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AÇIKLAMA 

STATEMENT 

Finansal krizden kurtulmak için, World Psychiatric Association (WPA)'nin yeni fikirlere ve 
paradigmalara ihtiyacı vardır. 

In order to save the financial crisis of the WPA, the WPA needs new ideas and paradigms. 
 

Japon Psikiyatri ve Nöroloji Derneği, bana bu çalışma hedeflerini gerçekleştirme arayışımda 
tam destek verdi. 
The Japanese Society of Psychiatry and Neurology has pledged its full support to me in my quest 
to realize these work objectives. 

 
 
2008'den 2014'e kadar WPA'nin Finans Sekreteri olarak görev yaptım. WPA 'deki 
deneyimimden ayrı olarak, Japonya'daki uluslararası topluluğa hizmet eden ve kar 
amacı gütmeyen kapsamlı bir zihinsel sağlık kuruluşu olan Tokyo English Life Line 
(TELL) ile kapsamlı bir bağış toplama tecrübesine sahibim. Bu bağış toplama 
faaliyetleri, yıllık 500.000 ABD doları bütçe katkısıyla, TELL‘in yıllık bütçesini 1.000.000 
ABD dolarına yükseltmekte; kalan bağışlar danışmanlık ve diğer hizmet gelirlerinden 
elde edilmektedir. Son zamanlarda WPA ciddi finansal sıkıntılar yaşamaktadır. WPA’nin 
finansal ve misyonuyla ilgili sorunlarıyla baş edebilmek amacıyla nasıl entegre 
çözümler üretebileceğini belirlemek için gereken bilgi ve deneyime sahibim. 
 

I served as Secretary for Finances of the WPA from 2008 to 2014.  Separately from my 
experience at the WPA I have extensive fundraising experience with Tokyo English Life Line 
(TELL), a comprehensive mental health non-profit organization serving the international 
community in Japan. Through its fundraising activities, TELL annually raises USD 500,000 
toward its budget of USD 1,000,000, with the remaining funds coming from counseling and 
other service revenue. Currently, the WPA is experiencing serious financial difficulties. I have 
both the knowledge and experience needed to determine how the WPA can create integrated 
solutions to deal with its financial and mission-related issues. 

 
Görevle ilgili konularda Profesör Mario Maj liderliğinde, WPA 'nin üye topluluklarına en 
iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğini gördüm. Bu deneyimi finansal uzmanlığımla 
birleştirerek, seçimden hemen sonra WPA‘nin mali durumunu iyileştirmek için harekete 
geçebileceğim. Psikiyatri bilimi ve akıl sağlığı konusunda bütün dünyada önemi 
giderek artan, iş yerinde akıl sağlığı, kişisel direnç gelişimi ve üçüncü kişilerle 
istişareler gibi konularda eşsiz tecrübe kazandım. 

 

Concerning mission-related issues, under the leadership of Prof Mario Maj, I experienced how 
the WPA can best serve its member societies. Combining this experience with my financial 
expertise, I will be able to take action to improve the financial situation of the WPA immediately 
upon election. I have gained unique experience with mental health in the workplace, personal 
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resilience-building, and consultations with stakeholders, which are all becoming increasingly 
important in psychiatry and mental health around the world. 

 
 
ÇALIŞMA HEDEFLERİ 
WORK OBJECTIVES 

 
WPA, geçmişte başlatılan ve halen devam etmekte olan aktivitelerini sürdürürken, aynı 
zamanda finansal krizden kurtulmak ve psikiyatri biliminin değerini topluma aktarabilmek 
için yeni fikirlere ve paradigmalara ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma hedefleri benim önceki 
başarılarımla sağlam bir şekilde örtüşmektedir. 

 

The WPA needs new ideas and paradigms in order to save the financial crisis and to make the value of 

psychiatry known to society, while its ongoing activities and the positive initiatives commenced in the 

past are maintained.  These work objectives are firmly grounded in my past achievements.  

