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Türkiye Psikiyatri Derne¤i Görev Gruplar› kuruyor
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Psikiyatride Yeterlik Kurulu Çal›ﬂmalar›
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Bir Konu ‹ki Görüﬂ
Psikiyatride paradigmalar savaﬂ›
Antipsikiyatri de¤il, güç savaﬂ›

Psikiyatri Notlar›
Yenilenen hücreler kötü hat›ralar› silebilir mi?
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Sunu

Bülteni
Say›n ve Sevgili Okuyucular›m›z,

Bültenimizin bu say›s›nda sizlere, hem meslek grubumuzu ilgilendiren
haberler hem de bilimsel bilgiler iletilecektir.
Yaﬂad›¤›m›z zaman diliminde, bilimin geliﬂmesi ve de¤iﬂmesi çok h›zl›d›r.
Psikiyatri bu de¤iﬂim ve geliﬂimin merkezindeki bilim ve uygulama
alanlar›n›n baﬂ›nda gelmektedir. Bu durum Psikiyatri çal›ﬂanlar›na önemli
görevler yüklemektedir. Her uzmanl›k dal› üyeleri, do¤al olarak kendilerini
geliﬂtirmek ile yükümlüdürler. Ancak çok yönlü bir uzmanl›k alan› olan
Psikiyatride bizlerin geliﬂimi de çok yönlü olmak zorundad›r ve bu da
bizlere ek görev ve sorumluluklar getirmektedir.
Do¤al olan bu geliﬂme çizgisi son derece yorucu ve karmaﬂ›kt›r. Zaman
zaman bilimsel araﬂt›rma ve uygulama çat›ﬂmalar›n› da içinde
bar›nd›rmaktad›r. Bu çat›ﬂmalar meslek toplulu¤umuz içinde farkl›
görüﬂler ve tart›ﬂmalar biçiminde ifade bulmaktad›r. Meslektaﬂlar›m›z›n
farkl› görüﬂlerini ortaya atmaktan çekinmemeleri gerekti¤i kan›s›nday›m.
Bu tutum, tart›ﬂmalar›n verimlili¤i ve ortak çözümlere varabilmek
bak›m›ndan zorunlu görünmektedir.
Yönetim Kurulu olarak içten sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

M. Haluk Özbay
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Genel Baﬂkan›
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Yay›n Yönetmeni’nden

Bülteni
Sevgili Bülten Okuru, Bülten Yazar›,
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Bülteni bu
say› ile 7. y›l›na giriyor.
Bülten ç›karmak heyecanl› bir iﬂ!
Her Bülten say›s›n›, üç ay önceki
Yönetim Kurulu toplant›lar›ndan
itibaren tasarlamaya baﬂl›yoruz. Ama
ne oluyorsa oluyor, Bülten son bir ay
içinde toparlan›yor ve ç›kmas›
gereken zamanda ç›k›yor. Bültenin
yazarlar› iyi bilirler, onlardan yaz›
istedi¤imizde “yaz› istiyoruz ama
acele istiyoruz” dememiz normaldir.
Böyle demezsek ﬂaﬂ›racaklar›na
eminim. H›z ça¤›na ayak uydurmuﬂ
meslektaﬂlar›m›z bu acil isteklerimizi
anlay›ﬂla karﬂ›lar, özveri ile çal›ﬂarak
Bülten’in haz›rlanmas›na destek
olurlar. ﬁimdiye dek böyle bir destek
vermeye f›rsat›n›z olmad›ysa hiç
üzülmeyin: Her an telefonunuz
çalabilir, acil göreve ça¤r›labilirsiniz!
Psikiyatri toplulu¤u olarak
gündemimiz her zamanki gibi hatta
her zamankinden daha yo¤un.
Geçti¤imiz dönemde en çok tart›ﬂ›lan
konular önce t›pta uzmanl›k
tüzü¤ünün tart›ﬂmal› maddeleri ve
psikiyatrinin yan dallar› konusu,
sonra da yeni bütçe uygulama
talimat› ile antidepresan ve
antipsikotik ilaçlar›n reçeteye
yaz›lmas›na iliﬂkin olarak getirilen
yeni düzenlemeler oldu.
Bülten’imizin Bir Konu ‹ki Görüﬂ
bölümünü önce bu konulara ay›ral›m
diye düﬂünürken yaz›lar›n internet
ortam›ndaki yo¤un tart›ﬂmalar›n bir
tekrar›ndan ibaret kalaca¤›ndan
endiﬂe ettik. Bu nedenle psikiyatrinin

tan›m›na ve paradigmalar›na iliﬂkin
daha üstten bir bak›ﬂa yöneldik. Ne
var ki yukar›da belirtilen konular
hala s›cakl›¤›n› koruyor. Bülten bu ve
benzeri konularda meslek
toplulu¤umuzun bir uzlaﬂ›ya
varmas›n› sa¤layacak sistematik
görüﬂ yaz›lar›na hep yer verecektir.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Bülteni,
Yönetim Kurulu üyelerinin
oluﬂturdu¤u bir Yay›n Kurulu’nun
çal›ﬂmalar› ve düzenlemeleri
do¤rultusunda ç›kmaktad›r. Bu
süreçte bizler, toplulu¤umuzun,
üyelerimizin geri bildirimlerine
gereksinim duyuyoruz. ‹ki yönlü bir
etkileﬂim Bülten’in gelece¤i ve niteli¤i
için çok önemli bir güvencedir.
Bülten’de yer almas›n› istedi¤iniz,
gerek gördü¤ünüz, eksik
gördü¤ünüz konular, baﬂl›klar,
köﬂeler ile ilgili önerilerinizi
bekliyoruz. Bahar Sempozyumu
süresince Türkiye Psikiyatri Derne¤i
masas›nda bu önerilere ayr›lm›ﬂ bir
kutu bulacaks›n›z. Ayr›ca
önerilerinizi veya geri bildirimlerinizi
aﬂa¤›daki e-posta adreslerine
iletebilirsiniz:
webmaster@psikiyatri.org.tr,
dulug@hacettepe.edu.tr
Katk›lar›n›z› bekliyoruz!
VIII. Bahar Sempozyumu’na hoﬂ
geldiniz! Öncekiler gibi verimli ve
keyifli bir Bahar Sempozyumu olmas›
dile¤i ile…
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Bülteni
Yay›n Kurulu Ad›na
Dr. Berna Ulu¤

