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TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, v.1.0 
 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 
 
 
 
 
 
 

2. DAYANAK 
 
 
 
 

A. Müfredatın Amacı 
 

a) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak ve yükseltmek. 
 

b) Süregiden eğitimde kalite denetimini sağlamak. 
 

c) Uzmanlık eğitimi sonrası ülke düzeyinde standart sınav yapmak. 
 

d) Uzmanlık yeterlik belgesini vermek. 
 

e) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek, denetlemek ve kredilendirmek. 
 
 
 

B. Müfredat Hazırlık Süreci 
 

Müfredat Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS)Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümünce belirlenen standartlar temel alınarak Çocuk 

ve Genç  Psikiyatrisi Derneği (çocuk  ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının meslek  kuruluşu)  Yeterlik Kurulu  Eğitim Komisyonu 

tarafından hazırlanmıştır. 
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KONULAR DERS 

SÜRESİ 

HANGİ YÖNTEMLE VERİLECEĞİ 

  Öğretim 

Üyesi Dersi 

Öğrenci 

Seminerleri 

Diğer 

1)ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞINDA TEMEL KURAMSAL EĞİTİM 5hfx8sa +   

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, v.1.0 
 
 
 
 
 
 
 

C. Asistanlık Süreci 
 

1. Asistanlık süresi: Ülkemizde 2011 yılında çıkan 6225 sayılı yasada belirlendiği şekliyle 4 yıldır. Oysa ATUB-UEMS müfredatı 5 yıl 

üzerinden hazırlanmıştır. 4 yılın 12 ayında erişkin psikiyatrisi ve 3 ayında da çocuk nörolojisi rotasyonu yapılmaktadır. 

2. Müfredat Haritası 
 
 
 
 
 

1. YIL ASİSTANI EĞİTİM PROGRAMI: 
 
 
 
 

A) KURAMSAL EĞİTİMLER: 
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1. Temel psikodinamik kavramlar 

2. Çocuğun ruhsal özellikleri ve çocuk yetiştirmede anne baba tutumları 

3. Ruhsal değerlendirme 

4. Yeni doğan dönemi ruhsal özellikleri, anne yoksunluğu sendromları 

5. Erken çocukluk dönemi ruhsal özellikleri 

6. Enürezis, enkoprezis, tik bozuklukları, kekemelik 

7. Oyun dönemi ruhsal özellikleri, cinsel kimlik bozukluğu, okul korkusu 

8. Okul dönemi ruhsal özellikleri, mental retardasyon, DEHB 

9. Ergenlik  dönemi  ruhsal  özellikleri,  yeme  bozuklukları,  depresyon  ve 

intihar 

10. Yaygın gelişimsel bozukluklar, konversiyon bozukluğu 

11. Hasta çocuk, ailesi ve hekim 

    

2) PSİKOTERAPİ KURAMLARI 
 

1. Psikoanalitik kuramın temel ilkeleri (D.A) 

2. Ego Psikolojisi (F.Ç) 

 
 
 
3hfx1,5sa 

4hfx1,5sa 

 
 
 
+ 

 
+ 
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3)PSİKOPATOLOJİ/KLİNİK SENDROMLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 

(Danışman öğretim üyesi ile birlikte gözden geçirilmek üzere) 

İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlikte Tanısı Konulan Bozukluklar; 

1.   Mental retardasyon 

2.   İletişim bozuklukları 

3.   Yaygın gelişimsel bozukluklar 

4.   Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozuklukları   

5.   Tik bozuklukları 
1hfx1sa + 

6.   Dışa atım bozuklukları 1hfx1sa + 

7.   Bağlanma bozuklukları  
1hfx1sa 

 
+ 

8.   Uyku bozuklukları   

9.   Erken başlangıçlı şizofreni 1hfx1sa + 

10. Kekeleme 
1hfx1sa + 

11. Sınır Koyma   

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 
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 1hfx1sa  +  

Erişkin Psikiyatrisi Sınıflandırmasında Yer Alan ve Bebeklerde, Çocuklarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

  
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 

ve Ergenlerde Görülen Bozukluklar ve Diğer Durumlar; 

1.   Duygudurum bozuklukları 

2.   Anksiyete bozuklukları 

3.   Somatoform bozukluklar 

4.   Dissosiyatif bozukluklar 1hfx1sa + 

5.   Uyum bozuklukları   

6.   Tıbbi durumu etkileyen psikolojik etmenler 
1hfx1sa + 

7.   İntihar 1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 
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 1hfx1sa  +  

4)BİYOLOJİK PSİKİYATRİ 
 

1. Nörobiyolojik gelişim 

2. Temel Psikofarmakoloji 

 
 
 
 
 
1hfx2sa 

1hfx2sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

5) SAĞALTIM YAKLAŞIMLARI 
 

1. Bireysel psikoterapi(Olgu örnekleriyle birleştirilmiş kuramlar 

üzerinden) 

a) Klasik Psikanalitik (B.G-D.A) 

b) Ego Psikolojisi (F.Ç-F.U) 

2. Aile görüşmeleri ve aile işlevlerinin ele alınması  I (B.G) 

3. Oyun terapisi  I (F.Ö) 

4. Psikofarmakoterapi I  (B.P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2hfx1,5sa 

2hfx1,5sa 

2hfx1,5sa 

4hfx1,5sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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 2hfx1,5sa +   

6) SOSYAL PSİKİYATRİ 
 

1. Çocuk ve ergen psikiyatrisinin tarihçesi 

 
 
 
1hfx1,5sa 

   
 
 
+ 

7) GENEL HASTANEDE ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSi 
 

2.   Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde aciller (F.Ü) 

 
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
+ 

  

 
 
 

Kuramsal bilginin aktarıldığı etkinlikler arasında “Öğretim üyesi dersi”, “Seminer”,   “Konferans”,   “Olgu sunumu”, “Makale” ve “Ankara 10 

çocuk ve ergen psikiyatrisi kurumlar arası ortak toplantıları” yer almaktadır. 
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 Bir uygulamada harcanan birim zaman 

(saat) 

 HAFTALIK YILLIK TOPLAM 

1)   Bireysel süpervizyon 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240 saat/10 ay 

a)   Psikanalitik/dinamik yöntemler 

b)  Psikiyatrik görüşmede genel ilkeler 

c)   Davranışçı/Bilişsel yöntemler  

d)  Ergenle görüşmede genel ilkeler 1hfx1sa 

e)  Oyunla tedavide genel ilkeler 1hfx1sa 

f) Aile tedavisinde genel ilkeler  

g)   Acil psikiyatrik duruma yaklaşımda genel ilkeler 
1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

 

 
 
 
 
 
 

B)UYGULAMALI EĞİTİM 
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2)   Videolu süpervizyon 
 
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
60 saat/10 ay 

3) Grup uygulamasında süpervizyon 
 

a) Grup terapileri süpervizyonu 
 

b) Toplu süpervizyon (hasta başı toplantıları, heyet, rapor saati, grup halinde yapılan 

süpervizyonlar, genel ve ergen  poliklinik toplantıları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
16hf-24hfx3sa 

1hfx9sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
48-72sa/5 yıl 

360sa/10 ay 
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C)UYGULAMA ETKİNLİKLERİ: 
 
 
 
 
 

 Beklenen en az sayı/yıl 

Tanıya yönelik öykü alma / klinik değerlendirme (hasta ve aile) 20 olgu 

Yarı yapılandırılmış/yapılandırılmış görüşmeler 5  olgu 

Okul/ev ziyareti 1  olgu 

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 12/49 13/75  



 

Genel gelişimsel değerlendirme 10 olgu 

Gelişimsel psikopatoloji değerlendirmesi 10 olgu 

Kişilik özelliklerini değerlendirme 10 olgu 

Nöropsikiyatrik ve somatik değerlendirme (bölüm içi) 5  olgu 

Nöropsikolojik testleri gözleme ve değerlendirme 3  olgu 

Okul öncesi ve okul dönemi çocukların zihinsel değerlendirmesi 

(Zeka testlerinde gözlemci olarak) 

4 olgu 

Psikoterapi (En az biri davranışçı terapi olmak üzere) 15 olgu 

Danışmanlık 10 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları  Anksiyete bozuklukları 5  olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Duygudurum bozuklukları 5  olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları  Dışavurum bozuklukları 5  olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Yaygın gelişimsel bozukluklar 5  olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Krize yaklaşım 2  olgu 
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Bütüncül tedavi yaklaşımları  Tik bozuklukları 1  olgu 

Adli olgu değerlendirme 2  olgu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D)ROTASYONLAR: 14 
 
 
 
 
 

Bölüm içi rotasyonlar Süresi 

Ayaktan konsültasyon ve şehir dışı (haftalık rotasyon) 

Gece nöbeti ve aciller (2 haftalık rotasyon) 

Haftalık rotasyonlar halinde 9 ay 

2 haftalık rotasyonlar halinde 9 ay 
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KONULAR DERS 

SÜRESİ 

HANGİ YÖNTEMLE VERİLECEĞİ 

  Öğretim Üyesi 

Dersi 

Öğrenci 

Seminerleri 

Diğer 

1) PSİKOTERAPİ KURAMLARI 
 

1. Bilişsel –davranışçı kuramlar (F.Ö) 

2. Nesne İlişkileri kuramı 

Klein (E.Ç.K) 

Mahler (D.F.Ö) 

Bowlby (B.P) 

Winnicot (B.G) 

Kernberg (B.G) 

 
 
 
4hfx1,5sa 

 
 
 
 
1hfx1,5sa 

1hfx1,5sa 

1hfx1,5sa 

1hfx1,5sa 

 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  

 

 

 
 

2. YIL ASİSTANI EĞİTİM PROGRAMI: 
 

(Bu süre 6 ay Çocuk Nörolojisi, 6 ay Erişkin Psikiyatrisi rotasyonunda geçirilecektir ) 
 
 
 
 

A)KURAMSAL EĞİTİMLER 
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3.   Kendilik Psikolojisi (B.G) 1hfx1,5sa +   

4.   Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Grup Psikoterapileri  I (B.G)  
3hfx1,5sa 

 
+ 

2hfx1,5sa + 

2)PSİKOPATOLOJİ/KLİNİK SENDROMLAR 

(Danışman öğretim üyesi ile birlikte gözden geçirilmek üzere) 

İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlikte Tanısı Konulan Bozukluklar; 

1. Öğrenme bozuklukları 

2. Motor beceri bozukluğu 

3. Bebeklerin ya da küçük çocukların beslenme ve yeme 

bozuklukları 

4. Bebeklik çocukluk ya da ergenliğin diğer bozuklukları 

5. Psikomotor ve cinsel gelişimdeki sapmalar 

6. Yıkıcı davranış bozuklukları 

7. Seçmeli konuşmazlık 

8. Ayrılma anksiyetesi bozukluğu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 
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 1hfx1sa  +  

Erişkin Psikiyatrisi Sınıflandırmasında Yer Alan ve Bebeklerde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

  
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 

Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Bozukluklar ve Diğer Durumlar; 

1.   Diğer anksiyete bozuklukları 

2.   Obsesif kompulsif bozukluk 

3.   Kognitif bozukluklar 

4.   Madde kullanımı ve ilişkili bozukluklar 1hfx1sa + 

5.   Yeme bozuklukları   

6.   İlaçları yol açtığı önemli yan etkiler 
1hfx1sa + 

7.   İlişki sorunları 1hfx1sa + 

8.   Kötüye kullanma ya da ihmal etme ile ilişkili sorunlar  
1hfx1sa 

 
+ 

9.   Kriz ve krize müdahale tepkileri   

10. Göç ve sığınmacılık sorunlarını içeren uyum bozuklukları 1hfx1sa + 
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 1hfx1sa  +  

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

3)BİYOLOJİK PSİKİYATRİ 
 
 
 
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
 
 
+ 

  
 
 
 
 
+ 

1.   Nöroanatomi 

2.   Nörotansmitterler ve ikincil mesajcılar 

3.   Nörokognitif gelişim (F.Ç)    

4.   Psikiyatride görüntüleme yöntemleri (D.A) 1hfx1,5sa + + 

Araştırma metodolojisi (F.Ü) 1hfx1,5sa +  

1hfx1,5sa + + 

1hfx1,5sa + 

4) SAĞALTIM YAKLAŞIMLARI 
 

1. Bireysel   psikoterapi(Olgu 

üzerinden) 

 
 
 
örnekleriyle 

 
 
 
birleştirilmiş 

 
 
 
kuramlar 
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a.   Kendilik Psikolojisi (B.G-F.Ç)   
 
 
2hfx1,5sa 

 
 
 
+ 

  

b.   Nesne ilişkileri Kuramı (B.G)  

2.   Aile görüşmeleri ve aile işlevlerinin ele alınması II (B.G)   

3.   Oyun terapisi  II (F.Ö)  2hfx1,5sa + 

4.   Bilişsel Davranışçı terapi (F.Ö)  
2hfx1,5sa + 

5.   Psikofarmakoterapi II (B.P-D.A)    

4hfx1,5sa + 

2hfx1,5sa + 

2hfx1,5sa + 

5) SOSYAL PSİKİYATRİ  
 
 
1hfx1,5sa 

  
 
 
+ 

 
 
 
+ 1.   Psikiyatrik Epidemiyoloji 

2.   Koruyucu ruh sağlığı  
1hfx1,5sa 

 
+ 

 
+ 

3.   Çocuk ve ergen psikiyatrisinde adli uygulamalar    

1hfx1,5sa + + 

6) GENEL HASTANEDE ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSi 
 

1. Konsültasyon-liyazon psikiyatrisi (E.Ç.K) 

 
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
+ 
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 Beklenen   en   az   sayı/toplam 

süre 

Çocuk Nörolojisi 
 

Nöropsikiyatrik ve somatik değerlendirme 

Çocukluk çağında görülen nörolojik hastalıklar 

 
 
 
20 olgu/ 6 ay 

 
14 olgu/ 3hfx1,5sa 

Erişkin Psikiyatri 
 

Erişkinlik döneminde görülen ruhsal hastalıklar 

 
 
 
10 olgu/ 6 ay 

 

 

 
 

Kuramsal bilginin aktarıldığı etkinlikler arasında “Öğretim üyesi dersi”, “Seminer”,  “Konferans”,  “Olgu sunumu”, “Makale” ve “Ankara çocuk ve 

ergen psikiyatrisi kurumlar arası ortak toplantılar” yer almaktadır. 
 

 
 
 
2. yılda tamamlanamayan kuramsal eğitimler 3. yılın sonuna kadar tamamlanacaktır. 