 

1. WPA finansman ve misyon stratejileri: WPA finans stratejileri, bağışları teşvik etmek için 

yapılan başvuruları ve başarılı bir Dünya Psikiyatri Kongresi'nin gerçekleştirilmesini 

içerecektir. WPA topluma katkılarını daha fazla duyurmalı ve Dünya Psikiyatrisi ile Dünya 

Psikiyatri Kongresi entegrasyonu ilerletmelidir. Son olarak, WPA uzun yıllar boyu aynı 

kalan üyelik ücretleri ile ilgili üye topluluklarla istişarede bulunmalıdır. Bu istişare , 

WPA‘nin üye topluluklara sağlayabileceği yararları ve WPA'nin işbirliğini etkin bir 

şekilde nasıl geliştirebileceğini içermelidir.  

 

WPA finance and mission strategies:  WPA finance strategies will include appeals to promote 

donations, and the realization of a very successful World Congress of Psychiatry. The WPA 

should further publicize its contributions to society, and advance the integration of World 

Psychiatry with the World Congress of Psychiatry. Finally, the WPA should discuss membership 

fee issues with member societies, as fees have remained the same for decades. This discussion 

should include the benefits the WPA can provide to member societies, and how the WPA can 

effectively enhance collaboration. 

 

2. Genç Kariyer Psikiyatrist ağının güçlendirilmesi: JSPN tarafından verilen araştırma 

görevlisi bursları örneğinde olduğu gibi (bkz. BAŞARILANLAR 2), üye topluluklar 

gelişmekte olan bölgelerden önde gelen Genç Kariyer Psikiyatristlerini davet edebilir ve 

onlara kişisel ve profesyonel ağlar kurma imkanları sağlayabilir. Genç Kariyer 

Psikiyatristleri, WPA ‘nin geleceğidir. Onlara mümkün olduğunca erken olarak uluslararası 

bağlantı kurma imkanları sunmalıyız. 

 

Fostering the network of early career psychiatrists:  As in the example of the Fellowship Awards 

given by the JSPN (see ACHIEVEMENTS 2), member societies can invite outstanding early 

career psychiatrists from developing regions and provide opportunities for them to build personal 

and professional networks. Early career psychiatrists are the future of the WPA. We should 

expose them to international networking opportunities as early as possible.  

 



3. World Psychiatry ile İşbirliği: Hepimizin bildiği gibi, WPA resmi dergisi olan Dünya 

Psikiyatrisi, dünya psikiyatrisindeki önemli konuların kapsamlı bir şekilde, gelişen 

perspektiflerden tartışılması için eşsiz bir ortam sunmaktadır. WPA toplantı programlarını 

Dünya Psikiyatrisi'nde tartışılan konularla bağlayabilirsek, bu durum, katılımcıların bu 

konuları daha derinden anlamalarını sağlayabilir.  

 

Collaboration with World Psychiatry: As we are all aware, the official WPA journal, World 

Psychiatry, provides an incomparable platform for comprehensive discussion of important issues in world 

psychiatry from progressive perspectives. If we are able to connect WPA meeting programs with the 

themes discussed in World Psychiatry, it can result in further opportunities for participants to deepen their 

understanding of these issues. 

 

4. Üçüncü kişilerle iş birliği: WPA, tüketiciler, taraftarlar ve birinci basamak hekimleri ile 

ortak çalışmalar geliştirmektedir. WPA, JSPN’nin yaptığı gibi çok disiplinli işbirliği üzerine 

bir ders kitabı geliştirebilir ve tüketiciler, eğitim ve sanayi alanı çalışanları dahil üçüncü 

kişilerle işbirliği gibi konuları ele almak için faaliyet alanını genişletebilir. Psikiyatristler ne 

kadar geniş tabanlı bir iş birliği içinde olurlarsa hastaların toplumdan alabileceği koordine 

bakım, destek ve fayda artacaktır. Aynı zamanda psikiyatri hastalarının insan haklarını 

desteklemek için de çalışmalıyız. 