8. Bahar Sempozyumunu destekleyen
firmalara teﬂekkür ederiz.
ASTRA ZENECA

JANSSEN CILAG

SOLVAY

ECZACIBAﬁI

LILLY

PFIZER

ERK‹M ‹LAÇ

LUNDBECK

WYETH

FAKO ‹LAÇLARI

ORGANON

GLAXO SMITH KLINE

SANOF‹ SYNTHELABO

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹
DERNE⁄‹ GÖREV GRUPLARI
KURUYOR
Türkiye Psikiyatri Derne¤i Merkez Yönetim
Kurulu (TPD-MYK) mesle¤e iliﬂkin geniﬂ
boyutlu sorunlarda çözümler üretebilmek ve
kamuoyunda tart›ﬂmalara neden olan
konularda tutum almaya haz›rl›kl› olmak
amac›yla Görev Gruplar› oluﬂturmay›
kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu Görev Gruplar›nda
haz›rlanacak raporlar›n TPD'nin kamuoyuna
aç›klanacak görüﬂünü oluﬂturma sürecine bir
zemin haz›rlamas› ve olaylar›n ak›ﬂ›nda
Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) h›zl› bir
refleks gösterebilmesi için bir altyap›
oluﬂturmas› hedeflenmektedir.
Görev Gruplar› MYK taraf›ndan belirlenen
konularla ilgili üyelerimize ça¤r› yap›larak
oluﬂturulacak, haz›rl›k yaparak gelecek
gruplar›n özellikle kongrelerimizde ilgi
duyan di¤er üyelerimizin de kat›l›m› ile
toplanmalar› sa¤lanacak, düzenleyecekleri
raporlar›n MYK ve bir bütün olarak Psikiyatri
toplulu¤u taraf›ndan dikkate al›nmas›na
çal›ﬂ›lacakt›r.
TPD-MYK'n›n 21-22 ﬁubat 2004 tarihli
toplant›s›nda kurulmas› kararlaﬂt›r›lan ilk
Görev Gruplar› "Psikotrop ‹laç Kullan›m›nda
Hekimlerin Yetki ve Sorumluluklar›", "Silahl›
görev yapanlar›n ve silah ruhsat› alanlar›n
psikiyatrik aç›dan de¤erlendirilmesi,
izlenmesi ve yap›labilecekler" ve "Psikiyatri
için ilgi veya çat›ﬂma alan› olabilen (Hipnoz,
NLP vb) konularda tak›n›lacak meslek
toplulu¤u tutumu" Görev Gruplar›d›r.
Görev Gruplar›n›n baﬂlang›çta konuyla
ilgili Bilimsel Çal›ﬂma Birimlerinin
görevlendirece¤i birer temsilcinin kat›l›m›yla
oluﬂturulmas› ve gönüllü kat›l›mlara aç›k
olmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Görev Gruplar› ilk
toplant›lar›n› 14-18 Nisan 2004 tarihlerinde
Antalya'da yap›lacak olan TPD 8. Bahar
Sempozyumu'nda TPD-MYK taraf›ndan
atanan bir koordinatör baﬂkanl›¤›nda
yapacak, gereksinimlere göre geniﬂletilerek
çal›ﬂmalar›n› sürdürecek ve görev süresi
görevin bitimiyle (raporunu TPD-MYK'na
sunmas›yla) sonlanacakt›r.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Ödüllerini destekleyen firmalara
teﬂekkür ederiz.
LILLY: TPD Araﬂt›rma Projesi Teﬂvik
Ödülünü desteklemektedir.
ORGANON: TPD Duygudurum
Bozukluklar› Araﬂt›rma Ödülünü
desteklemektedir.
SERVIER: TPD Araﬂt›rma —Poster
Bildiri— Ödülünü desteklemektedir.
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8. Bahar Sempozyumu Konuklar›

Nancy C. Andreasen,
M.D., Ph. D.

Serdar Dursun
MD, PhD, FRCPsych

Nancy C. Andreasen, Iowa Universitesi T›p
Fakültesinde Andrew H. Woods Psikiyatri
Bölümüne baﬂkanl›k etmektedir. Yap›sal MR,
fonksiyonel MR, ve PET tekniklerini içeren
beyin görüntüleme araﬂt›rmalar›nda aktif
olarak çal›ﬂmaktad›r. Bunun yan›s›ra yap›sal
ve fonksiyonel görüntüleme tekniklerinin
incelenmesinde yeni yöntemlerin
geliﬂtirilmesi ve farkl› görüntülerin birlikte
incelenmesini ve entegrasyonunu amaçlayan
üç-boyutlu görüntü analiz tekniklerinin
uygulanmas› üzerinde çal›ﬂan bir ekibin
baﬂ›ndad›r. Bu alandaki çal›ﬂmalar› NIMH
(Amerikan Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü)
taraf›ndan Araﬂt›rmac› Bilim Adam› Ödülü’ne
lay›k görülmüﬂtür. Bir klinik araﬂt›rma
merkezini yönetmekte ve beyin görüntüleme
çal›ﬂmalar› üzerine e¤itim vermektedir.
Amerikan Psikopatoloji Birli¤i’nde ve
Psikiyatrik Araﬂt›rmalar Derne¤i’nde
baﬂkanl›k yapm›ﬂt›r. T›p Enstitüsü’nün
üyesidir. 2000 y›l›nda Amerikan Baﬂkan›
taraf›ndan verilen Ulusal Bilim Ödülü’nü
kazanm›ﬂt›r. Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin
Araﬂt›rma Ödülü’nü ve American College of
Psychiatrists taraf›ndan verilen Dekanl›k ve
Hizmet Ödüllerini kazanm›ﬂt›r. American
Journal of Psychiatry’nin editörüdür.

Dr. Serdar Dursun ﬂu anda akademik araﬂt›rmac›
psikiyatrist olarak, Manchester Üniversitesi
(‹ngiltere), Nörobilim ve Psikiyatri bölümünde
görev yapmaktad›r.
Klinik görevler olarak 52,000 nüfuslu bir alan›

ald›¤› hastalar savaﬂ›n etkilerine, iﬂkenceye,
tecavüze veya her türlü suiistimale maruz kalm›ﬂ
ve bu nedenle rahats›zl›klar› olan kiﬂilerdir.
Dr. Zulueta ayn› zamanda Psikiyatri Enstitüsü’nde
travma sonras› stres bozuklu¤u üstüne dersler
vermekte ve araﬂt›rmalar yapmaktad›r. Bu konuda
yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar› bulunmaktad›r. Bu alanda
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nce, Birleﬂmiﬂ Milletler
‹nsan Haklar› Komitesi’nce ve ‹ngiltere Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca yap›lan çal›ﬂmalarda da yer
almaktad›r.

