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Önsöz	  

	  

21’nci	  yüzyılda	   teknolojik	  gelişim	  nedeniyle	   insanın	  beden	  gücüne	  duyulan	   ihtiyaç	  görece	  azalmakla	  birlikte	  aynı	   insanın	   ruhsal	  organizasyon	  
açısından	   daha	   kalifiye	   olması	   kaçınılmaz	   bir	   gerekliliktir.	   Tıp	   dalları	   arasında	   insanın	   duygu,	   düşünce,	   davranış	   ve	   bilişsel	   organizasyonu	   ile	  
ilgilenen,	  bir	  başka	  deyişle	  insan	  bedeninin	  komuta	  kontrol	  faaliyetleri	  üzerinde	  uzmanlaşan	  dal	  psikiyatridir.	  

I.	  ve	   II.	  Dünya	  Savaşları’nda	  zayiatın	  %25’ini	  psikiyatri	  vakaları	  oluşturmuştur.	  Daha	  sonraki	  yıllarda	  Vietnam	  Savaşı,	  Arap-‐İsrail	  Savaşı,	  Körfez	  
Harekatı	   gibi	   örneklerde	   de	   harp	   psikiyatrisinin	   önemi	   defalarca	   vurgulanmış	   ve	   bu	   alanda	   barış	   döneminden	   itibaren	   organize	   olmanın	  
gerekliliği	  bilimsel	  çalışmalarla	  da	  ortaya	  konmuştur.	  21’nci	  yüzyılda	  savaş	  hali	  yalnız	  cephe	  çatışması	  olarak	  değil	  kıtalararası	  terör	  saldırıları	  ya	  
da	  barışı	  koruma	  operasyonları	  tarzında	  da	  görülebilmektedir.	  İnsan	  kitlelerini	  çok	  geniş	  çaplı	  olarak	  etkileyebilecek	  silahların	  varlığı,	  çok	  uzak	  
mesafelerden	   beklenmedik	   saldırılarla	   bir	   anda	   karşılaşılmasına	   neden	   olan	   teknik	   gelişmeler,	   savaşın	   cepheyle	   sınırlı	   kalmaması,	   emniyetli	  
bölge	  kavramının	  yıkılması,	  nükleer,	  biyolojik,	   kimyasal	  olarak	   sadece	  o	  anı	  değil	   gelecek	  nesilleri	  de	  etkileyebilecek	   tehditlerin	  varlığı	  büyük	  
olasılıkla	  gelecek	  savaşlarda	  ruhsal	  zayiat	  oranını	  da	  artıracaktır.	  	  

Savaş	  ve	  terörizmi	  de	  içeren	  afetlerde	  psikolojik	  yaralanmaya	  zamanında	  müdahale	  edilmeli	  ve	  ruh	  sağlığı	  hizmeti	  sadece	  hastane	  ve	  kliniklerde	  
değil	  tıbbi	  yardımın	  daha	  yetersiz	  olduğu,	  yıkım	  ve	  kaosun	  olduğu	  alanlarda	  da	  verilmelidir.	  Harp	  ve	  afet	  psikiyatrisi	  disiplinleri	  bu	  tür	  ihtiyaçlara	  
yanıt	  vermek	  ve	  çok	  sayıda	  etkilenmiş	  kişiye	  müdahale	  etmek	  açısından	  önem	  taşımaktadır.	  

Bugün	   örnek	   alınabilecek	   ülkelere	   bakıldığında,	   askeri	   psikiyatri	   konusunun	   özelleşilen	   bir	   alan	   olduğu,	   barış	   döneminden	   itibaren	   sistemli	  
araştırmalar	  ve	  eğitim	  faaliyetlerinin	  sürdürüldüğü	  görülmektedir.	  
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1. GİRİŞ	  
	  
	  

	  
2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
c. Müfredat	  Haritası	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  
İki	  yıldır.	  Bu	  süreye	  Halk	  Sağlığı	  ve	  Askeri	  Sağlık	  Hizmetleri	  Anabilim	  Dallarında	  ikişer	  ay	  süre	  ile	  rotasyon	  eğitimi	  dahildir.	  

f. Yan	  Dallar	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

 

- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu yan dal eğitimi 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinde verilir. 

- Biri en az doçent olmak üzere üç öğretim üyesinin 
bulunması gereklidir. 