 
 
 
 

B)UYGULAMA ETKİNLİKLERİ: 
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C)ROTASYONLAR 
 
 
 
 
 

Bölüm dışı rotasyonlar Toplam süre 

Çocuk Nöroloji Rotasyonu 6 ay 

Erişkin Psikiyatri Rotasyonu 1 yıl 

21 
 
 

 
 
 
Bölüm içi rotasyonlar 

 

Gece nöbeti ve aciller (2 haftalık rotasyon) 

(Çocuk Nöroloji rotasyonu içinde) 

2 haftalık rotasyonlar halinde 6 

ay 
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3. YIL ASİSTANI EĞİTİM PROGRAMI: 
 
 
 
 

(Bu sürenin 6 ayı erişkin psikiyatri rotasyonunda, 6 ayı bölümde sürdürülmektedir) 
 
 
 
 

A)KURAMSAL EĞİTİMLER 
 
 
 
 

(Bu süredeki kuramsal eğitimler erişkin psikiyatrisi rotasyonu içinde Erişkin Psikiyatrisi Kuramsal eğitimi kapsamında sürdürülmektedir) 
 
 

22 
 

B)UYGULAMALI EĞİTİM 
 
 

 Bir uygulamada harcanan birim zaman (saat) 

 HAFTALIK YILLIK TOPLAM 

1) Bireysel süpervizyon 
 

a) Psikanalitik/dinamik yöntemler 

b) Psikiyatrik görüşmede genel ilkeler 

c) Davranışçı/Bilişsel yöntemler 

 
 
 
 
 
1hfx1sa 
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d)  Ergenle görüşmede genel ilkeler 1hfx1sa  
 
 
240 saat/10 ay 

e)  Oyunla tedavide genel ilkeler  
1hfx1sa 

f) Aile tedavisinde genel ilkeler  

g)   Acil psikiyatrik duruma yaklaşımda genel ilkeler 1hfx1sa 

a)   Disiplinler arası işbirliği becerisinin kazandırılması 
1hfx1sa 

h)  İstismar ve ihmale yaklaşımda genel ilkeler  

1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

2)   Videolu süpervizyon 
 
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
60 saat/10 ay 

3) Grup uygulamasında süpervizyon 
 

a) Grup terapileri süpervizyonu 
 

b) Toplu süpervizyon (hasta başı toplantıları, heyet, rapor saati, grup halinde 

yapılan süpervizyonlar, genel ve ergen poliklinik toplantıları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
16hf-24hfx3sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
48-72sa/5 yıl 
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Erişkin Psikiyatri Beklenen en az sayı/toplam süre 

 
 
 

Erişkinlik döneminde görülen ruhsal hastalıklar 

 
 
 
10 olgu/ 6 ay 

 

 
 
 

  
 
 
1hfx9sa 

 
 
 
360sa/10 ay 

 
 
 

C)UYGULAMA ETKİNLİKLERİ: 
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Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. (Rotasyon dönüşü) 
 
 
 
Beklenen en az sayı/yıl 

Tanıya yönelik öykü alma / klinik değerlendirme (hasta ve aile) 10 olgu 

Yarı yapılandırılmış/yapılandırılmış görüşmeler 2 olgu 
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Video kaydı 1 olgu 

Okul/ev ziyareti 1 olgu 

Genel gelişimsel değerlendirme 5 olgu 

Gelişimsel psikopatoloji değerlendirmesi 5 olgu 

Kişilik özelliklerini değerlendirme 5 olgu 

Nöropsikiyatrik ve somatik değerlendirme (bölüm içi) 2 olgu 

Nöropsikolojik testleri gözleme ve değerlendirme 1 olgu 

Psikoterapi 8 olgu 

Davranışçı tedavi 1 olgu 

Danışmanlık 3 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları  Anksiyete bozuklukları 3 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Duygudurum bozuklukları 3 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları  Dışavurum bozuklukları 3 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Yaygın gelişimsel bozukluklar 1 olgu 
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Bölüm dışı rotasyonlar Toplam süresi 

Erişkin Psikiyatri Rotasyonu 1yıl 

 

 
 
 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Krize yaklaşım 1 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Tik bozuklukları 1 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Somatoform bozukluklar 1 olgu 

Adli olgu 2 olgu 

 
 
 

D)ROTASYONLAR 
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Bölüm içi rotasyonlar  

Ayaktan konsültasyon ve şehir dışı (haftalık rotasyon) 

Gece nöbeti ve aciller (2 haftalık rotasyon) 

Haftalık rotasyonlar halinde 6 ay 
 
2 haftalık rotasyonlar halinde 6 ay 
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KONULAR DERS SÜRESİ HANGİ YÖNTEMLE VERİLECEĞİ  

  Öğretim 

Üyesi 

Dersi 

Öğrenci 

Seminerleri 

Diğer 

1) PSİKOTERAPİ KURAMLARI 
 
 
 

1. Aile Terapileri I (F.Ü) 

2. Aile Terapileri II (F.U) 

3. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Grup Psikoterapileri   II (B.G) 

4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Grup Psikoterapileri   III (B.G) 

 
 
 
 
 
2hfx1,5sa 

2hfx1,5sa 

1hfx1,5sa 

1hfx1,5sa 

 
 
 
 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  

 

 

 
 

4. YIL ASİSTANI EĞİTİM PROGRAMI: 
 
 
 
 

A)KURAMSAL EĞİTİMLER 
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2)  PSİKOPATOLOJİ/KLİNİK SENDROMLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 

(Danışman öğretim üyesi ile birlikte gözden geçirilmek üzere) 

İlk  Kez  Bebeklik,  Çocukluk  ya  da  Ergenlikte  Tanısı  Konulan 

Bozukluklar; 

1.   Çocuk istismarı ve ihmali 

2.   Ergenlik döneminde psikopatoloji 

3.   Evlat edinme 

4.   Boşanma ve çocuk 

5.   Cinsel kimlik bozuklukları 1hfx1sa + 

6.   Çocuk ve ergenlerde kişilik bozuklukları  
1hfx1sa 

 
+ 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

1hfx1sa + 

3) BİYOLOJİK PSİKİYATRİ 
 

1. İstatistik (F.Ü) 

2. Psikiyatri ve genetik 
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 1hfx1,5sa +  + 

1hfx1,5sa + + 

4) SOSYAL PSİKİYATRİ 

1. Psikiyatri ve etik 

2. ÇERSAH alanında politikalar 

 
 
 
1hfx1,5sa 

1hfx1,5sa 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
+ 

5)  GENEL HASTANEDE ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ  
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
+ 

  

1.   Kronik hastalık karşısında çocuk/ergen, aile ve hekim (F.Ü) 

2.   Ölümcül hastalığı olan çocuğa ve gence yaklaşım (B.G)   

1hfx1,5sa + 
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Kuramsal bilginin aktarıldığı etkinlikler arasında “Öğretim üyesi dersi”, “Seminer”,  “Konferans”,  “Olgu sunumu”, “Makale” ve “Ankara çocuk ve ergen 

psikiyatrisi kurumlar arası ortak toplantılar” yer almaktadır. 
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Bir uygulamada harcanan birim zaman 

(saat) 

 HAFTALIK YILLIK TOPLAM 

1)   Bireysel süpervizyon 
 
 
 
 
 
1hfx1sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240 saat/10 ay 

a)   Psikanalitik/dinamik yöntemler 

b)  Psikiyatrik görüşme 

c)   Davranışçı/Bilişsel yöntemler  

d)  Ergenle görüşme 1hfx1sa 

e)  Oyunla tedavi 1hfx1sa 

f) Aile tedavisi  

g)   Acil psikiyatrik duruma yaklaşım 
1hfx1sa 

b)  Disiplinler arası işbirliği becerisinin kazandırılması 1hfx1sa 

h)  İstismar ve ihmale yaklaşım  
1hfx1sa 

1hfx1sa 

1hfx1sa 

 

 

 
 

B)UYGULAMALI EĞİTİM 
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 1hfx1sa  

2)   Videolu süpervizyon 
 
 
 
1hfx1,5sa 

 
 
 
60 saat/10 ay 

3) Grup uygulamasında süpervizyon 
 

a) Grup terapileri süpervizyonu 
 

b) Toplu süpervizyon(hasta başı toplantıları, heyet, rapor saati, 

grup halinde yapılan süpervizyonlar, genel ve ergen 

poliklinik toplantıları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
16hf-24hfx3sa 

 
 
 
 
1hfx9sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
48-72sa/5 yıl 

 
 
 
 
360sa/10 ay 
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 Beklenen en az sayı/yıl 

Tanıya yönelik öykü alma / klinik değerlendirme (hasta ve aile) 30 olgu 

Yarı yapılandırılmış/yapılandırılmış görüşmeler 5 olgu 

Video kaydı 1 olgu 

Video gözlem 6 olgu 

Okul/ev ziyareti   (sorumlu öğretim üyesi) 1 olgu 

Genel gelişimsel değerlendirme 30 olgu 

Gelişimsel psikopatoloji değerlendirmesi 30 olgu 

Kişilik özelliklerini değerlendirme 30 olgu 

Nöropsikiyatrik ve somatik değerlendirme (bölüm içi) 5 olgu 

Nöropsikolojik testleri gözleme ve değerlendirme 3 olgu 

Psikoterapi 15 olgu 

 

 

 
 

C)UYGULAMA ETKİNLİKLERİ: 
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Davranışçı tedavi 1 olgu 

Grup tedavisi 1 grup/5yıl 

Aile terapisi 
1 olgu 

Oyun terapisi 
2 olgu 

Danışmanlık 10 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Anksiyete bozuklukları 10 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Yeme bozukluğu 2 olgu/5 yıl 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Duygudurum bozuklukları 8 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Psikozlar 2 olgu/5 yıl 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Dışavurum bozuklukları 10 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Kişilik bozuklukları 2 olgu/5 yıl 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Yaygın gelişimsel bozukluklar 5 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Somatoform bozukluklar 2 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Krize yaklaşım 3 olgu 
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Bütüncül tedavi yaklaşımları Çocuk ihmal ve istismarı 5 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Tik bozuklukları 2 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Ölümcül hastalık 2 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Evlat edinme 2 olgu 

Bütüncül tedavi yaklaşımları Sınır koyma 2 olgu 

Konsültasyon 20 olgu 

Adli olgu 6 olgu 
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D)ROTASYONLAR 
 
 

Bölüm içi rotasyonlar Toplam süresi 

Servis   Konsültasyonları   ve   acil   servis   (4.   yıl   asistanları 

arasında 4’er ay dönüşümlü olarak) 

8 ay 
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İşlemler Eğitim süresince gereken 

sayı (olgu/etkinlik) 

1.   Tanıya yönelik klinik değerlendirme 60 olgu 

2.   Yarı yapılandırılmış/yapılandırılmış görüşmeler 12 olgu 

3.   Video gözlemi 6 olgu 

4.   Çevre  gözlemi(gözlemci  katılımcı  düzeyinde  okul/ev 3 olgu 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, v.1.0 
 

 
 
 

Ayaktan konsültasyon ve şehir dışı (haftalık rotasyon) Haftalık rotasyonlar halinde 9 ay 

Gece nöbeti ve aciller (2 haftalık rotasyon) 2 haftalık rotasyonlar halinde 9 ay 

 
 
 

I. ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLIĞI İÇİN TEMEL OLUŞTURACAK ÖĞRENİLMESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER: 
 
 
 
 

Anabilim dalımızdaki tüm uzmanlık öğrencileri uzmanlık süresince alacakları eğitimleri, olguları ve etkinlikleri asistan karnesine kaydetmekle de 

yükümlüdür. Dört yılın sonunda uzmanlık ünvanı alırken karnedeki bu kayıtlarda yer alan bilgiler esas alınacaktır. 
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ziyareti)  

5.   Genel gelişimsel değerlendirme 45 olgu 

6.   Gelişimsel psikopatoloji 45 olgu 

7.   Kişilik özelliklerini değerlendirme 45 olgu 

8.   Nöropsikiyatri ve fiziksel değerlendirme  

a)   Nöropsikiyatrik ve somatik değerlendirme 20 olgu/Çocuk nörolojisi 
 
12 olgu/bölüm içi 

b)  Çocukluk çağında görülen nörolojik hastalıklar 14 olgu 

9.   Nöropsikolojik testleri gözleme ve değerlendirme 4 olgu 

10. Okul   öncesi   ve   okul   dönemi   çocukların   zihinsel 

değerlendirmesi 

(Zeka testlerinde gözlemci olarak) 

4 olgu 

11. Psikoterapi 38 olgu 

12. Grup terapisi 1 grup 

13. Oyun terapisi 2 olgu 
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14. Aile terapisi 1 olgu 

15. Davranışçı terapi 6 olgu 

16. Danışmanlık (aile, öğretmen ve ilgili kurumlarla) 23 olgu 

17. Bütüncül sağaltım yaklaşımları  

a)   Anksiyete bozuklukları 18 olgu 

b)  Yeme bozukluğu 2 olgu 

c)   Duygudurum bozuklukları 16 olgu 

d)  Psikozlar 2 olgu 

e)   Dışavurum bozuklukları 18 olgu 

f) Kişilik bozuklukları 2 olgu 

g)   Yaygın gelişimsel bozukluklar 11 olgu 

h)  Somatoform bozukluklar 3 olgu 

i) Tik bozuklukları 4 olgu 

j) Konsültasyon 20 olgu 
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k)   Krize yaklaşım 6 olgu 

l) Çocuk ihmal ve istismarı 5 olgu 

m) Ölümcül hastalık 2 olgu 

n)  Evlat edinme 2 olgu 

o)  Sınır koyma 2 olgu 

18. Adli olgu değerlendirmesi 10 olgu 

19. Gelişim ve gelişim kuramları seminerleri 

(Temel kuramsal eğitim ve Psikoterapi kuramsal 

seminerleri içinde) 

9 saat+40,5 saat 

20. Psikoterapi kuramsal seminerleri 40,5 saat 

21. Tanıya yönelik seminerler 46 saat 

22. Sağaltıma (Psikoterapi/ilaç) yönelik seminerler 41 saat 

23. Çocuk ve ergen psikiyatrisi ile ilişkili alanlara yönelik 

eğitim seminerleri 

100 saat 

24. Olgu sunumu 7 
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Etkinlik Türü Uzmanlık Süresi Boyunca 

beklenen en az sayı 

Ölçek oluşturulması ilkeleri 1 

Yurt içi yayın (kabul) 2 

Yurt dışı yayın(kabul) 1 

Yurt içi sözlü bildiri-poster 2 

Yurt dışı sözlü bildiri-poster 1 

Destekli araştırma projesinde görev alma 1 

 

 
 
 

25. Dergi saati 7 

26. Araştırmalar 

araştırmalar) 

(Sunulan, katılınan ve yapılan 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİNCE BEKLENEN ARAŞTIRMA  ETKİNLİKLERİ: 
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Etkinlik Türü Uzmanlık Süresi Boyunca 

beklenen en az sayı 

Çocuk ve ergen psikiyatrisine yönelik eğitimi ya da akademik 

gelişimi destekleyen kurslar (Oryantasyon, Kanıta dayalı tıp, 

Biyoistatistik, Hayvan deneyleri, Resusitasyon kursları…..) 

 
 
 
2 

 
 
 
STE Etkinlikleri-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi 

Ulusal Ergen Günleri 2 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneğinin Eğitim Kursları 2 

ÇERSAH Ankara toplantıları 12 

Kurumlar  Arası  Çocuk  ve  Ergen  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları 2 

Alanında Eğitim Etkinlikleri 

 

 
 
 
 
 
 

III. ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİNCE BEKLENEN AKADEMİK GELİŞİM ETKİNLİKLERİ: 
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STE Etkinlikleri-2 

 
 
 
 
Yapılandırılmış Psikoterapi Eğitimi 

 
Çocuk,  Ergen  ve  Erişkinde  Analitik  Yönelimli  Psikoterapi 

Eğitimi 

Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi 

Bebek Gözlemi Eğitimi 

Aile Terapisi Eğitimi 

Gestalt Eğitimi 

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi 
 
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü kursları 

HOPPV Eğitim Kursları 

 
 
 
2 yıl/uzmanlık eğitimi 

süresince 
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STE Etkinlikleri-3  2 
 

Kurum Dışı Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Kariyer olasılıkları: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayanlar diledikleri takdirde çeşitli alanlarda 

ileri çalışmalar yaparak kendilerini geliştirebilirler, örneğin nörobilim, genetik çalışmalar, çeşitli psikoterapiler,vb. 

 
3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 
(Bkz. Ek 1) 

 
 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 
 

5.  (Bkz. Ek 1) 
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5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
 

a. Öğretim üyesi tarafından anlatılan dersler 
 

b. Asistanların hazırladıkları seminerler 
 

c. Olgu tartışmaları 
 

d. Aynalı odada hasta ile yapılan psikiyatrik görüşmeyi ayna arkasından izleme 
 

e. Öğretim üyesinin hasta ile görüşmesini aynı oda içinde izleme 
 

f. Öğretim üyesi gözleminde hasta ile psikiyatrik görüşme yapma 
 

g. Bireysel ve grup supervizyonu (sözlü veya yazılı olarak) 
 

h. Video kayıtlı supervizyon 
 

i. Eğitici film tartışmalarına katılma 
 

j. Kıdemli asistan ve öğretim üyeleri ile acil ve servis konsültasyona gitme ve hasta takibi 
 

k. Meslek alanına ilişkin çeşitli bilimsel toplantılara (Kongre, sempozyum, çalıştay, vb.) ve konferanslara katılma 
 

l. Eğitim videoları izleme 
 

m. Okul ve ev ziyareti 
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6.  STANDARTLAR 
 
 
 

a. Eğitici Özellikleri: 
 

Eğitim kliniğinde en az üç eğitimcinin olması ve hepsinin eğitici eğitiminden geçmiş olması gerekmektedir. Eğitici eğitimleri çeşitli 

üniversitelerde yapılmaktadır ve gerektiğinde meslek örgütleri de eğitici eğitimi kursu açma yetkisine sahiptir. Bu eğitimlerle özellikle yetişkin 

eğitimi prensiplerinin öneminin anlaşılması, usta-çırak ilişkisi yerine koçluk – demonstrasyon tekniklerinin yerleştirilmesi, soru hazırlama ve yeni 

değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi ve olumlu geri bildirimin bir tutum olarak benimsenmesi hedeflenmektedir. 

