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Tülay Erçin Şahin: Bugün burada Ruh Sağlığıyla ilgili bir konferans için toplandık. 
Ben Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürü olarak 
görev yapıyorum. Sosyal hizmet uzmanıyım. Tülay Erçin Şahin ismim.  

1992 yılından beri her yıl 10 ekim günü “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak belirlenmiş. 
Bugün de, her yıl teması değişmek üzere ruh sağlığıyla ilgili konulara dikkat çekmek, 
bu konuda halkın, medyanın, kurumların farkındalığını geliştirmek üzere çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor. Bu yılın teması “Şizofreniyle Yaşamak”. Geçen yıl “Yaşlı Ruh 
Sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri”ydi. Bu yılın temasına ilişkin olarak biz 
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ankara’da bulunan Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezlerimizle birlikte halkın yoğunlukta olduğu yerlerde, kamu kurumlarında, 
medyada, üniversitelerde bu tür farkındalık geliştirici etkinlikler düzenledik.  

Siz de hem öğrencilik yaşamınızda hem de dışarda karşılaşmışsınızdır. Şizofreni 
tanısı almış kişilere yönelik ciddi bir damgalama var. Bu damgalama özellikle bu 
kişilerin tedaviye uyumunu, tedavi için baş vurmasını engelliyor. Bu bağlamda 
toplumla bütünleşmesini, bundan sonraki süreçte de topluma uyumunu, işe devamını, 
yaşama devamını etkiliyor. Bu nedenle de özellikle damgalama konusunda 
farkındalık yaratmak, bu kişilerin de gerekli tedavi olanaklarından yararlandıklarında 
toplumla bütünleşebileceklerini göstermek için her yerde etkinlikler düzenledik. 10 
Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ama biz ekim ayı boyunca her yerde etkinliklerimizi 
yaptık. Bugün  şizofreni ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini anlatmak üzere Dışkapı 
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Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden 
ekibimiz burada. Prof. Dr. Sibel Örsel, Uzman Dr. Yasir Şafak, Uzman Psikolog 
Selma Ercan ve Hemşire İlknur Küçük. Burada size bundan sonraki süreçte 
şizofreniyi ve şizofreniyle yaşamayı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini anlatacaklar. 
Sunumlarından sonra soru-cevap şeklinde sizin de katkılarınızı bekliyoruz. 

Dr. Yasir Şafak: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri 
Kliniği Psikiyatri Uzmanıyım. Aynı zamanda Dışkapı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 
sorumlu hekim olarak çalışıyorum.  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde çoğunlukla şizofreni hastaları üzerinde 
çalıştığımız için bu konuda yapılabilecek müdahaleler, bu konuyla ilgili gözlemler 
oldukça yoğun. Bu bağlamda şizofreni hastalığının ne olduğu, şizofreni hastalığı ile 
ilgili bizim bildiklerimizden ziyade bu camianın içinde olmayan veya halkın bakışı 
nedir, aslında şizofreni hastalığıyla ilgili zihinlerindeki mitler ve yanlış inanışlar 
nelerdir, onlara vurgu yapmak buradaki amacımız ve damgalama karşıtı bir faaliyet 
göstermek.  

Şizofreninin ne olduğuyla ilgili konuşacak olursak; şizofreni sanıldığının aksine 
biyolojik bir hastalıktır, yani beyinin bir hastalığıdır. Beyinde bazı mekanizmaların 
bozulmasıyla oluşan bir hastalıktır. Uzun süreli kronik hastalıklar gibi bir hastalıktır. 
Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, astım, romatizma gibidir. Bu yüzden hayat boyu 
devam eder diyebiliriz. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ama zaman zaman tedaviye 
rağmen ya da başka sebeplerle alevlenmelerle giden, hastalık belirtilerinin çok 
yoğunlaştığı dönemler olur. Bu kişinin mesleki hayatında, sosyal hayatında ve aile 
yaşantısında ciddi sorunlara yol açabilir. Bir beyin hastalığıdır. Psikiyatrik bir bakış 
açısıyla düşüncelerin, duyguların ve davranışların etkilendiği bir hastalıktır. Daha çok 
düşünce bozukluğu şeklinde tanımlanır. Genel olarak tanıyı bu konuda uzman 
doktorlar koyabilir. Toplumda bilindiğinden çok daha fazla bir hastalıktır. Çünkü %1 
oranında görülüyor. Şöyle bir oranlarsak; dünyada 60 milyon, Türkiye’de 600-700 bin 
kadar şizofreni hastası olduğu düşünülüyor. Genellikle 20’li yaşlarda başlayan bir 
hastalık. Kadınlarda bir 5 yıl daha geç başlayabiliyor. Anne, baba, kardeş ya da aile 
örüntüsü olan kişilerde şizofreniye yakalanma olasılığı tek ebeveynde varsa, 
toplumun çok üzerinde ve en az 10 katı artıyor. İki ebeveynde olduğunda 30 kat 
kadar artabiliyor.  İkiz kardeş çalışmalarında da %50 kompordans görülüyor.  

Bu kısım bizim bildiğimiz. Ama halkın bildiği ne? Aslında pek şizofreni hastalarının 
belirtileri bilinmiyor diye düşünüyorum. Bizim gözümüzden şizofreni tanısı koymak 
için belirlenmiş olan belirtiler hastaların algısal problemlerinin olması. Halüsinasyon 
yani halk arasında hayal görme, sesler duyma diye tarif edilen şeyler, düşüncelerini 
organize etmekte ve düşüncelerinin içeriğiyle ilgili birtakım bozukluklar. İşte saçma 
sapan düşünceler olabilir, çok bizar,acayip düşünce şekilleri olabilir. Davranışlarında, 
konuşma şekillerinde bozulmalar ve normalde sosyal yaşantısında olan birçok şeyin 
geri çekilmesi ve toplumdan uzaklaşma gibi belirtileri var aslında. Ama toplum 
arasında bilinen şekilde de işte bir kişilik patolojisi mi ya da kişilik bölünmesi mi? 
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Hayır şizofreni bir kişilik örüntüsü değildir. Söylediğim gibi aslında genetik bir temeli 
olan biyolojik bir hastalıktır. Aynı zamanda çevresel ve psikolojik faktörlerin üzerine 
binmesiyle oluşur. Aslında çoklu bir modeldir. Biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri olan 
bir hastalıktır. Çoğunlukla şizofreni hastalarının çevreye zarar verdiği, saldırgan 
davranışlarının olduğu düşünülür. Aslında bu oran normal toplumdan çok fazla değil. 
Ama zaman zaman düşüncelerindeki bozukluklar ya da algısal problemleri nedeniyle 
saldırgan davranışları olabilir. Bu sanılanın aksine  çok yüksek değil.  