- Öğretim üyelerinden en az birinin askeri psikiyatri yan 
dal uzmanlık belgesi sahibi olması gereklidir.  

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

 

- Öğretim üyeleri ve diğer personel için çalışma odaları 

- Dershane 

- Kütüphane 

- Hasta görüşme odası 

- Poliklinik odası 

- Ruhsal travma hastaları için en az 15 yataklı müstakil 
servis 

- Grup tedavisi uygulamaları için salon 
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- Eğitim ve akademik faaliyetler için bilgisayar, yazıcı, 
projeksiyon cihazı vb. gibi teknik donanım 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

 

Alan çalışmaları, klinik çalışmalar ve ruhsal rehabilitasyon 
amaçlı faaliyetleri ve bunlara yönelik birimler arası 
işbirliğini sağlayacak protokollere dayalı olarak; 

- Travma psikiyatrisi tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri 
çerçevesinde travmatik yaşantının belirleyici olduğu 
(muharebe stres reaksiyonları, akut stres bozukluğu, 
travma sonrası stres bozukluğu, travmaya ikincil 
ruhsal bozukluklar, yas reaksiyonları gibi) hastalar, 

- Koruyucu ruh sağlığı faaliyetleri çerçevesinde alanda 
görev ve/veya ortama uyum sorunu, uyum bozukluğu, 
görev stresi yaşayan vakalar, 

- Koruyucu ruh sağlığı faaliyetleri, özel ölçme ve 
değerlendirme araçları geliştirme faaliyetleri 
çerçevesinde psikometrik ve psikofizyolojik 
performans yönelik değerlendirme yapılacak çalışma 
grupları, 

-  Alan (askeri birlikler) çalışmaları, 

- Özel gruplara (deniz, sualtı, havacılık) yönelik 
çalışmalar, 

- Karargah (idari/bilimsel toplantılar, danışmanlık 
hizmetleri, konferans, seminer vb.) çalışmaları 
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Klinik Görevler ve Uygulamalar
Olağanüstü Koşullarda Ruhsal Travma 
Yönetimi Yapar Risk değerlendirmesi yapar Epidemiyolojik verileri değerlendirir Sıklık, yaygınlık gibi temel epidemiyolojik kavramları açıklar

Temel istatistik uygulamaları açıklar
İstatistik sonuçları yorumlar

Durum analizi yapar Olaya ilişkin zaiyat faktörlerini bilir
Etki eden diğer faktörleri (bireysel ve çevresel) tanımlar

Etkilenen kişilerin değerlendirme ve triyajını 
yapar Ruhsal muayene yapar Ruhsal muayeneyi sahra koşullarında yapmayı uyarlar

Psikiyatrik durumu sınıflandırır Geçerli psikiyatrik sınıflandırma kılavuzlarını bilir
Yaygın kullanılan yapılandırılmış görüşme formlarını 
kullanmayı bilir

Tedavi metodunu ve triyajı belirler Güncel tedavi kılavuzlarını bilir
Psikiyatrik triyaj kriterlerini bilir

Psikiyatrik tahliyeyi yönetir Sahradan psikiyatrik hasta sevk usüllerini uygular
Havadan psikiyatrik tahliyede güvenlik önlemlerini bilir

Tedavileri planlar Tedavi yöntemini belirler Güncel tedavi kılavuzlarını bilir
Psikofarmakolojik müdahaleyi uygular Akılcı ilaç kullanımını sağlar
Psikolojik ve psikososyal müdahaleleri yönetir Kısa, hızlı travma psikoterapisi yöntemlerini bilir

Koruyucu Ruh Sağlığı

Travma Psikiyatrisi Kliniğini Yönetir
Ayaktan ya da yatan hastada psikiyatrik 
muayene ve değerlendirme yapar Psikiyatrik görüşme yapar Travma odaklı ruhsal muayene yapmayı tanımlar

Travma odaklı vaka formülasyonu yapar
Hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurar

Bilgi kaynaklarından ek veri toplar Travmatik olay hakkında olası ek bilgi kaynaklarını tanımlar
Travma hastalarına yönelik liyezon psikiyatrisi 
uygulamalarına katılır Genel travmaya bağlı psikiyatrik komplikasyonları tanımlar

Psikiyatrik semptom ve tedavilerin genel tıbbi duruma etkisini 
tanımlar
Ekip çalışmasını düzenler

