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Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına,
(Tıp Fakültesi Dekanlığı 'na iletilmek üzere)
Anabilim dalımız bünyesinde hizmet vermekte olan Çocuk Ruh Sağlığı birimi

tek öğretim üyesi ile çok yoğun bir talebi karşılamaya çalışmaktadır. Başka
üniversitelerde uzun süren uğraşlar sonrasında yeni yeni gerçekleşmekte olan
Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı oluşumu konusunda Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesinin öncü ve etkin bir yer alması teknik açıdan mümkün görünmektedir.
Benzer konularda gerek Universite gerekse Dekanlık olarak gösterilen
kolaylaştırıcı ve destekleyici yaklaşımın bir kez daha sağlanması Psikiyatri Anabilim
Dalı tarafından yerleştirilmeye çalışılan üniversitemize yakışacak nitelikte ruh sağlığı
hizmetinin verilmesi gayretlerine güç katacaktır.
Çocuk Ruh Sağlığı birimi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşen Coşkun'un bu
konuyla ilgili ayrıntılı gerekçesi ekte sunulmuştur.
İlk bakışta halen yalnızca iki öğretim üyesi ile hizmet vermekte olan Psikiyatri
Anabilim Dalının bir öğretim üyesinin yeni bir Anabilim Dalı kurulmasında
görevlendirilmesinin hizmeti güçleştireceği akla gelebilse de şu anki uygulamada
Doç. Dr. Ayşen Coşkun'un yalnızca çocuk ruh sağlığı ile ilgileniyor olması nedeniyle
bu durumun büyük bir değişiklik yaratmayacağı hatırlanmalıdır.
Gerek Psikiyatri Anabilim dalının gerekse Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim
Dalının gelişebilmesi açısından önemli bir adım olacak Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim
Dalı kurulması konusunu gereği için bilgilerinize arzederim.

Doç. Dr. Bülent Coşkun
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
31.1.1995

Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına,
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ina iletilmek üzere)
Halen ülkemizde çocuk ruh sağlığı eğitim sisteminin kurumsallaşması
konusunda önemli gelişmeler olmaktadır.
Fakültemizde de, Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde verilmekte olan
çocuk ruh sağlığı hizmetinin aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda Çocuk Ruh
Sağlığı Anabilim Dalı düzeyine çıkartılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu konuyla
ilgili olarak atılacak adımlarla, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin ülke çapında
sürdürülmekte olan bu çalışmalarda etkin ve öncü bir rol alması söz konusu
olabilecektir.
Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'li yıllardan bu yana
erişkin psikiyatrisinden ayrılarak uzmanlık eğitiminin sürdürülmesi ile birlikte çeşitli
alanlarda hizmet veren çocuk psikiyatrisi ülkemizde de ilk kez 1957 yılında İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan küçük bir birimde başlatılmıştır. Bunu
1958 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ünitesinin kurulması
izlemiştir.
Kuruluşu yurt dışındaki çeşitli ülkelerdekine yakın zamanlarda olmasına
karşın gelişim sürecinde aynı paralellik yakalanamamış, aradan geçen yıllarda bu
ülkelerle aramızdaki fark giderek büyümüştür. Kadro olanaksızlıkları nedeniyle yeni
uzman ve öğretim üyelerinin yetişmesi gereksinimlerin çok altında kalmış, yeni
birimler kurulamamıştır.
Üç büyük şehrimizde bulunan birkaç üniversitede kurulan ve bugüne
kadar sayılı öğretim elemanı tarafından büyük özveriyle poliklinik hizmetleri yanı sıra
koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde yürütülen aktiviteler, toplum içinde çocuk
ruh sağlığının öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. Toplumun giderek bilinçlenmesi,
ruhsal sorunların çocuk ve gençlerde yaygın bir şekilde görülmesi ve tanınması
sonucunda başvuru sayısında her yıl belirgin bir artış olmakta ve bu alanda çalışan
eğitilmiş insan gücü talebin çok altında kalmaktadır. Çocuk psikiyatrisi öğretim
üyeleri bu alanda eğitim verebilmek ve yeni kuşaklar yetiştirebilmek için yıllarca
çaba harcamışlar ancak çeşitli nedenlerle bu girişimleri istenilen düzeye
ulaşamamıştır.
Başlangıcından bu yana otuz sekiz yıl geçmiş olan bir bilim dalında
yetişmiş uzman sayısının elli kişiyi aşmamış olması bunun en çarpıcı göstergesidir.
Özellikle ülkemizde nüfusun 60 milyonun üstünde olduğu, bu nüfusun yarısını 18 yaş
altındakilerin oluşturduğu ve çeşitli istatistiklere göre bu yaş grubundan üçte birinin
ruhsal yönden destek ve tedaviye gereksinim duyduğu göz önüne alındığında içinde
bulunduğumuz koşulların yetersizliği daha iyi anlaşılmaktadır.
Çocuk psikiyatrisi yalnız tedavi edici bir hekimlik dalı olmayıp, sağlıklı bir
toplumun oluşmasında da önemli görevler üstlenen, ilgilendiği yaş grubu nedeniyle
gelecekte çeşitli hastalıkların (gelişimsel, genetik, biyokimyasal vb boyutlarıyla)

anlaşılması ve önlenmesinde temel oluşturacak bilimsel araştırmalar hedefleyen
çağdaş bir bilimdir.
İşlevinin sınırlı bir alanda kalmayışı ve gözlenen gelişmeler gelecekte bu
alandaki gereksinimin daha da artacağını belirgin olarak ortaya koymaktadır.
1973 yılında tababet uzmanlık tüzüğünde yan dal olması kabul edilmiş
olmasına rağmen üniversitelerde kadrosuzluk nedeniyle uygulamada bir değişiklik
olmadığı, geçen yıllarda gelişim sürecinin istenilen düzeye ulaşmadığı açıkça
görülmektedir. Çocuk psikiyatrisi gelişimindeki bu gecikmeyi ancak bir "anabilim
dalı” olması halinde aşabilir.
Bu gelişmeleri göz önüne alarak Sağlık Bakanlığı 1990 yılında Çocuk
Psikiyatrisini dört yıllık uzmanlık eğitimi veren bir "Ana Uzmanlık Dalı” olarak tanımış
ve Yüksek Sağlık Şurasında alınan karar doğrultusunda son Tababet Uzmanlık Tüzüğü
2. 8. 1990 tarih ve 20593 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu tüzüğün yayınlanmasından sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk
Psikiyatrisi Anabilim dalını kurmuştur. Üniversitelerimizde ise henüz böyle bir
uygulamaya geçilememiştir.
Geçtiğimiz yılın tıp alanında en önemli gelişmelerinden biri de Türkiye'nin
Avrupa Topluluğu Uzman Hekimler Bölümü'ne kabul edilmesidir. Tıp uzmanlarının
uzmanlık alanlarının Avrupa düzeyinde uyumunu ve standardizasyonunu sağlamak
amacıyla kurulan bu birliğin Yönetim Konseyi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisini ayrı bir
uzmanlık dalı olarak onaylamıştır. Bu koşullarda birlik ile uyumun sağlanabilmesi
yönünden de Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinin
anabilim dalı olarak tanınıp onaylanması gereksinimi doğmaktadır.
Nitekim Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı 11. 9. 1995 tarih ve
37‐3/ RP. 13 sayılı yazısı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü bünyesinde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulmasını
oybirliği ile benimsedikleri kararını bildirmiştir.
Bu son sevindirici gelişme ve yukarıda söz ettiğimiz gerekçeler ışığında
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde "Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı” kurulması konusunda gereğini saygılarımla arz
ederim.