Şizofreni kelimesi toplum içinde deli veya faklı tanımlarla tanımlanabiliyor. Aslında 
kelimenin kendisi de böyle bir anlam içermiyor. Dediğim gibi çok basit tanımıyla 
düşünce bozukluğu diye çevrilebilir. Birçok insanın zaman zaman hatalı, bozuk 
düşünceleri olabilir, duygusal problemleri olabilir. Bu şizofreni hastalarında daha 
yoğun olduğu için farklı bir adlandırma çok da mantıklı değil. Bu hastalığın zeka 
düzeyiyle bir bağlantısı yok. Yani bu hastalar zeka geriliği olan hastalar değil. Bu 
hastaların zekalarında problem olduğu için böyle değiller ya da aşırı zeki oldukları için 
hasta olmuş değiller. Bir tembellik hastalığı değil. Aslında bunları söyleyen ailelerden 
çok sık duyuyoruz tembel olduklarını. Aslında hastalığın kendi belirtileri ve seyri buna 
sebep oluyor. Hastalık belirtileri çok uzun sürdüğünde ve bunlar toplumdan 
dışlandıklarında içe kapanıyorlar ve sosyal işlevsellikleri çok bozuluyor. Onun dışında 
hastalık nedeniyle kendi günlük aktivitelerini bile yürütemeyecek düzeye 
gelebiliyorlar. Bu yüzden aileler çoğunlukla tembellik hastalığı, zekasında bir bozulma 
olduğunu bize ifade ediyorlar. Daha önceleri şizofreni psikiyatri camiasında da erken 
bunama olarak tanımlanmış. Ama bunama gibi bir hastalık değil. Bu kişilerin 
bellekleriyle ilgili ciddi anlamda bir problem tespit edilmemiş. Dediğim gibi kronik bir 
hastalık. Nasıl ki bir tansiyon hastası, şeker hastası hastalığım geçecek mi kurtulacak 
mıyım diye soruyorsa, şizofreni hastasının sorması da aynı. Tıpkı tansiyon hastası ve 
şeker hastası nasıl ki ömür boyu aynı hastalıkta ilaç kullanmak zorundaysa, şizofreni 
hastası da herhangi bir şekilde aşı yoluyla ya da ilaç kullanarak tamamen 
düzeltilebilir bir hastalık değildir. Yalnız ilaçları kullandıkları zaman hastalık 
belirtilerinin tamamen ortadan kalktığı, tamamen eski yaşantılarına döndükleri, 
işlevselliklerinin tamamen düzeldiği söylenebilir.  

Şöyle kabaca sınıflarsak, üç grup hasta var diyebiliriz; Bir grup hasta işlevselliği 
tedaviyle çok iyi düzelen hasta grubudur. Eski işlevselliklerine hemen tamamen 
kavuşurlar, üçte birlik kısım diyebiliriz. Üçte birlik kısım hastalık belirtilerine rağmen 
yaşamaya devam ederler; tedaviye kısmen yanıt veren kesim. Üçte birlik kesim 
birçok tedaviye rağmen yanıt veremeyip hastalığı hızlı ilerleyebilir. Bu gruplardaki 
tedavi aslında bizim sadece ilaç tedavisiyle yol almamızın sonucu da olabilir bugüne 
kadar.  

Herhangi bir davranış veya kişinin bir hatasına bağlı bir sonuç değildir. Dediğim gibi 
genetik bir tarafı var, biyolojik bir tarafı var ve çevresel faktörlerin etkili olduğu bir 
tarafı var. Ama bu kişinin kendi davranışı, ailesinin davranışı nedeniyle oluşmuş bir 
hastalık değil. Kötü anne, baba hastalığa yol açar mı? Hayır ama buradaki ana 
problem hastalık başladıktan sonraki kötü anne baba hastalığı ilerletir. Beslenmeyle 
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ilgili bir problem değildir. Bunlar aslında şizofreni hastalarında sıklıkla görülen 
belirtiler. Beslenme problemleri, anne babanın kötü davranması, kendisinde oluşan 
davranış bozuklukları, kişilik değişiklikleri, aslında hastalığın doğasında olan şeylerdir 
ve bunlar neden olmuyor.  

Bugüne kadar Türkiye’de şizofreni hastalığıyla ilgili bilinen tedaviler ilaç tedavisiydi. 
İlaç tedavisi dışında birçok merkezde psiko-sosyal yaklaşımlar, psiko eğitimler ve aile 
desteği kullanılmıştı. Ama yoğunluklu olarak 1950’lerden beri ilaçların teşvikiyle 
şizofreni hastalığında ilaç tedavisi ön plandaydı. 2008 yılında hastane temelli 
uygulamalardan toplum temelli uygulamalara geçiş Türkiye’de de Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezleri kurulmaya başladı. 2008 yılından beri şizofreni hastalığının 
rehabilitasyon programları, tedavisi, takipleri toplum içinde Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de 100 kadar belki daha fazla Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi var. 3 tane de Ankara’da var.  

Biz Dışkapı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak bir buçuk yıldır faaliyet 
göstermekteyiz. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, şizofreni hastalığı gibi kronik ağır 
ruhsal bozukluğu olan hastaların tedavi, takip, rehabilitasyon süreçlerini yürüten bir 
merkez. Bu ağır ruhsal bozukluğu demin anlattığım şizofreni de anlattığıma benzer 
şizoaffektif bozukluk, psikotik bozukluk, televizyonel bozukluk ya da bipolar bozukluk 
gibi bir grup var  benzer özellikleri olan hastalık grupları. Bunlarda bilişsel, yönetsel 
ya da sosyal beceri alanlarında ciddi bozulmalar ve bunlara bağlı kişinin yeti 
yitirmeleri oluşuyor. Bizim takip ettiğimiz tedavisini yürüttüğümüz ve rehabilitasyon 
programlarını yürüttüğümüz hasta grubu bunlar.  

