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Sunu

Bülteni
De¤erli meslektaﬂlar›m merhaba,

B

ildi¤iniz gibi, Türkiye Psikiyatri Derne¤i meslek toplulu¤umuzu
temsil etmek amac›yla kuruldu ve bugün tüm meslektaﬂlar›m›z›n
üçte ikisini aﬂan üye say›s›na eriﬂti. 26 Ocak 2002 günü yap›lan 4.
Ola¤an Genel Kurulumuz, toplulu¤umuza yak›ﬂ›r olgun bir ortamda
gerçekleﬂti. Üç dönemdir görev yapan merkez yönetim kurulu üyesi dört
meslektaﬂ›m›z kendi istekleriyle aday olmad›lar. Bugüne kadar derne¤imize
yapm›ﬂ olduklar› katk›lardan dolay› kendilerine burada tekrar teﬂekkür
etmeyi zevkli bir görev say›yorum. 2002-2004 döneminde merkez yönetim
kuruluna dört meslektaﬂ›m›z yeni üye olarak kat›ld›lar. Hepsi de istekli,
enerjik ve yap›c› tutumlar içinde. Biz eskilerin birikim ve deneyimlerini de
katarak derne¤imizi ortak hedefler kapsam›nda, hep birlikte daha ileriye ve
güzele do¤ru götürece¤imize inan›yorum.
2002-2004 döneminde öncelikli amaçlar›m›z aras›nda Avrupa T›p
Uzmanlar› Birli¤i (ATUB) ve bu birli¤in alt birimi olan Avrupa Psikiyatri
Birli¤i ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve Dünya Psikiyatri Birli¤i (WPA)
üyeli¤inin gerçekleﬂmesi için yürütülen çal›ﬂmalar›n tamamlanmas› yer
almaktad›r. Bunun yan›s›ra t›p ö¤rencilerinin psikiyatri e¤itim
müfredat›n›n haz›rlanmas›, genel pratisyenlerin psikiyatri konusunda
bilgilendirilmeleri, psikiyatri uzmanl›k ve uzmanl›k sonras› e¤itimi,
psikiyatri yeterlilik kurulu, koruyucu psikiyatri gibi konularda TPD’nin
genel politikas›n›n belirlenmesi, psikiyatri asistanlar› ile daha yak›n
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi, ortak sorunlar ve çözümleri konusunda onlar›n da
sürece kat›lmalar›n›n sa¤lanmas› gündemimizin di¤er maddelerini
oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca sigorta kuruluﬂlar›yla olan iletiﬂimi artt›rarak,
psikiyatrik bozukluklar›n belirli bir oranda olsa bile özel sa¤l›k sigortas›
kapsam› içine al›nmas›n› sa¤lamaya çaba gösterilecektir.
Sizlerin olumlu eleﬂtirileri ve geribildirimleri, do¤ru yönlenmemizde bizlere
destek sa¤layacakt›r.
Birlikteli¤imizin bizi daha güçlü ve etkin k›laca¤› inanc›yla, sayg› ve
sevgilerimi sunar›m..

Prof. Dr. Savaﬂ Kültür
TPD Genel Baﬂkan›

Derne¤imizin 4. ola¤an
genel kurulu ve görev
de¤ifliklikleri

D

erne¤imizin 4. ola¤an genel kurulu ﬂubelerimizden gelen delegelerin kat›l›m› ile 26 Ocak 2002 tarihinde Ankara’daki merkezimizde
yap›ld›. Çal›ﬂma raporlar›n›n oy birli¤i
ile onaylanmas›ndan sonra derne¤imizin
baﬂkan› Prof. Dr. Savaﬂ Kültür, geçti¤imiz 2 sene içinde görev alan herkese ve
destekleyen bütün üyelerimize bir teﬂekkür konuﬂmas› yapt›. Divan baﬂkanl›¤›na
Prof. Dr. Engin Eker, Baﬂkan
yard›mc›l›¤›na Doç. Dr. Can Cimilli,
Yazman üyeliklerine Dr. Bedriye Öncü
ve Dr. Iﬂ›n Sy›n seçildiler.
Tüzü¤ümüzdeki 7, 10 ve 47. maddelerde
de¤iﬂiklerin kabul edildi¤i genel kurulda,
önümüzdeki senelerde yap›lacak Ulusal
Kongre’ler için de adaylar aras›nda seçimler yap›ld›. Son derece samimi bir havada geçen seçimler sonucunda 2004 y›l›nda yap›lacak olan 40. Ulusal Psikiyatri
Kongresi’nin Türkiye Psikiyatri Derne¤i
ile Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Ana bilim dal›n›n iﬂbirli¤i ile yap›lmas›na karar verildi. 2005 y›l›nda yap›lacak olan 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin ise Türkiye Psikiyatri Derne¤i ile
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Ana bilim dal›n›n ortaklaﬂa düzenlenmesine karar verildi. 2004 y›l›nda yap›lacak olan 13. Anadolu Psikiyatri Günleri’nin Türkiye Psikiyatri Derne¤i ile
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›n›n iﬂbirli¤i ile yap›lmas›na karar verilirken, 2005 y›l›nda
yap›lacak olan 14. Anadolu Psikiyatri
Günleri’nin Türkiye Psikiyatri Derne¤i
ile K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi
Psikiyatri Ana bilim dal›n›n beraber düzenlemesine oy çoklu¤uyla karar verildi.
Yukar›daki geliﬂmelerin d›ﬂ›nda ﬂubelerin gelirlerinden dernek merkezine aktaracaklar› pay›n bu dönem için de % 0 (s›f›r) olmas›na, dernek merkezi ve ﬂubelerin borçlar›n›n karﬂ›l›kl› olarak silinmesine oy birli¤i ile karar verildi. Bu geliﬂmeler ile beraber dernek merkezinin her ﬂubeye 1(bir) milyar, buna ek olarak ﬂube-
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nin her delegesi için (bu genel kuruldaki
delege say›s› esas al›narak) 100 milyon
(yüz milyon) verilmesi oybirli¤i ve büyük bir memnuniyetle ile kabul edildi.

TÜZÜ⁄ÜMÜZDE YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Genel kuruldaki önemli bir di¤er geliﬂme
ise etik ilkeler hakk›nda yaﬂand›. Etik ilkelerin yeniden tart›ﬂ›lmas› ile ilgili olarak yeni bir takvim belirlendi. Bu takvime göre, genel kurulun yap›lmas›nda
sonraki 2 ay içinde taslakla ilgili önerilerin Dr. Do¤an ﬁahin’e iletilmesine, insan
haklar› ve etik çal›ﬂma biriminin 1 ay
içinde öneriler do¤rultusunda yeni bir
metin haz›rlayarak bu metnin merkez
yönetim kurulu, onur kurulu, ﬂube temsilcilerinin ve toplant›ya kat›lmak isteyen
bilimsel çal›ﬂma birimleri temsilcileri ile
istekli dernek üyelerinin kat›laca¤› bir
toplant›da de¤erlendirilmesine ve gözden geçirilmiﬂ metnin merkez yönetim
kurulu taraf›ndan tüm üyelere, ﬂube yönetim kurullar› ve bilimsel çal›ﬂma birimi
koordinatörlerine postalanmas›ndan sonraki 2 ay içinde ola¤anüstü genel kurulun toplant›ya ça¤›r›lmas›na karar verildi. Hali haz›rda bu takvim iﬂlemektedir.

1) Üyelik Yükümlülükleri

Merkez yönetim kurulu, denetim kurulu
ve onur kurulu seçimleri ile bir genel kurul daha tamamlam›ﬂ olduk. .
MERKEZ YÖNET‹M KURULU
Genel Baﬂkan: Dr. Savaﬂ KÜLTÜR
Genel Baﬂkan Yrd.: Dr. Mustafa SERCAN
Genel Sekreter: Dr. M. Sezai BERBER
Sayman: Dr. Berna ULU⁄
Sayman Yrd: Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Üye: Dr. ‹smet KIRPINAR
Üye: Dr. Kültegin ÖGEL
DENETLEME KURULU
Dr. Erol GÖKA
Dr. Cem ATAKLI
Dr. Ercan ABAY
ONUR KURULU
Dr. Orhan ÖZTÜRK,
Dr. Engin EKER,
Dr. ﬁahika YÜKSEL,
Dr. Ali N. BABAO⁄LU
Dr. Mehmet BEKARO⁄LU

Eski-Madde 7- Üyelik yükümlülükleri,
ödentiler ve görevlerdir.
c) Üyelik girifl ödentisi uzmanlar için
2.000.000 (‹ki milyon)TL. asistanlar için
1.000.000 (Bir milyon)TL, y›ll›k üyelik
ödentisi tüm üyeler için 1.000.000
(Bir milyon) TL.dir.
Yeni-Madde 7- Üyelik yükümlülükleri,
ödentiler ve görevlerdir.
c) Üyelik girifl ödentisi uzmanlar için
10.000.000 (On milyon)TL. asistanlar için
5.000.000 (Befl milyon)TL, y›ll›k üyelik
ödentisi tüm üyeler için 10.000.000
(On milyon)TL.dir.