Laboratuvar incelemeleri, konsültasyonları 
planlar Konsültasyonları planlar Eş tanıları tanımlar

Ayırıcı tanıları bilir
Psikometrik ve nöropsikolojik incelemeleri 
belirler Psikometrik ölçme ihtiyacını değerlendirir

Güncel ölçme ve değerlendirme araçlarını bilir
Ölçek sonuçlarını yorumlar

Biyolojik laboratuvar incelemelerini belirler Tanı gruplarına ilişkin gerekli laboratuar tetkiklerini tanımlar
Laboratuar sonuçlarını yorumlar

Psikiyatrik tedaviyi yönetir
Tedavi amacını, hedeflerini ve öncelikleri 
belirler Psikiyatrik bozuklukların gidiş ve sonlanışını bilir

Tedavi hedeflerini belirlemede hasta ile işbirliği yapar
Yasalara uygun klinik uygulamalar yapar
Hasta güvenliğini yönetir

Tedavi ekibini yönlendirir Her bir hasta için tedaviye katılacak ekibi belirler
Ekibi ile iyi iletişim kurar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Görev dağılımını yapar

Tedavi için uygun kombinasyonları belirler
Güncel tedavi kılavuzlarınındaki tedavi 
basamaklarını/seçeneklerini tanımlar
Hastayı bilgilendirir, aydınlatılmış onam alır
Kanıta dayalı uygulamalar yapar

Akılcı ilaç kullanımını sağlar Psikofarmakolojik tedavi seçeneklerini bilir
İlaç yan etkilerini izler

Psikoterapi ve diğer psikososyal tedavileri 
yönlendirir

Psikoterapi ve psikososyal tedavi uygulamaları için diğer sağlık 
profesyonellerinin görüş ve önerilerini alır
Hastaya uygulanacak psikoterapi ve diğer psikososyal tedavi 
modellerine karar verir
Hastaya uygulanan psikoterapi ve diğer psikososyal tedavi 
programını yönetir

Hastayı klinik olarak izler Tedavi sürecini periyodik olarak değerlendirir Hastalığın seyir ve prognozunu bilir
Klinik değerlendirme usullerini bilir

Klinik semptom düzeyinin ölçülmesini sağlar Klinik semtom derecelendirme ölçeklerini kullanmayı bilir
Hastanın iyilik halini değerlendirir Klinik derecelendirme ölçeklerini kullanmayı bilir
Gerektiğinde tedavi sürecini yeniden 
yapılandırır Hastalığın seyir, prognoz ve tedavi alternatiflerini bilir
Uzun dönem hasta eğitimini sağlar Sağlık eğitimi ilkelerini bilir
Tedavi sürecini sonlandırır Hastalığın seyir ve prognozunu bilir

Tedavi sürecini ve sonrasını hasta ile paylaşır

Tıbbi hataları yönetir
Komplikasyonları, istenmeyen sonuçları ve olasılıklarını 
tanımlar
Komplikasyonalara müdahaleyi yönetir

Hastalık süreci ile ilgili tıbbi, adli, idari 
raporları hazırlar Kanun ve yönetmeliklerdeki sağlık ile ilgili hususları bilir

Rapor hazırlama usullerini bilir
Sahra Tıbbı Uygulamaları
Özel Gruplarda (Havacılık, Denizcilik, Sualtı 
vb.) Psikiyatri/Psikoloji Uygulamaları
Psikiyatrik Rehabilitasyon
Askerî Psikoloji

Akademik Görevler ve Uygulamaları Bilimsel Araştırmalar
Bilimsel Danışmanlık
Bilimsel Dokümantasyon
Veri Analizi, Sentez ve Rapor Hazırlama

Yönetim Görevleri ve Uygulamaları Sağlık Hizmetinde Stratejik Planlama
Askeri Sağlık Sistemi ve Tıbbi Mevzuat
Karargah Hizmetleri
Sağlık Alanında Karargâh Hizmetleri
Etik Konular

Eğitim Görevleri ve Uygulamaları Eğitim İhtiyacını ve Hedeflerini Belirleme
Eğitim Planlama ve Program Hazırlama
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eğitim Uygulaması ve Yardımcı Araçların 
Seçimi
Eğitim Sonrası Değerlendirme
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