İşleyişi şöyle ifade edeyim; bir buçuk yıl önce merkezi ilk kurduğumuzda yaptığımız 
ilk iş bulunduğumuz bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaları tespit etmek ve 
bunları kaydetmek. Bunları kayıt altına aldıktan sonra hastaların tedavi durumlarını 
değerlendirmek, hastaneye gidip gelme durumlarıyla aşılarını almaları ve bunların 
toplumla bütünleşmesini sağlamak için bir programa almak. Çoğunlukla gerektirdiği 
durumlarda üniversitelerde, birçok üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. TRSM 
hastanelerle, psikiyatri klinikleriyle ve ilgili birçok kurumla da birlikte çalışıyor. 
TRSM’deki çalışmalar hasta için hazırlanmış bir program ve belli bir ekip halinde 
oluyor. Yani bir TRSM’de oluşturulmuş bir ekip var ve tüm işleyiş o ekibin ortak 
çalışması sonucu oluşuyor. Hastanelerdeki veya diğer yerlerdeki uygulamalardan da 
daha farklı olarak aslında hemen hemen herkesin yaptığı iş ve metot aynı. Bir 
psikiyatr sorumlu hekim olarak çalışıyor. Bizim merkezimizde bir psikologumuz, bir 
sosyal hizmet uzmanımız, iki hemşiremiz var. Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi 
öğrencileri ve hocalarıyla koordine çalışıyoruz ve diğer elemanlar.  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde bir kronik ruhsal bozukluğu olan veya bir şizofreni 
hastası başvurduğunda bu hastayla ilgili normal tedavi normunun dışında hastanın 
rehabilitasyonuyla ilgili -o hastaya özel- bireysel bir değerlendirme yapılıyor. O 
hastaya özel bir bakım planlanması yapılıyor ve o hastaya özel bir strateji belirleniyor. 
Hasta değerlendirilirken ruhsal durumu, genel sağlık durumu, barınma durumu, 
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ekonomik durumu, işlevsellik düzeyi, aile ve çevre ilişkileri, sosyal ilişkileri, günlük 
yaşam aktiviteleri, mesleki durumu değerlendiriliyor. Bu alanlarda tespit edilen 
eksiklikler ekip halinde hazırlanan bakım planıyla uygulamaya alınıyor. Buradaki 
amacımız hastanın sadece psikiyatrik belirtilerinin yatışması değil, hastanın aynı 
zamanda toplum içinde kaybettiği birçok yetisini geri kazandırmak, hastalığın 
devamına ve ilerlemesine neden olan birçok faktörü de gidermek. Barınma sorunu 
mesela veya ekonomik sorunu devam eden hastaların tedaviye rağmen psikiyatrik 
belirtileri devam ediyor. Birçok hasta uzun süreli hasta olduğu için işlevselliklerini 
kaybediyorlar ve geri kazandırmak kolay değil. Bunun için belki iyi bir sosyal beceri 
eğitimi, iyi bir iletişim eğitimi gerekiyor. Hastalar bu bakım planı hazırlandıktan sonra 
uygun müdahalelere yönlendiriyorlar. Hastanın bir barınma durumu varsa gezici ekip 
aracıyla hasta eve gidip gözlemleniyor, değerlendirmeler yapılıyor ve ilgili kurumlarla;  
temizlik gerekiyorsa belediyeyle veya evi yaşanamayacak durumdaysa Aile Sosyal 
Politikaları Bakanlığı’yla iletişime geçilip hastanın barınma durumu düzeltiliyor. 
Ekonomik durumuyla ilgili problem varsa bununla ilgili hastaya hakları, ailesine 
hakları anlatılıyor ve ilgili yerlere yönlendiriliyor. Bunun gibi hasta için belirlenmiş 
bakım planı uygulamaya koyuluyor. Herkes bu bakım planı içinde belli görevlere 
sahip. Ortak görevler var ve herkesin sorumlu olduğu.  

Biraz önce saydığım tüm ekip elemanları ayrı ayrı birer vaka yöneticisidir. Yani bu 
basamakların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, uygulamasından sorumlu vaka 
yöneticileri vardır. Vaka yöneticileri ortak iş yaparlar. Yapılan müdahaleler kısaca 
böyle. Zaten arkadaşlar anlatacaklar yaptıkları müdahaleleri. Hastaların hemen 
hemen tamamı bireysel ya da grup halinde hastalıkla ilgili eğitime alınıyor. Buna 
paralel bir şekilde aynı anda aileleri de eğitime alınıyor ve tedaviye katılımları 
sağlanıyor.  Bu hastalardaki en büyük sorun hasta ailelerinin tedavinin çok dışında 
kalmış olmaları belki de. Hastalığın derecesine göre ön bakımını yitirmiş kendi 
temizliğini, bakımını sağlayamayan hastalar ön bakım eğitimine alınıyor. Sosyal 
iletişimi, sosyal becerileri kaybolmuş hastalar sosyal beceri eğitimlerine ve iletişim 
becerileri eğitimine alınıyor. Bunlar bireysel ve grup halinde yapılabiliyor. Hastaların 
günlük yaşam aktiviteleri ilgili birtakım kısıtlıklar ve sorunlar varsa bunlarla ilgi 
Ergoterapi bölümü plan yapıyor ve buna yönelik müdahaleler yapıyor. Bunun dışında 
rutin olarak hastalar ve ailelerle işleyişle ilgili danışma grupları yapılıyor. Yani bu 
tedavi sürecinden fayda görmüş bir ailenin diğer ailelere bilgi vermesi şeklinde 
olabiliyor ya da tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler kaydetmiş bir hastanın diğer 
hasta gruplarına destek vermesi şeklinde aile ve akran grupları yapılıyor. Bunun 
dışında etkileşim grupları yapılıyor, yine hastaların ve ailelerin davet edildiği birlikte 
yapılan bir grup. Hastalıkla ilgili içgörüsü gelişmemiş hastalığa karşı direnci olan 
hastalarla veya belirtileriyle baş etmekte zorlanan hastalarda bireysel ve grup psiko-
terapi daha çok bireysel davranışlara yönelik terapi yapılıyor.  