2) Merkez Genel Kurulu:
Eski-Madde 10- Merkez Genel Kurulu
derne¤in en yetkili organ›d›r. Afla¤›da
belirtilen kiflilerden oluflur:
a)Merkez Yönetim Kurulu as›l üyeleri

Yeni-Madde 10- Merkez Genel Kurulu
derne¤in en yetkili organ›d›r. Afla¤›da
belirtilen kiflilerden oluflur:
a) Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu, Onur kurulu as›l üyeleri

3) Mülkiyet ve Tasarruf Hakk›
Madde 47Yeni d) Gelirlerin en az % 80 ‘i Dernek
amaçlar›na harcan›r
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‹vme kazanmaya do¤ru
Prof. Dr. Orhan DO⁄AN

Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Etik ‹lkeleri
Doç. Dr. Do¤an fiahin

D

erne¤imiz etik ilkelerine iliflkin ilk
taslak 4 y›l önce Psikiyatride ‹nsan
Haklari ve Etik Bilimsel Çal›flma
Birimi’nce haz›rlanm›fl, daha sonraki
süreçte, Bahar Sempozyumlar›nda, Ulusal
Kongrelerde, yerel toplant›larda ve çeflitli
biçimlerde tart›fl›ld›ktan sonra TPD
Adana, Ankara, Edirne, ‹stanbul, Kayseri
ve Manisa fiubeleri’nin elefltiri ve
katk›lar›yla ‹kinci Taslak haz›rlanm›flt›.
Daha sonra ikinci taslak, TPD
Geniflletilmifl Merkez Yönetim Kurulu’nun
12.02.2000 tarihli toplant›s›nda
tart›fl›larak son flekli verilmifl ve Türkiye
Psikiyatri Derne¤i Etik ‹lkeler-III ismini
alarak Genel Kurul’un onay›na
sunulmufltu. 2 y›l önceki Genel Kurul’da
yeterince tart›fl›lmad›¤› gerekçesiyle
görüflülmesi iki y›l ertelenmifl, son Genel
Kurulda da hala tart›flmaya gereksinim
oldu¤u gerekçesiyle yeni bir takvim
belirlenmiflti.
Bu takvime göre, TPD Etik ‹lkelerinin
belirlenmesi için 6 ay içinde
tamamlanacak bir sürecin bafllat›lmas›na
karar verilmiflti. Sürecin ilk aflamas› Etik
‹lkeler Tasla¤›-III ile ilgili de¤ifliklik ve ek
yapma önerilerinin Psikiyatride ‹nsan
Haklar› ve Etik Bilimsel Çal›flma Birimi
Koordinatörüne bildirilmesiydi. 26 Mart
2002 tarihinde son bulacak bu süreçten
sonra TPD Psikiyatride ‹nsan Haklar› ve
Etik Bilimsel Çal›flma Birimi, kendisine
gönderilen de¤ifliklik önerileri ve
düzeltmeleri dikkate alarak metni
düzenleyecek ve TDP Merkez Yönetim
Kurulu’yla yapaca¤› ortak bir toplant›yla
(bu toplant› dileyen üyelere de aç›k
olacakt›r) metni Bahar Sempozyumunda
yap›lacak bir forumla tart›flmaya
açacakt›r. Ümit ediyoruz ki bu toplant›
sonras› yap›lacak ola¤anüstü bir genel
kurul ile etik ilkelerimize tam olarak
kavuflaca¤›z.
Etik ilkelerin gereklili¤i tart›flma
götürmez bir gerçektir. Bu nedenle
ilkelerimize hepberaber sahip ç›kmal› ve
oluflumda katk›da bulunmal›y›z.

Bir sivil toplum örgütü olarak
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Türkiye Psikiyatri Derne¤i’nin (TPD)
genel kurulu yap›larak yeni merkez
yönetim kurulu oluﬂturuldu. Görev
alan tüm arkadaﬂlar› kutlar, baﬂar›lar
diler, katk›m›zla/deste¤imizle her
zaman yanlar›nda oldu¤umuzu
belirtmek isterim.
Ülkemizdeki sivil toplum örgütleri
(STÖ) son y›llarda gerek örgütlenme,
gerekse etkinlik aç›s›ndan giderek
önem kazanmakta, demokratik hak ve
özgürlükler için çal›ﬂmalar›n› art›rarak
sürdürmektedir. Bu çal›ﬂmalar
öncelikle o STÖ’nün yönetim kurulu
üyeleri taraf›ndan yürütülmekte, alt
birimleri ve üyeleri "gerekti¤inde"
destek olmaktad›rlar. Bu deste¤in
niceli¤i ve niteli¤i önemlidir,
tart›ﬂ›lmal›d›r.
Hemen tüm STÖ’inde seçim öncesinde
bir hareketlilik yaﬂand›¤›n›, daha sonra
bunun yerini bir sessizli¤in ve
beklemenin ald›¤›n› görüyoruz. Neyi
bekliyoruz? Yönetim kurulu üyelerinin
bir ﬂeyler yapmas›n›, bizim ad›m›za
etkinliklerde bulunmas›n›. Oysa, STÖ
yönetim kurulu üyeleriyle, varsa
ﬂubeleriyle, üyeleriyle bir bütündür;
ancak birlikte amaçlar›na uygun bir
ﬂeyler yapabilirler. Bu sessiz
beklemenin nedenleri aras›nda günlük
iﬂlerin yo¤unlu¤u, merkeze uzak olma,
zaman bulamama, nas›l olsa iﬂlerin bir
biçimde yürüdü¤ü ileri sürülebilir.
Fakat bunlar yeterli ve geçerli
gerekçeler olamaz, olmamal›d›r.
Bu genel bak›ﬂ aç›s›yla TPD’nin
durumuna bakacak olursak benzer bir
durumu görürüz. ﬁubeler ve üyeler
olarak örgütlenme, kat›l›mc›l›k, e¤itim,
etkinliklerin düzenlenmesinde ve
yürütülmesinde yeterince
katk›m›z›n/deste¤imizin oldu¤unu
söyleyebilir miyiz? Merkeziyetçili¤in
olmamas›n› istemek için kat›l›mc›l›¤›
bizlerin gerçekleﬂtirmesi gerekmez mi?
Tüm iﬂleri merkez yönetim kurulu
üyelerinin omuzlar›na yüklemek
haks›zl›k de¤il mi? Bu sorular

art›r›labilir; ancak amac›m bunlar›
uzatmak de¤il, soruna dikkat
çekmektir. Merkez yönetim kurulu
üyelerinin salt eﬂgüdüm sa¤lay›c› ve
yürütücü konumda olduklar›n› kabul
etmek, ﬂubelere ve üyelere düﬂen
görevleri de kendili¤inden ortaya
ç›karacakt›r.

Yaz›l› olmayan kurallara
do¤ru
Daha önceki y›llarda çeﬂitli
platformlarda ve Bülten’de TPD’nin
iﬂlevleri ve iﬂleyiﬂiyle ilgili baz›
konulara dikkat çekmek istemiﬂtim.
Bunlardan önemli gördü¤üm ikisi
merkeziyetçilikten uzaklaﬂmak ve
kat›l›mc›l›¤› art›rmakt›. Bunlar bir STÖ
için olmazsa olmaz özelliklerdendir. Bu
konulara yönelik çözüm önerilerim ise,
merkez yönetim kurulunun ülkenin her
taraf›ndan üyeler aras›ndan seçilmesi,
geniﬂletilmiﬂ yönetim kurulu
toplant›lar›n›n yurdun de¤iﬂik
yörelerinde yap›lmas›, yönetim kurulu
üyelerinin en az ikisinin üç büyük il
d›ﬂ›ndan seçilmesi, her seçimde
yönetim kurulu üyelerinin üçünün
de¤iﬂmesi idi. Burada, merkez yönetim
kurulu üyelerinin seçiminde
gönüllülük/isteklilik, zaman
ay›rabilme, tüzük hedeflerine uygun
etkinlikleri planlay›p en geniﬂ kat›l›mla
bunlar› yürütebilme gibi özelliklerin
temel oldu¤unu belirtmek gerekir. Bu
önerileri tüzük maddesi olarak
düzenleyip yaz›l› kurallar biçimine
dönüﬂtürmek güç olabilir. Ancak
bunlar genel kabul gördü¤ünde, yaz›l›
olmayan kurallar biçiminde de
uygulama konulabilir. Nitekim, son
genel kurulda bu tür gerekçeler
gösterilmeden ve yaz›l› kurallar
olmadan uygulama gerçekleﬂtirilmiﬂ
gibi görünüyor. Bu nedenle
üyelerimizin ve eski merkez yönetim
kurulu üyelerimizin sa¤duyusunu
sayg›yla karﬂ›l›yor, memnuniyetimi
belirtmek istiyorum. Yeni merkez
yönetim kurulu üyelerimize tüm
üyelerimizin destek verece¤i inanc›yla
baﬂar›lar dilerim.
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Doç. Dr. Murat Rezaki
Baﬂlarken:
Bu köﬂede düzenli olarak psikiyatrinin bilimsel geliﬂimi ile ilgili notlar sunmaya
çal›ﬂaca¤›m. Daha kolay ulaﬂ›labilir oldu¤unu gözlemledi¤im klinik bilgilerden çok
psikiyatrinin temel bilimine iliﬂkin bulgular› sizinle paylaﬂmay› hedefledim.

Ruh Sa¤l›¤›: Yeni Bir
Anlay›fl, Yeni Bir Umut
Doç. Dr. Berna Ulu¤

Tart›ﬂma ve sorular›n›z için e-posta adresim: mrezaki@hacettepe.edu.tr

Güzele Bakmak ... !

‹

ﬂlevsel beyin görüntüleme
çal›ﬂmalar› son 15 y›lda ruhsal
bozukluklar›n oluﬂumuna ya da eﬂlik
eden patofizyolojik süreçlere ›ﬂ›k tutan
çok de¤erli bilgiler sunmuﬂtur. Örne¤in
baz› ﬂizofreni hastalar›nda prefrontal
korteksin az çal›ﬂt›¤›n›; depresyonda
prefrontal ve limbik yap›larda
aktivitenin de¤iﬂti¤ini; anksiyete
bozukluklar›nda amigdala gibi limbik
yap›lar›n daha aktif oldu¤unu; obsesif
kompulsif bozuklukta orbitofrontal
korteksin ve kaudat çekirde¤in birlikte
aﬂ›r› çal›ﬂt›¤›n› beyin görüntüleme
çal›ﬂmalar› sayesinde ö¤rendik. ‹ﬂlevsel
beyin görüntüleme yaln›z
bozukluklarda de¤il normal insan
davran›ﬂ›n›n nörobiyolojik temellerinin
araﬂt›r›lmas›nda da kullan›lmaktad›r.
Günlük yaﬂamda birçok istemli
davran›ﬂ›m›z›n arkas›nda beyindeki
ödül-ceza (reward-punishment)
sistemlerinin büyük pay› vard›r. Keyif
veren, karn›m›z› doyuran,
susuzlu¤umuzu gideren uyaranlara
yönelir, ac› veren uyaranlardan uzak
dururuz. Bu konuda yürütülen
çal›ﬂmalarda ödül (haz ya da doyum)
beklentisiyle ortaya ç›kan
davran›ﬂlar›m›zda özellikle nükleus
akumbens ve ventral tegmental alandan
kalkan dopamin projeksiyon sisteminin
kritik rol oynad›¤› ortaya konmuﬂtur.
Örnek olarak de¤inmek istedi¤im bir
çal›ﬂma ayn› konuya farkl› bir bak›ﬂ
aç›s› getirmiﬂtir (1). Güzellik son y›llara
kadar daha çok estetik ve sosyal bilim
alanlar›nda incelenmiﬂ, beyin
bilimlerine yeni yeni konu olmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Oysa güzelli¤in insan
davran›ﬂ›n› etkiledi¤i bilinmektedir.
Bat› toplumlar›nda güzel kad›nlar daha
kolay iﬂ bulur, daha kolay terfi eder ve
daha çok para kazan›rlar. Güzellik alg›s›
do¤uﬂtan gelir, bir yaﬂ›ndan küçük