Felicity De Zulueta,
BSc. MA (Cantab), MBChB,
FRCPsych
Dr. Zulueta, Maudsley Hastanesi’nde Psikoterapi
Biriminde konsültan olarak ve Travmatik Stres
Servisinin baﬂkan› olarak çal›ﬂmaktad›r. Psikolojik
travmaya maruz kalan kiﬂilerin de¤erlendirilmesi
ve tedavisi alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂt›r. Tedaviye

Toplum için yazd›¤› iki önemli kitab› vard›r:
“Bozulmuﬂ Beyin: Psikiyatride Biyolojik
Devrim”i 1983 y›l›nda ve “Cesur Yeni Beyin:
Genom Ça¤›nda Ruhsal Hastal›¤›
Keﬂfetmek”i ise 2001 y›l›nda yay›nlam›ﬂt›r.
Ayr›ca sekiz kitab›n yazarl›¤›n›, eﬂ yazarl›¤›n›
ya da editörlü¤ünü yapm›ﬂt›r. Beﬂ yüzden
fazla makalesi vard›r.
Dr. Andreasen, bu y›l Bahar
Sempozyumu’ndan hemen önce 10-11
Nisan tarihlerinde Ankara’da “Psikiyatride
Bilimsel Makale Yazmak ve Yay›nlatmak”
baﬂl›kl› iki çal›ﬂma grubunu yönetmek üzere
Türk Psikiyatri Dergisi taraf›ndan davet
edilmiﬂtir.

kapsayan bölgenin bütün genel eriﬂkin psikiyatrik
hizmetlerinden sorumludur ve direktörlük görevini
yapmaktad›r. Psikiyatrik aciller ve yo¤un bak›m
bölümünde tedaviye dirençli hastalara klinik
hizmet vermekte, klinik psikofarmakoloji, tedavi
komiteleri ve yönetim kademelerinde görev
yapmaktad›r. Bilimsel ve akademik araﬂt›rma
görevleri olarak: (i) Tedaviye dirençli hastalar ve
semptomlar›n›n nörobiyolojik mekanizmalar›n›
araﬂt›rmaktad›r. Bu araﬂt›rmalar›nda
psikofarmakoloji yöntemleri, beyin görüntüleme
teknikleri (MRI, pMRI, fMRI, MRS, pMRS)
kulan›lmaktad›r. (ii) Özellikle glutamat ve nitrikoksit fonksiyonlar›n›n klinik psikofarmakolojisi,
deneysel-psikoz ve sizofrenideki fonksiyonlar›n›
araﬂt›rmaktad›r. (iii) Preklinik olarak beyin
görüntüleme yöntemleri, on-gen tekniklerini
kullanarak, moleküler seviyede klinik
araﬂt›rmalara paralel araﬂt›rmalar›
sürdürmektedir.

Uluslararas› Adli Psikoterapi Birli¤i’nin ve
Travmatik Stres Avrupa Birli¤i’nin üyesidir.
‹ngiltere ve ‹ngiltere d›ﬂ›nda e¤itim kurslar›nda
yayg›n olarak bir baﬂvuru kayna¤› olarak
kullan›lmakta olan From Pain to Violence adl› bir
kitab› bulunmaktad›r. Travma sonras› stres
konusunun yan›s›ra ba¤lanma/ba¤l›l›k ve iki dillilik
(bilingualism) konular›nda da yazmakta ve ders
vermektedir.
Ekonomik Siyasal Araﬂt›rmalar Vakf›) Baﬂkan›,
Yüksekö¤retim Kurulu Genel Kurul üyesidir.
Lisans ve doktora derecelerini ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nden alm›ﬂt›r. 19691981 aras›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’nde, 1981-2000 aras›nda ‹stanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev
yapm›ﬂt›r. Almanya, ‹ngiltere ve ABD’de çeﬂitli
üniversitelerde konuk araﬂt›rmac› olarak
bulunmuﬂtur.

Prof. Dr. Burhan ﬁenatalar
Burhan ﬁenatalar halen ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü Baﬂkan›, TÜSES (Türkiye Sosyal

Çal›ﬂma alanlar› kamu harcamalar›nda etkinlik,
vergi politikas›, sosyal devlet, sa¤l›k ekonomisidir.
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2004’de Floransa’da, 2005’de Atina ve
Kahire’de… Dünya Psikiyatrisi 2006’da
‹stanbul’da buluﬂuyor
Doç. Dr. Ayda Tekok-K›l›ç,
Ph. D.

Doç. Dr. Levent Küey

Ayda Tekok-K›l›ç 1985 y›l›nda Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun
olduktan sonra ayn› üniversitenin klinik psikoloji
yüksek lisans program›n› tamamlam›ﬂt›r. Daha
sonra Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsüne ba¤l›
olan klinik psikoloji doktora program›na baﬂlam›ﬂ
ve bu süre içerisinde H.Ü. Psikiyatri bölümünde
tam zamanl› psikolog olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Dr.
Tekok-K›l›ç 1990 y›l›nda Fulbright bursiyeri olarak
Amerika Birleﬂik Devletlerinin New York
Eyaletinde Buffalo New York Devlet
Üniversitesinde Biliﬂsel Nörobilimler doktora
program›na kabul edilmiﬂ ve 1997 y›l›nda bu
program› tamamlayarak Türkiye’ye dönmüﬂtür.
Yurt d›ﬂ›nda bulundu¤u süre içerisinde biliﬂsel
elektrofizyoloji, deneysel ve klinik nöropsikoloji
alanlar›nda çal›ﬂmalar yapan Tekok-K›l›ç, multipl
sklerozlu hastalarla yap›lan çok merkezli bir ilaç
çal›ﬂmas›nda New York Eyaleti Bat› bölgesi
nöropsikolojik test sorumlusu olarak da görev
alm›ﬂt›r. Türkiye de önce ODTÜ Psikoloji
Bölümünde ö¤retim üyeli¤i yapan Tekok-K›l›ç
1998 de yeni kurulmakta olan Uluda¤ Üniversitesi
Psikoloji Bölümü’nde geçmiﬂtir. Halen ayn›
üniversitede ö¤retim üyesi olan Dr. Tekok-K›l›ç
a¤›rl›kla Deneysel Nöropsikoloji alan›nda
araﬂt›rmalar›n› sürdürmektedir. ﬁu anda
yürütücüsü oldu¤u Devlet Planlama Teﬂkilat›ndan
destekli projesi (5-16 yaﬂ aras› çocuklarda dikkat,
bellek, yönetici fonksiyonlar ile duyu-motor
iﬂlevleri de¤erlendiren testlerin Türk toplumuna
Uyarlama Çal›ﬂmas›-Pilot çal›ﬂma) ve Nöroloji ve
Psikiyatri bölümleriyle ortaklaﬂa yürüyen
çal›ﬂmalar› vard›r.