 

Collaboration with other stakeholders: The WPA has been developing collaborative activities with 

consumers, advocates, and primary care physicians. The WPA could develop a textbook on 

multidisciplinary collaboration, such as that created by the JSPN, and expand its scope to 

address such issues as collaboration with other stakeholders, including consumers, education, 

and industry. The more psychiatrists can secure broad-based collaboration, the more coordinated 

care, support, and benefits that patients will be able to receive from society. We should also work 

to promote the human rights of psychiatric patients. 

 

5. Direnç geliştirme programları: Psikiyatristler ne kadar direnç geliştirici programlar 

sağlayabilirlerse, hastalar kişisel potansiyellerine daha fazla erişebilecek ve zihinsel 

hastalıklar yaşayabilmelerine rağmen günlük aktivitelerine katılabileceklerdir. Japonya'da 

geliştirilen programdan esinlenerek bu programların geliştirilmesini teşvik etmeyi 

planlıyorum (bkz. BAŞARILANLAR 5). Toplum akıl hastalığı olan bireylerin olağan 

yaşamlarını yaşayabildiğini daha iyi görebilirse, akıl hastalığına bağlı önyargılar azalabilir.  

 

Resilience building programs: The more psychiatrists can provide resilience-building programs, 

the more that patients will be able achieve their individual potential and be engaged in ordinary 

life activities, although they may experience mental illness. I plan to encourage the development 

of such programs, utilizing the essence of the program developed in Japan (see 

ACHIEVEMENTS 5).  When the public is better able to see that individuals with mental illness can 

live typical lives, stigma associated with mental illness should decline. 

 

6. Konsültasyonlar: Psikiyatristlerin, faaliyetlerini ve katılımlarını psikiyatrik tesislerle 

sınırlamaları gerekmez. Diğer tıp uzmanlık alanları, eğitim ve sanayi çalışanları gibi birçok 



üçüncü kişi ya da kuruluş psikiyatristlerin danışmanlık ve tavsiyesinden faydalanacaktır. 

Sonuçta, psikiyatri eşsiz bir uzmanlık alanıdır. Bununla birlikte, psikiyatrik fenomenler her 

zaman ve her yerde bulunur ve tüm dünya konsültasyonlarımızdan faydalanabilir. 

Psikiyatristlerin konsültasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak sistematik 

materyaller geliştirmeyi planlıyorum; bunlar hem psikiyatrinin toplumdaki rolünü ve 

topluma katkılarını genişletecek hem de psikiyatrik hizmetlerle ilgili ön yargıları 

azaltacaktır.  

 

Consultations: Psychiatrists do not have to limit their activities and contributions to psychiatric 

facilities. Many stakeholders, such as other medical specialties, education, and industry, will 

benefit from consultations and advice from psychiatrists. After all, psychiatry is a unique specialty. 

However, psychiatric phenomena are ubiquitous, and the whole world can benefit from our 

consultations. I plan to develop systematic materials to help psychiatrists improve their 

consultation skills, which will help to expand the role and contributions of psychiatry to society, 

and will also serve to reduce the stigma associated with psychiatric services.  

 

7. Şeffaflık: WPA ‘nin yapısı nedeniyle, bilgilerin ele alınması ve idaresi yönetim kurulunda 

olma eğilimindedir. WPA, bölgedeki temsilcileri ve üye toplulukları içeren kurulla bilgiyi 

dağıtmak ve paylaşmak için somut adımlar atabilir. Kritik sorunlar söz konusu olduğunda,  

WPA bölgelerde kısa bir anket yapabilir ya da kurulla veya üye topluluk başkanlarıyla bir 

internet konferansı çağrısı yapabilir. 

 

Transparency: Due to the WPA’s structure, the handling and management of information has 

tended to be localized in the Executive Committee. The WPA can take concrete steps to 

disseminate and share information with the board comprising zonal representatives and 

member societies. In the case of critical issues, the WPA may do a brief survey or call for an 

internet conference with the board or member society presidents according to zones. 