bebekler bile güzel yüzleri s›radan
yüzlere tercih ederler. Güzellik
karﬂ›daki insanda davran›ﬂ› etkiledi¤ine
göre bunun beyinde de bir tak›m
de¤iﬂikliklere yol açmas› beklenir.
Boston’da yap›lan bir fonksiyonel
manyetik görüntüleme (fMRG)
çal›ﬂmas›nda bir grup heteroseksüel
erkek gönüllüye güzel kad›n-ortalama
kad›n ve güzel erkek-ortalama erkek
yüzleri gösterilmiﬂtir. Gönüllüler güzel
kad›n yüzlerine di¤er yüzlerden çok
daha uzun zaman ay›rarak
bakm›ﬂlard›r. Bu s›rada al›nan fMRG
görüntüleri güzel kad›nlara bakarken
nükleus akumbensin içinde oldu¤u
ödül mekanizmas›n›n belirgin ﬂekilde
aktive oldu¤unu saptam›ﬂt›r. Di¤er
yüzlere bakarken böyle bir aktivasyon
olmam›ﬂt›r. Güzel kad›nlara bakarken
ve güzel erkeklere bakarken al›nan
görüntüler birbirinden ç›kar›ld›¤›nda
nükleus akumbensin yan› s›ra buraya
dopaminerjik uyar› gönderen ventral
tegmental alan ve geniﬂ amigdalan›n bir
parças› olan bazal önbeyindeki
sublentiküler bölgenin de belirgin
etkinlik fark› gösterdi¤i bulunmuﬂtur.
Arkas›ndan hiç bir ödül gelmeyece¤i
halde erkeklerin tan›mad›klar› güzel
kad›n yüzlerine bakarken beyindeki
ödül sisteminin etkinleﬂmesi ilginç bir
bulgudur. Burada etkinleﬂen sistem
madde ba¤›ml›lar›n›n madde
beklentisiyle harekete geçtiklerinde
etkinleﬂen sistemdir ve ba¤›ml›l›klar›n
temelinde de büyük olas›l›kla ayn›
sistemin patolojisi söz konusudur.
Çal›ﬂman›n kad›n gönüllülerle de tekrar
edilmesi ve olas› farklar›n ortaya
konmas› gereklidir. Bu tür çal›ﬂmalar
bilimsel bilgiye katk›da bulunmas›n›n
yan› s›ra insan davran›ﬂ›n› daha iyi
anlamam›za ve do¤ru yorumlamam›za
da yard›mc› olabilecektir.
Kaynak
1. Aharon I, Etcoff N, Ariely D, Chabris CF,
O'Connor E, Breiter HC. Beautiful faces have
variable reward value: fMRI and behavioral
evidence. Neuron 2001 Nov 8;32(3):537-51
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ünya Sa¤l›k Örgütü’nün 2001 y›l› raporunun baﬂl›¤› böyle. Büyük bir kitap halindeki rapor tümüyle ruh sa¤l›¤› konusuna ayr›lm›ﬂ. Giriﬂ bölümünde her ülkenin
kendi gereksinimlerine ve kaynaklar›na göre uyarlayaca¤› 10 uzun erimli öneri yer al›yor: 1. Ruhsal rahats›zl›klar›n birinci basamakta tedavisi, 2. Sa¤l›k hizmetlerinin her
basama¤›nda önemli psikotrop ilaçlar›n
bulunuyor olmas›, 3. Toplum ruh sa¤l›¤›
çal›ﬂmalar›: Kurumda tedavi yerine toplumda tedavi, 4. Toplumun e¤itilmesi, 5.
Politikalar›n belirlenmesi sürecine toplumun, ailelerin ve hizmeti kullananlar›n etkin kat›l›m›, 6. Ulusal ruh sa¤l›¤› politikalar›n›n, programlar›n›n ve yasal düzenlemelerin geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›, 7. ‹nsan
kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesi, 8. Di¤er sektörlerle (e¤itim, iﬂ vb.) gereken ba¤lant›lar›n kurulmas›, 9. Toplumun ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan izlenmesi, ve 10. Araﬂt›rmalar›n
desteklenmesi.
Kitab›n ikinci bölümü tümüyle ‘ruhsal
hastal›klar›n topluma yükü’ konusuna ayr›lm›ﬂ. Ruhsal rahats›zl›klar›n bireyin ve
ailesinin yaﬂam kalitesine olumsuz etkisi
çok büyük. 2000 y›l›nda tüm hastal›klar ve
yaralanmalara ba¤l› DALYs (disability-adjusted life years: Dr. Bedirhan Üstün’ün deyiﬂiyle "kaybolan y›llar") içinde ruhsal hastal›klar›n pay› % 12. Ruhsal hastal›klar›n
yol açt›¤› yetiyitiminin a¤›rl›¤› düﬂünülürse bu hiç de ﬂaﬂ›rt›c› bir sonuç de¤il.
Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l›
Sa¤l›k Projesi Genel Müdürlü¤ü ve Baﬂkent
Üniversitesi "Ulusal Hastal›k Yükü ve Maliyet-Etkililik" konulu bir projenin tan›t›m
toplant›s›n› 19-22 Mart 2002 tarihinde Ankara’da yapt›. Bu toplant›ya Türkiye Psikiyatri Derne¤i’ni temsilen kat›ld›m. ‹yi organize edilmiﬂ ve bilgilendirici konuﬂmalar›n
yer ald›¤› bu toplant›da en önemli eksiklik
bir proje veya hiç de¤ilse bir tasla¤›n sunulamamas› oldu. Bu nedenle toplant›ya kat›lan de¤iﬂik uzmanl›k derneklerinden temsilciler kendilerinden beklenen katk›lar konusunda ayd›nlat›lamad›klar› ortak kan›s›na vard›lar. Genel olarak konunun önemi
ve özel olarak da bu konu çerçevesinde psikiyatrinin önemi göz önünde tutularak,
Türkiye Psikiyatri Derne¤i’nin beklenen
her türlü katk› için haz›r oldu¤u Sa¤l›k Projesi Genel Müdürlü¤ü’ne iletildi. Konu ile
ilgili geliﬂmeler sonraki Bülten’lerimizde
aktar›lacakt›r.
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Baflka Bak›rköy yok
37. ULUSAL PS‹K‹YATR‹
KONGRES‹ ARAfiTIRMA
ÖDÜLLER‹
37. Ulusal Psikiyatri Kongresinin di¤er
ilgi çeken bir yan› da kongre s›ras›nda
da¤›t›lan ödülleri oldu. Üç ayr›
kategoride verilen ödüller araflt›rma
maliyetlerinin artt›¤› flu günlerde hem
araflt›r›c›lar› biraz rahatlatm›fl hem de
di¤er araflt›r›c›lar› teflvik etmifl
görünmektedir. Türkiye Psikiyatri
Derne¤i’nin önemli görevlerinden bir
tanesi de bilimsel araflt›rmalara destek
olma; ve oluflan fonlar›n do¤ru kifliler ve
yerlerde kullan›m› sa¤lamad›r. Bu
nedenle gerek kendi öz kaynaklar›ndan
gerekse di¤er araflt›rma fonlar›ndan
sa¤lanabilecek destekleri
toplulu¤umuzun güzide araflt›r›c›lar›na
yine toplulu¤umuzda yer alan ulusalar
aras› bilimsel topluluklar taraf›ndan da
kabul edilmifl kiflilerce oluflturdu¤u
jüriler ile arac›l›¤› ile vermeye
önümüzdeki y›llarda da vermeye
edecektir. Bu teflvikler ile ilgili ayr›nt›lar
hem bülten de hem de web sitesinde yer
alacakt›r.

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹
B‹LD‹R‹ ARAfiTIRMA ÖDÜLÜ’NE
LAYIK GÖRÜLEN ÇALIfiMALAR
Lityum Kullanan Bipolar Bozukluk Tan›l›
Hastalarda Yüksek ‹nositol-MonoFosfataz Enzim Aktiviteleri: ‹nositol
Tükenme Varsay›m› Yeterli De¤il mi?
N. Kaya, H. Resmi, A. Özerdem, G. Güner,
Z. Tunca
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Hastalar›n›n 99m Tc HMPAO SPECT
Yöntemi ile Normal Kontrollerle
Karfl›laflt›r›lmas›
V. Topçuo¤lu, B. Hüsemo¤lu, D.fi. Biçer,
F. Dede, Y. Erdil, H. Yöney, Y. Yazgan,
T.Turo¤lu
Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u (TSSB)
Belirtilerinin Ön Belirleyicileri
Ü. Tural, B. Coflkun, E. Önder, A.
Çorapç›o¤lu, M. Y›ld›z, C. Kesepara,
‹. Karakaya, M. Ayd›n, A. Erol, F. Torun,
G. Aybar
Devam› karﬂ› sayfada