Bunun dışında sosyal hizmet uzmanı ve psikoloğun ortak yaptığı bir çalışma, çalışan 
hastaların veya mesleğe yeni girecek hastaların mesleki durumlarıyla ilgili hem bir 
sosyal çalışma grubu hem de bir mesleki rehabilitasyon programı uygulanıyor. Benim 
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anlatacaklarım bu kadar. Buradan sonra merkezimizde çalışan psikolog arkadaşımız 
Selma Hanım devam edecek. Teşekkür ederim. 

Selma Ercan: Ben bir buçuk yıldır Dışkapı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 
çalışıyorum. Daha önce şizofreni hastalarıyla birebir deneyimim olmamıştı. Benim 
için de çok güzel bir deneyim oldu. 

Yeni bir çalışma ve Türkiye’de gerçekten psikologların da katılmasını gerektiren 
disiplinler arası bir yaklaşımla yürütüyoruz TRSM’de çalışmaları. Hemşire, psikolog 
ve sosyal hizmet uzmanı olarak vaka yönetimiyle çalışıyoruz. Her birimiz birer vaka 
yöneticisiyiz. Vaka yöneticisi demek, herkesin kendi hastaları var. Yani TRSM’ye bir 
hasta geldiği zaman diyelim ki onun görüşmesini ve değerlendirmesini ben 
yapıyorum. Tedavisi, rehabilitasyon süreci boyunca da ben o hastanın bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyorum, yönlendirmeleri yapıyorum. Bunun amacı, normal şartlarda 
bu hastalarla bir güven ilişkisi kurmamız gerekiyor ve bu güveni tedaviye katılmayı 
sağlamak için mutlaka güvenebileceği bir kişiyle karşılaşması hastaların işini 
kolaylaştırıyor. Tedaviye katılımlarını da arttırıyor. Ayrıca hastayı da siz tanıdığınız 
için bu süreçte o hastayla tedaviyi planlamak, programı yürütmek bizim için de daha 
kolay oluyor. O yüzden şu an biz kendi merkezimizde vaka yönetimi yolunu 
kullanıyoruz. Ortak görevlerimiz var. 

Vaka Yöneticisi, hastayla her tür alanda çalışıyor, yani değerlendirmesinden ihtiyacı 
olan tüm konulara kadar. Örneğin hastamızın barınma ya da maddi anlamda 
sıkıntıları var, ben vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanımızla irtibata 
geçiyorum. Onunla hastayı görüştürüp oradan hemen ne yapabileceğimizle ilgili bir 
plan oluşturuyoruz. Takibini de yine ben yapıyorum. Yine ilk geldiğinde psikiyatrik 
belirtileri ne durumda, tedavisini yürütüyor mu, ilaçlarını kullanıyor mu, bir tedavi 
planlanmış mı, bununla ilgili olarak da değerlendirmeyi yapıp oradan da psikiyatri 
uzmanımızla görüşüyoruz. Bu şekilde genel ve bütünsel olarak değerlendiriyoruz 
hastayı. Yani tek bir açıdan bakmıyoruz. Önceki sisteme göre sadece tıbbi tedavi 
sağlanıyordu ve ilaç tedavisiyle yürütülüyordu. Ama malesef ilaç tedavisi bir yere 
kadar bu hastaların ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ondan sonra mutlaka rehabilitasyon 
gerekiyor, onun içinde bu şekilde bütünsel bir yaklaşımla gidiyoruz. Hepimizin ilk 
hasta geldiğinde yaptığı şey öncelikli olarak merkezin faaliyetlerini anlatmak. Yeni bir 
yaklaşım olduğu için hastalarda bu konuda çok bilgili olmuyorlar. Hastalar geldiğinde 
merkezle ilgili, çalışmalarla ilgili bilgi veriyoruz. Bakım planı dediğimiz hastayla ilgili, 
yapılacaklarla ilgili bir program oluşturuyoruz. Bununla ilgili danışmanlık veriyoruz. 
Hem hastayı, hem aileyi bilgilendiriyoruz. Yani TRSM’den alacağınız hizmet şudur ve 
biz şöyle bir programla gideceğiz diye ayrıntılı anlatıyoruz. Hem hastalara, hem de 
ailelerine yönelik psiko-sosyal müdahaleleri yürütüyoruz. Bunların içinde eğitimler 
olabiliyor, ayrıca danışmanlıkta olabiliyor.  

Farklı bir çalışma gezici ekip faaliyeti. Gezici ekiple yapmaya çalıştığımız şey bazı 
hastalar gelemedikleri durumlarda hastanın yaşadığı ortamı görmemiz bizim için 
tedaviyi ayrıca planlamada işe yarıyor. Gezici ekiple evlerine gittiğimiz ve sonrasında 
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farklı olarak karşılaştığımız çok durum var ve bunu gerçekten gerekli bir durum olarak 
görüyoruz. Yatarak tedavi görmesi gereken hastanın ilgili kliğine naklini yapıyoruz. 
Şöyle oluyor; bazen hastanın belirtileri artabiliyor, alevlenme gösterebiliyor. Öyle bir 
durumda da yine kliniğimiz olduğu için bu açıdan da şanslıyız. Entegre çalışıyoruz 
zaten. Gereken durumlarda kliniğimizle bağlantıya geçip hastayı hemen kliniğe 
nakledebiliyoruz. Bu çalışmaları yürütürken doldurduğumuz bazı formlar var, ölçekler 
var hastaların takibini yapabilmemiz için. Değerlendirmeyi yaparken yapılandırılmış 
formlar var. Yani bir şizofren hastasıyla karşılaştığımızda ne tür bilgileri almalısınız. 
Burada mesela risk değerlendirme yapıyoruz. Çünkü bu hastalarda çok fazla riskle 
karşılaşıyoruz. Öncelikli olarak görüşmede riskleri değerlendirip örneğin intihar riski 
olabilir, başkalarına zarar verme riski ya da tedaviye katılımıyla ilgili bir risk olabiliyor, 
ilaçlarını kullanamayabiliyor hasta. Bu nedenle risk değerlendirmeyi yapıp 
planlamamamızı ona göre yürütüyoruz.Yine istatistik, veri toplama ve değerlendirme 
görevimiz var.  