 

Diğer çalışma hedefleri arasında psikiyatri bakımı için uygun kalite göstergesinin 

geliştirilmesi, uygun yasa ve politikaların güvence altına alınması için siyasi liderlere 

yapılan başvuruların artırılması, diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı 

ilişkilerin geliştirilmesi, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması, psikiyatri pratiğinde 

etiğin iyileştirilmesi, yüksek kaliteli bilimsel araştırmalar ve WPA web sitesi aracılığıyla 

eğitim ve öğretim materyallerinin sağlanmasında ilave iyileştirmeler yapılması 

bulunmaktadır.  

 

Other work objectives include the development of appropriate quality indicator for psychiatric 

care, the enhancement of appeals to political leaders to secure appropriate laws and policies, 

development of collaborative relationships with other international organizations, elimination 

of gender-based discrimination, improvement of ethics in psychiatric practice, high-quality 

scientific research, and further improvements to the provision of education and training 

materials through the WPA website. 

 
 
 



BAŞARILANLAR  
ACHIEVEMENTS  

 

Çalışma hedeflerim ile ilgili temel başarılarım: 

My core achievements related to the work objectives include:  
 
 
1. WPA finansmanının şeffaflığı: Finans sekreteri olarak görev yaparken, WPA 'nin 

mevcut mali durumu hakkında tam olarak bilgilendirilmesini sağlayan bir sistem 
geliştirdim. Ayrıca, WPA finansmanının şeffaflığını artıran, sabit ve değişken gelir ve 
giderler için bir analiz tablosu geliştirdim. WPA, ilaç şirketlerinden gelen finansal 
desteğe güvenmeye devam edemeyebileceğinden, WPA finansmanının istikrarını 
korumak için daha stratejik bir yaklaşımı olmalıdır.  
 
Transparency of WPA finances: While I served as secretary for finances, I developed a 
system that allows the WPA to be precisely informed of its current financial condition. I also 
developed an analysis table for fixed and variable income and expenses, which increased the 
transparency of WPA finances. Since the WPA may not to continue to rely on financial support 
from pharmaceutical companies, there should be a more strategic approach to maintaining the 
stability of WPA finances. 
 

2. Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) ’nin uluslararası etkinliklere 
katkısını artırmak: JSPN, yurt dışından gelen 12 önde gelen genç kariyer 
psikiyatristine araştırma görevlisi bursları veriyor ve yıllık kongrelerine davet ediyor. 
Üç gün boyunca, 12 burslu psikiyatrist yoğun tartışmalara katılıp hem kendi 
aralarında hem de Japon genç kariyer psikiyatristleri ile güçlü bağlantılar kuruyor. 
Son zamanlarda, bu genç kariyer psikiyatristleri kendi başlattıkları uluslararası 
araştırma projeleri üzerinde işbirliği yapmaya başladılar.  
 
Enhancing the contribution of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) in 
international activities:  The JSPN provides Fellowship Awards to 12 outstanding early career 
psychiatrists from overseas and invites them to its annual congress. For three days, the 12 
awardees participate in intensive discussions and form strong networks among themselves 
and with early career Japanese psychiatrists. Recently, these early career psychiatrists have 
started collaborating on international research projects they themselves initiated. 

 
3. World Psychiatry çevirisi: World Psychiatry, dünya psikiyatrisindeki önemli konular 

hakkında kapsamlı tartışmalar için eşsiz ve paha biçilmez bir forum sunar. Bir dizi 
Japon genç kariyer psikiyatristi ile, 2008'den beri Dünya Psikiyatrisi’ni Japonca'ya 
çeviriyorum. Bu çeviri, JSPN üyelerinin dünyadaki önemli psikiyatri konularından 
daha çok haberdar olabilmelerini sağlıyor.  
 
World Psychiatry translation: World Psychiatry provides a unique and invaluable forum for 
comprehensive discussions on significant issues in world psychiatry. In collaboration with a 
number of early career Japanese psychiatrists, I have been translating World Psychiatry into 
Japanese since 2008. This translation has helped JSPN members become more aware of 
important issues in global psychiatry. 