Eğitici olabilmek için : 
 

• En az iki yıl uzmanlık yapmış olmak 

• Uzmanlık Derneklerince yapılan Yeterlik sınavına girmiş ve Yeterlik Belgesi almış olmak 

• Eğitici eğitimi sertifikası almış olmak 

• S.B.na bağlı hastanelerde sınavla atanılan Başasistan kadrosunda ya da üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak 

• Meslek alanıyla ilgili yayınları izleyebilmek için en az bir yabancı dil için Toefl, KPDS veya UDS sınavında geçerli puan almış olmak 
 

Yine eğiticilerden beklenen bir başka konu ise temel veya çok önemli teorik konularda uzmanlık öğrencilerinin doğru bir perspektifte konuya 

giriş yapmalarını sağlamak amacı ile kendilerinin bizzat uzmanlık öğrencisini hedefleyen dersler hazırlayıp anlatmalarıdır. Bu derslerden sonra 

verilecek kaynaklar listesi ile uzmanlık öğrencisinin kendi kendine geliştirmesi daha kolay olacaktır. 

Danışman Öğretim Üyesi: Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Klinik Uzmanları tıpta uzmanlık öğrencilerinin tümünden sorumlu olmalarına rağmen, 

her öğrencinin bir danışman öğretim üyesi olması bu programın uygulanması ve değerlendirilebilmesi için gereklidir. Danışman sorumlu olduğu 

öğrencinin kuramsal ve uygulamalı eğitime katılımından, etkinlik kayıt defterinin düzenli tutulmasından ve öğrencinin mesleki değerlerle ilgili 
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gelişiminden sorumludur. Danışman, tutum, akademik gelişim ve etik/profesyonellik alt başlıklarındaki amaç ve hedefler ulaşılıp ulaşılmadığını 

her altı ayın sonunda bir değerlendirme rehberi aracılığı ile değerlendirir ve uzmanlık öğrencisinin dosyasına koyar. Danışman öğretim üyesini 

akademik kurul iki yıllık süreler için atayabilir. Uzmanlık öğrencisinin tez danışmanı aynı öğretim üyesi olabileceği gibi, seçtiği konuya bağlı 

olarak Anabilim dalı akademik kurulunca ayrı bir kişi olarak da belirlenebilir. 

b. Mekan ve Donanım Özellikleri 
 

1. İnsan gücü: Her bir eğitim kurumunda, 
 

• Eğitici sayısının en az iki olması 

• 1 eğiticiye en az 2, en fazla 3 eğitilenin verilmesi 

• Yataklı servisi olan kurumlarda 1 eğiticiye, en az 3, en fazla 4 eğitilenin verilmesi. 

• Asistan verilmesinin yıllara göre eşit dağılımının yapılması 

• Biri klinik psikolog, diğeri WISC-R belgesi almış psikolog olması koşulu ile 2 psikolog bulunması 

• Poliklinikte çalışan bir psikiyatri hemşiresinin olması 

• En az bir sosyal hizmet uzmanı ve bir çocuk gelişim uzmanının bulunması 

• Yataklı servis açılabilmesi için  en az bir uzman ve bir asistan çocuk ve ergen psikiyatristi, bir psikolog,  minimum 4 yatak, her 4 

yatak ve vardiya başına bir hemşire ve bir yardımcı personel, uğraş öğretmeni bulunması 

• Gündüz hastanesi: yataklı servisle ilişkili veya ayrı olabilir. Bir ÇERSAH doktoru, bir SHU, bir hemşire(tek vardiya çalışacak), bir 

uğraşı öğretmeni ve bir psikolog 
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2. Polikliniklerde görülen hasta sayısı 
 

• ÇERSAH eğitim kurumları için kişi başına düşen günlük hasta sayısının 10’dan fazla olmaması 

• ilk hasta ve kontrol hastalara ayrılan süreler minimum 45 ve 20 dakika olması, 

• psikoterapiye devam edenler için seansların psikanalitik psikoterapi için 45 dakika, diğer terapiler için minimum 15 dakika olması 
 

3. Açılabilecek özelleşmiş poliklinikler 
 

• bebek polikliniği 
 

• ergen polikliniği 
 

• yeme bozuklukları polikliniği 
 

• alkol-madde bağımlılığı polikliniği 
 

• Yaygın Gelişimsel Bozukluklar polikliniği 
 

• istismar polikliniği 
 

• Konsültasyon- Liyezon  polikliniği 
 

• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu polikliniği 
 

• uyku bozuklukları polikliniği 
 

4. Özelleşmiş Tedaviler 
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• grup tedavisi 

• psikanalitik psikoterapi 

• bilişsel-davranışcı terapi 

• oyun terapisi 

• aile terapisi 
 

5. Fiziksel Şartlar 
 

• Ses ve görüntü kayıt sistemi donanımlı aynalı oda, 
 

• Kayıt odası, TV, video, kayıt cihazı 
 

• Oyun odası ve gerekli kapsam ve yeterli sayıda oyuncak 
 

• Grup odası 
 

• Her doktor için, içinde bir çalışma masası ve sandalyesi, bir küçük yazı masası ve 2 sandalyesi (muayene edilecek çocuklar için), 

bilgisayar, muayene için gerekli kapsam ve sayıda oyuncak, boya kalemi, kağıt ve kalem bulunan bir oda 

• Yaş  dönemlerine  özgü  zekâ  testleri,  nöropsikolojik  testler,  yapılandırılmış  ve  yarı  yapılandırılmış  görüşme  ölçekleri,  özbildirim 

ölçeklerinin temin edilmiş olması 

• Kitaplık 
 

• 1 yılda alınan kitap sayısı: 5-10 arası. 
 

• Alınan sürekli dergi: en az 2 (bir yerli ve bir yabancı) 
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• Toplantı odası 
 

• Barko vizyon, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayarlar (her bir doktor, psikolog ve sosyal hizmet uzmanının odasında bulunmak üzere), 

yansıtma perdesi 

• Odaların pencereli, güneş ışığını alan ve aydınlık mekânlar olması 
 

• Odaların ısı düzeylerini çocukların sağlığı açısından optimumda tutabilecek bir ısı sistemi bulunması 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

A. Ölçme Araçları 
 

i. Sınavlar 

• Ara sınavlar: 4 yıllık eğitimin her yılının sonunda yapılan yazılı değerlendirmelerdir 

• Uzmanlık bitirme sınavı: 4 yıllık eğitim süresi tamamlandığında girilen sınav: Tez sunumu, olgu tartışması ve 

sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşur 

• Yeterlik Sınavı: Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen merkezi sınavdır. Yazılı ve OSCE olarak iki bölümde 

gerçekleştirilir. Eğitimin standart kalitede alındığının sertifikalandırılmasını sağlar. 

ii. Karne:  Asistan  karnesi  her  eğitilenin  4  yıl  boyunca  aldığı  eğitim  ve  yaptığı  etkinliklerin  kaydını  tuttuğu  belgedir. 

Genişletilmiş müfredatta belirtilen etkinlikleri kapsar. Yıllık olarak eğiticiler tarafından denetlenir. 
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B. Değerlendirme Ölçütleri 
 

1. Geçerli şekilde hazırlanmış bir tez çalışması (giriş, yöntem, bulgular, tartışma, kaynaklar) olması ve uzmanlık jürisi 

tarafından yeterli bulunması 

2. Ara sınavlardan 70 puan ve üzeri almak 

3. Asistan karnesindeki etkinliklerin uygun ve yeterli şekilde gerçekleştirilmiş olması 

4. Sözlü bitirme sınavından jüri üyelerinin verdiği not ortalamasının en az 70 olması 

5. Yeterlik sınavından yazılıdan ve OSCE’den en az 70’er puan alınması 
 

 
 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 
 

 
 

A. Asistan Geri Bildirimleri: Yıllık olarak alınan yazılı geri bildirimler: likert 

tarzı hazırlanmış maddelerden oluşur 

i. Eğitim programının değerlendirilmesi 

ii. Eğiticilerin değerlendirilmesi 
 

B. Eğitimin Standardizasyonu: Ülke çapında geliştirilmiş ve uygulanmakta olan çekirdek müfredatın uygun kalite ve standartlarda 

uygulanmasının sürdürülmesi için yıllık olarak eğitim program ve uygulamalarının her eğitim kurumunda asistan ve eğiticilerden de geri 

bildirim alınarak gözden geçirilmesi yapılmalıdır. Meslek Kuruluşunca oluşturulan Akreditasyon Kurullarınca denetimlerin yapılması da 

bu süreç açısından önemli olacaktır. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi 

A) PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME 
YAPABİLME 

 Hasta-hekim ilişkisinin temel ilkeleri Klinik görüşme ve muayene sırasında 
uygular. 

Hasta ve yakınlarıyla uygun ilişki kurar. 

    Terapötik ilişkinin temel ilke ve kurallarını 
açıklar. 

    Mesleğini, temel hasta haklarını gözeterek 
yürütür. 

    Tedavi ekibi içinde uyumlu ve uygun 
davranabilme becerileri vardır. 

    Hasta ve yakınları ile iletişimde ve tedavide 
etik değerleri ve ilkeleri gözetir. 

  Çocuk/ergen ve aile ile görüşme ve öykü 
alma ve psikiyatrik değerlendirme 

Hastalık öyküsü alırken kronolojiyi göz 
önünde tutar. 

 

   Yakınmaları ön planda tutarak belirtileri 
sistemli şekilde sorgular ve önemli bulguları 
ayırt eder. 

 

   Eşlik edebilen tanıları sistemli şekilde 
sorgular. 

 

   Gebelik ve doğum öyküsü dahil olmak üzere 
özgeçmişi ve fiziksel-motor, temperament, 
dil-bilişsel, duygusal-sosyal boyutlarıyla 
gelişim öyküsünü ayrıntılı alır. 

 

   Ruhsal durum muayenesini sistemli şekilde 
yapar. 

 

   Aile öyküsünü ve aile ilişkilerini araştırır.  
   Fizik muayene yapar.  
   Nörolojik muayene yapar.  
   Alışkanlıkları, sosyal ve eğitsel işlevselliği 

sorgular. 
 

   Belirtilerin ortaya çıkışını ve gidişini 
etkileyebilen biyopsikososyal stresörleri ve 
çevresel etkenleri değerlendirir. 

 

    
Riskleri ve koruyucu etkenleri değerlendirir. 

 

   Klinik görüşme, öykü, gözlem ve 
psikometrik test sonuçlarına dayanarak 
bütüncül bir olgu formulasyonu yapar. 

 

   Olası tanıları belirleyerek ayırıcı tanılama 
yapar. 

 

   Uygun tetkik planlar.  
   Değerlendirme sürecinde saptanan bulgular, 

planlanan tetkikler, ulaşılan tanı ve tedavi 
planı ile ilgili hasta ve yakınlarını 
bilgilendirir ve yönlendirir. 

 

  Çocuk ve ergen gelişimi ve döneme özgü 
sorunlar 

Tanı koyar. Fiziksel-motor, temperament, dil-bilişsel, 
duygusal-sosyal, psikoseksüel ve ahlak 
boyutlarıyla çocuk ve ergen gelişim 
özelliklerini bilir. 
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    0-1 yaş dönemindeki gelişimsel 
varyasyonları ve normal gelişimsel sorunları 
saptar. 

    1-3 yaş dönemindeki gelişimsel 
varyasyonları ve normal gelişimsel sorunları 
saptar. 

    3-6 yaş dönemindeki gelişimsel 
varyasyonları ve normal gelişimsel sorunları 
saptar. 

    7-12 yaş dönemindeki gelişimsel 
varyasyonları ve normal gelişimsel sorunları 
saptar. 

    Ergenlik dönemindeki gelişimsel 
varyasyonları ve normal gelişimsel sorunları 
saptar. 

    Gelişimsel ve zihinsel değerlendirmeye 
yönelik testleri planlar, yorumlar ve açıklar. 

    Ebeveyn-çocuk ilişkilerini, bağlanma 
özelliklerini ve ebeveyn tutumlarını 
değerlendirir. 

    Sosyal ve eğitsel işlevselliği değerlendirir. 
   Danışmanlık yapar. Gelişimsel varyasyonlar ve normal 

gelişimsel sorunlar için her yaş dönemine 
uygun danışmanlık yapar. 

    Hatalı ebeveyn tutumlarını gidermeye 
yönelik her yaş dönemine uygun danışmanlık 
yapar. 

    Ailede, eğitim ortamında ve sosyal çevrede 
çocuk ve ergenin sağlıklı gelişimine uygun 
koşulların sağlanmasını destekler. 

  Çocuk ve ergen psikiyatrisinde tanısal 
sınıflandırma  sistemleri 

DSM ve ICD tanı sınıflama sistemlerindeki 
bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde 
görülebilen veya genellikle ilk kez tanısı 
konan psikiyatrik bozuklukları bilir. 

 

  Standart değerlendirme araçları Yapılandırılmış görüşmeler, ölçekler gibi 
standart değerlendirme araçlarını uygular ve 
yorumlar. 

 

  Psikometrik  değerlendirme Psikolojik ve nöropsikolojik testleri planlar 
ve test sonuçlarını yorumlar. 

 

  Psikiyatrik bozukluklarla ilişkili bedensel 
hastalıkların ve madde kullanımının 
araştırılması 

Biyokimyasal, genetik, nörolojik ve 
radyolojik vb. tetkik düzenler ve tetkik 
sonuçlarını  yorumlar. 

 

   Gerekli konsültasyonları ister.  
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B) PSİKOPATOLOJİLERİ BİLME, 
TANILAMA ve TEDAVİ ETME 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU (DEHB) 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirti kümelerinin genel özelliklerini 
sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Gözlem ile dikkat sorunları, aşırı 
hareketlilik ve dürtüsellik bulgularını 
değerlendirir. 

    Nörolojik bulguları sorgular. 
    Gözlem ile gelişimsel anomalileri araştırır. 
   Psikometrik değerlendirme araçlarını 

kullanır. 
DEHB için kullanılan standart ölçekleri bilir 
ve uygular. 

    Gerekli olduğunda nöropsikolojik test ister. 
    Ölçek ve testlerin sonuçlarını gelişimsel 

durumu ve çevresel etkenleri de gözeterek 
yorumlar. 

  Ayırıcı tanılama yapar DEHB ile karışabilen psikiyatrik 
bozuklukları araştırır. 

Diğer ruhsal belirtileri sorgular. 

    Gerekli tetkikleri ister. 
   Benzer belirtilere yol açabilen çevresel 

etkenleri araştırır. 
Ebeveyn tutum ve davranışlarının ve sosyal- 
eğitsel ortamın DEHB belirtilerine etkilerini 
sorgular ve gözlemler. 

   DEHB belirtilerine yol açabilen bedensel 
hastalıkları ve madde kullanımını araştırır. 

DEHB belirtilerine yol açabilen bedensel 
hastalıkları bilir. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için uygun 
tetkikleri (biyokimya, hormon ve metabolik 
testler, EEG, beyin görüntüleme ve genetik 
vb.) ister. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için 
konsültasyon ister. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Tedavi algoritmasını bilir ve uygular. 

    DEHB’de ilaç tedavisini ve kullanılan 
psikotrop ilaçların yan etkilerini bilir. 

    Önerdiği psikotrop ilaçların diğer ilaçlar ile 
olan etkileşimlerini bilir. 

    İlaçların etki ve yan etkileri konusunda 
aileyi bilgilendirir. 

    Karşılaşılan yan etkileri yönetir. 
    Tedavi öncesinde ve izlem sürecinde gerekli 

tıbbi tetkikleri yapar. 
    Davranışcı tedavi yaklaşımını bilir ve 

uygular. 
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    Aileye psikoeğitim verir. 
    Uygun çevresel düzenlemelerle ilgili aileyi 

ve eğiticileri yönlendirir. 
    Eşlik edebilen bozuklukları yönetir. 
    İstismarı önlemek için, kanıta dayalı olarak 

etkinliği gösterilemeyen tedaviler konusunda 
aileye yol gösterir. 