Merkeze devam etmeyen hastaların aileleriyle temasa geçip merkezle bağlantısını 
kurmaya çalışıyoruz. Kamuoyu farkındalığını arttırmak ve damgalamayla mücadele 
faaliyetlerini bu tür çalışmalarla yürütüyoruz.  

Biraz önce anlattıklarım hepimizin vaka yöneticisi olarak TRSM’de ortak yaptığımız 
görevlerimizdi. Ben psikolog olarak ne yaptığımı kısaca anlatacağım size. Vaka 
yöneticisi olarak vakaların takibini yapıyoruz. Diğer ekip arkadaşlarımızla vaka 
yönetimi gereği zaten birlikte işbirliği yapıyoruz. Özellikle şizofrenide karşılaştığımız 
şey sosyal ilişkiyi kurmada zorluk. Bu çoğunlukla hastanın yaşadığı süreç ve özellikle 
kliniğe yatışı, çıkışı. Birçok yatışının olması nedeniyle de sosyal ilişkilerdeki 
becerilerini bu hastalarımız kaybediyorlar. Aslında biraz önce bahsettiğimiz 
damgalamanın da bu anlamda çok büyük etkisi olabiliyor. Çünkü çevredeki 
insanlardan korktuğu için onlarla iletişim kurmakta istemiyor, yani bundan kaçınıyor. 
Bu nedenle hem bireysel hem de grup olarak sosyal beceri gruplarını yürütüyoruz bu 
problem yaşayan hastalarda. Yine vaka yöneticisi olan arkadaşlarımın yönlendirdiği 
hastaların bireysel ya da grup psiko terapilerini yürütüyorum. Bu hastalarımızda 
hastalığının doğası gereği içe çekilme, kimseyle görüşmek istemediklerini ve diğer 
insanlardan korktuklarını görüyoruz. Yaşadıkları ataklar nedeniyle de sosyal hayattan 
ve dış dünyadan kopuyor bu hastalar. İlaç tedavisiyle hastanın iletişim kurma 
güçlüğü, aile ve diğerleriyle ilişkileri ve günlük yaşam aktivitelerini düzenlemede 
yeterli olamıyor. Yani o pozitif belirti dediğimiz belirtileri ya da negatif belirtileri kısmen 
düzeltilebiliyor. Ama diğer geri kalan kısımları tamamen rehabilitasyon ve terapiye 
ihtiyacı oluyor bu hastalarımızın. Dolayısıyla bu kaybettikleri becerilerin tekrar 
kazandırılması için de rehabilitasyon programlarını katmamız gerekiyor. Bu hastalar 
kişiler arası ilişkilerde, iş yaşamında, günlük yaşam etkinliklerinde sosyal beceri 
sorunları yaşıyorlar. Peki buna neden gerek var? Şizofrenide sık yenilemeler hastayı 
ve aileyi yıpratıyor, zorlayıcı bir süreç. Tek başına ilaç tedavisi alevlenmeleri 
attırabiliyor ya da hastalığın seyrini kötüleştiriyor. Dolayısıyla psiko-sosyal bakış açısı 
artık günümüzde şizofrenide de yürütülmesi gerekiyor.  



8 
 

Sosyal beceri eğitimleriyle aslında hastalarında baş etme becerilerini arttırmış 
oluyoruz. Biz aslında bu eğitimlerde hastaya hastalığını yönetmesi konusunda 
yardımcı oluyoruz. Ayrıca şizofreni hasta grubunda sorun çözme becerileriyle de ilgili 
çalışıyoruz. Yapılan çalışmalar şizofren hastalarının sorun çözmeyle ilgili yetersiz 
olduğunu herhangi bir sorun karşısında farklı alternatifleri değerlendiremediklerini 
gösteriyor. O yüzden de birebir bazen de bir grup olarak sorun çözmeye yönelik grup 
terapileri yapıyorum.  

Şizofren hastalarının çoğunun da çalışamadıklarını, aile kuramadıklarını ve 
dolayısıyla ailelerine bağımlı yaşadıklarını görüyoruz. Diğer insanlardan farklı 
davrandıkları ve öyle görüldükleri için toplumdan dışlanıyorlar ve izole ediliyorlar. 
Başarısızlık korkusuyla çekingen davranıyorlar. Bu hastaların kendilerine özgüvenleri 
düşük oluyor ve karşılaştıkları sorunları çözmekte zorlanıyorlar, yalnız kalıyorlar. 
Dolayısıyla günlük stresli olaylarla herhangi bir olay; ilacını yazdıramaması ya da 
otobüs kaçırması gibi çok basit olaylarda bile rahatsızlık duyabiliyorlar ve bunlarla 
baş edemiyorlar. Öfke kontrolünü sağlamakta güçlük çekiyorlar, aile bireyleriyle 
işbirliği yapamıyorlar. Hastalık belirtileriyle baş etmek, ilaç kullanma, düzenli kontrol 
gibi önemli durumları göz ardı ediyor, anksiyete ve depresyon yaşayabiliyor bu 
hastalar. Buna bağlı olarak yaşam kaliteleri de olumsuz olarak etkileniyor. Bu şekilde 
hem sosyal beceri hem de sorun çözme becerileri terapilerini kullanarak bu bireylerin 
sosyal becerilerini arttırabiliriz. Karşılaştıkları günlük sorunları çözme konusundaki 
kendilerine olan güveni arttırabiliriz. Yine bireyin işe yarama duygusu artabilir ve bu 
yolla yaşam kalitesini geliştirebiliriz. Psikolog olarak görevlerimiz bunlar.  