Prof. Dr. ‹smet K›rp›nar
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u sat›rlar›n yazar›, uzmanl›k e¤itimini bir Üniversite hastanesinde yapt›ktan sonra "mecburi hizmet" için
gitti¤i bir Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Hastanesi’nde 3 y›l çal›ﬂt›. Baﬂka illerden cezaevi arabalar› ile gönderilen ve asl›nda ço¤u ayaktan izlenebilecek hastalara yer açmak için "taburcu" edebilece¤i hastalar› aramaya çok zaman harcad›. 6 y›l çal›ﬂt›¤› Devlet hastanesinde ise bir taraftan birkaç gün
önce sevk etti¤i ve ﬂimdi hesap sormak için
gelen veya verilen bir dilekçe üzerine polislerce yeniden getirilen hastalarla u¤raﬂ›rken
di¤er taraftan vekaleten yürüttü¤ü Ruh
Sa¤l›¤› ﬁube Müdürlü¤ü görevinin gere¤i
olarak sevk edilmiﬂ hastalarla "refakatçi"
polis memurlar›n›n ödeneklerini beklerken
hastan›n nerede "tutulmas›" gerekti¤i sorunu ile bo¤uﬂtu. Daha sonra Üniversite Ö¤retim Üyesi olarak çal›ﬂ›rken geciken/geciktirilen tedaviler yüzünden hastal›¤› uzam›ﬂ/kronikleﬂmiﬂ pek çok hastayla karﬂ›laﬂt›/karﬂ›laﬂ›yor. K›saca sorunun her boyutta
muhatab› oldu denebilir.
Hastalar niye baflka illere
gidiyor/gönderiliyor?
Çünkü ülkemizdeki birçok ilde hala psikiyatri uzman› yok. Bu sat›rlar›n yazar›n›n çal›ﬂt›¤› ile yak›n 10 komﬂu ilden sadece ikisinde psikiyatri uzman› var. Uzman olan illerde ise psikiyatri klini¤i yok. Hem uzman
ve hem de klinik olan il ise tabii bütün bölgenin yükünü kald›ram›yor. Hastalar›n bir
k›sm› yak›nlar› veya resmi görevliler taraf›ndan do¤rudan baﬂka merkezlere götürülüyor. Bir k›sm›n›n yat›r›labilece¤i yatak,
yard›mc› olacak resmi sa¤l›k güvenceleri
veya görünürde aileleri yok ve o yüzden
bölge hastanelerine sevkediliyorlar. Kuﬂkusuz sald›rgan veya persekütif davran›ﬂlar›ndan çekinildi¤i için (herkesin biribirini tan›d›¤› bir ortamdan söz ediyoruz) sevk edilen
bir gurup hastan›n da var oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu hastalar›n bir k›sm› ayaktan izlenemez
mi?
Sevk edilen hastalar aras›nda elbette ayaktan izlenebilecek/izlenmesi gerekenler var.
Ancak bunun için yeterli uzmanla psikiyatri
klini¤i, sa¤l›k güvencesi ve en önemlileri
maddi/manevi destek sa¤layacak ailelerle

iyi bir ruh sa¤l›¤› örgütlenmesi gerekiyor.
Maalesef ﬂu anda bunlar›n ço¤u ülkemizde
yok.
Peki neden Bak›rköy?
Bir kere sadece Bak›rköy de¤il, ülkemizdeki
di¤er 4 "bölge" ruh sa¤l›¤› hastanesinin de
benzer sorunlar› var. Hepsi yatak kapasitelerinin önemli bir k›sm›n› sadece "bak›m"
hizmeti verilen kiﬂilere ay›rm›ﬂ durumda ve
bu yüzden yatakl› tedavi gereken hastalara
"yer açma telaﬂ›" içindeler. Bu yüzden birçok hastay› henüz ilaçlar›n etkinlik göstermedi¤i sürelerde "taburcu" etmek zorunda
kal›yorlar. Hastaneden ç›kar›ld›¤›n›n ertesi
gün homisid eylemini duydu¤umuz veya 2
gün sonra yeni bir dilekçe ve yine polislerle
getirilen hastalar çok.
Di¤er bölge hastanelerinin fiziksel koﬂullar›
ve personel yeterlilikleri Bak›rköy’e oranla
çok çok daha k›s›tl›. Tek uzmanla y›llarca
hizmet veren, binalar› y›k›k, b›rak›n uygun
tedaviyi uygun beslenme koﬂullar› bile
oluﬂmad›¤› için kötü bir ﬂöhrete sahip bir
kurumda hastas›n› yat›rmay› kim ister ki?
Üstelik buralara hasta götürmek ulaﬂ›m
ﬂartlar› yüzünden ‹stanbul’a gitmekten daha zor.
Üstelik Bak›rköy ‹stanbul’da. Çal›ﬂmak, e¤lenmek, yerleﬂmek için neden ‹stanbul’u
tercih ediyorsak tedavi içinde o nedenle ‹stanbul’u tercih ediyoruz. Dahas› hepimizin
‹stanbul’da akrabalar› var. Dahas› sizde her
f›rsatta Bak›rköy’ün e¤itim ve hizmet kalitesini vurgulam›yor musunuz?
Ne yap›labilir?
Cevab› hepimiz biliyoruz. Her ilde uzman,
her ildeki genel hastanelerin tümünde psikiyatri klini¤i, tüm insanlar›m›z›n yararlanabildi¤i sa¤l›k/bak›m güvence sistemlerii,
daha ucuz ilaç, belki özel hasta guruplar›
için özel merkezler, belki kronik hastalarla
mental retarde insanlar›m›z için ça¤daﬂ bak›m evleri. Ama özellikle yeterli bir ruh
sa¤l›¤› politikas› ve örgütlenmesi.
Ama o güne kadar hiç olmazsa belirtileri
iyice yat›ﬂ›ncaya kadar hastalar›, özellikle
de suç iﬂleme riski yüksek hastalar› keﬂke
biraz daha uzun süre yat›rabilseniz.
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Bak›rköy Türkiye’ye yeter mi?
Doç. Dr. Cem Atakl›
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ilindi¤i gibi ülkemizdeki ruh sa¤l›¤›
örgütlenmesi bölge ruh sa¤l›¤›
hastaneleri esas al›narak yap›lm›ﬂt›r.
Buna göre, ülke 5 bölgeye ayr›lm›ﬂt›r
ve her bölgeye bir ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar›
hastanesi hizmet vermektedir. Bu
hastaneler, ‹stanbul, Adana, Elaz›¤, Samsun
ve Manisa’da kurulmuﬂtur. Varolan
psikiyatrik yatak kapasitesinin önemli bir
bölümü bu kurumlardad›r. Ayr›ca
üniversite hastanelerinin psikiyatri
klinikleri, SSK ruh sa¤l›¤› hastanesi ve
psikiyatri klinikleri, çeﬂitli devlet
hastanelerindeki psikiyatri klinikleri ve 2
özel hastane psikiyatri hastalar›na hizmet
vermektedir. Tüm bu kurumlar›n yatak
kapasitesi –akut, kronik, adli, alkol madde
yataklar› da dahil olmak üzere- 6000
civar›ndad›r. Akut hastalar için ayr›labilen
yatak kapasitesi 3000’in alt›ndad›r. Nüfusu
60 milyonu aﬂan bir ülkede bu yatak
kapasitesinin çok düﬂük oldu¤u
görülmektedir. Türkiye’nin en büyük
hastanesi olan Bak›rköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi’nde –2000’i aﬂan
kapasitesine karﬂ›n – akut hastalar için
ayr›labilen yatak say›s› 500 civar›ndad›r.
Örgütlenme modeline göre, Bak›rköy Ruh
ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nin bölgesi
Marmara bölgesi, Eskiﬂehir, Ankara, Bolu,
Düzce, Zonguldak, Bart›n, Karabük,
K›r›kkale, Çank›r› ve Kastamonu illerini
kapsamas›na karﬂ›n, Türkiye’nin her
bölgesinden gelen hastalara hizmet vermek
zorunda kalmaktad›r. Bu duruma yol açan
baz› nedenler vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda,
büyük ﬂehir tutkusu yer almaktad›r. Büyük
ﬂehirlerde daha iyi hizmet alacaklar›na
inanan kiﬂiler hastalar›n› bölge hastanesine
götürmeden ‹stanbul’a getirmektedir. Bir
di¤er neden bölge hastanesine ulaﬂ›m
zorlu¤u ve hasta yak›n›n›n kalacak yer
sorunudur. Bölge hastanesine ulaﬂmak için
aktarma yapmak zorunda kal›nacak olmas›
do¤rudan ‹stanbul’a gelmeyi
kolaylaﬂt›rmaktad›r. Baz› durumlarda ise,
hekimler teknik üstünlükler ve personel
durumunu göz önüne alarak, hastalar›n›
do¤rudan büyük merkezlere –genellikle de
‹stanbul’a – yönlendirmektedir.
Anlaﬂ›labilir olarak de¤erlendirilebilecek bu
nedenler sonucunda ‹stanbul’da ciddi bir
s›k›ﬂ›kl›k yaﬂanmaktad›r. Zaten yetersiz
olan yataklar bölge d›ﬂ› hastalar taraf›ndan

TEfiV‹K ÖDÜLLER‹

doldurulmakta, hasta ak›ﬂ›nda hiçbir
azalma olmad›¤› için sorunlar katlanarak
büyümektedir. Servislerde yatak iﬂgal
oranlar› % 100’ün üzerine ç›kabilmekte,
yeni gelecek olgulara yer açabilmek
kayg›s›yla yat›ﬂ süreleri k›salmaktad›r.
Hastalar›n yat›ﬂ ve ç›k›ﬂ›n›n inan›lmaz bir
h›zda olmas› ister istemez tan›sal
de¤erlendirmelerde eksikliklere yol
açmaktad›r. Bu da do¤al olarak hizmet
kalitesini düﬂürmekte ve çal›ﬂanlar›nda
motivasyonunu azaltmaktad›r. Bölge d›ﬂ›
hastan›n kabul edilmemesi bir çözüm gibi
görülebilirse de, pratik uygulamada
kolayl›kla uygulanamamaktad›r. Yak›nlar› –
bazen de resmi görevli – taraf›ndan
hastanemize getirilen, hatta bazen de hekim
taraf›ndan sevk edilen eksite bir hastan›n
bölge hastanesine gitmesi gerekir denilerek
en yak›n› 450 km. uzakl›ktaki bir hastaneye
sevki hiç kolay olmamaktad›r. Sonuç
hastan›n hastaneye yat›r›lmas› olmaktad›r.
Bölge d›ﬂ› hastan›n –bölge içi hastan›n dahastaneden ç›k›ﬂ› da sorun olabilmekte,
yak›n› gelmeyen hastan›n ç›k›ﬂ iﬂlemleri
uzamakta, zaten varolan s›k›ﬂ›kl›k daha da
artmaktad›r. Sevk edilen hastalar›n önemli
bir bölümünü kronik hastalar
oluﬂturmaktad›r. Bölge hastanelerinin depo
olarak kullan›lmas›na yol açmaktad›r. Bu
durumda ça¤daﬂ uygulamalara uygun
düﬂmemektedir.
Asl›nda bölge d›ﬂ› hastalar›n tart›ﬂ›lmas›
sanki bölge sisteminin uygun bir model
oldu¤u izlenimini vermektedir. Esas olarak,
bu örgütlenme modelinin de tart›ﬂmaya
aç›lmas› gerekmektedir. Yukar›da sayd›¤›m
bölge, ülke nüfusunun yaklaﬂ›k yar›s›n›
bar›nd›rmaktad›r ve bu illerin içinde
ülkenin baﬂkenti, Bursa, Eskiﬂehir, ‹zmit
gibi büyük ﬂehirleri de vard›r. Günümüz
ﬂartlar›nda bir hastan›n Ankara’dan bir
baﬂka ile tedavi için nakli gerekmemelidir.
Bölge hastaneleri modelinin tekrar gözden
geçirilmesi gerekli görünmektedir. Ça¤daﬂ
psikiyatri uygulamalar›nda hastan›n
bulundu¤u yerde tedavisi önem
taﬂ›maktad›r. Psikiyatrinin genel
hastanelere entegre edilmesi ve her devlet
hastanesinde küçük bir kapal› servisin
aç›lmas› sa¤lanmal›d›r. Yerinde verilen
hizmetin hastalar›n takip ve tedavisinde
önemli bir yarar sa¤layaca¤› aç›kt›r.