  Etiyolojik kuramları bilir DEHB etiyolojisinde ileri sürülen kuramları 
bilir. 

Etiyolojide kanıta dayalı güçlü kuramları 
bilir. 

 YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: 
Davranım bozukluğu, Karşıt olma-karşı 
gelme bozukluğu 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Karşıt olma-karşı gelme ve davranım 
bozukluğu belirtilerinin genel özelliklerini 
değerlendirir. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Uygun standart ölçekleri bilir ve uygular. 
  Ayırıcı tanılama yapar Karışabilen durumları araştırır. Diğer ruhsal belirtileri sorgular. 
    Madde kullanımını değerlendirir. 
    Olası nörolojik veya diğer bedensel 

hastalıkları ayırt etmek için uygun tetkikler 
(biyokimya, hormon ve metabolik testler, 
EEG, beyin görüntüleme ve genetik vb.) 
veya konsültasyon ister. 

    Belirtileri etkileyebilen çevresel koşulları ve 
ebeveyn tutum ve davranışlarını sorgular ve 
gözlemler. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Tedavi algortimasını tanımlar. 

    Önerdiği ilaçların uygulamasını ve yan 
etkilerini bilir ve açıklar. 

    Davranışçı tedavi yaklaşımlarını bilir ve 
uygular. 

    Aileye psikoeğitim verir. 
 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 

(OSB) 
Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 

alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirti kümelerinin genel özelliklerini 
sorgular. 
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    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Gözlem ile gelişimsel sorunları 
değerlendirir. 

    Nörolojik bulguları sorgular. 
   Psikometrik değerlendirme araçlarını 

kullanır. 
OSB için kullanılan standart ölçekleri bilir 
ve uygular. 

    Özel eğitim raporlarını değerlendirir. 
    Gerekli olduğunda nöropsikolojik test ister 

ve sonuçları yorumlar. 
   

 
 
 
A  l   

OSB ana başlığı altında yer alan 
bozuklukları birbirinden ayırt eder. 

OSB ana başlığı altında yer alan bozuklukları 
tanılar ve bu bozuklukları birbirinden ayırt 
eder. 

   OSB belirtilerini etkileyebilen çevresel 
etkenleri sorgular ve gözlemler. 

Çevresel etkenlerin OSB belirtileri 
üzerindeki olası etkilerini bilir. 

   OSB belirtilerine yol açabilen bedensel 
hastalıkları araştırır. 

OSB belirtilerine yol açabilen bedensel 
hastalıkları bilir. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için uygun 
tetkikleri (biyokimya, hormon ve metabolik 
testler, EEG, beyin görüntüleme ve genetik 
vb.) ister. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için KBB, 
genetik, nöroloji vb. dallardan konsültasyon 
ister. 

  Tedaviyi planlar ve uygular. Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Özel eğitim gereksinimini belirleyerek özel 
eğitim konusunda aileyi bilgilendirir. 

    Özel eğitim için sağlık kurulu raporu 
düzenler. 

    Eğitim kurumlarıyla işbirliğine girer ve 
gerektiğinde çocuğun eğitiminin 
düzenlenmesi ve sorun davranışlarına 
yönelik eğitim kurumuna danışmanlık yapar. 

    Hedef belirtilere yönelik ilaç tedavisi 
uygular. 

    Karşılaşılan yan etkileri yönetir. 
    Tedavi öncesinde ve izlem sürecinde gerekli 

tıbbi tetkikleri yapar. 
    Aileye psikoeğitim verir ve psikolojik 

destek sağlar. 
    Uygun çevresel düzenlemelerle ilgili aileyi 

ve eğiticileri yönlendirir. 
    İstismarı önlemek için, kanıta dayalı olarak 

etkinliği gösterilemeyen tedaviler konusunda 
aileye yol gösterir. 

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 5/25 

55/75 
 



Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, v.1.0 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları 
 

 
Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi 

  Etiyolojik kuramları bilir OSB etiyolojisinde ileri sürülen kuramları 
bilir. 

Etiyolojide kanıta dayalı kuramları bilir. 

 BAĞLANMA   BOZUKLUKLARI Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Tepkisel bağlanma bozukluğu ve diğer 
bağlanma bozukluklarının belirtilerini saptar 
ve önemli klinik bulguları ayırt eder. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Bakımveren-çocuk bağlanma özelliklerini 
değerlendirir. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Değerlendirmeye yönelik uygun standart 
ölçekleri bilir ve uygular. 

  Ayırıcı tanılama yapar  
 
Karışabilen durumları araştırır. 

Otizm spektrum bozukluluğu , mental 
retardasyon gibi karışabilen durumları ayırt 
eder. 

    Bakım koşullarını ve biyopsikososyal 
stresörleri araştırarak olası etkenleri saptar. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi yönetir. Aile veya ilgili kurumlar ile işbirliğine 
girerek ve çocuğun bakım koşullarının ve 
bakımveren-çocuk  etkileşiminin 
iyileştirilmesini sağlamaya çalışır. 

    Aileye psikoeğitim verir ve uygun çevresel 
düzenlemeler konusunda aileyi yönlendirir. 

    Çocuğu istismar ve ihmalden korumaya 
yönelik girişimlerde bulunur. 

 DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI: Enürezis, 
Enkoprezis 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

    
Belirtileri  değerlendirir. 

Enürezis / enkoprezis sorununun genel 
özelliklerini sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Belirtilere yönelik girişimleri ve ebeveyn 
tutumlarını  değerlendirir. 

    Gıda/sıvı alımı ve dışa atım düzenini ve 
koşullarını ayrıntılı değerlendirir. 

  Ayırıcı tanılama yapar Dışa atım sorunlarına yol açabilen bedensel 
hastalıkları ve madde kullanımını araştırır. 

Ayırıcı tanı için tetkikler planlar ve 
gerektiğinde bedensel hastalıklar için 
konsültasyon ister. 
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  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavide kullanılan ilaç, davranışcı terapi, 
alarm ve diğer tedavileri bilir. Tedavi 
sürdürümü sırasındaki yan etkileri takip eder 
ve uygun düzenlemeleri yapar. 

 

  Etiyolojik kuramları bilir Etiyolojide ileri sürülen kuramları bilir. Etiyolojide kanıta dayalı kuramları bilir. 
 MENTAL RETARDASYON ve SINIRDA 

ENTELLEKTÜEL  İŞLEVSELLİK 
Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 

alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Gelişimsel ve zihinsel düzeyi 
değerlendirmeye yönelik testleri yorumlar ve 
açıklar. 

    Test sonuçlarını etkileyebilen klinik 
belirtileri dikkate alır. 

  Etiyolojik nedenleri araştırır. Etiyolojiyi belirlemeye yönelik tetkikler 
planlar. 

 

   Etiyolojiyi belirlemeye yönelik 
konsültasyonlar ister. 

 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Özel eğitim gereksinimini belirleyerek özel 
eğitim konusunda aileyi bilgilendirir. 

    Özel eğitim için sağlık kurulu raporu 
düzenler. 

    Eğitim kurumlarıyla işbirliğine girer ve 
gerektiğinde çocuğun eğitiminin 
düzenlenmesi ve sorun davranışlarına 
yönelik eğitim kurumuna danışmanlık yapar. 

    Hedef belirtilere yönelik ilaç tedavisi 
uygular. 

    Karşılaşılan yan etkileri yönetir. 
    Tedavi öncesinde ve izlem sürecinde gerekli 

tıbbi tetkikleri yapar. 
    Aileye psikoeğitim verir ve psikolojik 

destek sağlar. 
    İstismarı önlemek için, kanıta dayalı olarak 

etkinliği gösterilemeyen tedaviler konusunda 
aileye yol gösterir. 

 ÖĞRENME BOZUKLUKLARI: Okuma 
bozukluğu, Yazılı anlatım bozukluğu, 
Matematik bozukluğu 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 
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   Belirtileri  değerlendirir. Öğrenme bozukluğu belirtilerinin genel 
özelliklerini sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Öğrenmeyi etkileyebilen duygusal, sosyal ve 
ailesel sorunları ve eğitim koşullarını 
değerlendirir. 

    Öğrenmeyi etkileyebilen hareket, işitme ve 
görme sorunlarını, nörolojik ve diğer 
bedensel hastalıkları araştırır. 

    Öğrenme sorunlarına eşlik edebilen 
psikiyatrik bozuklukları araştırır. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Öğrenme becerilerini değerlendirmeye 
yönelik başarı testlerini ve standart ölçekleri 
kullanır. 

    Ayırıcı tanı için gelişimsel ve zihinsel 
düzeyin değerlendirilmesini sağlar. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Özel eğitim gereksinimini belirler ve gerekli 
olduğunda özel eğitime yönlendirir. 

    Okul ve eğiticiler ile işbirliği yapar. 
    Aileye psikoeğitim verir. 
 GELİŞİMSEL   KOORDİNASYON 

BOZUKLUĞU 
Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 

alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Bozukluk belirtilerinin genel özelliklerini 
sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Motor becerilerin gelişimini etkileyebilen 
çevresel etkenleri değerlendirir. 

    Motor becerileri etkileyebilen nörolojik ve 
diğer bedensel hastalıkları araştırır. 

    Motor beceri sorunlarına eşlik edebilen 
psikiyatrik bozuklukları araştırır. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Motor becerileri değerlendirmeye yönelik 
standart testleri kullanır. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Özel eğitim gereksinimini belirler ve gerekli 
olduğunda özel eğitime yönlendirir. 

    Okul ve eğiticiler ile işbirliği yapar. 
    Aileye psikoeğitim verir. 
 İLETİŞİM BOZUKLUKLARI: Dil 

bozuklukları, Kekeleme, Fonolojik bozukluk 
Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 

alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 8/25 

58/75 
 



Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, v.1.0 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları 
 

 
Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi 

   Belirtileri  değerlendirir. İletişim bozukluğu belirtilerinin genel 
özelliklerini sorgular ve sözel olmayan 
iletişim becerilerini değerlendirir. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    İletişimi etkileyebilen duygusal, sosyal, 
ailesel ve eğitsel sorunları değerlendirir. 

    İletişimi etkileyebilen işitsel ve KBB 
sorunlarını, nörolojik ve diğer bedensel 
hastalıkları araştırır. 

    İletişim bozukluklarına eşlik edebilen 
psikiyatrik bozuklukları araştırır. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Konuşma ve alıcı-ifade edici dil becerilerini 
değerlendirmeye yönelik standart testleri 
bilir ve sonuçlarını yorumlar. 

    Ayırıcı tanı için gelişimsel ve zihinsel 
düzeyin değerlendirilmesini sağlar. 

  Etiyolojiyik nedenleri araştırır İletişim sorunlarına yol açabilen bedensel 
hastalıkları araştırır. 

İşitme ve konuşma değerlendirmesi 
amacıyla KBB’ye yönlendirir. 

    Gerekli olduğunda nörolojik 
değerlendirmeye  yönlendirir. 

  Tedaviyi planlar ve uygular. Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Özel eğitim gereksinimini belirler. 

    Okul öncesi eğitimin gerekliliği ve iletişim 
sorunlarında yararı konusunda aileyi 
bilgilendirir. 

    Konuşma-dil terapistleri ile işbirliği yapar. 
    Aileye psikoeğitim verir. 
 TİK BOZUKLUKLARI: Tourette 

bozukluğu, Kronik motor ya da vokal tik 
bozukluğu, Gelip geçici tik bozukluğu 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Tiklerin genel özelliklerini sorgular. 
    Tik şiddetini ve özelliklerini belirlemeye 

yönelik ölçme araçlarını kullanır ve 
yorumlar. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Tik belirtilerini ve bozukluğun gidişini 
etkileyebilen çevresel etkenleri değerlendirir. 

   İstemdışı hareketlere yol açabilen bedensel 
hastalıkları ve ilaç/madde kullanımını araştırır. 

Tiklere eşlik edebilen bedensel hastalıkları ve 
ilaç/maddeleri bilir ve sorgular. 
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    Olası nörolojik veya diğer bedensel 
hastalıkları ayırt etmek için uygun tetkikler 
(biyokimya, hormon ve metabolik testler, 
EEG, beyin görüntüleme ve genetik vb.) 
veya konsültasyon ister. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

İlaç tedavisi gereksinimini belirler. 

    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 
yönetir. 

    İlaç tedavisi yan etkilerini değerlendirir ve 
yönetir. 

    Davranışçı tedavi yaklaşımlarını bilir ve 
gerekli olduğunda uygular. 

 ANKSİYETE BOZUKLUKLARI: Ayrılma 
anksiyetesi bozukluğu, Özgül Fobi, Sosyal 
fobi, Yaygın anksiyete bozukluğu Panik 
bozukluğu-Agorafobi, Akut stres bozukluğu, 
Posttravmatik stres bozukluğu, Obsesif- 
kompulsif bozukluk 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Anksiyete bozukluğu belirtilerinin genel 
özelliklerini sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Ebeveyn ve öğretmen tutumlarını 
değerlendirir. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Belirti şiddetini ve gidişini değerlendirmeye 
yönelik standart ölçekleri bilir ve uygular. 

  Ayırıcı tanılama yapar Anksiyete bozukluklarını birbirinden ve 
diğer ruhsal bozukluklardan ayırt eder. 

 
Ayrılma anksiyetesi bozukluğu, Özgül fobi, 
Sosyal fobi, Yaygın anksiyete bozukluğu, 
Panik bozukluğu-Agorafobi, Akut stres 
bozukluğu, Obsesif-kompulsif bozukluk ve 
Posttravmatik stres bozukluğunu tanılar ve 
birbirinden ve diğer ruhsal bozukluklardan 
ayırt eder. 

   Anksiyete bozukluğu belirtilerini 
etkileyebilen çevresel etkenleri sorgular ve 
gözlemler. 

Ailedeki, eğitsel ve sosyal ortamdaki 
çevresel etkenlerin belirtiler üzerindeki olası 
etkilerini  değerlendirir. 

   Anksiyete bozukluğu belirtilerine yol 
açabilen bedensel hastalıkları ve madde 
kullanımını araştırır. 

Anksiyeteye yol açabilen bedensel 
hastalıkları bilir. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için uygun 
tetkikleri (biyokimya, hormon ve metabolik 
testler, EEG, beyin görüntüleme ve genetik 
vb.) ister. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için 
konsültasyon ister. 
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  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi yönetir. Tedavi algoritmasını bilir, gerekli olduğunda 
uygun ilaç tedavisini planlar ve uygular. 

    Karşılaşılan yan etkileri yönetir. 
    Tedavi öncesinde ve izlem sürecinde gerekli 

tıbbi tetkikleri yapar. 
    Aileye psikoeğitim verir. 
    Uygun çevresel düzenlemelerle ilgili aileyi 

ve eğiticileri yönlendirir. 
    Bilişsel-davranışçı tedavi yaklaşımı ve diğer 

psikoterapi yöntemlerini uygular. 
 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI: 

Depresif bozukluklar, Bipolar bozukluklar 
Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 

alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Duygudurum bozukluğu belirtilerinin genel 
özelliklerini sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Epizodları şiddet/ psikotik belirtiler / 
remisyon belirleyicileri, kronik gidiş, 
katatonik özellikler, melankolik özellikler, 
atipik özellikler, postpartum başlangıç, 
mevsimsel yapı, hızlı döngü gibi özellikler 
açısından  değerlendirir. 

    Belirtilerin zaman içinde değişimini takip 
ederek uzunlamasına gidişi belirler. 

    Rekürransı ayırt eder. 
    Kendine ve çevreye zarar verme riskini 

değerlendirir. 
    Yatarak tedavi gereksinimini değerlendirir. 
   Psikometrik değerlendirme araçlarını 

kullanır. 
Belirti şiddetini ve gidişini değerlendirmeye 
yönelik standart ölçekleri bilir ve uygular. 

  Ayırıcı tanılama yapar Duygudurum bozukluklarını birbirinden ve 
diğer ruhsal bozukluklardan ayırt eder. 

Major depresif, manik, mikst, hipomanik 
duygudurum epizodlarının tanı ölçütlerini ve 
duygudurum epizodu ya da rekürran 
epizodların uzunlamasına gidişine ilişkin 
belirleyici özellikleri değerlendirir. 

    Major depresif bozukluk, Distimik 
bozukluk, Bipolar I bozukluk, Bipolar II 
bozukluğu ve Siklotimik bozukluğu tanılar 
ve bu bozuklukları birbirinden ve diğer 
ruhsal bozukluklardan ayırt eder. 