“World Psychiatric Association International Congress” (Dünya Psikiyatri
Birli¤i Uluslararas› Kongresi) 2006 y›l›nda, ‹stanbul’da düzenlenecektir.
Dünya Psikiyatri Birli¤i Güney Avrupa Bölge Temsilcisi, Türkiye Psikiyatri
Derne¤i (TPD) ve Türk Nöropsikiyatri Derne¤i (TND)’nin iﬂbirli¤i ile
düzenlenecek olan bu kongre, Dünya Psikiyatri Birli¤i’nin, y›lda bir kez
düzenlemekte oldu¤u dünya ölçe¤indeki uluslararas› kongresidir. Her üç
y›lda bir gerçekleﬂtirilen Dünya Psikiyatri Kongresi’nin yap›ld›¤› y›llarda
yap›lmamaktad›r. Önceki y›l Venezuela’n›n baﬂkenti Caracas’ta yaklaﬂ›k 2 500
kat›l›mla düzenlenmiﬂ olan bu kongre, 2004 y›l› Kas›m ay›nda, ‹talya’n›n
masals› müze kenti Floransa’da yap›lacakt›r; yaklaﬂ›k 5 000 kiﬂilik bir kat›l›m
beklenmektedir. 2005 y›l› Mart ay›nda komﬂu baﬂkent Atina’da yap›lacak
Dünya Psikiyatri Birli¤i Bölgesel Kongresi (WPA Regional Congress)
ard›ndan, ayn› y›l›n Eylül’ünde ise, Dünya Psikiyatri Kongresi (World
Congress of Psychiatry) M›s›r’›n baﬂkenti Kahire’de yap›lacakt›r.
Dünya psikiyatri toplulu¤u, Kahire kongresinin ard›ndan, 2006’da, baﬂka
bir Akdeniz ve dünya kenti olan ‹stanbul’da buluﬂacakt›r. Bu buluﬂma,
ülkemiz psikiyatri toplulu¤unun dünyan›n hemen her ülke ve bölgesinden
meslektaﬂlar›yla yak›n iliﬂkiler geliﬂtirmesine zemin haz›rlayacakt›r; ayr›ca,
ulusal ve uluslararas› meslek örgütleri aras›ndaki mesleki dayan›ﬂmaya da
katk›s› olmas› beklenmektedir.
TND’nin de kurucu üyesi oldu¤u Dünya Psikiyatri Birli¤i ile ülkemiz
psikiyatri toplulu¤u iliﬂkileri, son y›llarda artarak sürmektedir. 1998 y›l›nda,
‹zmir’de yap›lan Ulusal Psikiyatri Kongresi program›nda, DPB’nin
destekledi¤i, “Kültür ve Tan›” konulu uluslararas› sempozyum düzenlenmiﬂ;
ard›ndan, TPD’nin y›ll›k toplant›s› olan Bahar Sempozyumu, TND iﬂbirli¤i ile,
2001’de, DPB Bölgesel Toplant›s› (WPA Regional Meeting) olarak yap›lm›ﬂt›r.
Bu arada, DPB nezdindeki ›srarl› giriﬂimler sonucu, Türkiye’nin, DPB’nin
Do¤u Asya Bölgesi’nden Güney Avrupa Bölgesi’ne al›nmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
2002 y›l›nda, Yokohama’da yap›lan Dünya Psikiyatri Kongresi’nde, Levent
Küey’in DPB Güney Avrupa Bölge Temsilcisi seçilerek “WPA Board” üyesi
olmas› iliﬂkilere yeni bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. 39. Ulusal Psikiyatri
Kongresi’nde yine DPB iﬂbirli¤i ile psikiyatri e¤itimini konu alan bir günlük
bir uluslararas› sempozyum düzenlenmiﬂtir. Uluslararas› psikiyatri
toplulu¤unda önemli yank› bulan bu sempozyumla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi
ileriki sayfalarda yer almaktad›r.
‹stanbul’un ev sahipli¤i yapaca¤› Dünya Psikiyatri Birli¤i Uluslararas›
Kongresi‘nin haz›rl›klar› baﬂlam›ﬂt›r. DPB YK üyeleri ve DPB Güney Avrupa
Bölge temsilcisi yan›nda, TPD ve TND’nin bir önceki dönem ve ﬂimdiki YK
üyeleri ile oluﬂturulan Düzenleme Kurulu toplant›lar›n› sürdürmektedir.
Geliﬂmeleri Nisan ay› içinde aç›lacak web sitesinden ve ard›ndan
yay›nlanacak ilk duyurudan izleyebilirsiniz.

Dünya Psikiyatri Birli¤i Güney Avrupa Bölge Temsilcisi
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Psikiyatri ve insan haklar›
Dr. M. Sezai BERBER
uh Hekimli¤i Meslek Eti¤i
Kurallar›’nda belirtildi¤i gibi
ruh hekimli¤i (psikiyatri) t›p
biliminin bir dal›d›r ve her ruh hekimi
t›bb›n evrensel etik ilkelerine uymak
zorundad›r. Her hekim, baﬂta ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi olmak
üzere tüm insan haklar› belgelerine ve
hekimlikle ilgili ortak kurallara
uymakla yükümlüdür.

R

Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan 10
Aral›k 1948 de ilan edilen ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi’ne (‹HEB)
göre; insanl›k ailesinin tüm üyelerinin
özünde bulunan onur ile onlar›n
devredilemez haklar›n›n
tan›nmas›n›n; dünyada özgürlük,
adalet ve bar›ﬂ›n temelini
oluﬂturdu¤unu düﬂünerek ...insanl›k
toplulu¤unun bütün bireyleriyle
kuruluﬂlar›n›n bu bildirgeyi her
zaman göz önünde tutarak e¤itim ve
ö¤retim yoluyla bu hak ve
özgürlüklere sayg›y› geliﬂtirmeye,
giderek artan ulusal ve uluslararas›
önlemlerle gerek üye devletlerin
halklar› ve gerekse bu devletlerin
yönetimi alt›ndaki ülkeler halklar›
aras›nda bu haklar›n dünyaca etkin
olarak tan›nmas›n› ve uygulanmas›n›
sa¤lamaya çaba göstermeleri amac›yla
tüm halklar ve uluslar için ortak ideal
ölçüleri belirleyen bu ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesini ilan eder (‹HEB
Baﬂlang›ç). Bütün insanlar özgür,
onur ve haklar bak›m›ndan eﬂit
do¤arlar. Ak›l ve vicdana sahiptirler,
birbirlerine karﬂ› kardeﬂlik anlay›ﬂ›yla
davranmal›d›rlar (Madde 1). Herkes,
›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
veya baﬂka bir görüﬂ, ulusal veya
sosyal köken, mülkiyet, do¤uﬂ veya
herhangi baﬂka bir ayr›m
gözetmeksizin bu bildirge ile ilan
olunan bütün haklardan ve bütün
özgürlüklerden yararlanabilir. Ayr›ca,

