
düzenlenir. Bu durumda yeniden muayene gerektiği 
kanısına varılırsa süre ve aralık da raporda belirtilir.

ii.  Sürücü belgesinin geri verilmesi koşullarının henüz 
oluşmadığı belirlenirse yeniden muayene zamanı ra-
porda belirtilir.

iii.  Sürücü belgesinin kalıcı olarak alınması yönünde ka-
naat oluşmuşsa bu yönde rapor düzenlenir.

4.  Sürücü adayı önceden bir hastalık geçirmişse, sürücü 
olur raporu tedaviyi yürüten kurumca verilmelidir. Bu-
nun yapılamadığı durumlarda muayene eden psikiyatri 
uzmanı rapor düzenlemek için, tedavi eden kurumdan 
epikriz ya da başka tıbbi belgeleri isteyebilir.

5.  Kontrol muayeneleri ilk raporu veren özel ya da resmi 
sağlık kurumunca yapılmalıdır. Bunun olamadığı durum-
larda, ilk kurumun verdiği raporun kişinin sevk edildiği 
sağlık kurumuna gönderilmesi zorunludur. Kontrol mu-
ayenesini yapan hekim ilk rapor örneği olmadan sürücü 

olur raporu düzenlememelidir.

6.  Sürücü belgesi olduğunu gizlemiş kişilerin, gizledikleri 
ortaya çıktığında sürücü belgeleri en az 1 yıl süreyle alı-
nır, davranışın yinelenmesi durumunda iptal edilir. 

III. İTİRAZ

1.  Ruhsal bozukluk nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak 
alınan ya da iptal edilen kişiler işleme temel olan rapora 
itiraz edebilir.

2.  Kişi itiraz dilekçesini sürücü belgesi işlemlerinin sürdü-
rüldüğü Emniyet Müdürlüğü’ne verir. Emniyet Müdür-
lüğü itiraz eden kişiyi ve hakkındaki raporu, başka bir 
resmi sağlık kurumuna göndererek kişinin muayenesi 
ve raporun incelenmesi sonucu kişinin sürücü belge-
si hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesini ister. 
İkinci kez itiraz edildiğinde kişi ve hakkındaki raporlar 
bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği ya da bir eğitim-
araştırma hastanesine gönderilerek durum hakkında 
sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenir. Bu son rapo-
ra itiraz edilemez.

BÖLÜM II. YÖNERGE

Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık öyküsü olmayan ve şu anki 
durum muayenesinde de psikiyatrik rahatsızlık saptanmayan 
kişiler ile psikiyatrik rahatsızlık öyküsü olmasına karşın son 5 
yıldır belirtisi olmayan kişilere sürücü olur raporu verilir ve 2 
yıl sonra psikiyatrik muayene tekrarı önerilir. 

Şu anki durum muayenesinde saptanan ve aşağıda belirtilen 
tanıları olan hastalar ve sürücü olur durumu;

  
1. Sürücü oluru sürekli olarak verilemeyecek psikiyatrik 
rahatsızlık ya da durumlar:

a)  Zeka geriliği (IQ düzeyi 70’in altı)

b)  Bunama

c)  Kas gücü ve koordinasyonu, dikkat ve bilinci, duygu ve 
heyecanı, düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da 
ilaç kullanımının olması.

2. Sürücü oluru geçici olarak verilemeyecek psikiyatrik 
rahatsızlık ya da durumlar:

Bu yönergede önce işlem tanımlanmış, hastalıklar ya da has-
talık olmasa bile bazı ruhsal durumların kavramsal olarak ta-
nımlanması yolu seçilmiştir. Bütün hastalık ya da ruhsal du-
rumların sıralanması olanaksız olduğundan örnekler olarak 
yer alacaktır

Psikotik bozukluk: Akut alevlenme dönemlerinde sürücü bel-
gesi alınır, patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluş-
ması için tıbben makul bir süre (en az 3 ay) sonra yeniden 
muayene koşulu konur. Bu sürenin sonunda durumu sürücü 
olmaya uygunsa 6 ayda bir kontrol koşulu ile sürücü belgesi-
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nin geri verilmesi önerilebilir. Şizofreninin tedavi yanıtı dü-
şüklüğü ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan 
ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda 
kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir

İkiuçlu mani, ikiuçlu depresyon, major depresyon durumla-
rında da hastanın durumuna göre akut dönemlerde sürücü 
belgesi alınır. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü bel-
gesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol mua-
yenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir.

Yaygın anksiyete, panik, fobi vb. bozukluklarda hastalığın 
şiddeti, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliğine göre sürücü 
belgesi alınmayabilir ya da belirlenen süre kadar sürücü bel-
gesi alınır.

Yaygın gelişimsel bozukluklarda hastalığın şiddeti, gidişatı, 
yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre belirlenen 
süre kadar sürücü belgesi alınır. Otizm gibi tedavi yanıtı dü-
şük ve kronikleşme eğilim göstermesi gibi durumlarda kalıcı 
olarak sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.

Dürtü denetimi bozukluğu: Parlayıcı dürtü bozukluğu, sınır 
kişilik (dürtüsellik yüksekse), antisosyal kişilik (dürtüsellik 
yüksekse) bozukluklarında kalıcı olarak sürücü belgesinin 
alınması kararı verilebilir.

Dikkat eksikliği olan ya da dikkati, uyanıklığı azaltan bir ila-
cı kullananlarda etkilenme süresince belgenin alınması kararı 
verilebilir. Bu dönemde kişinin araç kullanmaması gerektiği 
bildirilmeli. Ayrıca kişiden bu dönemlerde araç kullanmayaca-
ğını taahhüt ettiğini belirten imzalı bir belge alınmalı.

Epilepsi, uyku apnesi, narkolepsi gibi nöbetler halinde gelen, 
bilinci bozan bir hastalığı olan hastalarda hastalığın şiddeti, 
gidişatı, yeti yitimi, kullanılan ilaçların özelliklerine göre belir-
lenen süre kadar sürücü belgesi alınır. Tedavi yanıtı düşük ve 
kronikleşme eğilim göstermesi ya da kullanılan ilaçların gide-
rilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda kalıcı olarak 
sürücü belgesinin alınması kararı verilebilir.

Koordinasyon bozukluğuna yol açan beyin hastalıklar (Par-
kinson vb. nörolojik ya da psikiyatrik hastalığı) ya da koordi-
nasyon bozukluğuna yol açan bir ilaç kullanan (Tipik antip-
sikotik vb). hastalarda hastalığın şiddeti, gidişatı, yeti yitimi, 
kullanılan ilaçların özelliklerine göre belirlenen süre kadar sü-
rücü belgesi alınır. Tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilimi 
göstermesi gibi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan 
etkilerinin varlığı durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin 
alınması kararı verilebilir.

Alkol-madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı olan hasta-
larda remisyon ölçütleri karşılanana kadar (en az 6 ay) sürücü 
belgesi alınır. Remisyon sonrası hastalığın gidişatı, yeti yitimi, 
kullanılan ilaçların özelliklerine göre kontrol süresi belirlenir. 
Tedavi yanıtı düşük ve kronikleşme eğilim göstermesi ya da 
kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi 
durumlarda kalıcı olarak sürücü belgesinin alınması kararı 
verilebilir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’na

İlgi: 23.12.2009 tarihli, 292/2009 sayılı yazınız.

İlgi yazınız gereği sorulan çalışmalarımız tamamlanmıştır. 
13.Eylül 2009 tarihi itibari ile görev grubu olarak çalışmala-
rını sürdüren “Sürücü ehliyeti ve psikiyatrik muayene” görev 
grubu yaklaşık 1 yıllık çalışması sonucunda ekte belirtilen yö-
nergeyi hazırlamıştır. Görev grubu üyeleri bu süre içerisinde 
yıllık toplantıda bir kez toplanmış, e posta grubu üzerinden 
çalışmalarını yürütmüş ve son ulusal kongrede de “Sürücü 
ehliyeti ve psikiyatrik muayene” başlıklı bir panel yapmıştır. 
Meslektaşlarımız tarafından panelde yapılan katkılarla yeni-
den şekillendirdiğimiz bu belgenin uygulamada temel alınma-
sı için, TPD belgesi olarak yayımlanmasi ve belgenin resmiyet 
kazanması içinde Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde giri-
şimlerin yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Saygıla-
rımla.
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■  TPD’nin  3 kongresinden birisi olan Ulusal Psikiyatri Kong-
resinin 45.si 20-24 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Sheraton 
otelde rekor katılımla gerçekleştirildi.