   Duygudurum bozukluğu belirtilerini 
etkileyebilen çevresel etkenleri sorgular ve 
gözlemler. 

Çevresel etkenlerin tedavi uyumu, epizod 
tekrarı ve hastalığın gidişi üzerindeki olası 
etkilerini bilir ve değerlendirir. 
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   Duygudurum bozukluğu belirtilerine yol 
açabilen bedensel hastalıkları ve madde 
kullanımını araştırır. 

Duygudurum bozukluğu belirtilerine yol 
açabilen bedensel hastalıkları bilir. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için uygun 
tetkikleri (biyokimya, hormon ve metabolik 
testler, EEG, beyin görüntüleme ve genetik 
vb.) ister. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için 
konsültasyon ister. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi yönetir. Tedavi algoritmasını bilir, gerekli olduğunda 
uygun ilaç tedavisini planlar ve uygular. 

    Karşılaşılan yan etkileri yönetir. 
    Tedavi öncesinde ve izlem sürecinde gerekli 

tıbbi tetkikleri yapar. 
    Duygudurum düzenleyicilerin kan 

düzeylerinin takibini yapar. 
    Bilişsel-davranışçı tedavi yaklaşımı ve diğer 

psikoterapi yöntemlerini uygular. 
    Aileye psikoeğitim verir ve uygun çevresel 

düzenlemeler konusunda aileyi yönlendirir. 
    Olası gidiş ve riskler konusunda aileyi 

bilgilendirir ve risk yönetimini yapar. 
    Kendine ve çevreye zarar verme riskini 

belirleyerek gerektiğinde acil müdahale eder. 

    Gerekli olduğunda yatarak tedavi sürecini 
yönetir. 

    Gerekli olduğunda EKT gibi biyolojik 
tedaviler uygular. 

    Katatonik özellikler gösteren depresif / 
manik / mikst epizodların tedavisini planlar 
ve uygular. 

 ERKEN BAŞLANGIÇLI ŞİZOFRENİ ve 
DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR: 
Şizofreni, Şizofreniform bozukluk, 
Şizoaffektif bozukluk, Sanrısal bozukluk, 
Kısa psikotik bozukluk, Paylaşılmış psikotik 
bozukluk 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Psikotik bozukluk belirtilerinin genel 
özelliklerini sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Önde gelen belirtilere göre paranoid / 
dezorganize / katatonik / farklılaşmamış / 
rezidüel tip şizofreni alt tiplerini tanımlar. 
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    Belirtilerin zaman içinde değişimini takip 
ederek uzunlamasına gidişi belirler. 

    Prodromal belirtileri değerlendirir. 
    Kendine ve çevreye zarar verme riskini 

değerlendirir. 
    Yatarak tedavi gereksinimini değerlendirir. 
   Psikometrik değerlendirme araçlarını 

kullanır. 
Belirti şiddetini ve gidişini değerlendirmeye 
yönelik standart ölçekleri bilir ve uygular. 

  Ayırıcı tanılama yapar Psikotik bozuklukları birbirinden ve diğer 
ruhsal bozukluklardan ayırt eder. 

Şizofreni, Şizofreniform bozukluk, 
Şizoaffektif bozukluk Sanrısal bozukluk, 
Kısa psikotik bozukluk ve Paylaşılmış 
psikotik bozukluğu tanılar ve bu bozuklukları 
birbirinden ayırt eder. 

    Erken başlangıçlı şizofreniyi psikotik 
belirtiler gösterebilen diğer ruhsal 
bozukluklardan ayırt eder. 

   Psikotik belirtileri etkileyebilen çevresel 
etkenleri sorgular ve gözlemler. 

Duygu dışa vurumu, stresörler gibi 
etkenlerin tedavi uyumu, hastalık 
tekrarlaması ve hastalığın gidişi üzerindeki 
olası etkilerini bilir. 

   Psikotik belirtilere yol açabilen bedensel 
hastalıkları ve madde kullanımını araştırır. 

Psikotik belirtilere yol açabilen bedensel 
hastalıkları bilir. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için uygun 
tetkikleri (biyokimya, hormon ve metabolik 
testler, EEG, beyin görüntüleme ve genetik 
vb.) ister. 

    Gerektiğinde bedensel hastalıklar için 
konsültasyon ister. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi yönetir. Tedavi algoritmasını bilir, gerekli olduğunda 
uygun ilaç tedavisini planlar ve uygular. 

    Karşılaşılan yan etkileri yönetir. 
    Tedavi öncesinde ve izlem sürecinde gerekli 

tıbbi tetkikleri yapar. 
    Uygun psikoterapi yöntemlerini uygular ve 

sosyal rehabilitasyon-destek birimlerine 
yönlendirir. 

    Aileye psikoeğitim verir ve uygun çevresel 
düzenlemeler konusunda aileyi yönlendirir. 

    Olası gidiş ve riskler konusunda aileyi 
bilgilendirir ve risk yönetimini yapar. 

    Kendine ve çevreye zarar verme riskini 
belirleyerek gerektiğinde acil müdahale eder. 

    Gerekli olduğunda yatarak tedavi sürecini 
yönetir. 
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    Gerekli olduğunda EKT gibi biyolojik 
tedaviler uygular. 

    Katatonik tip şizofrenide uygun tedaviyi 
planlar ve uygular. 

 SEÇİCİ KONUŞMAMAZLIK Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Sosyal beceri düzeyini ve iletişim 
özelliklerini değerlendirir. 

    Ebeveyn-çocuk ilişkilerini, sınıf içi 
etkileşimi ve akran ilişkilerini değerlendirir. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Değerlendirmeye yönelik uygun standart 
ölçekleri bilir ve uygular. 

  Ayırıcı tanılama yapar Eşlik edebilen durumları araştırır. Anksiyete bozuklukları, iletişim bozukukları 
gibi eşlik edebilen durumları ayırt eder. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Aile veya eğitim kurumları ile işbirliğine 
girerek sosyal uyum becerilerini destekler. 

    Aileye psikoeğitim verir. 
    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 

uygular. 
 BASMAKALIP DAVRANIŞ 

BOZUKLUĞU 
Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 

alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Bozukluk belirtilerinin genel özelliklerini 
sorgular. 

    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Bozukluk belirtilerinin gidişini etkileyebilen 
çevresel etkenleri değerlendirir. 

   Benzer hareketlere yol açabilen bedensel 
hastalıkları ve madde kullanımını araştırır. 

Benzer hareketlere yol açabilen bedensel 
hastalıkları bilir ve sorgular. 

    Olası nörolojik veya diğer bedensel 
hastalıkları ayırt etmek için uygun tetkikler 
(biyokimya, hormon ve metabolik testler, 
EEG, beyin görüntüleme ve genetik vb.) 
veya konsültasyon ister. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

İlaç tedavisi gereksinimini belirler. 
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    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 
yönetir. 

    İlaç tedavisi yan etkilerini değerlendirir ve 
yönetir. 

    Davranışçı tedavi yaklaşımlarını bilir ve 
uygular. 

 UYKU BOZUKLUKLARI Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Uyku düzenini ve koşullarını ayrıntılı 
değerlendirir. 

    Birincil veya ikincil uyku sorunu ayrımını 
yapar. 

    Uykuyu etkileyebilen çevresel etkenleri ve 
psikososyal stresörleri belirler. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Uyku hijyenini düzenler. 

    Aileye psikoeğitim verir. 
    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 

uygular. 
 BESLENME ve YEME BOZUKLUKLARI: 

Bebek ya da küçük çocukların beslenme ve 
yeme bozuklukları, Anoreksiya nevroza, 
Bulimia nervoza, Obezite 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Bebek ya da küçük çocukların beslenme ve 
yeme bozuklukları, Anoreksiya nevroza, 
Bulimia nervoza ve Obezite gibi yeme 
sorunlarının belirtilerini saptar ve önemli 
klinik bulguları ayırt eder. 

    Tıkınırcasına yeme epizodları, uygunsuz 
dengeleyici davranışlar ve çıkartma 
davranışlarını saptar. 

    Anoreksiya nervozada kısıtlı tip, 
tıkınırcasına yeme / çıkartma tipi ve bulimia 
nervozada çıkartma olan veya olmayan alt 
tipleri ayırt eder. 

    Ağırlık değerlendirmesinde uygun indeksleri 
bilir ve kullanır. 

    Gıda/sıvı alımı ve dışa atım düzenini ve 
koşullarını ayrıntılı değerlendirir. 

    Beden algısını değerlendirir. 
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    Yemeyi etkileyebilen çevresel etkenleri 
değerlendirir. 

    Bedensel belirtileri sorgular ve yemeyi 
etkileyebilen bedensel hastalıkları araştırır. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Bilişsel-davranışçı tedavi yaklaşımı ve diğer 
psikoterapi yöntemlerini uygular. 

    Yeme sorununu etkileyebilen ebeveyn 
tutumlarını  yönlendirir. 

    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 
uygular. 

    Gerekli olduğunda yatarak tedavi sürecini 
yönetir. 

 SOMATOFORM BOZUKLUKLAR ve 
DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Bu belirtilere yol açabilen bedensel 
hastalıkları  değerlendirir. 

    Bu belirtilerle ilişkili psikososyal stresörler 
gibi çevresel etkenleri belirler. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Psikoterapi yöntemlerini uygular. 

    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 
uygular. 

    Gerekli olduğunda yatarak tedavi sürecini 
yönetir. 

    Kriz durumlarında müdahale eder. 
 YAPAY BOZUKLUK: Munchhausen by 

proxy 
Tanı koyar Öykü alır. 

 
Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri değerlendirir. Hasta rolünü benimsemeye yönelik fizik ya 
da psikolojik belirtileri saptar ve önemli 
klinik bulguları ayırt eder. 

    Munchausen by proxy olgularında ebeveyn 
özelliklerini ve aile içi ilişkileri 
değerlendirir. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Psikoterapi yöntemlerini uygular. 

    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 
uygular. 

    Gerekli olduğunda yatarak tedavi sürecini 
yönetir. 

    Çocuğu korumaya yönelik yasal girişimlerde 
bulunur. 
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 UYUM BOZUKLUKLARI Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Uyum bozukluğu alt tiplerini belirler. 
    Psikososyal stresörleri belirler. 
    Bu belirtilere yol açabilen bedensel 

hastalıkları  değerlendirir. 
    Benzer belirtiler gösterebilen psikiyatrik 

bozuklukları araştırır. 
  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 

yönetir. 
Psikoterapi yöntemlerini uygular. 

    Gerekli olduğunda ilaç tedavisini planlar ve 
uygular. 

 DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARI: 
Aralıklı patlayıcı bozukluk, Kleptomani, 
Piromani, Patolojik kumar oynama, 
Trikotillomani 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Dürtü kontrol bozukluklarını, benzer 
belirtiler gösteren psikiyatrik 
bozukluklardan ayırt eder. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Bireysel veya grup psikoterapi yöntemlerini 
uygular. 

    Aileye psikoeğitim verir ve uygun çevresel 
düzenlemeler konusunda aileyi yönlendirir. 

 MADDE (Nikotin, Alkol, Kafein, Kannabis, 
Opiyatlar, İnhalanlar…) KULLANIMI İLE 
İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR 

Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri  değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Madde kullanım bozukluklarını (bağımlılık 
ve kötüye kullanım) ve madde kullanımının 
yol açtığı bozuklukları (entoksikasyon, 
yoksunluk, delirium, demans, amnestik 
bozukluk, psikotik bozukluk, duygudurum 
bozukluğu, anksiyete bozukluğu, cinsel işlev 
bozukluğu, uyku bozukluğu) tanır ve 
birbirinden ayırt eder. 

    Eşlik edebilen psikiyatrik bozuklukları ve 
yatkınlaştırıcı psikososyal stresörleri belirler. 
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    Maddeye erişimi kolaylaştıran koşulları 
saptar. 

    Madde kullanımını özendiren aile ve sosyal 
çevredeki rol modellerini ve akran baskısını 
değerlendirir. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Yoksunluk ve entoksikasyon durumlarını 
tedavi eder. 

    Bireysel veya grup psikoterapi yöntemlerini 
uygular. 

    Gerekli olduğunda bağımlılık tedavi 
merkezlerine  yönlendirir. 

    Aileye psikoeğitim verir ve uygun çevresel 
düzenlemeler konusunda aileyi yönlendirir. 

    Psikososyal müdahale projelerinin 
düzenlenmesinde işbirliği yapar. 

 DELİRİUM Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri değerlendirir. 
 

Kısa sürede gelişen ve gün içinde 
dalgalanmalar gösteren delirium tablosunda 
dikkat sorunları ile giden bilinç bozukluğu 
belirtileri vardır. 

    İlaç, madde entoksikasyonu, madde 
yoksunluğu veya genel tıbbi bir durumun 
doğrudan fizyolojik etkileri gibi delirium 
nedenlerini araştırır. 

    Klinik tablodaki yaşamsal riskleri 
değerlendirir. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 
 

Psikotrop ilaç tedavisini planlar ve uygular. 

    Çevresel düzenlemeleri ve güvenlik 
önlemlerini planlar ve uygular. 

 CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI Tanı koyar Öykü alır. Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

    
Belirtileri  değerlendirir. 

Bozukluk belirtilerinin genel özelliklerini 
sorgular. 
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    Belirtileri normal gelişim özelliklerinden 
ayırt eder. 

    Cinsel kimlik gelişimini ve bu alandaki 
sorunların gidişini etkileyebilen çevresel 
etkenleri  değerlendirir. 

    Cinsel kimlik gelişim sorunlarına eşlik 
edebilen depresyon gibi psikiyatrik 
bozuklukları araştırır ve özkıyım riskini 
değerlendirir. 

    Cinsel gelişimi etkileyebilen bedensel 
hastalıkları araştırır. 

    Damgalanmanın olumsuz etkilerini 
değerlendirir. 

   Psikometrik değerlendirme araçlarını 
kullanır. 

Eşlik edebilen psikiyatrik bozuklukları 
değerlendirmeye yönelik standart ölçekleri 
kullanır. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi yönetir. Eşlik edebilen psikiyatrik bozuklukları 
tedavi eder ve riskli durumlarda gerekli 
önlemleri alır. 

    Okul ile işbirliği yaparak sosyal uyumu 
destekler. 

    Aileye psikoeğitim verir ve danışmanlık 
yapar. 

 ÇOCUK ve ERGENLERDE KİŞİLİK 
BOZUKLUKLARI 

Tanı koyar Öykü alır. 
 

Gelişim öyküsü, eğitsel ve sosyal işlevsellik, 
alışkanlıklar, aile öyküsü, biyopsikososyal 
stresörler, belirtilerin öyküsü ve yapılan 
tedavilerin özelliklerini değerlendirir. 

   Belirtileri değerlendirir. Belirtileri saptar ve önemli klinik bulguları 
ayırt eder. 

    Çocuk ve ergenlerin gelişmekte olan kişilik 
özelliklerini benzer belirtiler gösteren 
psikiyatrik bozukluklardan ayırt eder. 

  Tedaviyi planlar ve uygular Tedavi seçeneklerini bilir ve tedaviyi 
yönetir. 

Bireysel veya grup psikoterapi yöntemlerini 
uygular. 

    Aileye psikoeğitim verir ve uygun çevresel 
düzenlemeler konusunda aileyi yönlendirir. 
 C) BİYOLOJİK PSİKİYATRİYİ BİLME ve 

UYGULAMA 
SİNİR BİLİMLERİ 
 

SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 
 

Gen ekspresyon süreçlerini bilir. 
 

Transkripsiyon, translasyon ve bunlardan 
sonraki işlemleme süreçlerini bilir. 

    
 

Genomun ekspresyonunda etkili olan 
düzenleme mekanizmalarını bilir. 

   Gen ekspresyonu üzerindeki çevresel 
etkenleri bilir. 
 

Nöron farklılaşması, büyümesi ve 
sağkalımında etkili büyüme faktörlerini 
bilir. 

    Büyüme hormonu, tiroid hormonları, 
steroidler gibi hormonların gen ekspresyonu 
üzerindeki etkilerini bilir. 
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    Sinir sisteminin gelişim sürecinde genetik 
etkenler ile epigenetik ve çevresel etkenlerin 
karşılıklı etkileşimini bilir. 