Sosyal hizmet uzmanı ne yapar, onunla ilgili kısaca bilgi vereceğim size. Aslında 
biliyorsunuz Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi var ve o hiyerarşide ilk ihtiyaçlarımız temel 
ihtiyaçlarımız. Temel ihtiyaçlarımız karşılanamadığı zaman bir üst aşamaya 
çıkamıyoruz ve sorunlar çözülmüyor. Bir hastanın barınma, maddi problemleri varsa 
siz istediğiniz kadar o hastaya sosyal beceri eğitimi vermeye çalışın ya da ilaç 
tedavisiyle tedavisini düzenlemeye çalışın bir yerde kopuyor. Yani katılımı çok düşük 
oluyor bu hastaların. O yüzden de bu sistemin o anlamda bir faydası var. Eğer bir 
barınma sıkıntısı varsa, evsiz bir kişiyse ona yönelik olarak sosyal hizmet uzmanımız 
değerlendirip ilgili kuruma yerleştirilmesi ya da kurumla bağlantısını sağlıyor. Yine 
maddi problemleri varsa bunun için zaten özürlü maaşı alabiliyor bu hastalar. Özürlü 
sağlık raporu çıkartıp bunları işte sağlık kurumuna yönlendiriyoruz. Yine otobüslerden 
ücretsiz faydalanabiliyorlar. Ücretsiz özürlü kimlik kartı verebiliyoruz bu hastalara. Bu 
şekilde hem TRSM’ye geliş gidişlerini kolaylaştırıyoruz, hem de bir süre sonra 
kendileri kendi başına geliyor. Bu bağımsız bir durum kazanıyorlar bununla ilgili.  

İlknur Küçük: Herkese merhabalar. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden hemşire 
olarak ismim İlknur Küçük. Ben de merkezde bir buçuk yıldır görev almaktayım. Onun 
dışında Psikiyatri kliniğinde üç buçuk yıllık bir deneyimim var. Toplamda beş yıldır 
hemşirelik yapmaktayım. Size burada Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde hemşire ne 
görevler yapar, birazcık onlardan kısaca bahsedeceğim.    
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde personelin ortak görevleri dışında hizmet alanların 
genel sağlık durumunu izlemek ve yazılı kayıtlarının tutulması, örneğin danışanın 
hipertansiyonu varsa tansiyon takibini yapmak ya da diyabeti varsa şeker takibini 
yapmak gibi görevleri vardır. Tabi ki bunlar daha önce rahatsızlığı döneminden önce 
olan kronik hastalıklarda olabilir ya da merkezimize geldiği zamanlarda bizim 
yönlendirmelerimizle tespit edilmiş olabilir. İlaç uyumsuzluğu mevcudu olan danışanın 
gerekirse her gün merkeze gelmesini sağlayarak ilaçlarını verir. Genellikle alevlenme 
dönemlerinde hastalarımızın merkeze her gün gelmesini istiyoruz. Böylelikle ilaç 
kontrollerini daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Danışanın merkeze her gün geliş 
gidişinde sıkıntı yaşıyorsa eğer 3 veya 7 günlük ilaç kadehi hazırlayarak danışana 
teslim ediyoruz. Ailelere de tabi ki bilgi veriyoruz. Nasıl kullanması gerektiğini, 
ilaçlarını nasıl kontrol etmesi gerektiğini. Bu konuda ailelerin desteğini alarak tedaviye 
katılımlarını sağlıyoruz.  

Danışanların rutin tedavilerini takibini yapıyoruz orada. Şu an merkezimizde 123 tane 
hastamızın depo enjeksiyonu bulunuyor. Bu enjeksiyonların uygulama zamanları 14 
veya 30 gün arasında değişiyor. Danışanlar TRSM’ye gelmeden bir gün önce tedavi 
portalından -bu bir sekreterlik sistemi- danışan aranıyor. Yarın için Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezimizde enjeksiyon randevunuz var diyor. Daha sonra hasta geliyor ve 
enjeksiyonu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde oluyor. Tedavi uygulama gününden 
sonraki gün danışan tekrar aranıyor. Enjeksiyonunuzu yaptırdıysanız lütfen 1’e 
enjeksiyonunuzu yaptırmadıysanız lütfen 2’ye tuşlayın diyerek bizim sistemimizden 
hem takibimiz kolaylaşıyor, hem de danışanın enjeksiyonunu olup olmadığını yaptırıp 
yaptırmadığını bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Hastamız da düzenli olarak 
tedavisini almış oluyor.  

Hemşireler danışanların, tedaviye uyumlarını artırmak ve relapsları en aza 
indirgemek amacıyla aile psiko eğitimleri yapıyor. 5 saatlik bir eğitim sonunda aileler 
hastalığın biyolojik olduğunu kabul ediyorlar. Danışan, aile üyeleri ve tedavi ekibi 
arasında bir ilişki başlıyor. Tedavi ortamlarında ve evde yapılandırılmış önceden 
kestirilebilir çevre koşulları oluşturulmaya çalışılıyor. Kriz ortaya çıktığında aile 
üyelerini destekleyici stratejiler hakkında bilgiler veriliyor. Böylelikle aile yükünü de 
azaltmış oluyoruz.  

Hemşireler işlevselliği kötü olan günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorluk 
yaşayan danışanlara öz bakımı eğitimi veriyorlar. Öz bakım eğitiminde, öz bakımı 
kötü olan danışana öncelikle “Neden, Niçin” yapması gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü 
neden, niçin yapması gerektiğini onlar bilmiyorlar. Bizler biliyoruz fakat onlar bir süre 
sonra onu unutmuş olabiliyorlar ya da yarı etki iletiminden dolayı onu yapamıyorlar. 
Birebir bir hastayı çağırıp çalışarak öncelikle teorik olarak bu bilgileri verdikten sonra 
uygulamalı olarak gerekirse onlarla lavaboya geçip beraber dişlerimizi fırçalamayı 
öğreniyoruz tekrar bu yetilerinin kazanmaları açısından. Hemşireler danışanların ilaç 
yan etkisi takibini yapıyorlar aynı zamanda. Bu yan etkiler huzursuzluk, yerinde 
duramama, uyku problemleri gibi olabiliyor. Danışanın ilaç yan etkisini tespit ettikten 
sonra mutlaka hekime bildiriyoruz ve onunla ilgili bir plan veya strateji geliştiriyoruz.  
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Dediğimiz gibi hepimiz bir vaka yöneticisiyiz. Aynı zamanda hemşire ekibi olarak 
bizim takip ettiğimiz vakalar var. Durumunu yürüttüğümüz hastalarımız var. Her 
hemşire ekibi vaka yöneticisi olarak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görev 
almaktadır. Benim anlatacaklarım bu kadar.  