1270 kişinin katıldığı kongrenin ilk 2 gününde TPD Cinsel İşlev 
Bozuklukları Bilimsel Çalışma Biriminin  düzenlediği Cinsel İş-
lev Bozuklukları Sempozyumu yapıldı.

36 panel,  9 çalışma grubu,  8  kurs ve  6 konferansın yer aldığı 
kongrede meslektaşlarımız bir çok konuyu uzmanlarından din-
leme ve karşılıklı tartışma olanağı buldular. 31 sözel bildiri, 189 
poster bildirinin yer aldığı kongre sırasında bilimsel toplantıların 
yanı sıra  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, 
Merkez Onur Kurulu,  Merkez Eşgüdüm Kurulu, Yeterlik Ku-
rulları, Bilimsel çalışma Birimleri, Bilimsel Toplantılar Düzenle-
me Kurulu, ve 2010 yılı  Anadolu Psikiyatri Günleri Düzenleme 
Kurulu gibi bir çok TPD organı da kendi toplantılarını gerçek-
leştirdiler.

Kongrenin ve TPD’nin Onur konukları olarak meslekte 40 yılını 
doldurmuş 32 psikiyatri uzmanı eşleri ile birlikte  ağırlandılar ve 
açılış törenine katıldılar. Tüm salonun dakikalarca ayakta alkışla-
dığı onur konuklarına  plaketleri  TPD Genel Başkanı Dr. Şeref  
Özer tarafından  verildi. 

 TPD Forumunda TTB-UDEK başkanı  Prof. Dr. Raşit Tükel’in ayrıntılı sunumu sonrasında  Sağlık Bakanlığının 
yasalaştırmak üzere meclise gönderdiği “sözde” Tam Gün Yasası tartışıldı. Forumda söz alan  psikiyatristler bu 
yasanın Tam Gün Yasası olmadığını, tüm sağlık sistemini özel sektöre devretme, yükünü de halkın sırtına yük-
leme anlayışı içindeki Sağlıkta Dönüşüm Projesinin bir parçası olduğunu ve hekimi köleleştirmeyi amaçladığını 
vurgulayarak bu yasa tasarısına kesinlikle karşı çıkılmasını savundular.”Sözde” tam gün yasa tasarısına karşı bir 
kongre kapanış  bildirgesinin hazırlanmasının kararlaştırılmasıyla forum sona erdi. 

24 Ekim günü saat 15.30’a değin devam eden kongrenin kapanış töreninde TPD 13 Yıllık Toplantı-Bahar Sem-
pozyumu Proje Teşvik Ödülü, 45. UPK Poster Bildiri Ödülünü kazananlara ödülleri verildi.

Türkiye Psikiyatri Derneği  
45. Ulusal Psikiyatri Kongresi  

20-24 Ekim 2009 Tarihleri Arasında  
Ankara’da Gerçekleştirildi



K O N G R E L E R D E N  | HABERLER

 Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni | Cilt 12, Sayı 3, 2009 | 63

45. UPK’dan bir panel tanıtımı 

"Problemlere Karşı Etkin Başa Çıkma 
Yöntemleri"
Şahika Yüksel 

■  Orada bir Uzman Var Uzakta Görev 
Grubu 2007 yılı  XI YT-BS da kuruldu. 
Üç yıldır TPD kongreleri bilimsel prog-
ramında Türkiye’nin dört bir yanında 
sürekli veya zorunlu hizmet veren mes-
lektaşlarımızın yaşadığı meslek yaşam-
larının uygulamalarında farklı sorunlar 
üyelerimiz tarafından dile getiriliyor. İş 
yükünün, sağlık kurullarının,  silah ruh-
satı veya özürlü raporu vermenin zor-
lukları, görev tanımı dışı sınır aşan emri-
vaki görevler üç yıldır dile getirildi.

Bu yıl 45.UPK da Orada bir Uzman Var 
Uzakta Görev Grubu dertleşmedi, so-
runları iletmedi. Sorunlarla başa çıkma 
yolunu seçen üç arkadaşımızın yaratıcı 
buluşları aktarıldı. Size moderatörlüğü-
nü yaptığım bu toplantıyı kısaca aktar-
mak istiyorum. 

İlk konuşmacı Kozan Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamlamak üzere olan Ceren Göker “ışık hızında 
terapi” başlıklı sunumunda, şiddet gören ve tacize uğrayan kadınlarla maksimum 10 dakikalık görüşmelerde, şiddet 
öyküsünü atlamayıp, aktarılma ortamı oluşturan, acil müdahale yollarını açtığı vakaların öykülerini aktardı. Diğer ko-
nuşmacı Samsun Devlet Hastanesinde 15 yıldır uzman olarak çalışan Gülay Özdemir “poliklinikte bilişsel davranışçı 
terapi” konulu konuşmasında Obsesif  Kompulsif  Bozukluk, Panik Bozukluk ve Vaginusmus grubu sorunu olan 
kişilerde poliklinik öncesi yaptığı sabah gruplarını, psikolojik bilgilendirmeyi ve kaçınmayı azaltan farklı davranışları 
denemeye teşvik eden tedavilerini aktardı. 

Hakkari Devlet Hastanesi’nde Uzman olarak çalışan Dilek Yeşilbaş  “Bir Psikiyatristin Hakkari Güncesi”nde bir yıl-
dan kısa bir sürede diğer tanımlanmış görevlerinin arasında vakit açıp yaptığı cinsel tedavileri ve yörenin sosyal prob-
lemlerin çözümüne yönelik çalışmaları aktardı. Bu faaliyetler arasında Hakkarinin ilk kadın kongresini düzenlemekten, 
kadın ve çocukların kendilerini geliştirmesinin  yollarını açan çalışmalar  yer alıyor.

Tahmin edilebileceği gibi bu panelin izleyicilerinin önemli bir bölümü zorunlu hizmete aday olan arkadaşlarımız oluş-
turuyordu.  Umarız tartışmalar uzman oldukları anda kendilerini zorunlu görevleri için Türkiye’nin farklı yörelerinde 
bulacak olan diğer taze uzman arkadaşlara, onların hastalarına iyi gelecek çalışma yöntemleri bulması için model 
oluşturur.
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Kognitif ve Davranış Tedavileri Derneği (KDTD)  
2. Ulusal Kongresi  6-8 Kasım 2009 Tarihleri 
Arasında İstanbul’da Yapıldı 
■  Kognitif  Davranış Terapileri Derneği (KDTD)’nin  
düzenlediği  2nci Ulusal KDTD Kongresi  6-8 Kasım 
2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Kong-
reye ülkemizde  ruh sağlığı alanında çalışan profesyonelle-
rin ilgisi oldukça yoğundu. Yaklaşık 350 kişilik bir katılım-
la, kongrenin devam ettiği süre boyunca artan bir ilgiyle 
kongre tamamlandı.

Kongre programında 6 adet çalışma grubu, 4 adet uz-
manla buluşma, 6 konferans ve 12 panel ile oldukça zen-
gin bir bilimsel içerik katılımcılarla paylaşıldı. Özellikle 
kognitif-davranışçı terapi alanında son yıllarda öne çık-
maya başlayan ve  “üçüncü dalga” akımı olarak nitelen-
dirilen “diyalektik davranışçı terapi, metakognitif  terapi, 
farkındalık temelli terapiler “ gibi yaklaşımlar kongrede 
geniş yer buldu.  Kongre sonrasında katılımcılardan aldı-
ğımız geri bildirimler oldukça olumluydu.