   Sinir sisteminin yapılanması ve 
sürdürülmesi ile ilgili süreçleri bilir. 
 

Neurogenesisi ve beyin bölgelerinin 
düzenlenmesini bilir. 

    Hücre farklılaşması (nöron/glia) süreçlerini 
bilir. 

    Nöronal göçü bilir. 
    Akson - dendrit gelişimi ve sinaps 

oluşumunu bilir. 

    Nöronal bağlantı, trofik etkileşimler ve 
nöronal sağkalım mekanizmalarını bilir. 

    Nöronal plastisite kavramını bilir. 

  İŞLEVSEL NÖROANATOMİ Nöral ağın düzenleme mekanizmalarını bilir. 
 

Nöron ve glia hücre tiplerini, hücrelerin 
düzenlenme şekillerini ve nöral devreleri 
oluşturan bağlantıları bilir. 
 

   Beyin yapılarını bilir. 
 

Beyin loblarını, beyaz cevher yolaklarını ve 
ventriküler sistemi bilir. 

   İşlevsel beyin sistemlerini bilir. 
 

Talamokortikal sistemler, limbik sistem ve 
basal ganglia sistemini bilir. 

   Ruhsal bozukluklardaki nöroanatomik 
değişiklikleri bilir. 
 

Hastalıklarla ilişkili olarak nöron sayısı, 
nöron büyüklüğü, nöron yapısı ve nöronlar 
arası bağlantılarda ortaya çıkan 
değişiklikleri bilir. 

  NÖRONLARIN UYARILARI 
ELEKTROKİMYASAL ve FİZYOLOJİK 
İŞLEME MEKANİZMALARI 

Dendrit, soma ve akson tarafından uyarıların 
nasıl işlendiğini bilir. 
 

 

   Nöronlar arası kimyasal uyarı iletim 
süreçlerini bilir.    
 

Monoamin nörotransmitterleri bilir. 

    Amino asit nörotransmitterleri bilir. 

    Nöropeptidleri bilir. 

    Gasotransmitterleri bilir. 

    Nörotrofik faktörleri bilir. 

    İkincil mesajcıları ve nöron içi uyarı 
süreçlerini bilir. 

   Hücresel ve sinaptik elektrofizyolojiyi bilir. 
 

Hücresel elektrofizyolojinin temel ilkelerini 
bilir. 

    İyon kanallarının özelliklerini bilir. 
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    Nörotransmittlerlerin iyon kanalları ile 

ilişkisini bilir. 
    İyon kanalları ile ilişkili olabilen 

nöropsikiyatrik bozuklukları (Epilepsi, 
MS…) tanır. 

  PSİKONÖROİMMÜNOLOJİ Bağışıklık siteminin genel özelliklerini ve 
sinir sistemi ile bağlantısını bilir. 
 

Organizmanın kendi hücrelerini yabancı 
hücrelerden ayırt etmekle görevli bağışıklık 
sisteminin genel özelliklerini bilir. 

    Bağışıklık işlevinin düzenleyicilerini 
(Santral sinir sistemi, Otonomik sinir 
sistemi, Endojen opioid peptidler, 
Serotonin…) bilir. 

    Bağışıklık üzerine nöroendokrin (CRF, 
ACTH, DHEA, Prolaktin, GH) etkileri bilir. 

   Stres ile bağışıklık ilişkisini gösteren 
preklinik ve klinik çalışma bulgularını bilir. 
 

Erken yaşam deneyimlerinin bağışıklık ile 
ilgili sonuçlarını bilir. 

    Sosyal destek ile başa çıkmanın ilişkisini 
bilir. 

    Yaşam olaylarının bağışıklık sistemindeki 
değişiklikler ile ilişkisini bilir. 

    Çocuklarda stres, anksiyete, depresyon ve 
yas sürecinin bağışıklık sistemine etkilerini 
bilir. 

   Klinik uygulamalarda sinir sistemi ile 
bağışıklık sistemi bağlantısına ilişkin 
bilgileri kullanır. 
 

 

Bağışıklık sistemi ile ilgili kapsamlı 
değerlendirme gerektiren durumları ayırt 
eder ve yönlendirir. 

    Psikososyal etkenlerin bağışıklık üzerine 
etkilerini dikkate alarak risk gruplarını 
saptar. 

    Bağışıklık sistemini etkileyen bozukluklarda 
eşlik edebilen ya da ikincil olarak ortaya 
çıkabilen ruhsal sorunları tanır. 

  PSİKONÖROENDOKRİNOLOJİ  
 

Endokrin sistemin genel özelliklerini ve 
sinir sistemi ile bağlantısını bilir.  
 

Hipotalamik-Pituitary-Adrenokortikal aksı 
bilir. 

    Somatotropic aksı bilir. 

    Hipotalamik-Pituitary-Tiroid aksı bilir. 

    Hipotalamik-Pituitary-Gonadal aksı bilir. 

   Klinik uygulamalarda sinir sistemi ile 
endokrin sistem bağlantısına ilişkin bilgileri 
kullanır. 
 

Endokrin sistem ile ilgili kapsamlı 
değerlendirme gerektiren durumları ayırt 
eder ve yönlendirir. 

    Endokrin sistemi etkileyen bozukluklarda 
eşlik edebilen ya da ikincil olarak ortaya 
çıkabilen ruhsal sorunları tanır. 
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  NÖROGENETİK 
 

Klinik uygulamalarda sinir sisteminin 
gelişimindeki genetik etkileri dikkate alır.  
 

Kalıtımla geçen veya geçmeyen genetik 
temelli nöropsikiyatrik bozuklukları (mental 
retardasyon, hareket bozuklukları, 
epilepsi…) bilir. 

    Öğrenme ve bellek gibi bilişsel süreçleri 
etkileyebilen genetik bozuklukların (örn. 
Fragile X, Rett, Prader Willi, Angelman, 
Williams sendromları, Lissensefali  …) 
moleküler temellerini ve ortaya 
çıkışlarındaki genetik mekanizmaları bilir. 

    Otizm, DEHB, anksiyete, depresyon gibi 
ruhsal hastalıklarda genetik temeli dikkate 
alır ve gerekli olduğunda genetik 
değerlendirme amacıyla yönlendirir. 

   Çocukluk nöropsikiyatrik bozuklukları için 
uygun genetik araştırma yöntemlerini bilir.  
 

İkiz, evlat edinme/ayırma, aile ve moleküler 
genetik araştırma yöntemlerini bilir. 

   Klinik uygulamalarda genetik epidemiyoloji 
verilerini kullanır.  
 

Genetik danışma vermek ve önleyici 
girişimleri planlamak amacıyla 
epidemiyolojik verilerden yararlanarak 
genetik riski değerlendirir. 

 NÖROPSİKİYATRİ 
 

NÖROPSİKİYATRİ ile İLİŞKİLİ 
KAVRAMLAR ve NÖROPSİKİYATRİK 
DEĞERLENDİRME GEREKTİREN 

 

Psikiyatrinin ‘nöropsikiyatri’ alt dalını bilir. 
 

Nöropsikiyatrinin sinir sistemi 
hastalıklarıyla ilişkilendirilen ruhsal 
bozuklukları ele aldığını bilir. 

   Nörolojinin ‘davranışsal nöroloji’ alt dalını 
bilir.  
 

Davranışsal nörolojinin beyin hasarına veya 
hastalıklarına bağlı bilişsel/davranışsal 
sorunları ele aldığını bilir. 

   Nörokognitif gelişim süreçlerini bilir. 
 

Belli beyin bölgeleri, nöral yolaklar veya 
kortikal ağlarla bağlantılı bilişsel işlevlerin 
gelişim aşamalarını bilir. 

   Nöropsikiyatrik değerlendirme gerektiren 
durumları bilir. 

Baş ağrısı 

    Epilepsi 
     Travmatik beyin hasarı 
     Beyin tümörleri 

    Enfeksiyonlar (Menenjit, HIV, prion 
hastalıkları…) 

    Demyelinizan hastalıklar (MS…) 

    Serebrovasküler hastalıklar 

    Hareket bozuklukları ve Nöromusküler 
hastalıklar 

    Nöroendokrin ve Metabolik hastalıklar 

    Otoimmün hastalıklar 
    Nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson, 

Huntington…) 
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  NÖROPSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME Beyin görüntüleme. MRI, fMRI, BT, SPECT, PET gibi 
incelemelerin genel ilkelerini bilir ve bunları 
nöropsikiyatrik değerlendirmede uygun 
şekilde kullanır. 
    Elektrofizyolojik değerlendirme yöntemleri. 

 
Sinir sisteminin spontan (EEG, EMG…) ve 
uyarılmış (AEP, VEP…) elektrik potansiyel 
kayıtlarına dayanan incelemelerin genel 
ilkelerini bilir ve uygun olanları 
nöropsikiyatrik değerlendirmede kullanır. 

   Nöropsikolojik inceleme yöntemleri. 
 

Nöropsikolojik testlerin (Wechsler testleri, 
Wisconsin Kart Eşleme Testi, Benton Görsel 
Bellek Testi, Başarı testleri…) genel 
ilkelerini bilir ve bunları nöropsikiyatrik 
değerlendirmede uygun şekilde kullanır. 

  BİYOLOJİK TEDAVİLER 
 

PEDİATRİK PSİKOFARMAKOLOJİ 
 

Farmakolojinin temel kavramlarını bilir.  
 

Bireysel ilaç yanıtını etkileyen metabolik 
farklılıklar ile ilgilenen Farmakogenetik 
kavramını bilir. 

    Bedel ve etki açısından ilaçların birbirleriyle 
karşılaştırılması ile ilgilenen 
Farmakoekonomi kavramını bilir. 

    Yan etkilerin saptanması, değerlendirilmesi, 
anlaşılması ve önlenmesi ile ilgilenen 
Farmakovijilans kavramını bilir. 

    İlaç endüstrisinin, toplumu ve ilaç 
araştırmalarını ticari çıkarları doğrultusunda 
etkileme girişimlerinin farkındadır.  

    
Yöntem, verilerin analizi, verilerin 
yorumlanması, çıkar çatışmaları vb. 
boyutlarıyla değerlendirerek, ilaç 
araştırmalarına değer biçebilir. 

   Pediatrik psikofarmakolojinin temel 
ilkelerini ve psikotrop ilaçları bilir. 
 

Çocuk ve ergenlerde psikotrop ilaçların 
farmakokinetiğini bilir. 

    
Çocuk ve ergenlerde psikotrop ilaçların 
farmakodinamiğini bilir. 

    
Antipsikotikler, antidepresanlar, 
anksiyolitikler, psikostimülanlar, 
duygudurum düzenleyiciler gibi 
psikotropların kullanım alanlarını, etki 
mekanizmalarını, farmakokinetik-
farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini 
ve uygulama yöntemlerini bilir. 
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   Çocuk ve ergenlerde biyopsikososyal 
tedavinin genel yol gösterici ilkelerini 
gözetir.  
 

Çocuk ve ergenlerdeki ruhsal bozukluklar 
heterojen görünümdedir ve komorbidite 
yaygındır. 

    
Tedaviye başlamadan önce, psikiyatrik 
değerlendirme tamamlanır. Hedef belirtiler 
saptanır. Tıbbi öykü alınır ve gerektiğinde 
tıbbi değerlendirmeye yönlendirilir. 

    Değerlendirme-izlemde çoklu bilgi 
kaynakları kullanılır. 

    İlaç / psikososyal girişimler / kombine 
tedavi uygulamaları şeklinde olabilen kısa 
ve uzun süreli tedavi süreci planlanır. 

    Kanıta dayalı klinik karar verme süreçleri 
işletilir. Randomize kontrollü araştırma 
kanıtlarına dayalı güncel tedavi protokolleri 
toplumdaki olanaklar çerçevesinde 
uyarlanır.   

    
Bozukluğa özgü tedavi kılavuzları ilaç 
seçimi, başlama dozu, uygulama şekli, 
tedavi süresi, sonuçlar ve yan etkilerin 
izlemi konusunda yol göstericidir. 

    Gelişimin farmakolojik etkilerdeki rolünün 
önemi gözetilir. 

    
İlaç tedavisinde etki ve yan etkileri izlem 
planı yapılır. Metabolik sendrom, NMS, 
EPS vb. yan etkiler değerlendirilir ve tedavi 
edilir.   

    Tedavi başarısında bakımverenlerin etkisi 
bilindiğinden, ebeveynlerle işbirliği esastır. 
Tedaviye çocuk/ergen ve ebeveynlerinin 
yükledikleri anlamlar ele alınır. 
Bilgilendirilmiş ebeveyn(ler)den olur ve 
çocuk/ergenden kabul alınır. 

    
Tedavinin etkisiz kalması durumunda bunun 
nedenleri araştırılır, tedavi değişikliği veya 
ek tedavi uygulamaları planlanır. İlaç 
etkileşimleri dikkate alınır. 

    Tedavi veya izlemi sonlandırma planı yapılır 
ve uygulanır. 
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  DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİLER 
 

Beyin uyarım yöntemleri. 
 

Elektrokonvulsif terapi (EKT) uygulama 
gereçlerini, etki mekanizmalarını, yan 
etkilerini, uygulama öncesi gerekli 
incelemeleri, EKT ile ilaç etkileşimlerini, 
çocuklardaki EKT endikasyonlarını ve EKT 
uygulama yöntemini bilir ve uygular. 

   Cerrahi tedavi (Neurosurgery) 
 

Psikiyatrik bozukluklarda cerrahi tedavi 
uygulamalarını bilir. 

   Geleneksel olmayan yaklaşımlar. Geleneksel olmayan yaklaşımların güvenlik 
sorunlarını ve yan etki risklerini bilir; bu 
konuda ebeveynleri bilgilendirir ve uyarır. 

    Geleneksel olmayan yaklaşımların çocuk ve 
ergen ruhsal sorunlarında uygulanması ile 
ilgili yasal ve etik sorunları bilir ve bunları 
önlemeye çalışır. 

D) GELİŞİM KURAMLARINI BİLME VE 
UYGULAMA 

ÇOCUK ve ERGEN GELİŞİM 
KURAMLARI 

PSİKANALİTİK KURAMLAR 
 

Psikanalitik kuramların temel ilkelerini bilir. 
 İnsan davranışı ve düşüncesini büyük ölçüde 

bilinçdışı ve mantıksız dürtüler belirler. 

    Bu dürtülerin farkındalığına karşı çeşitli 
savunma düzenekleri vardır. 

    Bilinçli gerçeklik ile bastırılmış bilinçdışı 
materyal arasındaki çatışmalar ruhsal 
sorunlara (anksiyete, depresyon, ilişki 
sorunları…) yol açabilir.   

    Bilinçdışı materyalin etkilerinden 
kurtulmak, bunun terapi sürecinde bilinçli 
hale getirilmesi ile mümkün olabilir. 

    Gelişim, kalıtsal kişilik yapısının yanı sıra 
erken çocukluktaki olaylar tarafından 
belirlenir. 

   Psikoseksüel Gelişim Kuramı 
 

Sigmund Freud’un tanımladığı Topografik 
Kuram’ı ve Yapısal Kuram’ı bilir. 

    Psikoseksüel gelişim aşamalarını bilir. 

   Ego Psikolojisi Kuramı Ego işlevlerini ve ‘ego gücü’ kavramını 
bili     Nesne İlişkileri Kuramı 

 
İnsan ilişkilerindeki dalgalanmaları içsel 
kendilik ve nesne temsillerinin yapılanması 
ile açıklayan Nesne İlişkileri Kuramı’nın 
temel ilkelerin bilir. 

    Gelişimde ‘kavrayıcı (holding) çevre’, 
‘geçiş nesnesi’ ve ‘nesne sürekliliği’ 
kavramlarını bilir. 
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    Margaret Mahler’in tanımladığı Ayrılma-

Bireyleşme Kuramı’na göre, yaşamın ilk üç 
yılındaki gelişim aşamalarını ve bu sürecin 
güvenli bireysel kimlik duygusu 
oluşturmaya etkilerini bilir. 

    Nesne ilişkilerindeki sorunlarla bağlantılı 
klinik belirtileri (bireyin sıcaklık, empati, 
güven, güvenlik hissi, istikrarlı kimlik, 
tutarlı duygusal yakınlık hissetme 
kapasitesinde bozukluklar; bireyin yakın 
ilişkilerinde istikrarsızlık…) tanır. 

