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GİRİŞ 
 
Geçen yüzyılda biyolojik, psikolojik ve sosyal bilimler; 
somatik tıp, psikoloji ve toplum bilimleri ile yakın 
bağları olan psikiyatriye önemli ivmeler kazandırmış-
tır. Meslekte yeni psikiyatristler işbirliğine giderek bu 
güçlükleri ele almanın daha kolay olduğunu anlamış, 
böylece son yıllarda yerel ve ulusal alanda psikiyatri 
asistanları ve Avrupa çapında da meslekte yeni psiki-
yatrist dernekleri büyümüştür.  
 
2007 yılında Avrupa Psikiyatri Birliği (European 
Psychiatric Association-EPA), Genç Psikiyatrist Komi-
tesini kendi programı ile bütünleştirmiştir. Bu ağ üyele-
rin çoğunun Avrupa Psikiyatri Asistanları Birliği’nin 
(European Federation of Psychiatric Trainees-EFPT) 
eski temsilcilerinden oluştuğu resmi olmayan bir ağdı. 
Komite, 2010 yılından beri Meslekte Yeni Psikiyat-
ristler Komitesi (MYPK) (Early Career Psychiatrists 
Committee-ECPC) olarak bilinmektedir.   
EPA, meslekte yeni psikiyatristlerin eğitimini ve bilim-
sel kongrelere katılımını, mesleksel gelişimini ve ulus-
lararası meslek birlikleriyle işbirliğini desteklemek için 
dikkate değer çaba harcamaktadır. Aynı şekilde 
meslekte yeni psikiyatristler de EPA’ya motivasyon-
ları, istekleri ve yaratıcı düşünceleriyle katkıda bulun-
makta ve bu girişimin herkesin lehine olmasını sağla-
maktadırlar.   
 
NEDEN MESLEKTE YENİ PSİKİYATRİSTLER 
KOMİTESİ? 
 
Psikiyatri uzmanlık öğrencisiyseniz, uzmanlık eğitimi 
sonrası çalışma süreniz 5 yılı aşmadıysa veya 40 
yaşından küçükseniz MYPK’ye katılmayı düşünebilir-
siniz. Bu üyelik, eğitim ve araştırmada benzer ilgi alan-
larına sahip diğer genç psikiyatristlerle işbirliği kurma-
nızı kolaylaştıracaktır. MYPK, yeni psikiyatristlerin 
mesleksel ağlarını kurmalarına, mentörlük yapmala-
rına ve akademik fırsatları tanımalarına destek 
vermektedir. MYPK mesleksel gelişim ve kariyer iler-
lemesi için genç psikiyatristlere fırsatlar verdiği gibi 
eğitim, araştırma ve uygulama standarlarına ilişkin 
seslerini yükseltmeleri için onları güçlendirip yetkilen-
dirmektedir.  
 
ETKİNLİKLER 
 
MYPK etkinlikleri dört görev grubunu içermektedir.  

 
Bunlar araştırma, yayın, mesleksel gelişim, toplantı ve 
dernekler görev gruplarıdır.   
Araştırma Görev Grubu (Task Force on Research) 
Avrupa ülkelerinde uluslararası bilimsel projeleri 
desteklemek ve genç psikiyatristlerin araştırma bece-
rileri geliştirmesini kolaylaştırmayı amaçlar ve hakemli 
dergilerde çok sayıda makale yayınlamıştır. Ek olarak 
araştırma etkinlikleri başlatmak için gerekli kaynak-
ların bulunması konusunda destek vermektedir.  
 
Yayın Görev Grubu (Task Force on Publications) EPA 
resmi internet sitesinde yer alan çeşitli çevrimiçi eğitim 
materyallerine odaklanır. En büyük çıktısı meslekte 
yeni psikiyatristler tarafından yazılan iki kitap olmuş-
tur.   
Mesleksel Gelişim Görev Grubu (Task Force on Pro-
fessional Development) kurs, çalışma grubu, seminer 
ve Deneyim Kazanma Programı (The Gaining Experi-
ence Programme) gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek 
için farklı kuruluşlarla beraber çalışır, genç psikiyatrist-
lerin gereksinmelerini belirlemek için anketler düzen-
ler.   
Sonuncu, fakat bir o kadar önemli Toplantılar ve 
Dernekler Görev Grubu (Task Force on Meetings and 
Associations) Dünya Psikiyatri Birliği’nin (WPA) 
Meslekte Genç Psikiyatristler Bölümü, Avrupa Psiki-
yatri Asistanları Birliği (European Federation of 
Psychiatric Trainees-EFPT) ve Genç Psikiyatristler 
Ağı (Young Psychiatrist Network-YPN) ile etkin işbir-
liği yapar. Diğer meslekte yeni psikiyatristlerle liyezon 
yaparak, onları EPA kongreleri, diğer mesleksel 
toplantı ve etkinliklere davet eder. Ayrıca MYPK’yi 
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (European Union of 
Medical Specialists-UEMS) toplantılarında temsil eder 
ve bu ortakların bültenlerinde MYPK etkinliklerini tanı-
tır.  
 
FIRSATLAR 
 
MYPK Deneyim Kazanma Programını tanıtmaktan 
gurur duymaktadır. Program, Avrupa’da çeşitli psiki-
yatri merkezlerinde, 2-8 hafta süreli gözlemci yerleş-
tirme programı olup psikiyatri eğitimlerini bitiren ve 
seçilenleri bursla desteklemektedir.  
MYPK’nin amaçlarından biri de, yıllık Avrupa Psikiyatri 
Kongresi’nde meslekte yeni psikiyatristlerin fikir ve 
deneyimlerini paylaşabileceği ve meslektaşlarına esin  
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verebileceği yüksek kalitede bir bilimsel program oluş- 
turmaktır. Dünyaca tanınan birçok kıdemli psikiyat-
ristin etkinliklerimize katılmaktan keyif aldığını 
görmekten gurur duyuyoruz. Avrupa’dan kongreye 
katılacak meslekte yeni psikiyatristlerin kayıt, konak-
lama ve ulaşım masraflarına destek veren bir burs 
programı (ECP Scholarship Programme) ise 2007 
yılından beri sürdürülmektedir.   
Meslekte yeni bir psikiyatristseniz, MYPK sizi içtenlikle 
e-posta grubuna katılmaya davet eder. Bunu yaparak, 
bizimle ilgili etkinliklerle olduğu gibi meslekte yeni 

psikiyatristler için hazırlanan heyecan verici projeler 
ve programlarla ilgili bilgi de edineceksiniz. Bizimle 
iletişimde kalmanızdan onur duyarız. İlgileniyorsanız 
lütfen  olga.kazakova.md@gmail.com  ile iletişime 
geçiniz.   
MYPK, genç psikiyatristlere yönelik etkinlikler gelişti-
rerek katkıda bulunacak meslekte yeni psikiyaristlerle 
iletişime her zaman açıktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen 
www.europsy.net/what-we-do/early-career-
psychiatrists/ sitesini ziyaret ediniz. 
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