Yatakl› Psikiyatri Servisinde
Psikoe¤itsel Grup Uygulamas›n›n
Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi
Z. Çetinkaya, F. Er, T. Kan›k, M. Do¤aner,
N. Kaçmaz, A. Üçok
Üniversite Ö¤rencisi Kad›nlarda Bulimik
Belirtileri Yordayan Etkenler
G. Toprak, A. Erol, F. Yaz›c›
OKB Yayg›nl›¤›n›n De¤erlendirilmesinde
DSM-IV ve ICD-10 Ölçütlerinin
Karfl›laflt›r›lmas›
A. S. Çilli, M. Telcio¤lu, R. Kucur, R.Aflk›n
fiizofreni Hastalar› ve Kardefllerinde
Silik Nörolojik Bulgular›n S›kl›¤› ve
Klinik Belirtilerle ‹liflkisi
A. Yaz›c›, B. Demir, M.K. Yaz›c›

PROF. DR. ‹SMET KARACAN
ÖDÜLLER‹
1) APA Kongresinde sunulan (ülkemizde
yap›lan) araflt›rma ödülü: 2000 (ikibin)
USD
Prevalance of Inhalant Use Among
Turkish High School Students
Kültegin Ögel, Turkay Demir, Cüneyt
Evren, defne Tamar, Aytekin S›r, Berna
Ulu¤, Demet E. Demir
2) Ulusal Kongre’ye Gönderilen
Bildirilerden "40 yafl›ndan genç en iyi
araflt›rma ödülü" 500 (beflyüz) USD
Alkol Ba¤›ml›l›¤› Tiplerinde Beyin Kan
Ak›m› ve Nöropsikolojik ‹fllevler
Baflaran Demir, Berna Ulu¤, Ergün E. Lay
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Türkiye’de psikiyatri asistan›
olmak

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi Yeni
Baflar›lara ‹mza Atarak Gerçekleflti

Dr. Özgür Öztürk

Türkiye Psikiyatri Derne¤i

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri
Derne¤i ve ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p
Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dallar›n›n iflbirli¤i
ile ‹stanbul’da gerçekleflti. Toplam 888 ifltirakçi
ile gerçekleflen kongrede doyurucu bilimsel
program›n yan›nda sosyal programdaki
etkililiklerde kat›l›mc›lardan olumlu notlar ald›.
Afla¤›da Kongre baflkan› Prof. Dr. fiahika
Yüksel’in mektubunun bir özetini bulabilirsiniz.
Prof. Savafl Kültür
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Baflkan›
18 Ekim 2001
Say›n Prof. Dr. Kültür
37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin
sorumlulu¤unu birlikte götürmek ve
deneyimlerinizi paylaflmaktan duydu¤umuz
mutlulu¤u ifade etmek isterim. Özellikle, son
dakikaya b›rak›lm›fl olan, ödüllerin da¤›t›lma
ifllemlerinde her aflamada gösterdi¤iniz beceri ve
sorunlar› çözmede katk›lar›n›z için çok teflekkür
ederim.
Kongre bütçesi ile ilgili çal›flmalar henüz
tamamlanmam›flt›r. Bu konudaki bilgiler daha
sonra iletilecektir. TPD’nin di¤er kongrelerine
yararl› olaca¤› düflünülerek 37. UPK ne iliflkin
bilgiler ekte özetlenmifltir.
Tekrar birlikte çal›flmak dile¤i ile
Sayg›lar›mla
Prof. Dr. fiahika Yüksel
Bilimsel Kat›l›m:
Sözel bildiri say›s›
Poster bildiri say›s›
Panel say›s›
Konferans say›s›
Çal›flma grubu say›s›

41
99
35
3
7

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi Yeni
Baflar›lara ‹mza Atarak Gerçekleflti
Olumsuzluklar› Belirten Elefltiriler
-Yaka kart› ve sertifikaya firma ismi yaz›lmas›
-Program›n kat›l›mc›lara geç iletilmesi
Son dakika de¤ifliklik talepleri ertelemeye neden
oldu. Gecikmeyi önlemek için program kongreden
en geç bir ay önce postalanmal›, daha sonra
yap›lan de¤ifliklikler kongrede verilen programda
belirtilebilir.
-Kongrenin son günü en geç saat 12.00 de bitmeli
-Kongrenin kay›t ücretlerinin bas›lan tüm
duyurularda duyurulmas›
-Stand Alan›na dikkat edilmesi
Olumlu Elefltiriler
-Kongre içinde bofl bir gecenin olmas›
-Paralel salon say›s›n›n s›n›rl› olmas›
-Sabah konferanslar›n›n varl›¤›
-Kongre öncesi bir bas›n toplant›s› düzenlenmesi
kongrenin amaçlar›n› tan›tmakta ve daha sonra
bas›n ile iliflkileri kontrol etmekte yard›mc›
olmufltur

‹

tiraf etmeliyim ki benden Türkiye’de
psikiyatri asistan› olmakla ilgili bir yaz›
istendi¤inde akl›ma ilk gelenler ﬂu anda
yazmaya niyetlendiklerim de¤ildi. ‹lk
önce, bir konu hakk›nda yaz› yazmas› gereken herkesin yüzy›llard›r yapt›¤› -ve hep
sonuç verdi¤i- gibi, baﬂl›¤› yaz›p, sa¤›ndan,
solundan, üzerinden zat-› muhteremle haﬂ›r neﬂir olmaya baﬂlad›m. Baﬂl›¤›n her sözcü¤ünün üzerinde di¤erini gücendirmeyecek kadar durduktan sonra –psikiyatri,asistan,Türkiye-aralar›ndan birinin a¤abey oldu¤una karar verdim.
Hekimlik, asistanl›k veya psikiyatristli¤in
ötesinde tüm bu eylemlerin Türkiye’de yap›l›yor olmas› olay›n evrensel niteliklerinin
geri planda kal›p yerel olan›n öncelik kazanmas›na neden olmakta...Bu nedenle
mesle¤imizi paylaﬂt›¤›m›z yabanc› meslektaﬂlar›m›zla ortak olan birçok sorunumuzun
d›ﬂ›nda kendi yerelli¤imize ait baﬂka problemlerle de karﬂ›laﬂmaktay›z.
Türkiye’de psikiyatri asistan› ol-a-bilmek
zor... Hiç hat›rlamak ve tekrar yaﬂamak istemedi¤imiz o TUS dönemini düﬂünürsek, asl›nda hepimiz psikiyatri asistan› olabilmek
için çok ciddi bir emek ve zaman harcam›ﬂt›k, o zamanlar psikiyatri asistan› olduktan
sonraki sorunlardan bahseden biriyle karﬂ›laﬂsak, olas›l›kla kendisini en hafif ifadeyle
‘nankör’ olmakla suçlard›k. Ve asl›nda bu
konuda bir anket çal›ﬂmas› veya postere henüz rastlamasam bile, Psikiyatri asistanlar›n›n aras›nda ilk tercihi veya çok istedi¤i bir
bölüm olarak Psikiyatri ihtisas›n› seçen, halen daha yapt›¤› iﬂten zevk ald›¤›n› söyleyenlerin oran›n›n, di¤er tüm branﬂlardaki
asistanlardan fazla olmas› beni pek ﬂaﬂ›rtmaz. Böylelikle benimde dahil oldu¤um camian›n hakk›n› teslim ettikten sonra, hepimiz için ortak oldu¤unu düﬂündü¤üm baz›
sorunlardan bahsetmek isterim.
Heyecan ve mutlulukla psikiyatri ihtisas›na
baﬂlayan hekimin biraz k›demlenip pembe
gözlüklerini ç›kard›¤›nda ilk endiﬂe duymaya baﬂlad›¤› ﬂey, ‘bu ihtisas bitince ben ne
yapaca¤›m’ d›r. Bu çok hakl› sorunun yan›t›n› bir ﬂekilde verebilmiﬂ ve gelece¤i hakk›nda bir plan yapabilmiﬂ olanlar bile bu
dertten muaf de¤illerdir ki son gelen mecburi hizmet yasas›yla bu durum iyice kan›tlanm›ﬂt›r. Sadece serbest çal›ﬂaca¤›m yada
psikiyatristlik yapmay›p evimin kad›n› olaca¤›m diyen arkadaﬂlar›m›z bile ﬂu anda
çantalar›n› haz›rlamakla meﬂguller...Bunun