   Psikososyal Gelişim Kuramı Erik Erikson’un tanımladığı doğumdan 
ölüme kadar toplumsal çevrenin de etkisiyle 
ilerleyen psikososyal gelişim aşamalarının 
özelliklerini, kazanımlarını, çatışma ve 
krizlerini bilir. 

    Ergenlikte kimlik gelişim sürecini ve bu 
süreçte yaşanabilecek sorunları bilir. 

   Kendilik Psikolojisi Kuramı Kendilik nesnesinin işlev kaybı sonucunda, 
engellenmiş/karşılanmamış gelişimsel 
gereksinimlerin bireyi depresif kıldığını; 
ebeveynlerin çocuklarına empati 
eksikliğinin psikopatolojinin temeli 
olduğunu belirten Kendilik Psikolojisi 
Kuramı’nı bilir. 

  BAĞLANMA KURAMI 
 

İnsanlar arası uzun süreli ilişkilerin 
dinamiklerini Bağlanma Kuramı ile açıklar.  
 

Psikolojik (bilişsel psikoloji, nesne ilişkileri 
kuramı…), evrimsel biyolojik ve etholojik 
kuram gibi alanları içeren bir disiplinler 
arası yaklaşım olan Bağlanma Kuramı’nın 
temel ilkelerini bilir.   

    ‘Bağlanma’ ve ‘ayrılma anksiyetesi’ 
kavramlarını; bağlanma figürlerinin ‘güvenli 
üs’ işlevini bilir. 

    Bebeğin bakımverene bağlanma örüntüsünü 
değerlendirmede geçerli bir yöntem olan 
‘Yabancı Durum Testi’ni bilir. 

    ‘Güvenli’, ‘kaçıngan’, ‘ambivalan/dirençli’ 
ve ‘dezorganize’ bağlanma örüntülerinin 
özelliklerini bilir. 
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    Ebeveyn tepkilerinin, bireyin sonraki 
ilişkilerindeki algı, duygu, düşünce ve 
beklentilerine rehberlik eden ‘içsel işleyen 
modellerini’ sağlayan bağlanma 
örüntülerinin gelişimine yol açtığını bilir. 

  ÖĞRENME KURAMLARI Bilişsel Kuram’ın temel kavramlarını bilir. 
 

Bebeklikten erişkinliğe zihnin bilgiyi nasıl 
düzenlediğini araştıran Bilişsel Gelişimsel 
Psikoloji’nin temel kavramlarını bilir. 

    Sistemin yapı ve işlev (bilgi işleme) 
açısından daha karmaşık hale gelmesi olarak 
tanımlanan ‘gelişim’ kavramını bilir. 

    Ruhsal bozuklukların disfonksiyonel 
şemalar, otomatik düşünceler ve yanlı 
yorumlardan oluşan belli bilişsel profilleri 
olduğunu bilir.  

 

   Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’nın 
temel kavramlarını bilir. 
 

Çocuk düşüncesinin sosyal etkileşimle 
ilerlemesi sonucu, standart sorulara yaşla 
birlikte giderek benmerkezci (sezgisel) 
değil, daha sosyal merkezli (bilimsel ve 
sosyal olarak kabul edilebilir) yanıtlar 
verildiğini bilir. 

    Piaget’in, zihinsel gelişimi ‘assimilation’ ve 
‘accomadation’ süreçlerinin ‘uyuma’ 
(adaptation) yönelik işlevi ile açıklamasını 
bilir. 

    Piaget’in çocukların yaşı büyüdükçe ve bir 
öncekini tamamladığında ilerlediği gelişim 
aşamaları olarak tanımladığı ‘duyusal-
motor’, ‘işlem öncesi’, ‘somut işlemler’ ve 
‘soyut işlemler’ dönem özelliklerini bilir.  

    
Bilişsel gelişim düzeyini değerlendirmede; 
dil-iletişim, kişisel-sosyal beceriler, oyun, 
çizim ve akademik becerilere ilişkin verileri 
kullanır. 

   Bilgi-işleme yaklaşımının temel 
kavramlarını bilir. Bilgi işleme yaklaşıma göre problem çözme 

aracı olarak zihin, insan düşüncesini 
bilgisayara dayalı bir bilişsel yapıyla 
şekillendirir.  

    
Bilgi işleme modeline göre gelişim, bilişsel 
yapının daha hızlı işlemleme ve daha 
karmaşık düzenleme yapabilmesi ile olur.  

   Sosyal bilişin gelişimini bilir. 
 

Sosyal gelişim ile bilişsel gelişimin paralel 
gittiğini bilir.  
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    ‘Sosyal perspektif alma’ kavramını; 
emosyonel anlamanın ve ahlaki akıl 
yürütmenin gelişimini bilir.  

    ‘Ortak dikkat’in, çocuğun ayrı bir zihinsel 
durum karşısında olduğunu fark ettiğini 
belirten ‘protodeclerative işaret etme’ ile 
kendini gösterdiği ve ‘zihin kuramı’nın 
öncülü olduğunu bilir. 

    Zihin kuramı geliştirme kapasitesindeki 
yetersizliğin otizmdeki temel bir sorun 
olduğunu bilir. 

   Sosyal etkileşimin gelişime etkilerini bilir. 
 Yüksek bilişsel işlemlerin bireysel 

(intrapsychological) düzeyden önce 
sosyokültürel (interpsychological) düzeyde 
olduğunu ileri süren Lev Vygotsky’nin 
Bağlamsal Kuram’ının temel kavramlarını 
bilir. 

    İç konuşma ve sözlü dilin zihinsel kavramlar 
ve bilişsel farkındalık ile yakın bağlantılı 
olduğunu bilir.  

    Giderek içselleştirilmiş soyut kavramlara ve 
hayallere dönüşen oyunun dünyayı 
anlamadaki, dış dünyanın kurallarını ve 
kendini düzenlemeyi öğrenmedeki rolünü 
bilir.  

    Yakın temas edilen rol modellerinde 
gözlenen davranışların ve düşünüş 
biçimlerinin taklit edilip içselleştirilmesi ile 
gerçekleşen sosyal öğrenme süreçlerini 
vurgulayan Sosyal Bilişsel Kuram’ı bilir. 

    Bireyin belli bir davranışa yönelmesinde 
sadece psikolojik etkenlerin değil, bu 
davranışa verilen çevresel tepkilerin de etkili 
olduğunu bilir. 

    Rol modellerinin, akranların, kitle iletişim 
araçlarının ve etiketlemenin gelişime 
etkilerini bilir. 

   Davranışsal modelin temel ilkelerini bilir. 
 

Davranışları, temelde çevresel etkenlerin 
belirlediğini öne süren davranışsal modeli 
bilir.  

    Klasik koşullama ve edimsel koşullama 
kavramlarını bilir.   
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  TEMPERAMENTİN GELİŞİME ETKİSİ 

 
Temperamentin gelişim üzerine etkilerini 
bilir ve klinik uygulamalarda kullanır.  
 

Bireyin duygu ve davranışlarını etkileyen 
genetik ve biyolojik temelli huy 
özelliklerinin gelişim üzerine etkilerini bilir. 

    Değerlendirilen temperament boyutlarını ve 
‘kolay’, ‘zor’ ve ‘yavaş ısınan’ temperament 
sınıflarını bilir.  

    Bebeğin temperamenti ile çevrenin 
uyumunun önemini bilir.  

    Temperamentin erişkin kişilik özellikleri ve 
psikopatoloji ile ilişkisini bilir.  

 ÇOCUK ve ERGEN PSİKOTERAPİLERİ ÇOCUK ve ERGEN 
PSİKOTERAPİLERİNİN TEMEL 
İLKELERİ 

Çocuk ve ergen psikoterapilerinin temel 
ilkelerini bilir.  

Psikoterapi sürecinde, yapılandırılmış 
etkileşimler sırasında eğitimi alınmış 
psikoterapi tekniklerinin uygulandığını bilir. 

  ÇOCUK ve ERGENLERDE 
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI 
 

Çocuk ve ergenlerdeki ruhsal sorunlarda 
uygun psikoterapi yöntemlerini kullanır. Bilişsel davranışçı terapinin temel ilkelerini 

bilir ve klinik uygulamalarda bilişsel 
davranışçı teknikleri kullanır.  

    Dinamik yönelimli psikoterapilerin temel 
ilkelerini bilir ve klinik uygulamalarda 
dinamik yönelimli psikoterapi tekniklerini 
kullanır.  

    Destekleyici psikoterapinin temel ilkelerini 
bilir ve klinik uygulamalarda destekleyici 
psikoterapi tekniklerini kullanır.  

    Aile terapisinin temel ilkelerini bilir ve 
klinik uygulamalarda aile terapisi 
tekniklerini kullanır. 

    Grup terapisinin temel ilkelerini bilir ve 
klinik uygulamalarda grup terapisi 
tekniklerini kullanır.  

    Oyun terapisinin temel ilkelerini bilir ve 
klinik uygulamalarda oyun terapisi 
tekniklerini kullanır.  

    Sanat (drama, görsel sanatlar…) terapisinin 
temel ilkelerini bilir ve klinik uygulamalarda 
sanat terapisi tekniklerini kullanır.  

    Uğraş terapisinin temel ilkelerini bilir ve 
klinik uygulamalarda uğraş terapisi 
tekniklerini kullanır. 
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E) SOSYAL PSİKİYATRİYİ BİLME VE 
UYGULAMA 
 

SOSYAL PSİKİYATRİYİ BİLİR ve 
MESLEKİ UYGULAMALARDA 
KULLANIR 

Sosyal psikiyatriyi bilir Sosyal psikiyatri temel kavramlarını bilir.  
 

Tıp ile sosyal bilimleri bir araya getiren 
sosyal psikiyatrinin, ruhsal sağlığın ve 
ruhsal bozuklukların kişilerarası ve kültürel 
koşullarına odaklandığını bilir. 

    Mesleki uygulamalarda, gelişim ve ruhsal 
sorunlar üzerinde etkili olan sosyal etkenleri 
ele alır 

   Yaşam olaylarının ve yaşam koşullarının 
gelişime etkilerini ve ruhsal sorunlarla 
bağlantısını bilir ve kliniğe yansımalarını 
tedavi eder.  

 

    Ayrılıklar, kayıplar ve yas. 

    Evlilik sorunları ve boşanma. 
     Kurum bakımı ve evlat edinilme. 

    İstismar (duygusal, fiziksel, cinsel). 

    İhmal (duygusal, fiziksel, sağlık, beslenme, 
eğitim alanlarında). 

    Sağlıklı ruhsal gelişim ve ruhsal sağlık 
hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler. 

    Travma ve şiddet. 

    Göç ve kültürel sorunlar. 
    Stigmatizasyon. 
    Elektronik medya. 
    Okul sorunu. 
    Kimlik sorunu. 
    İlişki sorunları. 
    Tedaviye uyum göstermeme. 
 EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİ MESLEKİ 

UYGULAMALARDA KULLANIR 
 

Mesleki uygulamalarda epidemiyolojik 
verilerden yararlanır 
 

Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilir 
ve mesleki uygulamalarda epidemiyolojik 
araştırma verilerini kullanır. 
 

Epidemiyolojik araştırma desenlerini, veri 
toplama ve analiz yöntemlerini bilir.   
 

    Çocuk ve ergenlerdeki ruhsal sorunların 
toplumda dağılımı, gidişi ve tedavi yanıtına 
ilişkin epidemiyolojik verileri bilir ve 
mesleki uygulamalarda bu verilerden 
yararlanır. 

 KORUYUCU RUH SAĞLIĞI 
UYGULAMALARINI BİLİR ve 
UYGULAR 
 

Mesleki uygulamalarda koruyucu ruh sağlığı 
yaklaşımlarını kullanır 
 

Çocuk ve ergen yaş grubuna yönelik 
koruyucu ruh sağlığı uygulamalarını bilir ve 
uygular.  
 

Çocuk ve ergenlerdeki ruhsal sorunlarla 
ilgili epidemiyolojik verileri koruyucu ruh 
sağlığı uygulamalarında kullanır.  

    Hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye 
odaklanan ‘birincil koruma’ uygulamalarını 
bilir. 

    Hastalıkların tanı ve tedavisine odaklanan 
‘ikincil koruma’ uygulamalarını bilir. 
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    İşlevi düzeltme ve komlikasyonları azaltma 

yoluyla hastalıkların olumsuz etkilerini 
azaltmaya odaklanan ‘üçüncül koruma’ 
uygulamalarını bilir.  

    Sağlık sistemindeki gereksiz ve aşırı 
girişimlerden kaçınmaya odaklanan 
‘dördüncül koruma’ uygulamalarını bilir.  

    Çocuk ve ergenlerdeki ruhsal sorunlar için 
farklı düzeylerde (birincil, ikincil, üçüncül, 
dördüncül) koruma yaklaşımlarını bilir.   

    Fetal sağlığın erişkinlikteki sağlıkla 
bağlantısı dolayısıyla, ebeveyn olacaklara 
odaklanan ‘primal koruma’ kavramını bilir.   

    ‘Evrensel koruma’, ‘seçici koruma’ ve 
‘endike koruma’ şeklindeki koruma 
girişimlerinin temel ilkelerini ve çocuk ve 
ergen psikiyatrisi alanındaki uygulamalarını 
bilir. 

 TOPLUMDA ÇOCUK ve ERGEN RUH 
SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNİ 
DESTEKLER 

Toplumda çocuk ve ergen ruh sağlığının 
geliştirilmesine yönelik uygulamaları 
destekler 
 

Çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığının 
iyileştirilmesi ve korunmasında, sağlık 
eğitimi süreçlerinde ve ruhsal sağlık 
politikalarının oluşturulmasında etkin rol 
alır. 
 

Tarihsel gelişim içinde çocuk ve ergen 
psikiyatrisi uygulamalarını bilir. 

    Toplumda çocuk ve ergen psikiyatrisi 
alanındaki olanakları (kurumlar, ekip 
olanakları ve maddi kaynaklar…) bilir.  

    Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki 
gereksinimleri değerlendirmek için 
araştırmalar yapar. 

    Çocuk ve ergen ruh sağlığını geliştirmeye 
yönelik programlar, eylem planları ve 
politikaların oluşturulmasında etkin rol alır.  

    Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık 
eğitimi uygulamalarının geliştirilmesini 
destekler. 

    
Tıp eğitiminde ve topluma yönelik sağlık 
eğitimi uygulamalarında çocuk ve ergen ruh 
sağlığı konularının uygun şekilde yer 
almasını destekler.  

F) DİSİPLİNLER ARASI İŞBİRLİĞİNİ 
BİLME ve BÜTÜNLEYİCİ YAKLAŞIM 
UYGULAMA 
 

KONSÜLTASYON LİYEZON 
UYGULAMALARI 
 

Bedensel hastalığın çocuk/ergen ve aileler 
üzerindeki etkilerini bilir ve bedensel 
hastalığa eşlik edebilen psikiyatrik 
durumları tanır 
 
 

Çocuk/ergenlerdeki bedensel hastalıkların 
gelişime ve ruhsal sağlığa etkilerini bilir. 

Çocuk/ergenlerde hasta olma ile ilişkili 
düşük benlik saygısı, suçluluk ve 
cezalandırılma duyguları, anksiyete, 
regresyon, inatçılık, olumsuz davranışlar vb. 
tepkileri bilir. 
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    Bedensel hastalıklar ve tedavilerinin beyin 
üzerine etkilerini bilir.  

    Duyu kaybının öğrenme ve gelişim üzerine 
etkilerini bilir. 

    Relaps olasılığı, ölüm tehdidi ve gelecek 
belirsizliğinin kimlik sorunu, davranış 
sorunları, anksiyete ve depresyon ile 
bağlantısını bilir. 

    
Yaşıt etkinlikleri ve akademik etkinliklerden 
uzaklaşmanın sosyal ve eğitsel becerilerde 
eksikliğe yol açabileceğini bilir.  

    Etiketlemenin ve damgalanmanın gelişim ve 
ruhsal sağlık üzerine etkilerini bilir.  

   Bedensel hastalığı olan çocuk/ergenlerin 
ailelerindeki tepkileri bilir ve uygun şekilde 
ele alır. 
 