ister ba¤›ms›z olsun, ister vesayet
alt›nda veya özerk olmayan ya da
baﬂka bir egemenlik k›s›tlamas›na ba¤l›
ülke yurttaﬂ› olsun, bir kimse hakk›nda,
uyru¤unda bulundu¤u devlet veya
ülkenin siyasal, hukuksal veya
uluslararas› statüsü bak›m›ndan hiçbir
ayr›m gözetilmeyecektir (Madde 2).
Yaﬂamak, özgürlük ve kiﬂi güvenli¤i
herkesin hakk›d›r (Madde 3). Hiç
kimseye iﬂkence yap›lamaz, zalimce,
insanl›k d›ﬂ› veya onur k›r›c›
davran›ﬂlarda bulunulamaz ve ceza
verilemez (Madde 5). Herkes yasa
önünde eﬂittir ve ayr›m gözetilmeksizin
yasan›n korunmas›ndan eﬂit olarak
yararlanma hakk›na sahiptir. Herkesin
bu bildirgeye ayk›r› her türlü ayr›m
gözetici iﬂleme karﬂ› ve böyle iﬂlemler
için yap›lacak her türlü k›ﬂk›rtmaya
karﬂ› eﬂit korunma hakk› vard›r (Madde
7).
Dünya Tabipler Birli¤i Tokyo Bildirgesi
(1975) tutukluluk ve hapis s›ras›ndaki
iﬂkence ve öteki zalimce, insanl›k d›ﬂ›
ya da aﬂa¤›lay›c› iﬂlem ve cezalara
iliﬂkindir. Malta Bildirgesi (1991) ise
açl›k grevlerinde hekim tutumunu
düzenler.
Dünya Psikiyatri Birli¤i 1977 tarihli
Hawai Bildirgesinde psikiyatristlerin
meslek eti¤i uygulamalar› konusunda
genel çerçeveyi belirlemiﬂtir. Dünya
Psikiyatri Birli¤i 1989 y›l›nda
psikiyatristlerin ölüm cezas›na
kat›lmalar›n› mesleki etik ilkelerin ihlali
sayaca¤›na iliﬂkin Atina bildirgesini
ilan etmiﬂtir.
Ülkemizden Türk Tabipleri Birli¤i,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ve Adli T›p
Uzmanlar› Derne¤i’nin kat›l›m› ile
uluslararas› bir çal›ﬂma grubunca
haz›rlanan ve Birleﬂmiﬂ Milletler
taraf›ndan 1999 y›l›nda kabul edilen
“‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k

D›ﬂ›, Aﬂa¤›lay›c› Muamele veya
Cezalar›n Etkili Biçimde
Soruﬂturulmas› ve Belgelendirilmesi
için El K›lavuzu”, di¤er ad› ile ‹stanbul
Protokolü’nün özellikle yedinci bölümü
alan›m›zla ilgilidir.
Derne¤imizin bu alandaki bilimsel
çal›ﬂma birimi ‹nsan Haklar› ve Etik
BÇB’dir. Her Bahar Sempozyumu ve
Ulusal Psikiyatri Kongresinde düzenli
olarak toplan›r. Bu çal›ﬂma biriminin
haz›rlad›¤› ve 22 Haziran 2002
tarihindeki 1. Ola¤anüstü Genel
Kurulda kabul edilen Ruh Hekimli¤i
(Psikiyatri) Meslek Eti¤i Kurallar›’n›n
özellikle beﬂinci bölümü insan haklar›
ile ilgilidir. Bu bölümde insan haklar›
konular›, Uluslararas› Sözleﬂmelere
Uyma Zorunlulu¤u, Mesleki
Uygulamalarda ‹nsan Haklar›,
‹ﬂkenceye Yard›m Etmeme ‹lkesi, Ölüm
Cezas› Uygulamas›na Kat›lmama ‹lkesi,
Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek
T›bbi Yard›m, Tutuklu ve
Hükümlülerin T›bbi Yard›m›
Reddetmesi ve Ola¤anüstü Durumlar
ve Savaﬂ baﬂl›klar›nda ele al›nm›ﬂt›r.

TPD
web sitesini
ziyaret
ettiniz mi?
www.psikiyatri.org.tr

7
Türkiye Psikiyatri Derne¤i

Bülteni

Alp Ayan ile dayan›ﬂma

T

ürkiye Psikiyatri Derne¤i
üyelerinden Dr. Alp Ayan 1994
y›l›ndan itibaren Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf› ‹zmir Temsilcili¤inde
psikiyatri uzman› olarak çal›ﬂmaktad›r.
Vakf›n etkinlik alan› çerçevesinde
iﬂkence ve kötü muameleye maruz
kalanlar›n psikiyatrik tedavilerini
sürdüren Dr. Ayan, bunun yan›s›ra bir
insan haklar› savunucusu olarak
cezaevi koﬂullar›n›n düzeltilmesi için
çeﬂitli platformlarda mücadele
vermektedir. Bu mücadele sürecinde
Dr. Alp Ayan’›n da içinde bulundu¤u
çeﬂitli gruplar hakk›nda birçok ayr›
dava aç›lm›ﬂt›r.
Bu davalardan Alia¤a-Helvac› davas›
Dr. Alp Ayan’›n bir y›l alt› ay bir gün
süreyle hüküm giymesiyle
sonuçlanm›ﬂt›r. 26 Eylül 1999 tarihinde
Ankara Ulucanlar Cezaevine
düzenlenen operasyon sonucu
öldürülen Nevzat Çiftçi’nin ‹zmir’in
Alia¤a ilçesi Helvac› beldesinde
düzenlenen cenaze törenine kat›lmak
isteyen insan haklar› savunucular› ve
kurum temsilcileri 2911 say›l› kanuna
muhalefet gerekçesiyle tutuklanm›ﬂ ve
Alia¤a Asliye Ceza Mahkemesinde

aç›lan davada yarg›lanm›ﬂlard›.
13 ﬁubat 2004 günü yap›lan son
duruﬂmada verilen cezalar san›klar›n
“suç iﬂleme e¤ilimleri” nedeniyle
ertelenmedi. Bunun üzerine savunma
avukatlar› üst mahkemede yeniden
yarg›lanma talebinde bulundular. Bu
davan›n d›ﬂ›nda Dr. Alp Ayan’›n
sürmekte olan iki davas› daha vard›r.
Türkiye Psikiyatri Derne¤i toplum ruh
sa¤l›¤›yla do¤rudan iliﬂkili olan insan
haklar› mücadelesinin meslek
alan›m›z›n bir görevi oldu¤una
inanmakta ve iﬂkenceyi bir insanl›k
suçu saymaktad›r. Bunun do¤al sonucu
olarak dernek üyesi Dr. Alp Ayan’›n
insan haklar› savunucusu s›fat›yla
yarg›land›¤› davalarda onun yan›nda
yer almak ve ayn› amac› paylaﬂan di¤er
sivil toplum kuruluﬂlar› ve uluslararas›
kuruluﬂlarla dayan›ﬂma içinde olmak
karar›ndad›r. 10 Aral›k, 29 Ocak ve 3
Mart’taki duruﬂmalara TPD-MYK’nu
temsilen Prof. Dr. Can Cimilli gözlemci
olarak kat›lm›ﬂt›r. TPD-MYK bu
konudaki geliﬂmeler hakk›nda üyelerini
bilgilendirmeyi bir görev saymakta ve
onlar› da meslekdaﬂ›m›z Dr. Alp Ayan’›
desteklemeye davet etmektedir.

40. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde verilecek TPD ödülleri
için web sitemizde ödül yönergelerine bak›n›z!
●

TPD 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araﬂt›rma -Poster Bildiri- Ödülü

●

TPD 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Duygudurum Bozukluklar›
Araﬂt›rma Ödülü (Son 3 y›l içinde uluslararas› veya ulusal hakemli
dergilerde yay›nlanm›ﬂ yaz›lara verilecektir)

●

TPD 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi ﬁizofreni ve Di¤er Psikotik
Bozukluklar Araﬂt›rma Ödülü

●

TPD ‹smet Karacan Ödülü

HABER

B‹R ‹LK: I. ULUSAL
ALKOL VE MADDE
BA⁄IMLILI⁄I KONGRES‹

Birinci Ulusal Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤›
Kongresi 10-14 Mart 2004 tarihinde
Antalya’da yap›ld›. Doç. Dr. Nesrin
Dilbaz’›n baﬂkanl›¤›nda yap›lan Kongre
Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesine ba¤l› Alkol ve Madde
Ba¤›ml›l›¤› Tedavi ve E¤itim Merkezi ve
Ba¤›ml›l›k Derne¤i taraf›ndan ortalaklaﬂa
düzenlendi. Kongre bir ilk olman›n
heyecan›n› taﬂ›yordu. Ba¤›ml›l›k alan›nda
çal›ﬂan psikiyatrlar›n yan›s›ra bu konu ile
ilgili baﬂka meslek mensuplar›n›n biraraya
gelmesi toplant›n›n en önemli
yararlar›ndan biri oldu. Do¤as› gere¤i çok
etkenli bir olgu olan ba¤›ml›l›k, biyolojik,
davran›ﬂsal, toplumsal ve yasal yönleri ile
tart›ﬂ›ld›. Bu alandaki güncel uygulama
sorunlar› ele al›nd›¤› gibi gelece¤e yönelik
iyileﬂtirme, standardizasyon ve araﬂt›rma
önerileri de getirildi. Tedavi olanaklar›,
gereksinimler ve k›s›tl›l›klar bak›m›ndan
ülkemizin durumu de¤erlendirildi. Sözel
bildiriler bölümünde yeni aç›lan tedavi
merkezlerinin tan›t›m›ndan madde
ba¤›ml›lar› ile yap›lan genetik çal›ﬂma
bulgular›na ve üniversite ö¤rencilerinin
madde kullan›m›na karﬂ› norm oluﬂturmak
üzere geliﬂtirdikleri önleme
programlar›n›n sunumuna kadar geniﬂ bir
yelpaze içinde sunumlar yap›ld›.
Ba¤›ml›l›k Dergisi’nin Ödülleri verildi. Bir
ilk olmas›na karﬂ›n kat›l›m›n yüksek ve
kat›l›mc›lar›n aktif olmas›, baﬂta Kongre
baﬂkan› olmak üzere Düzenleme
Kurulu’nun özenli çal›ﬂmalar› bu
Kongre’nin çok iyi bir baﬂlang›ç olmas›n›
sa¤lad› ve izleyen y›llardaki Kongrelerin
planlanmas› ile bitirildi.
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Psikiyatride paradigmalar savaﬂ›
Doç. Dr. Erol Göka

M

odern psikiyatrinin bugününe biyolojik
paradigma egemendir. Popüler bilinçte
ve bilimcilerin bilincinde, insan›n normal ve anormal davran›ﬂ›n›n kökenlerinin biyolojisinde oldu¤u, henüz bulunmam›ﬂ olsa bile,
eninde sonunda kesinkes bulunaca¤› inanc› yayg›nd›r.
Psikiyatrideki biyolojik paradigman›n sosyal
ve psikodinamik paradigmalara üstünlük sa¤layan devrimci at›l›m› yapmas›nda ve sürdürmesinde onun birçok parlak baﬂar›s›n›n rolü olmuﬂtur. Biyolojik psikiyatrinin özellikle genetik, beyin
görüntüleme ve psikofarmakoloji alan›ndaki parlak baﬂar›lar›n› reddetmek mümkün de¤ildir. Fakat bu baﬂar›lar, birçok olumlu sonucunun yan›
s›ra, “biyolojik” olana gizli bir iman da do¤urmuﬂlard›r. Asl›na bak›l›rsa psikiyatri prati¤inde
biyolojik paradigmadan köken alan tezler, bugüne kadar kan›tlanamamalar›n›n yan› s›ra kesin bir
baﬂar› da sa¤layamam›ﬂlard›r. Hala nedeni bulunabilmiﬂ bir ruhsal rahats›zl›k yoktur ve bu tezlere ciddi eleﬂtiriler yöneltilmektedir. Yap›lan eleﬂtirilerin baﬂ›nda, biyolojik psikiyatrinin böyle bir
hedefe daha en baﬂ›ndan yöntemsel sorunlar nedeniyle asla varamayaca¤› gelmektedir.
Bize göre biyolojik psikiyatriye yöneltilen eleﬂtiriler büyük bir hakl›l›k pay› taﬂ›maktad›r ama bu
eleﬂtirilerin gerçekten bir de¤eri olabilmesi için,
de¤iﬂik versiyonlar›n›n ayn› ﬂekilde iﬂleyen “psikanaliz” ve “sosyal psikiyatri” için de geçerli oldu¤unun kabul edilmesi gerekir. Çünkü: Psikiyatriyi oftalmoloji ve ortopedi gibi di¤er t›p dallar›ndan ay›ran en belirgin özelli¤i, ilgi alan›n›n, bilim nesnesinin yerleﬂim yerinin belirlenememesidir. Psikiyatrinin bilim nesnesi (ruh; psyche),
somut bir alan, yer, ﬂey de¤ildir; daha ziyade yaﬂant›m›zla ilgili bir metafordur. Ama onun metafor olmas›, gerçek olmad›¤› anlam›na gelmez; bu
metaforun insan›n dolays›z ve canl› yaﬂant›s› demek olan fenomenal dünyan›n gerçekli¤i içinde
bir karﬂ›l›¤› vard›r. Psikiyatristlerin arad›¤› belirti
ve iﬂaretler, bu fenomenal dünyan›n içinde bulunurlar. ‹ﬂte bu fenomenal dünyan›n içeri¤ini ve
kökenlerini anlamaya kalk›nca çetrefilli bir yap›
ortaya ç›kmaktad›r. Psikiyatri, teori ve uygulamas›nda, baﬂta “zihin-beyin ikilemi” olmak üzere
birçok kutupsall›k bar›nd›r›r. Bu yap›sal kutupsall›klar, psikiyatrinin içindeki farkl› bilgi yörelerini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Kendi baﬂlar›na üç
bilgi yöresi, yani “biyolojik” ve “sosyal” psikiyatri ile psikanaliz (ya da psikodinamik yaklaﬂ›m veya dinamik psikiyatri), insan›n ruhsal gerçekli¤ini asla bütünüyle örtemezler; bunu hangisi yapmaya kalk›ﬂ›rsa kalk›ﬂs›n “indirgemeci” s›fat›n›
hak eder. Ancak biz, bu sözleri biyopsikososyal