d›ﬂ›nda mesleki olarak bizi çok y›pratan ve
iﬂimizden ald›¤›m›z zevkin çok azalmas›na
yol açan ekonomik problemler, nöbet sonras› izinsizlik, kitap ve literatüre ulaﬂmada
zorlanma ve bunlar›n pahal›l›¤› gibi sorunlar da esas›nda psikiyatri asistanl›¤›n›n di¤er hekim meslektaﬂlar›m›zla ortak sorunlar›n› oluﬂturuyor.
Bir de psikiyatri özelinde düﬂünülebilecek
sorunlar var, örne¤in baz› yerlerdeki arkadaﬂlar›m›z›n ciddi bir ekonomik yat›r›m
karﬂ›l›¤› da olsa psikoterapi e¤itimi alabilmeleri ancak baz› ( bunlar›n mutlaka do¤u
veya mahrumiyet bölgesi olmas› gerekmiyor, klinik ﬂefinin tavr› bile bu konuda çok
etkili olabiliyor) yerlerdeki ihtisas s›ras›nda
psikoterapinin ad›n›n bile geçmemesi gibi...bir yandan-çok olumlu bir ﬂekilde- psikiyatri ihtisas e¤itiminin en az›ndan belli
baﬂl›klar alt›nda standardize edilmesine çal›ﬂ›l›rken, baz› bölümlerde, de¤il farkl› alanlarda farkl› e¤itimciler, klinik ﬂefi d›ﬂ›nda
e¤iticinin dahi bulunmamas›, baz› asistan
arkadaﬂlar›m›z›n günlük hasta yo¤unlu¤undan, de¤il e¤itim alacak, baﬂlar›n› kaﬂ›yacak
zamanlar›n›n kalmamas› gibi sorunlar›m›z
da var. Bu yaz›y› okuyanlar mutlaka , benim akl›ma gelmemiﬂ olan ve çok önemli
baﬂka sorunlardan da bahsedecekler veya
bahsetmemiﬂ oldu¤um için hay›flanacaklard›r ama s›ralanacak olan baﬂl›klar›n bence
tek bir ortak özelli¤i var.
Psikiyatri, T›p branﬂlar›n›n içinde çok farkl›
bir yerde duran ve ayr›ks› nitelikleriyle hep
ilgi çeken bir dal. Ancak bu nitelikleri onu,
öylesine, mecburiyetten yap›lan bir meslek
olmaktan ç›kart›yor. Mesle¤imizden ald›¤›m›z tatmin, bireyden bireye çok de¤iﬂmekle
birlikte, ben hepimizin mesle¤imizi sevdi¤imizi ve daha iyi psikiyatristler olmak için
çabalad›¤›m›z› düﬂünüyorum. Sorunlar›m›za bakt›¤›m›zda ise, bunlar›n aras›nda çal›ﬂt›¤›m›z klinik, ﬂehir ve bölgeye özgü olanlar
oldu¤u gibi, psikiyatri uygulamas› ve bir bilim olarak psikiyatrinin kendi do¤as›ndan
kaynaklananlar sorunlar da var. Bununla
birlikte büyük ço¤unlu¤un Türkiye’deki
tüm hekimler taraf›ndan paylaﬂ›lan problemler oldu¤unu san›yorum. Tüm bunlar›n
çözümünün ise ülkemizin genel olarak iyiye do¤ru gitmesinin d›ﬂ›nda olabilece¤ini
zannetmiyorum. Sonuç olarak ; Türkiye’de
psikiyatri asistan› olmak sorunlu, zor ama
bir o kadar da zevkli, dinamik, mutluluk
verici ve gelecek vadeden bir meslek....aynen bu yorgun ve güzel ülke gibi......
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Afyon-Sultanda¤› depremi gözlem raporu
Prof. Dr. ﬁahika Yüksel
Doç. Dr. Mustafa Sercan
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Merkez Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›’na,
Depremin oldu¤u 3 Mart 2002 Pazar günü,
çal›ﬂma birimimiz koordinatörlerinden Doç
Dr. Mustafa Sercan depremin hemen ard›ndan
Çal›ﬂma Birimi Koordinatörlerini ve TPD MYK
üyelerini haberdar ederek, Afyon ve çevresiyle haberleﬂmenin yollar›n› arad›.
TTB Ola¤and›ﬂ› Koﬂullarda Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu Üyeleri ile ayn› gün içinde ba¤lant› kuruldu. Akut dönemde ortaya ç›kan
sa¤l›k sorunlar› ve psikiyatrik tepkilerle ilgili
olarak bu görevlilerden gün boyunca birkaç
saat arayla haber al›nd›. APBÇB üyesi Dr. Figen Karada¤’›n telefon numaralar›n› bildirmesi üzerine, depremin ertesi günü (4. 3. 2002)
Afyon Tabip Odas› Psikiyatr Dr. Mustafa Enis
Arabac› ile telefon görüﬂmesi yap›ld›. Durum
hakk›nda bilgi al›nd›, ihtiyaçlar soruldu, yap›labilecekler belirlenmeye çal›ﬂ›ld›.
Al›nan bilgiye göre ço¤unlukla antidepresan
olan dört koli psikotrop ilaç 11. 3. 2002 günü
Afyon’a gönderildi.
Çal›ﬂma Birimimiz Koordinatörlerinden
Prof. Dr. ﬁahika Yüksel ve Doç Dr. Mustafa
Sercan TPD MYK taraf›ndan görevlendirilerek
dernek ad›na 16. 2. 2002 günü deprem bölgesindeki afete ba¤l› ruhsal sorunlar ile sa¤l›k
personelinin durum ve taleplerini de¤erlendirmek amac› ile afet bölgesine gitmiﬂtir. Gözlem
de¤erlendirme ve önerilerini içeren rapor aﬂa¤›dad›r.
1. Öncelikle Afyon Tabip Odas› Baﬂkan› Psikiyatr Dr. M. Enis Arabac› ile buluﬂulmuﬂ ve
bilgi al›nm›ﬂt›r. Kendisinin önerileri do¤rultusunda Afyon Tabip Odas›’n›n bir görevlisi eﬂli¤inde en çok kayb›n oldu¤u bildirilen Sultanda¤› ve Eber kasabalar›na ve ayr›ca hasar› düﬂük olmakla birlikte ruhsal etkilenmelerin ve
toplumsal tepkilerin yo¤un oldu¤u bildirilen
Çay ilçesine gidilmiﬂtir.
2. Sultanda¤› Devlet Hastanesi nöbetçi doktorlar› ile görüﬂülmüﬂ ve çad›rlara gidilmiﬂtir.
3. Kasaban›n ilkö¤retim Okulu’nda hizmet
veren Eber Geçici Sa¤l›k Oca¤›’nda Dinar'dan
geçici olarak görevlendirilmiﬂ Ahmet (...) adl›
pratisyen hekim bir meslektaﬂ›m›zla görüﬂüldü.
4. Çay Devlet Hastanesi’nde, Sa¤l›k Grup
Baﬂkan› Dr. Yusuf Ayd›n ve nöbetçi pratisyen
Dr. Seçil Haymanal› ile görüﬂülmüﬂtür.
5. Görüﬂmelerde halk› bilgilendiren ve baﬂa
ç›kma yollar›n›n özetlendi¤i ve doktorlar› bil-

gilendirmek amac› ile haz›rlanm›ﬂ olan yaz›l›
belgeler verildi ve konu ile ilgili tart›ﬂ›ld›.
6. Son olarak tekrar Dr. M.E. Arabac› ile buluﬂarak durum de¤erlendirildi. Kendisi özellikle ilk günden itibaren TPD MYK ve Afet Psikiyatrisi BÇB ad›na M. Sercan'›n aramas› ve
deste¤inin önemini vurgulad›. Kendisi bölgenin genel sa¤l›k ve psikososyal sorunlar› konusunda bilgili idi.
7. Halk›n, sa¤l›k personelinin, ö¤retmenlerin
bilgilendirme konuﬂmalar›na, ruhsal dan›ﬂmaya ihtiyac› oldu¤u belirtildi. Bu amaçla hafta
içi bir organizasyon gerekti¤i konuﬂuldu. Böyle bir toplant› için Afyon d›ﬂ›ndan konuﬂmac›
gelmesi de istenen bir giriﬂim.
8. Hekimlerin ruhsal travman›n tan› ve tedavisi konusunda e¤itiminin gerekti¤i ancak genelde e¤itimle ilgilenmelerinin düﬂük oldu¤u,
e¤itime istek art›r›c› etmenlerin neler olabilece¤i de¤erlendirildi. Psikiyatri d›ﬂ› hekimlerin ve
toplum kesimlerinin bilgilendirilmesi için Afet
Psikiyatrisi BÇB taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ e¤itim
slaytlar› ve ayr›ca ço¤alt›lmak üzere hekimlere
ve halka yönelik broﬂürler Dr. M.E. Arabac›’ya
verildi.
9. Afyon Tabip Odas›'n›n ç›karaca¤› dergi
için Deprem ve Psikososyal Sorunlarla ilgili bir
yaz› istendi, APBÇB ad›na yaz› vaat edildi.

DE⁄ERLEND‹RME
Görüﬂtü¤ümüz hekimler ve Afyon Tabip
Odas› Baﬂkan› meslektaﬂ›m›z, TPD 'nin ziyaretinden çok memnun olduklar›n› aç›kl›kla belirtti ve kriz durumunda psikososyal destek
gereksiniminin afetin ilk an›nda baﬂlad›¤›n›
bildirdiler. Erken dönemde psikososyal destek
gereksinimi bu meslektaﬂlar›m›za göre ﬂu nedenlerden kaynaklanmaktayd›: 1- Sa¤l›k personeli ve baﬂvuranlar aras›nda Akut Stres Tepkisi’nin yüksek oranda idi. Halâ da (Depremden 15 gün sonra) belirgin bir yükseklikle sürmekteydi. Akut Stres Tepkisi içindeki sa¤l›k
personelinin verimi düﬂmekteydi. 2- Kriz s›ras›nda ve sonras›nda bürokratik iliﬂkilerin düzenlenmesinde yaﬂanan zorluklar da travma
etkisini art›rmaktad›r. Bu nedenlerle krizin daha erken dönemlerinde afet bölgesine ulaﬂman›n ve hizmet vermenin yararl› olaca¤› kan›s›
iletildi.
Biz durumu de¤erlendirme, halk›n yaﬂam
koﬂullar›n› ve sa¤l›k hizmetlerinin verilme uygulamalar›n› görme onlarla konuﬂma ve bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunma ﬂans› veren bu ziyareti

e¤itici bulduk. Ayr›ca, hasar›n s›n›rl› oldu¤u
ve genel yap›lar›n ve ﬂehir alt yap›s›n›n sa¤lam kald›¤› bir felaket ortam›nda halk›n normal yaﬂama dönmesi ve temel gereksinimlerinin h›zla karﬂ›lanmas›n›n ruhsal travman›n
akut etkilerinin s›n›rlanmas›na yard›mc› oldu¤unu görmek olumlu bir deneyim oldu.