2001 yılında dernek olarak Avrupa Davranış ve Kogni-
tif  Terapiler Birliği (EABCT) 31nci uluslararası kongresi 

Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur’un başkanlığında  İstanbul’da 
düzenlemiş ve bu kongre ardından düzenlenen birçok 
Avrupa kongresinde unutulmaz kongrelerden biri olarak 
anılmıştır. Bu kongreden 10 yıl sonra 2011 yılında bu kez 
bir dünya kongresi niteliği taşıyan 7nci Uluslarası Kognitif  
Terapiler (ICCP) kongresini İstanbul’da düzenleme onur 
ve görevi bir çok aday ülke arasında derneğimize verilmiş 
ve yine Prof. Sungur’un başkanlığı talep edilmiştir. Bu çok 
kapsamlı olacağını umduğumuz kongrenin hazırlıklarına 
geçen yıldan itibaren başlamış bulunuyoruz. 

Ülkemizde meslektaşlarımız arasında kognitif-davranış 
terapilerine yönelik artan ilgiyi görmekten KDTD yöne-
tim ve eğitim grubu olarak mutluluk duymaktayız.  Bu 
bağlamda Türkiye Psikiyatri Derneği ile ortak eğitim et-
kinliklerini önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilmesini 
umuyoruz.

Dr. Berk Murat Ergün
KDTD Yönetim Kurulu Üyesi

■  Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarının altıncısı  9-11 aralık 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Toplantılara çeşitli disiplinlerden 90’nın üzerinde uzman konuşmacı olarak katıldı. 250’nin üzerinde ise katılımcı yer 
aldı. Yabancı konukların çoğunluğunu Avrupa ülkelerinden katılanlar oluşturmaktaydı. Pakistan’dan gelen ve sunum 
yapan ruh sağlığı uzmanları ise Asya’nın yüzünü oluşturdular.

Toplantılar bu kez de Kocaeli Üniversitesi SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi, İstanbul üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikososyal Tedavi Programı, Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve 
Afet Bilimsel Çalışma Birimi, Türk Tabipleri Birliği, Norveç Tabipleri Birliği ve Türkiye İnsan hakları Vakfı 
tarafından düzenlenmiştir.

Gündelik hayatın travmaları konu başlığının işlendiği toplantılarda 4 konferans, 17 panel ve 7 çalışma grubuna yer ve-
rilmiştir. Edna Foa, Stuart Turner ve Susan Klein gibi ruhsal travma alanının önde gelen isimlerini dinlemek alanda 
çalışanlar için oldukça yararlı olmuştur. 

Yaklaşık üç gün boyunca canlı bir etkileşim ortamının yaratılması ise toplantıların belki de en önemli çıktısıdır.

Prof. Dr. Tamer Aker
Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları
Düzenleme Kurulu adına

Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarının Altıncısı   
9-11 Aralık 2009 Tari̇hi̇nde İstanbul’da Yapıldı
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■  XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), Türk Tabipleri 
Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tara-
fından, İzmir Tabip Odası ve Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğin-
de, 4-6 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Kurultay’a 
55 uzmanlık derneğini temsilen, değişik üniversite ve Sağlık Ba-
kanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan ve özel 
sektörde çalışan, 313 akademisyen, uzman ve asistan hekim 
katıldı.

Kurultayın ilk gününde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı salonlarında, uzmanlık derneklerinin temsilci-
lerinden toplam 138 kişinin katılımı ile altı çalışma grubunun 

TTB-UDEK VII. Genel Kurulu toplandı. Çalışma grupları toplan-
tılarda eylem planları gözden geçirilerek güncellendi ve hazırla-
nan raporlar ertesi gün Kurultay katılımcılarına sunuldu. Çalışma 
gruplarının adlarından ve hazırlanan raporların ana hatlarından 
bahsetmek gerekirse:

1-Etik Çalışma Grubu: Hekim Hakları ve Sorumluluğu Kılavu-
zu, Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis Kılavuzu, Yeni 
Tıp Teknolojileri - Nanoteknoloji Etik Kılavuzu gibi kılavuzların 
hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda bu raporların ba-
sımının yapılıp uzmanlık derneklerine iletilmesi talebi gündeme 
geldi.

4-6 Aralık 2009 tarihlerinde 15.Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Kültür Merkezin-
de yapıldı. “Tam gün/Kamu Hastane Birlikleri”, “Belgelendirme ve yeniden belgelendirme”, “Avrupa’da Uzmanlığın Yeterliliği”, 
“Nasıl Bir Uzmanlık Eğitimi”, “Hekimleri gündemindeki önemli bir sorun: Malpraktis”, “Derneklerin Eğitim Etkinlikleri”, “Uz-
man Hekim İnsangücü Planlaması” ve “Türkiye’de İlaç ve Teknoloji Politikası Nasıl Olmalıdır” gibi konu başlıklarının konuşulup 
tartışıldı. Kurultaya  230’u eğitici, 50’si  eğitim alan olmak üzere, 55 uzmanlık derneği temsilcileri ve 15 tabip odasının yönetici-
leri ve uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan meslektaşlarımızdan toplam 315 delegenin katıldı. Türkiye Psikiyatri Derneği adına 4 
Aralık’ta düzenlenen Çalışma gruplarına Dr. Halis Ulaş, Dr. Hamid Boztaş, Dr. Şebnem Pırıldar, Dr. Çağdaş Eker, Dr. Özen Önen 
Sertöz ve Dr. Ayşe Devrim Başterzi katılmıştır.

Meslektaşlarımızdan 2007-2009 UDEK Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel “Tam Gün Yasa Tasarısı ve Eğitime Olası Etkileri”, Uzm.Dr. 
Ceren Göker ise “ Uzmanlığa Geçiş ve Mecburi Hizmet” başlıklı konuşmaları yapmışlardır.

Kurultay sırasında 7 Kasım’da seçilen yeni TTB-UDEK yürütme kurulu ilk toplantısını yaparak TTB-UDEK Başkanlığına oybirli-
ğiyle Prof.Dr. İskender Sayek’i seçmiştir. Genel Sekreterlik görevi ise TTB Merkez Konseyi kararı gereği Doç. Dr. Dilek Aslan’a 
verilmiştir.

Ayşe Devrim Başterzi
TPD MYK Yeterlik Kurulu Temsilcisi

15. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 
4-6 Aralık 2009 Tarihleri Arasında İzmir’de  
Gerçekleştirildi
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XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), Türk Tabipleri Birliği Uz-
manlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından, İzmir Tabip 
Odası ve Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 4-6 Aralık 2009 tarihlerinde 
İzmir’de düzenlendi. Kurultaya 55 uzmanlık derneğini temsilen, değişik 
üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev 
yapan ve özel sektörde çalışan 313 akademisyen, uzman ve asistan he-
kim katıldı.

Kurultayın ilk gününde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana-
bilim Dalı salonlarında, TTB Çalışma Grupları VII. Genel Kurulu toplandı. 
Uzmanlık dernekleri temsilcisi 138 kişinin katılımı ile 6 Çalışma Grubu, 
eylem planlarını gözden geçirerek güncelledi ve hazırlanan raporlar ertesi 
gün Kurultay katılımcılarına sunuldu. Çalışma gruplarının hazırladığı ra-
porların ana hatları şu şekilde oluşturulmuştu: 

1- Etik Çalışma Grubu: “Hekim Hakları ve Sorumluluğu Kılavuzu”, 
“Tıbbi Hata - Malpraktis Kılavuzu” ve “Yeni Tıp Teknolojileri - Nanotek-
noloji Etik Kılavuzu” gibi kılavuzların hazırlanması ve derneklerle payla-
şılması kararlaştırıldı. 

2- Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Uzmanlık dernekleri-
nin toplum sağlığı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda 
var olan yapılanmanın desteklenmesi, ortak yapılan çalışmaların sayıca 
artırılması, ilgili sürecin dernekler aracılığı ile bütün üyelere aktarılması 
kararı alındı. 

3- Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: STE-
SMG kredilerinin derneklerin sorumluluğunda Yeterlik Kurullarınca yeni-
den belgelendirme sürecinde kullanılması ve atama, yükseltme kriterleri 
içinde yer alması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Sürekli Tıp Eğitimi 
etkinlikleri için uzmanlık dernekleri tarafından yapılacak olan kredilendir-
menin belgelendirilmesi ve denetimi için, teknolojik olanakların kullanıl-
masını da içeren öneriler tartışıldı.

4- Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu: Uzmanlık der-
neklerinin TTB ile işbirliği içerisinde, alanlarındaki insan gücü planlaması 
çalışmalarına başlamaları; bu çalışmalarda TTB’nin birikiminden ve Türk 
Cerrahi Derneği’nin konu ile ilgili yapmış olduğu özgün çalışmanın so-
nuçlarından yararlanılması kararlaştırıldı.

5- E-sağlık Çalışma Grubu: Sağlık bilişimi eğitiminin geliştirilmesi, 
sanal ortamdaki tıbbi bilgilerin doğruluğunun sağlanması, elektronik has-
ta dosyalarının mahremiyetinin korunması ve tele tıp ile ilgili çalışma ve 
düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı. E-sağlık çalışma grubu ilk Genel 
Kurul toplantısını gerçekleştirilmiş oldu.

6- İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: İlaç ve teknoloji konularında po-
litikalar geliştirilmesi, bağımsız bilgi kaynaklarının oluşturulması, tedavi 
tebliğlerine ilişkin çalışmalar yapılması ve tedaviye ulaşımı olumsuz etki-
leyen konulara müdahale edilmesi kararlaştırıldı. İlaç ve Teknoloji Çalışma 
Grubu ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiş oldu..

XV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

4-6 Aralık 2009

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir

2-Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Uzmanlık 
Dernekleri’nin toplum sağlığı ile ilgili sorumluluklarını yerine 
getirmeleri konusunda var olan yapılanmanın desteklenmesi, 
ortak yapılan çalışmaların sayıca artırılması, ilgili sürecin der-
nekler aracılığı ile bütün üyelere aktarılmasının sağlanması ko-
nularında karar alındı.

3-Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: 
Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinin, Uzmanlık Dernekleri tara-
fından düzenli olarak kredilendirilmesi, kredilendirmenin ser-
tifikasyon ve akreditasyon süreçlerinde önem kazanması ka-
rarlaştırıldı.

4-Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu: Uzmanlık 
Dernekleri’nin TTB ile birlikte işbirliği içerisinde, alanlarındaki 
insan gücü planlamasına başlamaları, bu konuda TTB’nin biri-
kimi ve Türk Cerrahi Derneği’nin konu ile ilgili yapmış olduğu 
özgün çalışmanın sonuçlarından yararlanılması kararlaştırıldı.

5-E-sağlık Çalışma Grubu: Sağlık bilişimi eğitiminin geliştiril-
mesi, sanal ortamdaki tıbbi bilgilerin doğruluğunun sağlanması, 
elektronik hasta dosyalarının mahremiyetinin korunması ve tele 
tıp ile ilgili düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı. E-sağlık ça-
lışma grubu ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiştir.

6-İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: İlaç ve teknoloji konuların-
da politikalar geliştirmek, bağımsız bilgi kaynakları oluşturmak, 
tedavi tebliğlerine ilişkin çalışmalar yapmak ve tedaviye ulaşımı 

olumsuz etkileyen konularda müdahale etmek kararlaştırıldı. 
İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu ilk Genel Kurul toplantısını ger-
çekleştirmiştir.

Ayrıca aynı gün içerisinde bir başka salonda, Uzmanlık Der-
nekleri Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) temsilcileri bir 
toplantı gerçekleştirildi. TTB-UDEK ile ATUB arasında yürütü-
len işbirliği konusu dernek temsilcileri ile paylaşıldı, bu işbir-
liğinde uzmanlık dernekleri düzeyinde etkileşimin sağlanması 
kararlaştırıldı.

Kurultayın ikinci günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kayıt ve açılış konuşmalarından 
sonra, sabah oturumlarında iki panel, öğleden sonra ise bir pa-
nel ile Kurultay’ a devam edildi. Panellerde işlenen temel konu-
lar “Tam Gün Yasa Tasarısı”, “Tıpta Uzmanlıkta Yeterlik” ve “İlaç 
ve İlaç Teknolojisi” konuları oldu. İkinci Kurultay günü, katılım-
cıların ve konuşmacıların beraber katıldığı kurultay kokteyli ile 
son buldu.

Kurultayın üçüncü ve son günü, aynı merkezde toplanıldı, ger-
çekleştirilen toplam dört panelde malpraktis, insan gücü planla-
ması, sürekli tıp eğitimi konuları işlendi. Son panelde TTB Asis-
tan Hekimler Konseyi (AHEK) üyelerine söz verildi. XV. TUEK 
günün sonunda geleneksel toplu fotoğraf çekiminden sonra 
sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi. 16. TUEK, Aralık 
2010’da İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
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Ayrıca, aynı gün içerisinde, uzmanlık derneklerinin Avrupa Tıp Uz-
manları Birliği (ATUB) temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti-
rildi. TTB-UDEK ile ATUB arasında yürütülen işbirliği dernek temsilcileri 
ile paylaşıldı ve bu işbirliğinde uzmanlık dernekleri düzeyinde etkileşimin 
sağlanması kararlaştırıldı. 

Kurultayın ikinci ve üçüncü günündeki etkinlikler Ege Üniversitesi Ata-
türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kayıt ve açılış konuşmalarından 
sonra, sabah oturumlarında iki panel, öğleden sonra ise bir panel ile Ku-
rultaya devam edildi. Panellerde işlenen temel konular “Tam Gün Yasa 
Tasarısı”, “Tıpta Uzmanlıkta Yeterlik” ve “İlaç ve İlaç Teknolojisi” idi. Ku-
rultayın ikinci günü, katılımcıların ve konuşmacıların beraber katıldığı bir 
kokteyli ile son buldu.

Kurultayın üçüncü gününde gerçekleştirilen toplam dört panelde malp-
raktis, insan gücü planlaması, sürekli tıp eğitimi konuları işlendi. Son 
panelde TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu (AHEK) üyelerine söz ve-
rildi. XV. TUEK, gün sonunda geleneksel toplu fotoğraf çekiminden sonra 
aşağıdaki sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi:

I. Tıpta Uzmanlık Eğitimi mevcut çalışma düzeni ve özlük 
haklarından nasıl etkileniyor? Tam Gün Yasa Tasarısı yasalla-
şırsa, Tıpta Uzmanlık Eğitimini nasıl etkiler?

1.  Rekabet ortamında performans temelli ücretlendirmeye, kamu ya 
da özelde giderek kötüleşen koşullarda, sözleşmeli olarak ve uzun 
süreli mesai dışı çalışmaya dayalı bir çalışma düzeni kabul edile-
mez.

2.  Hekimlerin özlük hakları sadece ücretlendirme ile sınırlandırılma-
malı; yaşama ve çalışma koşullarının düzeltilmesini, iyi eğitim 
almayı, demokratik haklar ve örgütlenme hakkının korunmasını 
içeren bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir.

3.  Özlük hakkı olarak çalışma süresinin normalleştirilmesi ve günde 
8 saat çalışma talebi, sadece hekimler için değil, aynı zamanda 
toplumun sağlık hakkı için de  savunulmalıdır.

4.  Sağlık çalışanları arasında ekip çalışması ve dayanışma duygu-
sunun hakim olduğu, liyakat ve niteliğin öne çıkarıldığı bir ortam 
oluşturulmalıdır.

5.  Tıpta uzmanlık derneklerinin büyük bir çoğunluğu ve tabip odala-
rının tamamına yakını, Kamu Hastane Birlikleri ve Tam Gün yasa 
tasarılarına karşıdır. Söz konusu yasa tasarıları sağlık çalışanlarının 
özlük hakları açısından herhangi bir kazanım getirmemekte, aksine 
önemli kayıplara neden olmaktadır. 

6.  Tam Gün Yasa Tasarısının, TTB’nin yıllardır savunduğu “Tam Süreli 
Çalışma” ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu yasa bir kandırmacadır. Bu yasa 
taslağı ile, halka vaat edildiğinin aksine, sağlık hizmetleri açısından 
köklü bir iyileştirmenin olması söz konusu değildir. 

7.  Tam Gün Yasa Tasarısı yasallaşırsa, uzmanlık eğitiminde beceri 
kazandırmaya, hasta başı ve kuramsal eğitime ve sürekli tıp eği-
timine ayrılan süre azalacak, dolayısıyla eğitim olumsuz etkilene-
cektir. 