 
4. Multidisipliner işbirliği ders kitabı: Multidisipliner işbirliği ders kitabı hazırlamak 

amacıyla bir JSPN projesi yönetmekteyim. Ders kitabı, psikiyatristlerin diğer 
disiplinlerin sağlayabileceği yardımı ve diğer disiplinlerle işbirliği yapan 
psikiyatristlerin değerini anlamalarını ve diğer disiplinlerin de daha iyi bir işbirliği için 
psikiyatristlerden talepte bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kastedilen 
disiplinler arasında hemşirelik, toplum hemşireliği, psikoloji, sosyal hizmet, farmakoloji, 
beslenme, mesleki terapi, fizik tedavi, konuşma terapisi ve bakım yönetimi sayılabilir. 



Her disiplin bölümü, alanında uzman bir kişi tarafından yazılmıştır.  
 
Textbook on multidisciplinary collaboration: I have led a JSPN project to develop a textbook 
on multidisciplinary collaboration. The textbook aims to help psychiatrists understand the care 
that other disciplines can provide, the merits of psychiatrists collaborating with other 
disciplines, and requests from other disciplines to psychiatrists for better collaboration. 
Disciplines covered include nursing, community nursing, psychology, social work, 
pharmacology, nutrition, occupational therapy, physical therapy, speech therapy, and care 
management. Each discipline chapter was written by an expert in the field. 
 

5. Direnç geliştirme programı: Zihinsel hastalıkla karşı karşıya kalan birçok çalışan, 
çalışmaya devam etmek istiyor. Ancak, çalışmaya devam ederek bu insanlar aynı 
strese maruz kalıyorlar. Zihinsel hastalıklara karşı kırılganlıkları göz önüne 
alındığında, direnç geliştirme programlarının yokluğunda nüks kaçınılmaz sonuç 
olabilir. 1997 yılında çalışan hastalar için direnç geliştirme programına başladım. 
Bugün Japonya'da 200'den fazla psikiyatrik tesis hastalar ına bu programı sunuyor. 
Program, hastaların istihdamlarını sürdürmelerine yardımcı olmakta ve ayrıca 
işyerlerinde akıl hastalığının üstesinden gelinebileceğini anlamaşılmasını teşvik 
etmektedir. 
 
Resilience-building program: Many working people who develop mental illness want to 
continue working. However, by continuing to work, these people are exposed to the same 
stress. Given their vulnerability to mental illness, relapse may be the outcome in the absence 
of resilience-building programs. I started a resilience-building program for working patients in 
1997. Today, more than 200 psychiatric facilities in Japan offer this program. The program 
helps patients to maintain employment, and also promotes understanding in the workplace 
that mental illness may be overcome. 
 

6. Konsültasyonlar : Özellikle endüstri alanında olmak üzere çeşitli üçüncü kişilere 
konsültasyon hizmeti veriyorum. Etkili danışmanlık sağlamak için, bu kişilerin ne 
demek istediklerini kendi dillerinde anlamak çok önemlidir. Bu kişilerin sınırlı bir 
psikiyatri anlayışı olabilir, ancak benzersiz kaynaklar sağlama kapasitesine 
sahiplerdir. Sağlanan bilgileri dikkate aldıktan sonra, kısa, anlaşılır ve uygulaması 
kolay bir “problem çözme” danışmanlığı sunabiliriz.  
 
Consultations: I have been providing consultations to various stakeholders, especially 
industry. In order to provide effective consultation, it is crucial to understand what other 
stakeholders mean, in their own language. These stakeholders may have a limited 
understanding of psychiatry, but they do have the capacity to provide unique resources. After 
we take into consideration the information provided, we may offer “problem -solving” 
consultations in a brief, understandable, and easy-to-implement manner. 

 
7. Farkındalık ihtiyacı: İhtiyaç farkındalığı, mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmamı 

ve bu başarıları gerçekleştirmemi sağladı.  
 
Needs awareness: Awareness of needs has allowed me to utilize available resources in the best 
possible manner, and to realize these achievements. 
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