Prof. Dr. Sibel Örsel: Merhaba arkadaşlar. Öncelikle katıldığınız için teşekkür 
ediyorum. Hem sorularınızı  hem de geri bildirimlerinizi almak istiyorum. Bu merkez 
ülkede kurulan 105 merkezden biri. Ankara’da olması nedeniyle bakanlığın 
projesindeki ana pilot ve uygulama merkezlerinden biri. Hem bu sistemi tanımanızı 
istiyorum hem de burda psikoloji dışında katılımcılara şizofreni ile sunumlar 
üzerinden tanışma ve farklı bir bakış açısı verebilmeyi umut ediyoruz.  

Soru : Ben Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Ben Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü’yle çalışmalarınız var mı onu öğrenmek istiyorum? 

Prof. Dr. Sibel Örsel: Bu 2011 yılında başlayan bir çalışma. Pilot merkezlerle 
başladı ama bu kadar yaygınlaşması merkezlerin açılması son bir yılda oldu. 
Önümüzdeki iki yılın sonunda da 236 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. Çalıştığımız 
kurumlardan biri Türkiye İş Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu 
mesleki rehabilitasyonla beraber korumalı işyerleri ve destekli işyerlerinin açılması 
hedefleniyor. Korumalı işyerleriyle ilgili yönetmelik ve kanun bildiğiniz gibi yeni 
tamamlandı ve yayımlandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla da birlikte. Ama 
hepsi uygulama aşamasında. Yani bu biraz alanda sizlerin ilgi duyması, ailelerin ya 
da hastaların da bu sistemin kullanım talepleri yani arz talep ilişkisi çalıştırmalarıyla 
ilişkili bir şey. Birkaç yerde var korumalı işyeri. Ama henüz yaygın olarak uygulamaya 
geçti diyemeyeceğim.  

Soru : Bizim Türkiye çapında yaklaşık 4 bin tane işyeri danışmanı arkadaşımız var. 
Ben onların hepsinin bu merkezlerden haberdar olduğunu düşünmüyorum. 
Uygulamada bu tür problemler olabilir ama başlangıç olarak çok güzel bir çalışma 
olduğunu düşünüyorum. Ben kurumumuzda yapılan çalışmaları da ayrıntılı 
öğreneceğim.  

Soru : Benim gördüğüm Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şu anda anlattığınız sistem 
çok sistematik bir işleyiş. Orada bu kadar sistematik ilerleyemiyordu işleyiş. Belki de 
orası sizden daha yeni olduğu için böyle bir düzen olabilir. Ama siz bunu nasıl 
sağlıyorsunuz? Anlattıklarınızı uyguladığınızı düşünüyorum. Bu sistematik işleyişi siz 
nasıl sağlıyorsunuz? Orada böyle bir işleyiş sağlanamıyordu. Mutlaka aksaklıklar 
yaşanıyordu. Ne kadarda bilgili kişiler olsa yani psikolog, psikiyatri vardı, yetkin 
kişiler. Ama mutlaka sorunlar çıkıyordu ya da farklı problemler yaşıyorlardı. Kendi 
aralarında da yaşıyorlardı. Ekip arasında da yaşanıyordu, siz bunları nasıl 
sağlıyorsunuz? Onu merak ettim.  

Prof. Dr. Sibel Örsel: Biraz önce söylediğim gibi son iki yıldır çalışıyoruz bunu. Ama 
bu bizim ülkemiz için yeni bir sistem. Yani psikologlar içinde, psikiyatristler için de, 
sosyal çalışmacılar için de, bütün yönetim ekibi için de, bizim hastane yönetimi için 
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de oldukça yeni bir sistem vaka yönetimi sistemi. Vaka yönetimini biz uygulamalı 
psikoloji alanında, psikiyatri alanında yeni uygulamaya başladık. Genel olarak alanda 
özellikle kriz durumlarında, istismar vakalarında, ihmal vakalarında yani çok boyutlu 
yaklaşım gerektiren vakalarda. Gerçi ofisimize gelip danışmanlık alan ve yaşamının 
belli alanında belli bir noktada sıkıntı yaşayan vakalardan bahsetmiyorum. Bu vakalar 
ki sahada çalıştığınızda karşılaşacağınız vakaların karşılaşılan problemlerin çoğu 
zaman sosyal yönü vardır, adli yönü vardır, ekonomik yönü vardır, barınma 
konusunda sorunları vardır. Yani gerçek anlamda meslek elemanı olarak 
karşılaştığımız sorunların büyük bir bölümü ve çözüm gerektiren bizim ilgilenmemiz 
gereken sorunların çok boyutlu ilgilenilmesi gereken yönleri vardır. Vaka yönetimi 
sistemi bu vakalar için geçerlidir.  

Çocuk İzlem Merkezi’ni hiç duyanınız var mı? Çocuk İzlem Merkezi’nde de benzer bir 
sistemi uyguluyoruz. Yeni bir çalışma sistemi ve tek boyutlu yaklaşım yerine çok 
boyutlu yaklaşımı biz ülkemize yeni getirmeye çalışıyoruz. Meslekler hiyerarşisini alt 
üst etmek gerekiyor. Genel olarak klasik eğitimlerde verilen okulda aldığımız 
eğitimleri bir kenara koymak gerekiyor. Disiplinler arası çalışmayı, ortak çalışmayı 
öğrenmek gerekiyor. Ortak çalışma, ortak sorumluluk ve aynı zamanda da kendi 
alanında durabilmeyi başarmak demek. Ama biz meslekler olarak ilk defa burada bir 
araya geldik, burada çalışmaya başladık. Hastanelerde mevcut uygulanan sistemde 
herkes kendi odasındadır, hasta dolaşır. Mesleklerin çoğu zaman hastanelerde veya 
başka yerde staj yaptıysanız, gözlemlerinizde belki bunlarda yer alıyordur. 
Birbirleriyle günaydın şeklinde iletişimi vardır. Hastalarla ilgili mesleki ilişki 
konusundaki yaklaşım sınırlıdır. Şimdi biz burada bir yandan burada bunu oturtmaya 
çalışıyoruz, bir yandan çok boyutlu sistemi oturtmaya çalışıyoruz, bir yandan yasal 
düzenlememizi buna göre geliştirmeye çalışıyoruz. Biraz önce iş uzmanı 
arkadaşımızın söylediği gibi bizler bu hastaların çalışabileceği korumalı destekli 
işyerleri dediğimiz birçok ülkede, bu sisteme geçen ülkelerde halledilen noktalarda 
biz daha yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Şimdi yasal düzenleme kısmı tamamlandı. Bu 
sefer girişimcileri ikna etmeye çalışıyoruz.  