Çocuk/ergen hastanın her bir aile bireyinin 
hastalıkla başa çıkma ve uyum sürecindeki 
durumunu saptar. 

    Aile bireylerinin durumu inkar etme, 
çocuktan beklentilerin düşmesi, kayıplara 
üzülme ve suçlama-suçluluk duyguları gibi 
tepkilerini; iş ve sosyal yaşamı 
sürdürmedeki veya ilerleyici işlev kaybıyla 
giden bozukluklardaki zorluklarını ele alır. 

    Çocuk/ergenin hastalığının aile içi ilişkiler 
üzerine etkilerini değerlendirir ve uygun 
girişimlerde bulunur. 

   Çocuk/ergenlerin bedensel hastalıklarına 
eşlik edebilen psikiyatrik durumları tanır. 
 

Uyum ve davranış sorunları. 

    Psikiyatrik belirtiler (anksiyete, depresyon, 
psikotik belirtiler…). 

    
Tıbbi olarak açıklanamayan belirtiler. 

    Delirium. 
  Konsültasyon liyezon işbirliğine girer Konsültasyon taleplerini karşılar. 

 
Çocuk/ergen ve yakınları ile görüşerek öykü 
alır ve psikiyatrik değerlendirme yapar. 
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    Konsültasyon nedenini, konsültasyon 

gerektiren durumu saptar; öncelik ve risk 
değerlendirmesi yapar. 

    Değerlendirme için gerekli tetkikleri ister. 
    Tıbbi kayıtları uygun şekilde tutar.  
    Tedaviyi planlar. Planladığı psikotrop ilaç 

tedavisini ve acil psikososyal girişimleri 
ilgili birimle işbirliği içinde uygular ve takip 
eder. 

   Liyezon gereksinimlerini karşılar. 
 

Pediatri, Çocuk Cerrahisi gibi birimlerin 
liyezon gereksinimlerine yönelik çalışmalar 
yapar. 

 ACİL DURUMLAR ve KRİZE 
MÜDAHALE 
 

Acil durumlarda ve krizlerde değerlendirme 
yapar ve tedavi uygular 
 

Çocuk/ergenlerde acil değerlendirme yapar. 
 

Çocuk/ergen ve/veya yakınları ile görüşerek 
öykü alır ve psikiyatrik değerlendirme 

     Acil değerlendirme gerektiren krizi saptar, 
öncelik ve risk değerlendirmesi yapar. 

    Değerlendirme için gereken tetkikleri ister. 
   Çocuk/ergenlerdeki acil durumları tanır. 

 
Kendine zarar verme davranışı. 

    Şiddet davranışları ve ajitasyon. 
    Akut psikiyatrik sorunlar (anksiyete, 

depresyon, mani, psikotik belirtiler…). 

    Gelişimsel sorunlardaki davranışsal 
belirtiler      Yeme bozukluklarının komplikasyonları. 

    Delirium ve toksik durumlar. 
    Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar. 
    Psikotrop ilaç yan etkileri (antipsikotikler, 

antidepresanlar, anksiyolitikler, duygudurum 
düzenleyiciler…). 

    Tıbbi olarak açıklanamayan belirtiler. 
    İhmal ve istismar. 
    Aile içi şiddet. 
   Acil müdahale ve yönlendirmeyi yapar. 

 
Acil tedaviyi planlar.  

    Planladığı psikotrop ilaç tedavisini ve acil 
psikososyal girişimleri uygular. 

    Gerekli olduğunda yatarak psikiyatrik 
tedaviye yönlendirir.  

    Gerekli olduğunda adli bildirim yapar.  
    Korunma gereksinimi olan çocukları uygun 

şekilde yönlendirir. 
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 YATARAK TEDAVİ, GÜNDÜZ 
HASTANESİ ve REHABİLİTASYON 
UYGULAMALARI 

Yatarak tedavi, gündüz hastanesi ve 
rehabilitasyon uygulamalarının temel 
ilkelerini bilir ve uygular 

Çocuk ve ergenler için yatarak tedavi, 
gündüz hastanesi ve rehabilitasyon 
uygulamalarını bilir ve klinik uygulamalarda 
kullanır. 
 

Uygulanan tedavi yaklaşımına, psikiyatrik 
bozukluk tipine, hastanenin düzenine ve 
çocuğun gelişimsel düzeyine göre 
değişebilen yatarak tedavi ve gündüz 
hastanesi uygulamalarının temel ilkelerini 
bilir. 

    Çocuk ve ergenlerdeki ruhsal sorunlara 
yönelik rehabilitasyon uygulamalarının 
temel ilkelerini bilir. 

    Çocuk ve ergenleri yatarak tedavi, gündüz 
hastanesi yatışı ve rehabilitasyon 
gereksinimleri açısından değerlendirir ve 
gerekli olduğunda uygun birimlere 
yönlendirir. 

    Yatarak tedavi, gündüz hastanesi ve 
rehabilitasyon birimlerinin kuruluşunda ve 
organizasyonunda görev alır. 

    Yatarak tedavi birimlerinde tedavi ekibi 
tarafından olgu bazında planlanan bireysel 
terapi, grup terapisi, aile terapisi, eğitim, 
terapötik etkinlikler ve tıbbi tedavinin 
uygulanmasında ekip lideri olarak görev alır. 

 ÇOCUK ve ERGENLERDE ADLİ 
PSİKİYATRİ UYGULAMALARI 
 
 

İlgili yasal düzenlemeleri ve 
yükümlülüklerini bilir 
 

Çocuk ve ergen psikiyatrisi mesleki 
uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeleri 
ve yükümlülüklerini bilir. 
 

Suç (istismar, ihmal, yaralama, madde 
kullanımı…) işlendiği yönünde bir belirti ile 
karşılaştığında yetkililere adli bildirim 
yapma yükümlülüğünü bilir ve uygular. 

    ‘Çocukların cinsel istismarı’ ve ‘reşit 
olmayanla cinsel ilişki’ ile ilgili yasal 
düzenlemeleri bilir.  

    ‘Kötü muamele’ ve ‘aile hukukundan 
kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali’ ile ilgili 
yasal düzenlemeleri bilir. 

    Ergen evlilikleri ile ilgili Medeni Kanun 
düzenlemelerini bilir.  

    Fiili işlediği sırada akıl hastalığı olan 
kişilere özgü güvenlik tedbiri 
uygulamalarını bilir.  

  Adli değerlendirme yapar ve rapor hazırlar 
 

Çocuk ve ergenlerde ilgili birimlerle 
işbirliğine girerek adli değerlendirme ve 
yönlendirme yapar.  
 

Sağlık, eğitim, güvenlik kurumları, sosyal 
hizmetler ve adli birimler ile işbirliğine 
girerek adli süreçleri yönetir. 

    Adli süreçlerde uygun psikiyatrik 
değerlendirme planı oluşturur ve uygular. 
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    Yapılacak adli değerlendirmenin tedavi 

amaçlı olmadığını ve gizlilik ilkesinin 
geçerli olmadığını başlangıçta açıklar. 

    Değerlendirme sırasında psikiyatrik tedavi 
gereksinimi saptanan çocuk ve ergenleri 
tedavi amacıyla yönlendirir. 

   Adli rapor hazırlar. 
 

‘Velayet kararı’ için rapor hazırlar. 
    Mağdurun ‘ruh sağlığının bozulmasını’ 

değerlendirerek rapor hazırlar.  

    ‘Fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılayabilmeyi veya bu fiille ilgili 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
düzeyini’ değerlendirerek rapor hazırlar. 

 ÇOCUK HAKLARI ve HASTA ÇOCUK 
HAKLARI 
 

Mesleki uygulamalarda çocukların 
haklarından yararlanmalarını destekler 
 

Çocuk haklarını ve hasta çocuk haklarını 
bilir ve gözetir. 

Çocukların (18 y↓) yurttaşlık, politik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını 
düzenleyen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 
bilir. 

    Çocuğa özgü gereksinimleri ve çocukların 
‘yaşama’,  ‘korunma’, ‘gelişim’, ‘katılım’ 
şeklindeki temel haklarını bilir ve gözetir.  

    Çocuk koruma ve vesayet ile ilgili yasal 
düzenlemeleri bilir ve mesleki 
uygulamalarda kullanır. 

    Hastaların incinebilirliklerinden ötürü tıbbi, 
sosyal, idari ve finansal sistemler tarafından 
tehlikeye düşürülebilen çıkarlarının 
yasalarla korunduğunu bilir ve hasta çocuk 
haklarını gözetir. 

    Hasta çocukların tedavi, tedavi reddi, 
bilgilendirilmiş olur ve gizlilik gibi haklarını 
bilir ve gözetir.  

   İlgililerle işbirliği içinde, çocuk haklarının 
yaşama geçirilmesine yönelik olarak çalışır.  
 

Çocuk haklarının korunması amacıyla 
eğitim, sosyal, sağlık, güvenlik kurumları ve 
adli birimler ile işbirliği yapar. 

    ‘Korunma ihtiyacı olan çocuk’ ve ‘suça 
sürüklenen çocuk’ için Çocuk Koruma 
Kanunu kapsamında düzenlenen koruyucu 
ve destekleyici tedbirler (danışmanlık, 
eğitim, bakım, sağlık ve barınma) alınmasını 
sağlar.   

    Çocukların eğitsel, sosyoekonomik ve 
kültürel hakları ile ilgili olarak ebeveynleri 
bilgilendirir ve ilgili sosyal birimlere 
yönlendirir. 
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 ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİNDE 

ETİK YAKLAŞIM 
 

Mesleki uygulamalarda etik yaklaşım 
sergiler 
 

Mesleki uygulamalarda etik yaklaşımı bilir 
ve uygular.  
 

‘Zarar vermeme’, ‘yarar sağlama’, 
‘özerklik’, ‘adalet’ şeklindeki temel etik 

      Çatışabilen ve yarışabilen ilke ve değerlerin 
birkaçı aynı anda işlediğinde ortaya çıkan 
‘etik ikilem’ kavramını bilir. En az değer 
zedeleyen en çok değer koruyan eylemlerin 
etik olarak olumlu olduğunu bilir.  

    Kişinin yapmak istediği ile doğru olan 
arasındaki gerilim olarak tanımlanan ‘etik 
çatışma’ kavramını bilir. 

    
Mesleki kararı uygunsuz şekilde 
etkileyebilecek başka bir kişisel beklenti 
veya çıkarın olması şeklinde tanımlanan 
‘çıkar çatışması’ kavramını bilir.  

    Etkilenenlerin yararlanma ve zarar görme 
olasılıkları ile katılanların hak ve çıkarlarını 
dikkate alarak etik değerlendirme yapar.   

    Mesleki uygulamalarda etik çatışmalardan 
kaçınarak ve etik ikilemleri ayarlayarak etik 
bir yaklaşım sergiler. 

   Mesleki uygulamalarda etik sorunları fark 
eder ve uygun şekilde ele alır.  
 

Olumsuz mesleki uygulamalar (mesleki 
yeterlik, tedavi hakkı ihlali ...). 

    Cinsel ve cinsel olmayan sınır ihlalleri. 
    Gizlilik ve sır saklamanın ihlali.  
    Bilgilendirilmiş olur ile ilgili sorunlar 

(istemdışı girişimler…).  

    Toplumda ve medyada hekim. 
G) ROTASYONLAR PSİKİYATRİ 

 
Çocuk ve ergen hastaların yaşamında önemli 
erişkin bireylerdeki psikopatolojileri tanır ve 
uygun şekilde yönlendirir. 

Erişkinde psikiyatrik değerlendirme 
yöntemlerini uygular. 
 

Psikiyatrik izlemde hasta-hekim ilişkisinin 
temel etik ilkelerini gözetir. 

    Erişkin hastalarda psikiyatrik görüşme ve 
öykü alma tekniklerini bilir.  

    Klinik görüşme ve izlem sırasında uygun 
iletişim teknikleri kullanır. 

    Erişkin psikiyatrik bozukluklarının belirti ve 
bulgularını tanır. 

    Psikiyatride tanısal sınıflandırma 
sistemlerini bilir. 

    Erişkin psikiyatrik değerlendirmesinde 
kullanılan ölçekleri bilir. 
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    Psikometrik test sonuçlarını tanıya yönelik 

olarak yorumlar. 

    Adli olguları ve acil durumları uygun 
şekilde değerlendirir.  

   Erişkinlerdeki psikiyatrik bozuklukları tanır. 
 

Depresif bozukluklar 
    Bipolar bozukluklar 
    Psikotik bozukluklar 
    Anksiyete bozuklukları 
    Somatoform bozukluklar 
    Dissosiyatif bozukluklar 
    Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar 
    Delirium 
    Kişilik bozuklukları 
    Yapay bozukluk 
   Erişkinlerdeki psikiyatrik bozukluklarda 

biyopsikososyal tedavi yaklaşımlarını bilir. 
 

Bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarını 
bilir. 

    Aile terapilerinin temel ilkelerini bilir. 
    Erişkinlerde psikofarmakolojik tedavi 

uygulamalarını bilir. 

    Yatarak tedavi uygulamalarının temel 
ilkelerini bilir. 

    Ruhsal bozukluklarda rehabilitasyon ve 
toplum içinde tedavi uygulamalarını bilir. 

    Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi 
uygulamalarını bilir.  

    Acil durumlara ve krizlere müdahale 
yaklaşımlarını bilir.  

    Adli değerlendirme sonucunda ulaşılan 
kararı raporlandırmayı bilir. 

 ÇOCUK NÖROLOJİSİ 
 

Çocuk ve ergenlerdeki nörolojik hastalıkları 
tanır ve uygun şekilde yönlendirir. 
 

Çocuk ve ergenlerde nörolojik muayene ve 
değerlendirme yöntemlerini uygular. 
 

Nörolojik izlemde hasta-hekim ilişkisinin 
temel etik ilkelerini gözetir. 

    Çocuk ve ergen hastalarda nörolojik 
muayene ve öykü alma tekniklerini bilir.  

    Çocuk ve ergen nörolojik bozukluklarının 
belirti ve bulgularını tanır. 
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    Çocuk ve ergenlerin nörolojik 

değerlendirmesinde kullanılan inceleme 
yöntemlerini bilir.   

   Çocuk ve ergenlerdeki başlıca nörolojik 
hastalıkları tanır ve yönlendirir. 

 
Epilepsi 

    Hareket bozuklukları 
    Nörodejeneratif hastalıklar 
    Kafa travması  
    Enfeksiyonlar 
    Tümörler 
   Çocuk ve ergenlerdeki nörolojik 

hastalıklarla ilişkili psikiyatrik bozuklukları 
tanır ve tedavi eder. 
 

Nörolojik hastalıklara bağlı delirium, 
psikotik bozukluklar, duygudurum 
bozuklukları ve anksiyete bozukluklarını 
tanır ve tedavi eder. 

    Nörolojik hastalıklara eşlik edebilen 
depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik 
bozuklukları tanır ve tedavi eder.   

    Nörolojik hastalıkların tedavisinde 
kullanılan ilaçlar ile psikotrop ilaçların 
etkileşimlerini klinik uygulamalarda dikkate 
alır.  

H) ARAŞTIRMALARA VE DİĞER 
AKADEMİK ETKİNLİKLERE KATILIM 
 

ARAŞTIRMALAR 
 

Araştırmalara katılır Eğitici danışmanlığı altında araştırma yapar. 
 

Bilimsel literatür taramayı bilir ve yayınlara 
bilimsel değer biçebilir. 

    Araştırılmak istenen varsayımı test etmeye 
uygun araştırma deseni oluşturur.  

    Araştırma tipini, araştırmanın evrenini ve 
örneklemini belirler.  

    Kullanılacak veri toplama gereçlerini ve 
istatistiksel analiz yöntemlerini belirler. 

    Araştırma bulgularını yorumlar ve literatür 
ışığında tartışır. 

    Araştırmadan elde edilen bilimsel bilginin 
sunumlar ve yayınlar aracılığıyla 
yayılmasını sağlar.  

    Araştırmanın tüm aşamalarında etik ilkeleri 
gözetir. 

 AKADEMİK ETKİNLİKLER Akademik etkinliklere katılır 
 

Bilimsel toplantılara ve uzun süreli 
eğitimlere katılır. 

Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki 
bilimsel toplantılara katılır.  

    Mesleki yeterliğini geliştirmeye yönelik 
uzun süreli eğitimlere katılır.  
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