8.  Bu yasa tasarısının mevcut haliyle üniversite hastaneleri için ağır 
ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı açıktır.

9.  Hükümetin bu yasa tasarısında açıkladığı yüksek ücretlendirme 
gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı 
alternatif Tam Süre Yasa Tasarısı Taslağı bütün sağlık çalışanlarının 
ücretlerinin düzeltilmesi ve daha iyi çalışma ve eğitim koşullarının 
sağlanması açısından değerlendirmeye alınmalıdır. Somut örneği-
ni  Aile Hekimliği Sistemine geçilen illerde gördüğümüz aile mer-

kezi bütçeden ödeme, aile hekimleri dışındaki diğer hekimlere de 
yapılabilir.

II. Tıpta Uzmanlıkta Ulusal Yeterlik 

10. Yeterlik, uzmanlık eğitiminin kalitesi ve standardizasyonu için vaz-
geçilmez bir ölçüttür.

11. Yeterlik sınavı yapan uzmanlık derneklerinin sayısının artırılması 
ve sınavların ölçme kalitesinin güçlendirilmesi gelecek için temel 
hedeflerdir.

12. Yeterlik, uzmanlık eğitimini bütünleyici bir süreç olmalıdır. Dernek-
lerin Yeterlik Kurulları, uzmanlık eğitiminin her aşamasında etkin 
olarak yer almalıdır.

13. Sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılım, önemli bir yeterlik ölçütü 
olarak kabul edilmelidir.

14. Yeniden belgelendirme mutlaka yapılandırılması gereken bir hedef 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

15. Derneklerin Yeterlik Kurulları uluslararası düzeydeki ilişkilerini güç-
lendirmeli ve yeterlik belgelerinin yurtdışında da kabul edilmesi 
için gerekli çabayı göstermelidirler.

III. Türkiye’de İlaç ve İlaç Teknolojisi

16. Türkiye’deki ilaç sektöründeki gelişim, bu alandaki küreselleşme 
ile uyum içindedir. Bu küreselleşmenin özgün örnekleri arasında, 
çokuluslu ilaç sanayi başta gelmektedir. 

17. Türkiye’de ulusal bir ilaç politikasının oluşturulması konusunda, 
güçlü ve kararlı bir stratejik plan yoktur. İlaç ve ilaç teknolojisi ko-
nularında standartları belirleyecek, denetimi sağlayacak bağımsız 
bir kurum oluşturulmalıdır.

18. Kamu ihale yasası, sağlık hizmetlerinin güncel durumu dikkate 
alınarak, bu alana uygun biçimde yeniden düzenlenmelidir.

19. Eşdeğer ilaç uygulamasının bilimsel temellerle yapılandırılmasının 
yanı sıra, kalite güvencesi de göz önünde tutulmalıdır. 

 

IV. Hekimlik Alanında Malpraktis

20. Tıbbi bir hatanın hekim hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı 
konusunda karar verilirken en önemli etkenin bilirkişi görüşü olması 
nedeniyle, hem kurumsal, hem de bireysel bilirkişilik yönünden bir 
standardizasyonun sağlanması ve bilirkişi seçiminde niteliğin artı-
rılması için uzmanlık derneklerine önemli bir görev düşmektedir.

21. Yeni gelişmekte olan sağlık hukukunun ana ilgi alanının, tazminat ve 
sorumluluk hukukundan uzaklaştırılması gerekmektedir. Aksi halde 
tarafların işbirliğinden çok, saldırı ve savunma pozisyonları almala-
rı, sağlık hizmetlerinin hantal ve pahalı biçimde sunulması ve bire-
yin ya da toplumun sağlık hakkının zarar görmesi kaçınılmazdır.

22. Mesleki sorumluluk sigortası yoluyla hekimlerin sigortalanması, 
hata ve zararı azaltmaya yönelik değildir. Hizmet kaynaklı tüm 
zararların, malpraktis veya komplikasyon ayırımı yapılmadan, 
kamusal bir fonla tazmin edilmesi, bireyi suçlamak yerine, zara-
rın oluşum sürecine odaklanılması, hataların bildirilmesini teşvik 
eden düzenlemeler yapılması, eğitim gereksinimlerinin güncel ve 
bilimsel karşılanması, uygun koşullar ve alt yapının sağlanması 
temel yaklaşım olmalıdır.
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V. Uzman Hekim İnsangücü Planlaması

23. Sağlık düzeyini belirleyen temel değişken hekim sayısı değil, top-
lumun gelir düzeyi ve gelir dağılımı başta olmak üzere sosyoeko-
nomik değişkenlerdir. Türkiye’de hekim sayısı ile ilgili temel sorun 
sayısal yeterlilik değildir. Hekim emek gücü ile ilgili temel sorunlar 
dağılım dengesizlikleri ve istihdam normlarındaki değişimdir.

24. Tıp fakültelerinin öğrenci kontenjanı belirlenirken, Tıp Fakülteleri 
ve TTB gibi ilgili tarafların görüşleri de alınmalıdır.

25. Ülkemizde sağlık alanında merkezi planlamada kullanılmak üzere 
işyükü ve işgücü hesaplama çalışmalarına gerek vardır. Bu çalış-
maların ulusal sağlık otoritesi tarafından dikkate alınması gerek-
mektedir.

26. Herhangi bir uzmanlık dalında üretilen sağlık hizmetinin niteliğini 
ve niceliğini artırmak için gerekli alt yapının sağlanması ve he-
kimlerin çağdaş koşullarda, kendilerinin ve hastaların güvenliğini 
tehlikeye atmadan çalışmaları vazgeçilmez bir koşul olmalıdır.

27. Herhangi bir uzmanlık alanında hekim işgücü planlanması yapılır-
ken, paydaş olan diğer uzmanlık alanlarında ve birinci basamak-
ta, hekim işgücü ile birlikte yardımcı personelin durumu da göz 
önünde tutulmalıdır.

VI. Tıpta Uzmanlık Derneklerinin Eğitim Etkinlikleri

28. Tıp alanında eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi sırasında, endüst-
ri ile ilişkilerde sponsorluk ve çıkar çatışması konuları tartışılmalı 
ve eğitim etkinliğinin etik boyutu şeffaflık, yandaş olmama, ulaşı-
labilirlik ve sürdürebilirlik gibi özellikler üzerinden değerlendirilme-
lidir. Uzmanlık dernekleri, kongre konuşmacılarından, eğer varsa, 
endüstri ile çıkar ilişkilerini bildirmelerini istemelidir. 

29. Bilimsel etkinliklerin kendi kendini finanse eden bir yapıya kavuş-
ması için çaba harcanmalıdır.

30. Sürekli tıp eğitimi / sürekli mesleki gelişim (STE/SMG) etkinlik-
lerinde değerlendirme önemli bir süreçtir. Değerlendirme etkinlik 
planlaması sırasında düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir. Değişik 
biçimlerde yapılan değerlendirmeler arasında, çıktı temelli değer-
lendirmeye ayrı bir önem ve öncelik verilmelidir. STE/SMG etkin-
liği, hekimlik uygulamalarına ve toplum sağlığına katkı sunacak 
bir değişimi sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Etkinlikler belli bir 
amaç ve hedefe göre yapılmalı, eğitim süreci ve değerlendirme de 
bununla uyumlu olmalıdır.

VII. Asistanlar Gözüyle Tıpta Uzmanlık Eğitimi

31. Ülkemizde uygulanmakta olan tıpta uzmanlık eğitiminin standar-
dizasyonu, çekirdek eğitim programı ve değerlendirmelerinin ni-
teliğinin artırılması, asistan hekimlerin nöbet, çalışma ortamı ve 
özlük haklarının düzenlenmesi yönünde gerekli çalışmalar yapıl-
malıdır.

32. TUEK çalışmalarına asistan hekimlerin daha fazla ve aktif katılma-
ları sağlanmalıdır.

33. Asistan hekimlerin, eğitim ve özlük hakları için demokratik ör-
gütlenmelerini güçlü bir şekilde oluşturmaları, tabip odaları ve 
uzmanlık dernekleri içerisinde aktif olarak görev almaları için ça-
lışılmalıdır.