yaklaﬂ›m perspektifinden bakarak söylemiyoruz;
ayn› zamanda bu üç alan›n psikiyatrinin çetrefilli
özellikleri nedeniyle her birinin psikiyatri içindeki
meﬂru bilgi alanlar› oldu¤unu da savunuyoruz. Onlar›n “indirgemeci”liklerini eleﬂtirmekle, onlar›
meﬂru bilim alanlar› olarak görmek birbiriyle çeliﬂmez. “Biyolojik psikiyatri”, “sosyal psikiyatri” ve
“dinamik psikiyatri”, psikiyatriye farkl› bak›ﬂlar›
temsil eden meﬂru ve hakl› bilgi yöreleridir, kendi
tezlerini kendilerine özgü yollarla kan›tlamaya giriﬂmeli ama hiçbirisi insan›n ruhsal gerçekli¤ini
bütünüyle örttü¤ü iddias›nda bulunmamal›d›r.” Bu
nedenle, her ne kadar bugüne de¤in “biyolojik psikiyatri”ye yo¤un eleﬂtiriler yöneltmiﬂ olsak da, temel tezimiz, “biyolojik psikiyatri”nin “biyopsikososyal yaklaﬂ›m”a ve ondan kaynaklanan bugünkü
tan› ve s›n›fland›rma sistemlerine boyun e¤meden
kendi yolunda yürümesi gerekti¤i ﬂeklindedir. Bu
sav›m›z ayn› ﬂekilde, sosyal psikiyatri ve psikodinamik yaklaﬂ›m için de geçerlidir: ‹ndirgemecilik
riskini bilmek koﬂuluyla herkes kendi yolunda yürümelidir.
Eleﬂtiri ve meﬂruiyet aras›ndaki çizmeye çal›ﬂt›¤›m›z bu ince ayr›m›n görülebilmesi için ayn› ölçüde inceltilmiﬂ, keskin bir bak›ﬂa gereksinimimiz
var: Psikiyatrideki tüm paradigmalar›n aç›k ve/veya örtük tezi, psikiyatrideki kutupsall›klar›n üstesinden gelmektir; dikkatli bak›ld›¤›nda her bir paradigman›n, insan›n do¤as›ndan kaynaklanan kutupsall›klara farkl› cevaplar ürettikleri ve o yüzden
“farkl› paradigma”lar olduklar› görülecektir. Ancak
bu kutupsall›klar, biyolojik paradigma alt›ndaki
parlak baﬂar›lara ra¤men varl›klar›n› sürdürmüﬂlerdir. ‹ﬂte, konuﬂmaya çal›ﬂt›¤›m›z sorunun kayna¤›, tam da bu noktadad›r: Hiçbir paradigma, psikiyatrideki kutupsall›klar›n üstesinden gelmeyi tek
baﬂ›na becerememektedir. Bu nedenle tek bir paradigmatik bak›ﬂla bu kutupsall›klar› aﬂman›n asla
mümkün olmayaca¤›n›, farkl› etiyolojik ve tedavi
yaklaﬂ›mlar›n› bir arada kullanmay› meﬂrulaﬂt›ran
anlay›ﬂlar ortaya ç›kmaya, bu temay› öteden beri
savunan görüﬂler güçlenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu tür
birleﬂtirici anlay›ﬂlar›n, ço¤u kere, bu kutupsall›klar› uygulamada tüm yönleriyle yaﬂayan klinisyenler aras›ndan ç›kmas› ise, kolay anlaﬂ›labilir bir durumdur.
"Biyopsikososyal yaklaﬂ›m" ad› alt›nda, biyolojik
a¤›rl›kl› t›bba alternatif bir model olarak önerilmiﬂ
ama nedense en çok destekçiyi psikiyatri alan›nda
bulmuﬂ, "genel sistemler teorisi"nden kaynaklanan
bir anlay›ﬂ da, psikiyatri içindeki bu da¤›n›k ve parçal› görüntüyü giderebilmek için öne sürülmüﬂtür.
"Biyopsikososyal yaklaﬂ›m"›n hemen tüm resmi
psikiyatri kuruluﬂlar› taraf›ndan kabul görmesi, yukar›da sözü edilen kutupsall›klar›n psikiyatri prati¤inde ne denli zorlay›c› bir etki gösterdiklerinin kan›t› niteli¤indedir. Herkes, arad›¤› can simidini bul-