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Afet Psikiyatrisi BÇB, görev alan›n› yaz›l› ve görsel bilgilendirme veya e¤itim malzemesi oluﬂturmak,
afetlerle ilgili gözlem ve plan haz›rlamak
olarak tan›mlam›ﬂt›r. Oysa meslek toplulu¤umuzun, bir afet oldu¤unda gecikmeden
ve etkin olarak afet sonras› ruhsal sorunlara
müdahale edebilmesi için;
a. TPD’nin örgüt olarak afete haz›rl›kl› olmas›,
b. Psikiyatri uzmanlar›n›n afete haz›rl›kl› olmas› gerekmektedir.
1. TPD’nin afete haz›rl›kl› olmas› ﬂube düzeyinde örgütlenmesiyle mümkün olacakt›r.
Bunun için;
a. Her ﬂubede bir Afet Psikiyatrisi Komisyonu kurulmal›d›r.
b. Afet Psikiyatrisi komisyonu APBÇB ile eﬂgüdüm halinde çal›ﬂmal›d›r.
c. Her ﬂube kendi bölgesindeki olas› afetlerin
ne oldu¤u ve ne tür sorunlara yol açabilece¤i üzerinde bir haz›rl›k yapmal›d›r.
d. Bu örgütlenme sonras›nda APBÇB, ﬁubelerin Afet Psikiyatrisi Komisyonu temsilcilerinden oluﬂan bir yap›ya büründürülerek bilimsel bir çal›ﬂma biriminden çok bir
haz›rl›k ve hizmet birimine dönüﬂmelidir.
1. APBÇB taraf›ndan psikiyatrlar›n afete
haz›rl›kl› olmas› konusunda yay›nlar haz›rlanmal›d›r.
2. Halk›, yöneticileri, krize müdahale ekiplerini, kurtarma ekiplerini bilgilendirmeye
yönelik olarak afet döneminde kullan›lacak
yaz›l› gereçler için haz›r ﬂablonlar oluﬂturulmal›d›r. Afet oldu¤unda bu ﬂablonlar h›zla
duruma uyarlanarak yerine ulaﬂt›r›lmal›d›r.
Gözlem, de¤erlendirme ve önerilerimizi
içeren raporumuzu sayg›lar›m›zla sunar›z.
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Türk Tabipler Birli¤i
Uzmanl›k Dernekleri Koo
Yeterlilik Kurullar› Top
Bu toplant› sonucunda
oluflturdu¤umuz
önerilerimizi afla¤›da
bilgilerinize sunmak
istiyoruz:
1. TPD Yeterlilik Kurulu ‹ç Yönergesi ile ilgili çal›flmalar›n yeniden bafllat›lmas› gerekmektedir.
a) Geçmiflte tart›flmalar›n s›nav konusuna
odaklanmas›ndan kaynaklanan t›kanman›n afl›lmas› için yönergenin s›navla ilgili
bölümü ertelenerek ( genel bir tan›mla
geçilerek) ön aflamalar› (Yeterlilik Kurulu,
E¤itim-Müfredat Kurulu vb) tan›mlayan ve
ifllerli¤e sokulmas› ile ilgili bölümlerinin
genel kabule sunulmas› uygun olabilir
(Bunun için bu y›lki Ulusal Psikiyatri
Kongresi uygun bir bafllang›ç oluflturabilir. Ancak Ulusal Kongre’ye dek haz›rl›klar›n yap›lmas› için de planlama gereklidir)
.
b) E¤itim Bilimsel Çal›flma Birimi bünyesinde yürütülen e¤itim müfredat› ve asistan karnesi ile ilgili çal›flmalar›n Yeterlilik
Kurulu süreci ile bütünlefltirilmesi için
giriflimler gereklidir.
c) Bu çal›flmalar›n önümüzdeki iki y›l
içerisinde tamamlanmas› için takvim
oluflturulmas› ve uygun iflbölümü yap›lmas› uygun olacakt›r.

Devam› karﬂ› sayfada

Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Merkez Yönetim Kuruluna,
TTB-UDKK Yürütme Kurulu taraf›ndan UDKK üyesi derneklerin Yeterlilik
Kurulu çal›ﬂmalar›n› ve bu süreçte edinilen deneyimleri paylaﬂmak amac›yla
16 Mart 2002 tarihinde gerçekleﬂtirilen
toplant›ya Türkiye Psikiyatri Derne¤i'ni
temsilen ikinci baﬂkan Dr.Mustafa Sercan, UDKK temsilcileri Dr.Raﬂit Tükel
ve Dr.Aylin Uluﬂahin kat›lm›ﬂlard›r.
Aç›l›ﬂ konusmas›n› yapan TTB-UDKK
baﬂkan› Dr.Semih Baskan Türkiye'de
Yeterlilik Kurulu çal›ﬂmalar›yla ilgili
bilgi vermiﬂtir. Dr.Baskan'›n verdi¤i bilgiye göre, 19 uzmanl›k alan›nda dernekler Yeterlilik Kurulu Yönerge Tasla¤›'n› oluﬂturarak TTB-UDKK'ya sunmuﬂ bulunmaktad›r. Yine verilen bilgilerden Türk Cerrahi Derne¤i ve Türk
Nöroﬂirurji Derne¤i'nin Yeterlilik S›navlar›n› yapm›ﬂ olduklar›; Türk Oftalmoloji Derne¤i, Gö¤üs Hastal›klar› uzmanl›k alan›n› temsilen Toraks Derne¤i
/ Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar› Derne¤i ve Türk ‹ç Hastal›klar› Uzmanl›k
Derne¤i'nin 2002 y›l›nda Yeterlilik S›nav› yapmay› planlam›ﬂ olduklar› ö¤renilmiﬂtir.
Toplant›da önce Yeterlilik S›navlar›n›
yapm›ﬂ olan Türk Cerrahi Derne¤i ve
Türk Nöroﬂirurji Derne¤i'nin temsilcileri, Yeterlilik Kurulu çal›ﬂmalar›nda geldikleri aﬂamay› ve Yeterlilik S›nav› ile
ilgili deneyimlerini aktarm›ﬂlard›r.
Türk Cerrahi Derne¤i temsilcisinin ver-

di¤i bilgiden, derne¤in 2001 y›l›nda iki
aﬂamal› s›nav yapt›¤› ve her iki aﬂamada da baﬂar›l› olan üyelerine Yeterlilik
Belgesi verdi¤i; s›navda Objektif Yap›land›r›lm›ﬂ Klinik S›nav (Objective
Structured Clinical Examination: OSCE) yönteminin kullan›ld›¤› ö¤renilmiﬂtir. Ayn› dernek, 2002 y›l›nda Yeterlilik S›nav›n›n›n ilk aﬂamas›n› gerçekleﬂtirmiﬂ olup s›nav›n ikinci aﬂamas›
için haz›rl›klar›n› sürdürmektedir. Ayr›ca, Türk Cerrahi Derne¤i, Yeterlilik
Kurulu çal›ﬂmalar› çerçevesinde, anabilim dal› baﬂkanlar› ve klinik ﬂeflerinin
kat›l›m›yla, Yeterlilik Kurulu'nun iﬂlevlerini denetlemek ve e¤itim kurumlar›n›n gönüllü ziyaretlerini yapmak üzere
E¤itim Üst Kurulu oluﬂturmuﬂ; asistan
karnesi uygulamas› ve asgari standartlar›n belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar›
baﬂlatm›ﬂt›r. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
ise, 1995 y›l›nda Yeterlilik Kurulu'nu
oluﬂturduktan sonra, ayn› y›l Yeterlilik
S›nav› yapm›ﬂ, 2000 ve 2001 y›llar›nda
da Yeterlilik S›navlar›n› tekrarlam›ﬂt›r.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i temsilcisinin
verdi¤i bilgiye göre, Yeterlilik S›navlar›
ulusal kongreler s›ras›nda, ön kay›t
al›nmadan, gayri resmi olarak ve deneme niteli¤inde yap›lm›ﬂt›r. S›navlarda
uzman olma ﬂart› aranmam›ﬂt›r. Ayr›ca,
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i, 5 y›ll›k bir
E¤itim Kursu planlam›ﬂ ve kursu tamamlayanlara belge verilmesini kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Toplant›n›n ikinci bölümünde Yeterlilik
Kurulu Yönergelerini haz›rlayan
derneklerin temsilcileri geldikleriyle
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rdinasyon Kurulu
lant›s› Raporu
aﬂamayla ilgili bilgi vermiﬂtir. Türk
Farmakoloji Derne¤i temsilcisi, s›nava
odaklan›lmamas›n›n gere¤i üzerinde
durmuﬂ; e¤itimin amaç ve hedeflerinin
belirlenmesi, çekirdek müfredat›n
oluﬂturulmas› ve s›nav›n ölçmek
istedi¤i ﬂeyi ölçme anlam›nda
geçerlili¤inin önemine vurgu
yapm›ﬂt›r. Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Derne¤i temsilcisi
Yeterlilik Kurulu yerine E¤itim
Konseyi ismiyle bir kurul
oluﬂturuldu¤unu, s›nav›n öncelikli bir
hedef olarak al›nmamas› düﬂüncesinde
olduklar›n› belirtmiﬂtir. Toraks
Derne¤i/Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i temsilcisi
Yeterlilik Kurulu'nun oluﬂturulmas›,
özellikle de s›nav sorular›n›n
haz›rlanmas› sürecinde, kendilerinden
örnek vererek, T›p E¤itimi Anabilim
Dal› ile iﬂbirli¤inin önemi üzerinde
durmuﬂtur. Gö¤üs hastal›klar› alan›nda
ortak çal›ﬂan bu iki dernek bir yandan
da klinik ziyaretlerini planlad›klar›n›
bildirmiﬂlerdir.
Bu aﬂamada çal›ﬂmalar›n› sunan baz›
(Cerrahi, Ortopedi, Gö¤üs Hastal›klar›
vb.) dernek temsilcileri ATUB’un
kendileriyle ilgili seksiyonunun veya
ABD Yetelilik Kurulu Baﬂkanlar›n›n
Türkiye’ye getirilerek bilgi ve deneyim
paylaﬂ›m›n› gerçekleﬂtirmiﬂ olduklar›n›
sunumlar›nda belirtmiﬂlerdir.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i'ni temsilen
yap›lan konuﬂmada ise, Yeterlilik
Kurulu ‹ç Yönerge Tasla¤›'n›n

oluﬂturulmas› süreciyle ilgili bilgi
verilmiﬂ; Yeterlilik Kurulu
çal›ﬂmalar›n›n 1999 y›l›nda Bahar
Sempozyumu'nda bu konuda yap›lan
toplant›da ortaya ç›kan görüﬂler ve
s›nav yap›lmas›yla ilgili eleﬂtiriler
nedeniyle ask›ya al›nd›¤›, son iki y›ld›r
uzmanl›k e¤itimi müfredat› ve asistan
karnesi oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›n›n
derne¤in Psikiyatri E¤itimi Bilimsel
Çal›ﬂma Birimi'nin bünyesinde
sürdürüldü¤ü vurgulanm›ﬂt›r.
Derne¤in Yeterlilik kurulu
çal›ﬂmalar›n›, önümüzdeki aylar içinde,
s›nav yap›lmas›n› öne ç›karmadan,
çekirdek müfredat oluﬂturulmas›,
e¤itim standartlar›n›n belirlenmesi,
e¤itimde standardizasyon için
kurumlararas› iﬂbirli¤inin
oluﬂturulmas› üzerine odaklayarak
sürdürme görüﬂünde oldu¤u
belirtilmiﬂtir.

2. Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i (ATUB) –
Psikiyatri Bölümü ile ba¤lant› kurulmas›
için bu toplant›da da¤›t›lan bir belgede
yer alan adresler afla¤›dad›r: TPD
MYK’n›n bu adreslerle ba¤lant›ya
geçerek ATUB- Psikiyatri Bölümü ile iliflki kurarak gelifltirmesinin Yeterlilik
Kurulu Süreci’ne de katk›da bulunaca¤›
kan›s›nday›z:

Toplant›n›n son bölümünde, ikisi
toplant› öncesinde UDKK Yürütme
Kurulu taraf›ndan önerilen, yedisi
gönüllü üyelerin oluﬂturdu¤u 9 kiﬂilik
bir komisyon belirlenmiﬂ ve bu
komisyon 20 Nisan 2002 tarihinde
yap›lacak UDKK Genel Kurulu'na
kadar Ulusal Yeterlilik Üst Kurulu
oluﬂturulmas›yla ilgili çal›ﬂmalar›
yapmak üzere görevlendirilmiﬂtir.

3. Türk Cerrahi Derne¤i’nin Yeterlilik
S›navlar›nda kulland›¤› Objektif
Yap›land›r›lm›fl Klinik S›nav (Objective
Structured Clinical Examination: OSCE)
yöntemini içeren bir kitab›n fotokopisini
afla¤›daki telefon numaras›ndan
istenirse ücreti karfl›l›¤› sa¤lanabilece¤i
bildirilmifltir.

Sayg›lar›m›zla bilginize sunar›z.

Türk Cerrahi Derne¤i Tel: 312-433 15 19
(Mihman Han›m)

Doç. Dr. Mustafa Sercan
Prof. Dr. M. Raﬂit Tükel
Doç. Dr. Aylin Uluﬂahin

Adresler
Sekreterya
Dr. Joseph SALIBA – Medical
Association of Malta. Alamein Road –
Pembroke STJ 07 M – Malta. Tel:
+356-378 851 Fax: +356-376 540
e-mail: mfpb@maltanet.net
Baflkan
Dr. Anne LINDHARDT –
Rigshospitalet, Clinic of Psychiatry
Copenhagen University Hospital
Blegdamsvej 9 DK – 2100
COPENHAGEN e-mail: rfal@ra.dk

Derne¤imizce bu kitab›n fotokopisinden
bir adet sa¤lanmas› gelecekteki
çal›flmalar›m›zda yararl› olacakt›r.

12
Toplant›-Kongre
Türkiye Psikiyatri Derne¤i

Bülteni

24-28 Nisan 2002, Bahar Sempozyumlar› VI
Kemer, Antalya. Baﬂvuru: Flap Tour Metin
Tansu Cinnah Caddesi No: 42 06690 Çankaya
Ankara Tel: 0312 4420700 Faks: 0312 440 77 99
e-posta: aysin@flaptour.com.tr
27-30 Nisan 2002, 1st International Congress of
Child&Adolescent Psychiatry Tehran Iran
Alaghband J. MD. Tel: 98-218-802-063
Faks: 98-218-900-526 jar@iricss.org
4-8 May›s 2002, Stockholm. 11th AEP Congress
European Psychiatry, Science and Humanity in
Health Care Baﬂvuru: Mrs. Amal Khoury
Strandvejen 171, P.O.Box 41 DK-2900 Hellerup,
Copenhagen, Denmark. Tel: +45 3946 0510/0509
Fax: +45 3946 0515, e-posta: amal @ ics.dk
18-23 May›s 2002, Annual Meeting of the
American Psychiatry Association, Philedelpha,
ABD. Baﬂvuru: Meetings Management
Department, American Psychiatric Association
Tel:202-682-6193. Faks: 202-682-6114
e-posta:apa @ psych.org.
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Türkiye Psikiyatri Derne¤i ad›na sahibi

Savafl Kültür
Yaz› ‹flleri Müdürü

Berna Ulu¤
Yay›n Kurulu

Mustafa Sercan
Sezai Berber
‹smet K›rp›nar
Kültegin Özel
Ali Saffet Gönül
Yaz›flma adresi

Tunus Cad. No. 59/5
Kavakl›dere, Ankara
Tel. 0-312 468 74 97
0-312 426 04 53
Tasar›m ve Uygulama

bayt ltd. flti.
Tel. 0-312 431 30 62
Faks 0-312 431 36 02
Bask›

Pozitif Matbaac›l›k ltd. flti.
Tel. 0-312 395 21 17

5-8 Haziran 2002, XI. Anadolu Psikiyatri
Günleri, Adana. Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Adana ﬁubesi, Çukurova Üniversitesi T›p
Fakültesi Psikiyatri AD. Yaz›ﬂma Adresi: Doç.
Dr. Nurgül Özpoyraz, Yrd. Doç. Dr. Lut Tamam,
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri
AD, 01330 Adana.
e-mail: LTamam@mail.cu.edu.tr,
nozpoyraz@mail.cu.edu.tr.
Kongre web sitesi
http://www.anadolu2002.cjb.net,
http://lokman.cu.edu.tr/psychiatry
11-14 Haziran 2002, 9. Sosyal Psikiyatri Kongresi,
Malatya. Küreselleﬂme ve Psikiyatri. Yaz›ﬂma
adresi: ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri
AD, Malatya. Tel: 0-422-3410652,
Fax: 0-422-3410628.
23-27 Haziran 2002, 23 rd CINP Congress.
Collegium Internationale Neuro psychopharma
cologicum Montréal, Canada, Congress
Secrtetariat; JPdL Multi Management Inc. 1555
Peel Street Suite 500 Montréal QC H3A3L8
Canada Tel: (514) 287 1070 Faks: (514) 287 12 48
web: www.cinp 2002.com.
26-28 Haziran 2002, 2nd Mediterranean Congress
of Sexual Dysfunction Amman Jordan Mamun
Ezzibdeh Tel: 00-96-638-405-048 Faxs: 00-96-638441-443 e-posta mzibdeh @ MCSDAmman. com
14-18 Temmuz 2002, 3rd World Congress for
Psychotherapy Vienna Austria World Council for
Psychotherapy Tel: 43-1-512-0444
Faxs: 43-1-512-0570
29 Temmuz-3 A¤ustos 2002, 11th World
Congress of Psychophysiology Montreal QC
Canada Sarah Wilkinson IOP2002, Conference
Dept, Elsevier Science, The Boulevard, I Oxford
OX5 1GB, UK Tel: +44-0-1865-843691 Faxs:+44-01865-843958, e-posta sm. wilkinson @ elsevier.
com/locate/iop 2002

18-22 A¤ustos 2002, XVI IEA World Congress of
Epidemiology Montreal QC Canada Carol
Damiani Tel: 1-514-286-0855 Faxs:1-514-286-6066
e-posta: DamianiC @ eventsintl.com
23-27 A¤ustos 2002, American Psychological
Annual Meeting, Chicago ABD. Baﬂvuru:
American Psychological Association Tel:202-3365000, e-posta:convention office@apaorg.
24-29 A¤ustos 2002, XIIth World Congress of
Psychiatry. Yokohama, Japonya. Baﬂvuru: XIIth
World Congress of Psychiatry Convention
Akasaka Nihan Bldg. 9-5924 Akasaka, Minatoku
Japan. Tel:+813 57 70 55 49 Faks:813 57 70 55 32
e-posta:wpa-sec@c-linkage.co.jp
1-6 Eylül 2002, 38th International Congress on the
History of Medicine, ‹stanbul, Türkiye Baﬂvuru:
Dr. Yeﬂim Iﬂ›l Ülman Tel/Faxs: +90 212 529 03 64
e-posta: yeﬂimul@yahoo. com/ yesimul @
superonline.com
5-9 Ekim 2002, 15th ECNP Congress Barselona
‹spanya: Organising Secretariat: CONGREX
HOLLAND BV P.O. Box: 302 1000 AH
Amsterdam, the Netherlands tel: +3120 504 0205
Faks: +31 20 504 0225, e. posta: ecnp@congrex.nl.
Scientific Secretariat: ECNP-office P.O Box: 85410
3508 AK Utrecht, the Netherlands. tel: +31
302938567 faks: +31 30 25 38568 e.posta:
secretariat@ecnp.nl website:http://www.ecnp.nl
22-27 Ekim 2002, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Marmaris Mu¤la. Yaz›ﬂma Adresi: Yard. Doç.
Dr. M. Murat Demet Celal Bayar Üniversitesi
Hastanesi Psikiyatri A. D, Manisa Tel: 0 (236)
235 03 57, Fax: 0 (236) 239 62 72, e-mail:
psikiyatri 2002 @ hot mail.com Kay›t: Floptour
Cinnah Cad. No:42 06690 Çankaya Ankara
Tel: 0 (312) 442 07 00 (Pbx) Fax: 0(312) 440 77 99,
e-mail: aysin@flaptour. com. tr,
www. flaptour. com. tr
28-30 Mart 2003, 6th Workshop on Costs and
Assesment in Psychiatry Mental Health Policy
and Economics: The valve of Research, Venice
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista
Organization Secretariat: International Center of
Mental Health Policy and Economics (I.C.M.P.E)
Via Daniele Crespit 20123 Milano, Italy,
Tel/Faks: 39 02 58 10 69 01
e. posta.info@ ›cmpe.org
7-11 May›s 2003, 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri
Kongresi, Ankara. e-posta: abozkurt@gata.edu.tr.
Tel. 0-312-3044501
23-24 A¤ustos 2003, Pre Congress, 25-29 A¤ustos
2003, the 15th International Congress of the
International Association of Group
Psychotherapy The Crossroads of Culture: Where
Groups Converge. Lütfi K›rdar Convention and
Exhibition Center, ‹stanbul Türkiye. Congress
Secretariat: Kubaba Tourism Travel Agency
Güniz Sokak, No:44/1 Kavakl›dere 06700 Ankara,
Türkiye tel: +90 312 428 04 00
Faks: + 90 312 428 03 05
e. posta: (pre congress) kubaba@tr.net, (congress)
esb@kubaba.net wemsite:www: iagpcongress. org