34 Asistan hekimlerin haftalık çalışma saati 56 saati, toplam nöbet 
süresi aylık 80 saati geçmemeli; nöbet sonrası kesintisiz 11 saat-
lik nöbet izni verilmelidir. Her türlü fazla çalışma tam olarak ücret-
lendirilmeli ve yasal dayanağa bağlı olarak ödenmelidir.

35. Tıp eğitiminde standardizasyona gidilmeli, uzmanlık eğitiminde 
denklik sağlanıncaya kadar, eğitim hastaneleri arasında eğitimin 
esas alınması koşuluyla afiliasyon desteklenmelidir. 

36. Mecburi hizmet, hekim dağılımını düzeltecek bir uygulama değil-
dir; bir an önce kaldırılmalıdır. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ASİSTAN HEKİMLER EŞGÜDÜM KURULU BİLDİRGESİ

Hükümetin uygulamaya koyduğu “sağlık reform”ları tıp ve uzmanlık eğitimini derinden etkilemekle kalmamış, ülkemizde nitelikli hekimlik 
yapmayı da neredeyse imkansız hale getirmiştir. Performansa dayalı ücretlendirme, Genel Sağlık Sigortası (GSS) gibi uygulamalar sonucunda 
hastaneler birer işletmeye, başhekimler işletmeciye, hekimler iş güvencesiz işçilere, hastalar müşteriye, sağlık ise alınır satılır bir mala dönüş-
müştür. Bu uygulamalar derhal durdurulmalıdır.

Asistan hekim tanımı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü ile, emek sömürüsü engellenecek şekilde ve eğitim-hizmet dengesi gözetilerek yapıl-
malıdır.

Asistanların kendi eğitimleriyle ilgili tüm süreçlere aktif katılımı sağlanmalıdır.
Haftalık çalışma saati 56 saati, toplam nöbet süresi aylık 80 saati geçmemeli, nöbet sonrası kesintisiz 11 saatlik nöbet izni olmalıdır. Her türlü 

fazla çalışma tam olarak ücretlendirilmeli ve yasal dayanağa bağlı olarak ödenmelidir.
Tıp eğitiminde standardizasyona gidilmeli, denklik sağlanıncaya dek eğitim hastanesi-üniversite hastanesi arasında afiliasyon desteklenme-

lidir. 
Tıpta uzmanlık eğitimini geri sıralara öteleyen performans ve döner sermaye uygulaması kaldırılmalı, yerine güvenceli ve insanca yaşayacak, 

emekliliğe yansıyacak şekilde gelir uygulaması getirilmelidir. 
 Hükümet yetkilileri tarafından GSS sisteminin hatalarının sorumlusu gibi gösterilen hekimler, özellikle mecburi hizmet sırasında karşılaşacak-

ları malpraktis davalarına karşı eğitilmelidir.
 Uzmanlık belgelerinin gasp edilmesi insan haklarına aykırıdır, mecburi hizmet uygulaması en kısa zamanda kaldırılmalıdır. Gerekli düzenle-

meler yapılana kadar SB hastanelerinde olduğu gibi üniversite hastanelerinden uzmanlığını alan hekimler atanana kadar kurumunda çalışmaya 
devam etmelidir.

Yabancı uyruklu asistan hekimlerin maaş, sosyal güvence, örgütlenme ve temsil hakkı vb her alanda TC uyruklu hekimlerle, eşit hak ve 
koşullarda yaşamaya hakları vardır.
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ANKARA PRATİSYEN HEKİM EĞİTİM GÜNLERİ-II
BİRİNCİ BASAMAKTA RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

12-13 ŞUBAT 2010

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

12 Şubat 2009, Cuma

11.30-12.15 Kayıt

12.15-12.30 Açılış Konuşmaları:
PHD Ankara Şube Başkanı
TPD Genel Sekreteri

12.30-14.30 Panel 1: Birinci Basamakta Depresyona Yaklaşım
Panel Başkanları: Doç. Dr. Haluk ÖZBAY, Dr.Aytuğ BALCIOĞLU

Toplum Sağlığı Açısından Depresyonun Önemi Doç. Dr. Burhanettin KAYA 
Depresyon Nedir, Nasıl Oluşur, Nasıl Tanınır? Yrd. Doç. Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ Kadınlarda  
ve Yaşlılarda Depresyon Yrd. Doç. Dr.Özlem ERDEN AKI
Depresyon Tedavisinde Güncel Gelişmeler Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL

14.30-14.45 Ara

14.45-16.45 Panel 2: Birinci Basamakta Anksiyeteye Yaklaşım
Panel Başkanları:  Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL, Dr. Kurtuluş ARIKÖK

Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler  Prof. Dr. Cengiz Kılıç
Yaygın Anksiyete ve Panik Bozukluğu Doç. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
Obsesif Kompulsif Bozukluk, Doç. Dr. Vesile ŞENTÜRK
Akut Stres-Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Uz. Dr. Sezai BERBER

16.45-17.00 Ara

17.00-17.45 Konferans 1: Psikiyatrik Aciller Doç. Dr. Haldun SOYGÜR

13 Şubat 2009, Cumartesi

09.00-09.45 Konferans 2: Şizofreni’de Önyargılar ve Gerçekler Prof. Dr. Selçuk CANDANSAYAR 

09.45-12.00 Çalışma Grupları:
Sınav Stresi ile Başa Çıkma Doç. Dr. Burhanettin KAYA
İletişim Becerileri, , Doç. Dr. Figen ŞAHİN
İlaç Tedavisi, Birinci Basamakta Hangi Durumlarda Hangi Antidepresan Prof. Dr. Nevzat Yüksel

12.00-13.00 Yemek

13.00-15.00 Panel 3: Birinci Basamakta Özel Gruplarda Ruhsal Bozukluklara Yaklaşım
Panel Başkanları: Doç . Dr. Burhanettin KAYA, Dr. Ekrem KUTBAY

Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar ve DEHB, Prof. Dr. Elvan İŞERİ
Yetişkinlerde Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Sendromu, Doç. Dr. Bedriye ÖNCÜ
Hekimin ölüm ve yas karşısındaki tutumu Uz. Dr. Sezai BERBER 
Cinsel İşlev Bozuklukları, Doç. Dr. Cebrail KISA

15.00-15.15 Ara

15.15-17.15 Panel 4: Birinci Basamakta Sık Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar 
Panel Başkanları: Doç. Dr. Haldun Soygür, Dr. Özlem COŞKUN 

Alkol ve Madde Bağımlılığı, Doç. Dr. İnci ÖZGÜR İLHAN
Yeme Bozuklukları, Uzm. Dr. Özge YENİER DUMAN 
Uyku Bozuklukları, Yrd. Doç. Dr. Levent Sütçügil
Somatizasyon-Bedenselleştirme, Doç. Dr. Nilgün TAŞKINTUNA

17.15-17.30 Değerlendirme-Kapanış
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TTB-UDEK 30. Genel Kurulu, 56 TTB-UDEK delegesinin ka-
tılımı ile 07 Kasım 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 1 numaralı salonunda yapıldı. Genel Kurul açılışını 
TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel yaptı. Divan başkanlığına Dr. 
Haluk Eraksoy seçildi.  

TTB Merkez Konseyi adına konuşan Dr. İskender Sayek önü-
müzdeki dönemde TTB-UDEK’e çok daha fazla iş düşeceğini, 
uzmanlık derneklerinin eşgüdümünün önemini ve birlikte ça-
lışmanın getirdiği güçbirliği ile uzmanlık eğitimine karşı siyasi 
otoritenin aldığı tek yanlı kararlara karşı daha güçlü bir duruş 
sergileyebileceğimizi söyleyerek genel kurulun başarılı geçme-
sini diledi.