Birçok meslek başvurularında engelli başvuruları ya da birçok işyerinin istihdam 
ettikleri işçi oranında engellilere yer ayırmak zorunda. O engellilerle ilgili yaklaşım 
şöyle oluyor; tüm engellilere iyi kötü bir yer açıyorlar. Ruhsal engelliye yer açma 
konusunda çok tedirginler ya da biz senin maaşını verelim, lütfen sen gelme diyorlar. 
Yorulma buraya kadar biz eve de getiririz maaşını diyorlar ve bu düzeyde. Şimdi 
ülkedeki istihdam ya da diğer sosyal alanlardaki bakış bu alanda olduğunda tabi ki bu 
merkezlerdeki her aşamaya yansıyor. Sizin gözlemlerinizde bunları doğruluyor. Ben 
yine de umutluyum. Üç yıldır aktif olarak bu işle uğraşıyorum. Biz teknik desteği 
Dünya Sağlık Örgütü’nden alıyoruz. Balkan ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde ve birkaç 
yerde bu sistemi oturtmuş durumdalar. O sistemi tamamlayan ülkelerde benim 
gözlemlerime göre şimdilik bu hastalar için, bu aileler için şu anda ulaşılabilen en 
ideal sistem bu. Ama toplumla entegrasyonunda ya da diğer meslek gruplarıyla 
entegrasyonunda sizin gözlemlediğiniz sorunları yaşıyoruz. Bunu ekip toplantılarıyla, 
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işbirliğiyle ya da sorun çözüm toplantılarıyla  hastalarla nasıl yapıyorsak ekip için de 
kendi aramızda da yapıyoruz onları.  

Soru: Mezun olup işe başlamak istediğimiz zaman nasıl işe başvuracağız?  

Prof. Dr. Sibel Örsel: Bu genel devlet memuriyet aşamalarından geçerek oluyor. Şu 
anda ne yazık ki. Yani önce bir KPSS ve bir sınavlar silsilesi. Sonra eğer siz 
başladığınız yerde bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi varsa ki 236 merkezden 
bahsediyoruz. Tüm illerde olacak. Şu anda 70 küsur ilde var, yani 102 merkez ve her 
merkezde yaklaşık 4 psikolog kadrosu olduğunu düşünürseniz neredeyse 1.000 
kişinin istihdamından bahsediyoruz ve tüm psikiyatri klinikleri bağlı olarak da bir 
TRSM bulunacak. Yani hastanelerde ya da klinik alanda çalışmayı düşünenler için 
uzak bir ihtimal değil ve ülke içinde yeni bir sistem olduğunu belirttim. Bunun için biz 
bir eğitim sertifikasyon sürecini tamamladık. Ama bu sertifika değil de daha çok 
katılım dersleri almayla beraber. Buradaki mesleki becerilerin eklenmesi, gelişmesine 
yönelik 10 modüllük bir eğitim var. Önümüzdeki süreçte o eğitim programını online ve 
yüz yüze eğitim olarak, karma eğitim olarak planladık. Merkezde çalışmaya başlayan 
bir yandan o eğitimi alıyor ve yaklaşık 1yıllık bir süre içerisinde tamamlıyor. Yani şu 
anda ilk grupları bitti. Bu standart hale gelir ve ülkemizde umarım kalıcı olur. Çok 
büyük bir hevesle Türk gibi başlayıp Türk gibi bitirmemeyi umut ediyoruz. Bu devam 
ederse ve sizler denk gelirseniz, eğitim süreciyle beraber bu merkezlerde çalışmayı 
elde edebilirsiniz.  

Soru: Klinik alanda çalışmak isteyen psikologlar için mastır ve yüksek lisans 
yapmadan çalışabilmemiz mümkün mü?  

Prof. Dr. Sibel Örsel: Bildiğim kadarıyla bu önümüzdeki günlerde biliyorsunuz, 
Sağlık Bakanlığı’nda çalışan psikologların büyük bir kısmı ya da ülkemizdeki 
hastanelerde çalışan psikologların büyük bir bölümü klinik mastır, yüksek lisans ya da 
doktorasını yapmamış durumda. Öyle bir olanak da yok ama ihtiyaç var. Şimdi bu 
açığı karşılamak üzere bir ön sınavdan geçtikten sonra çalışacakları alanlarda eğitimi 
almak üzerede eğitimler hazırlanıyor. Bildiğim kadarıyla bir bölümünde bende yer 
aldığım için biliyorum. O eğitimlerle ilgili akreditasyon çalışmaları devam ediyor. 
Sonrasında eğer değişiklik olmazsa yani bu benim söylediğim plan aşamasında. 
Hastanede ya da sağlık kuruluşlarında çalışmayı düşünen bir psikologun şu kadar 
saat ders alması gerekiyor denecek, o ders programı belirlenecek. Bu belli bir 
mutabakatla üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile beraber. Ardından bunu 
üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde ya da bu dersleri vermek isteyen kişiler bu 
aile danışma merkezleri sürecini biliyorsunuzdur, ona benzer bir süreç. Yeterliliği olan 
ve o dersleri verebilecek durumda olan üniversiteler, bu akreditasyon ve sertifikasyon 
süreçlerini başlatacaklar. Hastanelerde çalışanlar aynı zamanda  oralarda mesleki 
becerilerini tamamlayacaklar. Klinik psikoloji eğitimi alacaklar demem doğru olmaz. 
İhtiyaç duydukları alanlardaki mesleki becerilerini tamamlayacaklar. Böyle bir süreç 
herhalde önümüzdeki bir 6 ay içerisinde hayata geçecek gibi duruyor. Ö 
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