Daha sonra  TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Raşit Tükel 
ve TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt 2007-2009 döne-
mi çalışma raporunu sundu. Bu dönemde;

XIII. ve XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın (TUEK) dü-• 
zenlendiğini ve XV. TUEK programının oluşturulduğunu, 

Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı’nın yapıl-• 
dığını, 

29. TTB-UDEK Genel Kurulunun gerçekleştirildiğini, • 

4. ve 5. Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Genel Kurulunun ya-• 
pılmasının sağlandığını,

III, IV. ve V. UYEK Çalıştayının düzenlenmesi çalışmalarına • 
etkin katılındığını, 

Tıp Eğitiminde Kriz Çalıştayı’nda alınan kararların dernekle-• 
re duyurulduğunu, 

Uzmanlık Eğitiminde Kriz Çalıştayı’nın düzenlenerek yeni • 
eğitim hastaneleri açılmasının belli standartlar altında yapıl-
masının önemine değinildiğini, 

TTB-UDEK Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu toplantıları-• 
nın planlandığını, 

TTB-UDEK Çalışma Gruplarının eşgüdümü, eylem planları-• 
nın güncellenerek yürürlüğe konduğunu, 

TTB-UDEK “İlaç ve Teknoloji” ve “E-Sağlık” Çalışma Grup-• 
larının kurulduğunu, 

Dernekler arasında uzmanlık alanlarıyla ilgili anlaşmazlık-• 
ları çözmek amacıyla “Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu” 
toplantılarının yapıldığını, 

TTB-UDEK’e Üyelik Ölçütleri’nin bazı maddelerinde deği-• 
şiklik yapıldığını,

Uzmanlık alanları Yeterlik Kurulları tarafından akreditasyon • 
çalışmaları kapsamında yapılan birim ziyaret programlarına 
katılındığını, 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hakkında görüş oluştu-• 
rulduğunu, 

Uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda basın açıklamaları ya-• 
pıldığını, 

Uzmanlık dernekleri ile birlikte gündemli toplantılar yapıl-• 
dığını, 

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) Sonbahar Genel • 
Kurulu’nun İstanbul’da yapılmasının sağlandığını ve buna ev 
sahipliği yapıldığını,

74 Uzmanlık Derneğinin ve 64 tabip odasının  katılımıy-• 
la tam gün ve kamu hastaneleri birliği yasa tasarılarına ve 
SDP’nın olumsuz etkilerine karşı hekimler uyarıyor başlığıy-
la gazete ilanı verilmesinin sağlandığını,

18 Ekim Sağlık Hakkı Mitingine uzmanlık dernekleri ile bir-• 
likte katılım sağlandığını, 

UDEK Bülteni’nin 3. ve 4. sayılarının yayımlandığını ve • 
UDEK E-Bülten’in aylık çıkarılmasına devam edildiğini,

Web sayfasının yeniden düzenlenmesi ve dernek bilgilerinin • 
güncelleştirilmesine hız verildiğini bildirerek emeği geçen 
herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

TTB-UDEK saymanı Dr. Önder Okay mali raporu sundu. 2010-
2011 dönemi için üyelik aidatlarının dernek üye başına 3 TL 

TTB-UDEK Seçimli 30. Genel Kurulu Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (TTB-UDEK)  
30. Seçimli  Genel Kurulu 7 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da yapıldı.
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olması genel kurulun oyuna sunuldu, oy çokluğu ile aidatların 3 
TL olması kabul edildi. 

ATUB’un genel kurul toplantılarının bu yıl TTB-UDEK ev sa-
hipliğinde İstanbul’da yapılmasının önemi ATUB başkanı Dr. 
Zlatko Fras’ın şu sözleri ile ifade edildi:. “Bu toplantının ATUB 
tarihinde ikinci kez bir asil üye ülke dışında yapılmasına şahit 
oluyoruz. Türkiye’nin bu toplantılara talip olmasını kabul etme-
miz ve Türkiye’ye gelmemiz TTB’nin son yıllarda çalışmalarımıza 
aktif olarak katılarak gösterdiği çaba ve uyuma verilen bir destek 
olarak değerlendirilmelidir. Türkiye’nin aramızda yıllardır ortak 
sorunlarımıza çözüm ararken bizlerle birlikte çalışması, bizlerin 
bu toplantıyı İstanbul’da düzenleyerek bu çalışmaları ödüllen-
dirilmemizin ve Türk meslektaşlarımız ile dayanışmamızın bir 
göstergesidir”

Yine genel kurulda TTB UDEK görüşü olarak ATUB içerisindeki 
tüm kurullarda olduğu gibi ECAMSQ içerisinde de devlet kuru-

luşlarının sivil toplum örgütlerinin varlıklarına ve etkinliklerine 
tehdit oluşturacak şekilde yer almaması gerektiğini belirten bir 
görüş iletildiğini ve bu görüşümüz ile birlikte yurdumuzda Sağ-
lık Bakanlığının profesyonel kuruluşların (sivil toplum örgütleri 
olan TTB ve uzmanlık dernekleri) uzmanlık alanındaki çalışma 
ve görüşlerini göz önüne almadan bu alandaki olumsuz geliş-
melere neden olan tekelini kınayan bir görüşümüzün ATUB ge-
nel kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildiğini bildirdi.

Gündemin seçim maddesi olan on ikinci maddesinde 2009-
2011 dönemi TTB-UDEK Yürütme Kurulu, TTB-UDEK Genel 
Sekreteri ve ATUB TTB Temsilciliği seçimlerine geçildi. Yapılan 
seçimler sonucunda, 2009-2011 Dönemi TTB-UDEK Yürütme 
Kurulu üyeliklerine Dr. İskender Sayek, Dr. Umut Akyol, Dr. 
Mustafa Ünlü, Dr. Figen Özgür, Dr. Süleyman Özyalçın, Dr. 
Mehmet Demirhan, Dr. Ersin Yarış ve Dr. Önder Okay; TTB-
UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğine Dr. Dilek Aslan, 
ATUB TTB temsilciliğine Dr. Umut Akyol seçildiler. 

TPD’nin şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası tarafından Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Dr. …’a para cezası verildi
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. … ilgili olarak mesleki sınır ihlali nedeniyle 
Ankara Tabip Odasına hakkında iletilmiş olan 29.12.2008 tarihli şikayet üzerine sonuçlanan soruşturma neticesinde; 
Ankara Tabip Odası tarafından Dr. …’ın TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g maddesi gereğince “Alt Sınırdan Para Cezası” ile 
cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ruhsal Hastalıkların Tedavisinde Yetkili ve Uzman Olmadığı Halde Bu Konuda 
Faaliyet Gösteren Bir Pratisyen Hekime Para Cezası Verildi
29 Aralık 2009 tarihinde Dr. …’nın ruhsal hastalıkların tedavisinde  yetkili ve uzman olmadığı halde …Tıp Merkezi adıyla 
bu konuda faaliyet göstermesi ve tabelasında ve web sayfasında bu faaliyetlere yer vermesi nedeniyle Sağlık Bakanlığına 
yaptığımız şikayet sonucunda adı geçen kişi Sağlık Bakanlığının 24 05 2007 tarih ve 11109 sayılı Reklam ve İlanlarla ilgili 
yazısı doğrultusunda Ankara Valiliği tarafından 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 24. 
Maddesine göre reklam yasağına uymaması nedeniyle, aynı kanunun 27. Maddesi uyarınca, “100 (yüz) Türk Lirası” idari 
para cezası ,  ve yine aynı kanun hükümleri uyarınca “999 (Dokuzyüzdoksansokuz) Türk Lirası” olmak üzere iki ayrı idari 
para cezası ile cezalandırılmıştır. Bu konu ile ilgili hukuksal  girişimlerimiz sürmektedir
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SOLDAN SAĞA
1-  Psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan Avusturyalı nörolog… 

Suudi Arabistan’ın plaka işareti.
2-  Yunan mitolojisinde aşk tanrısı… Otomobilin ön düzen-

inde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak 
kullanılan küre biçimindeki parça... Okyanusların çok derin 
kesimine verilen ad.

3-  Gemileri farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak 
için yapılmış ara havuz… Bir şeyi unutmamak için parmağa 
bağlanan iplik.

4-  Plazma sıvısının deri altı dokusuna ve seroz zarlara yaygın 
biçimde sızması… Para karşılığında yemek yenilen yer…

5-  “--- Sevgilim”, Alain Resnais’in unutulmaz filmi… Eskiden 
Baltık Denizi kıyısında bir liman.

6-  Bugünkü Orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar 
arasında yaşamış bir Orta Amerika halkı.

7-  Türk Malı anlamında kısaltma… Uyurgezer anlamında 
kullanılan eski sözcük.

8-  Köpek ve ineklere yedirmek için un ve kepekle hazırlanan 
yiyecek… Budun ön kısmından elde edilen ve kızartmaya 
elverişli olan dana eti... Derviş selamı.

9-  Köpek… Tıpta “öldürücü doz” anlamında kullanılan 
kısaltma… Hem et hem de otla beslenen canlı.

10- “Kadının --- yok”, Duygu Asena’nın sinemaya da aktarılan 
ünlü kitabı… Endonezya’da ada (aynı zamanda piliç et-
inden yapılan lezzetli bir yemek).

11- Fethiye ve kaş arasında yer alan, uzun kumsalı ve Noel 
Baba’nın doğum yeri olarak bilinmesiyle ünlü antik kent… 
“At martiniyi de --- Hasan” (Drama köprüsü adlı türküden).

12- “Seni düşünürken/Bir çakıl taşı ---- içimde/Bir kuş gelir 
yüreğimin ucuna konar”, B. Rahmi Eyüboğlu… Bir tür taze 
ve tuzsuz peynir.

13- Hindistan’da ipek ve bitkisel elyaf  karışımından dokunan 
kumaş… Yunanca’da “karşılık, menfaat ya da herhangi bir 
cinsel dürtü gözetmeyen aşk” anlamına gelen sözcük.

14- Kadastro haritalarında parseller topluluğu… Hamsig-
illerden eti lezzetli bir balık.

15- Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü… Bir işi 
yapmak,bir eyleme geçmek için duyulan güçlü istek.

YUKARIDAN AŞAĞI
1-  Genelde melankolik eserleriyle tanınan, ünlü Klasik Türk  

Müziği bestecisi.
2-  Bir eser oluşturulurken ya da yaşam biçimlendirilirken 

ironik unsurların ön planda tutulması… Un, et ve bamya ile 
yapılan bir yemek.

3-  Çim motoruyla çalışan, tek kişilik, dört tekerlekli küçük 
yarış arabası… 1942 de Çanakkale Boğazı açıklarında batan 
ve 39 kişilik mürettebatın tümü ölen denizaltımız.

4-  Multipl Sklerozun kısaltması… “Avatar” adlı filmde de 
oynayan ABD’li kadın aktrist.

5-  Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat et-
meme… Tunus’un plaka imi.

6-  Bazı dillerde numaranın kısa yazılışı… Yelkenli gemilerde, 
gabya çarmıklarını ana direğe bağlayan kısa çarmıklar… 
Yeni Zelanda’da nehir.

7-  Bir nota… “Kızıl ---“, Kamboçya’da gerilla savaşıyla 
iktidarı ele geçirerek 1975-79 arasında ülkeyi yöneten 
radikal hareket... Bir renk.

8-  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (kısaltma)… “Cahit ---“, 
Kendi adıyla bilinen teoremleriyle tanınan ünlü matema-
tikçimiz (1910-1997)… Rusça ve Bulgarcada yönetim 
birimi, eyalet anlamında sözcük.

9-  Kamboçya’nın para birimi… Miyokardın kontraksiyon 
gücünü artıran kimyasal ajanlara verilen ad.

10- Kolera hastalığına yol açan bir mikrop çeşidi… Sinema 
makinesi ve renkli fotoğrafı bulan Louis ve Auguste önadlı 
Fransız kardeşlerin soyadı.

11- Dijital sertifikaları oluşturmada, yaymada, sıkıştırmada, 
açmada vs. kullanılabilen java tabanlı bir kullanıcı arayüz 
programı.

12- Mermerin yüzeyindeki çizgiler... “Vuslat --- oldun ise, bu 
dert ile firak nedir/Dostu yakın gördün ise, bu baktığın ırak 
nedir”, Yunus Emre.

13- Tümörler için iyi huylu anlamında kullanılan tıp terimi.
14- Bir nota... Türkiye Cumhuriyeti kısaltması… Trabzon’un 

Sürmene ilçesine özgü, ekşimsi tadı olan bir cins peynir.
15- Üzüm veren bitki… Aldırış etme, önem verme.

Hazırlayan: 

Prof. Dr. Kemalettin ACAR*

*Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Denizli
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1 M A Z H A R O S M A N Z A T

2 E K E T U L Y U M P Ü R E

3 H A Y M O R A V İ Y O L A

4 M İ T O M A N İ K A L B U R

5 E T İ K L Z H Ş A İ R E

6 T N A F İ A A L A N Y A

7 B A S Ö Z P E Ş İ N D E I

8 A H M E T M İ T H A T T İ R

9 Y U N R N O A I R L A

10 D R A A K Ş A

11 A A R H Ü S S İ T

12 R A M A B İ L E

13 M O R E L A E R

14 S E B R A S E R O

15 A V N İ A K E R M

Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü
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•  01-04 Şubat 2010, The 2nd International 
Conference on Drug Discovery and 
Therapy (2nd ICDDT 2010), Dubai, 
Birleşik Arap Emirlikleri.   
www.icddt-grprco.com

•  27 Şubat-02 Mart 2010, 18th European 
Congress of Psychiatry, “Improve the 
Quality of Psychiatric  Research and 
Treatment in Europe”, Münih,  
Almanya.     
www.kenes.com/epa

•  11-14 Mart 2010, Psikofarmakoloji 
Tedavi Güncellemesi 2010, Susesi Hotel, 
Belek, Antalya.   
www.psikofarmakoloji2010.org

•  18-20 Mart 2010, International Congress 
on Epilepsy, Brain & Mind, Prag,  
Çek Cumhuriyeti.   
www.epilepsy-brain-mind2010.eu

•  14-17 Nisan 2010, Türkiye Psikiyatri 
Derneği  Yıllık Toplantısı, 14. Bahar 
Sempozyumu, Kervansaray Lara Otel, 
Antalya.   
www.baharsempozyumu2010.org

•  22-26 Mayıs 2010, American Psychiatric 
Association (APA) 163rd Annual Meeting, 
“Pride & Promise: Toward a New 
Psychiatry”, New Orleans, LA, ABD. 
www.psych.org

•  27-29 Mayıs 2010, 35. Uluslararası Grup  
Psikoterapileri Kongresi, Bergama, İzmir. 
www.bergama2010.org

•  06-10 Haziran 2010, CINP XXVIIth 
Biennial International Congress, Hong 
Kong, Çin.   
www.cinp2010.com

•  16-19 Haziran 2010, 19. Anadolu 
Psikiyatri Günleri, “Psikiyatride Tedavi 
Yöntemleri”, Osmangazi Üniversitesi 
Kültür ve Kongre Merkezi, Eskişehir. 
www.apg2010.org

•  16-19 Haziran 2010, 20th International 
Federation for Psychotherapy World 
Congress of Psychotherapy, Lucerne, 
İsviçre.     
www.ifp.name

•  25-26 Haziran 2010, Fourth Symposium 
of Trancultural Psychiatry, Barselona, 
İspanya.  Başvuru: Dr. Miguel Casas 
mcasas@vhebron.net

•  28 Ağustos-1 Eylül 2010, 23rd ECNP 
Congress, Amsterdam, Hollanda.   
www.ecnp.eu

•  05-09 Ekim 2010, 46. Ulusal Psikiyatri 
Kongresi İzmir.    
www.psikiyatri.org.tr

•  26-29 Kasım 2010, First International 
Congress on Neurobiology and Clinical 
Psychopharmacology and European 
Psychiatric Association Congress on 
Treatment Guidance, Thessaloniki, 
Yunanistan.   
www.psychiatry.gr

•  09-12 Haziran 2011, WPA Thematic 
Conference: Rethinking Quality in 
Psychiatry: Education, Research, 
Prevention, Diagnosis & Treatment, 
İstanbul. Başvuru: Dr. Levent Küey 
 kuey1@superonline.com

•  18-22 Eylül 2011, XV World Congress of 
Psychiatry, Buenos Aires, Arjantin.  
www.congresosint.com.ar

TOPLANTI VE DUYURULAR