muﬂtur! "Biyopsikososyal yaklaﬂ›m", psikiyatri d›ﬂ›
di¤er t›p dallar›n› klinik uygulamalarda hemen hiç
etkilemese de, kullan›m kolayl›¤›ndan olsa gerek
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) gibi resmi sa¤l›k kuruluﬂlar›nca kolayca benimsenmiﬂtir ve bu örgütün
sa¤l›¤› "fiziksel, ruhsal ve toplumsal tam iyilik hali"
ﬂeklindeki tan›m›nda etkisini belirgin biçimde hissettirmektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki, pratik
tüm kullan›ﬂl›l›¤›na ra¤men "biyopsikososyal yaklaﬂ›m" dostlar al›ﬂveriﬂte görsün mant›¤›yla haz›rlanm›ﬂt›r; teorik olarak tutars›z, zay›f ve naif bir
kurguya sahiptir; daha do¤rusu teorik bir yaklaﬂ›m
bile de¤ildir. “Biyopsikososyal yaklaﬂ›m” biyolojik
psikiyatriye alternatif bir teorik yaklaﬂ›m de¤il, psikiyatrinin çetrefilli do¤as› gere¤i tek bir paradigma
taraf›ndan tüketilememesi gerçe¤inden yola ç›karak, tüm yaklaﬂ›mlar› bir arada ele alma gere¤ine
ve indirgemecilik tehlikesine iﬂaret eden, pratik ve
pragmatik bir çat›d›r. Yani biyolojik psikiyatrinin,
sosyal psikiyatrinin ve dinamik psikiyatrinin alternatifi olmayan “biyopsikososyal yaklaﬂ›m”, bunlar›n herbirinin s›n›rlar›n› ve s›n›rlamalar›n› belirleyerek güven içinde çal›ﬂmalar›n› sa¤layan pratik bir
kurgudur. Gerçek teoriler, biyolojik, sosyal ve dinamik psikiyatrinin her birinin kendi özgün teorileridir; bunlar›n herbiri insan varl›¤›na farkl› bak›ﬂ aç›lar›n›n üretti¤i, kendi içinde tutarl›, hedefleri belli
ve meﬂru kurgulard›r; tek sak›ncalar› indirgemecilik riskidir.
E¤er böyle ise, bu söylediklerimizde bir hakl›l›k
pay› varsa, psikiyatrinin yaﬂad›¤› bir sorunu da art›k korkmadan dile getirme zaman›d›r. O sorun ﬂudur: Psikiyatri prati¤i, bir zorunlulu¤un gere¤i olarak, “biyopsikososyal yaklaﬂ›m” ad› alt›nda bir çerçeve kurmuﬂ ve bu çerçeveye göre, tan› ve tedavi
sistemleri geliﬂtirilmiﬂtir. “Ayda ikiden fazla atak”,
“belirtilerin bir ya da iki hafta sürmesi”, “toplumsal
ve mesleksel yeti yitimi” gibi kavramlar bu nedenle gündeme gelmiﬂtir. Bunun bir sak›ncas› yoktur.
Ama uygulamada sanki bu çerçeve gerçekmiﬂ gibi,
tan› (etiyoloji) ve tedavi araﬂt›rmalar› yap›lmaktad›r. Sak›ncal› olan budur. Oysa her yaklaﬂ›m, pratik
nedenlerle ortaya ç›km›ﬂ mevcut tan› kategorileriyle s›n›rlanmadan, kendi tan› ve tedavi teorileriyle
psikiyatriye daha çok katk› yapabilecektir. Yap›lmas› gereken, her yaklaﬂ›ma özgü tan› ve tedavi giriﬂimleri geliﬂtirmektir; ki bu konuda biyolojik psikiyatrinin parlak at›l›mlar›ndan sonra, dinamik yaklaﬂ›m›n da bir hayli yol ald›¤› söylenebilir.
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Antipsikiyatri de¤il, güç savaﬂ›
Doç. Dr. Cem Atbaﬂo¤lu
ak›n zamanda, psikiyatrinin tan›-tedavi yöntemlerine yönelik eleﬂtiriler artt›. Baz› psikiyatrik tan›lar›n geçerli olmad›¤›, baz› psikotrop ilaçlar›n gerçekte etkili olmad›¤› gibi iddialar
var. Bu tart›ﬂma, her zaman sistematik bir eleﬂtiri
niteli¤inde olmasa da, dikkate de¤er. Hatta mesle¤in kendini gözden geçirmesi için iyi bir f›rsata da
dönüﬂtürülebilir.
Eleﬂtirilerin odak noktalar›ndan biri, psikiyatrinin
bir t›p dal› olarak benimsedi¤i yöntemlerdir. Psikososyal yorumu-aç›klamay›-anlamay› t›bbi-biyolojik
aç›klaman›n karﬂ›s›na koyan bu eleﬂtiri, ﬂu çok eski sorularla özetlenebilecek bir tart›ﬂmay› yeniden
baﬂlatmaktad›r: Psikiyatrinin ilgi alan› içindeki rahats›zl›klar nas›l ortaya ç›kar? Bu rahats›zl›klar›n
belirleyicisi do¤a m›d›r, çevresel etmenler midir?
Bunlar› biyolojinin yöntemleriyle mi anlamaya çal›ﬂmal›y›z, insan bilimlerinin yöntemleriyle mi?
Görgül yöntemlerle mi, uslamlamaya, sezgiye dayal› yöntemlerle mi? Benzerliklere odaklanan nesnel gözlemler yapmak m› do¤rudur, yoksa tek tek
vakalar›n ayr›nt›lar›na, hikâyelerine mi?
Baﬂka bir eleﬂtiri konusu, psikiyatrinin kadir-i
mutlak, alim-i mutlak konumudur; ilgi alan› içindeki rahats›zl›klar› hastal›k modeli içinde ele al›p nedenleri, tedavileri üzerinde nihai sözü söylerken
sergiledi¤i otoritedir. Psikiyatri karﬂ›t› s›n›f›na sokulabilecek bu tür iddialar› yaln›zca savunmak ya
da reddetmek mümkün de¤il. Hepsinde normale,
hastal›¤a, sa¤l›¤a, otoriteye iliﬂkin ahlâki kabuller
bulundu¤undan, bunlar ahlâki bir seçimi de zorunlu k›l›yor. Foucault ya da Laing’in eleﬂtirilerinde de
baz› ön kabuller içeren bir etik tart›ﬂmas› vard›,
ruhsal rahats›zl›klar püritence romantize ediliyordu. Ama bu eleﬂtiriler kapsaml› sosyal-politik bir
analize dayal›yd›. Bugünkü eleﬂtirinin temelinde
ise, kan›mca, politik bir duruﬂtan çok ekonomik etmenler var; psikiyatrinin ihtiyac› olan kapsaml› bir
yöntem eleﬂtirisinden çok bu disiplini yok sayma
gayreti var. Piyasadaki “iﬂ”in meﬂruiyetini kan›tlama çabas›, kuramsal bir tart›ﬂma gibi sunuluyor,
öyle alg›lanabiliyor. Ciddi bir yöntem eleﬂtirisiyle
de¤il, bir güç savaﬂ›yla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Psikiyatride egemen olan paradigman›n geçirdi¤i de¤iﬂimleri özetlemekte yarar var: Yirminci yüzy›l›n baﬂ›nda, psikiyatri bugünküne benzer biçimde
t›bbi modele ba¤l› idi; ilgi alan› içindeki rahats›zl›klar›n merkezi sinir sistemi hastal›klar› oldu¤u görüﬂü yayg›nd›. Yüzy›l›n ikinci yar›s›na do¤ru, ruhsal
rahats›zl›klar›n hepsinin t›bbi modele uymad›¤›n›n
farkedilmesiyle, özellikle dünya savaﬂlar›ndan sonra ruhsal hastal›k oluﬂumunda çevresel etmenlerin
katk›s›n›n daha çok fark›na var›lmas›yla, t›bbi model, yerini bütün ruhsal sorunlar›n bir süreklilik zinciri içinde ele al›nd›klar›, tan›lar aras›ndaki s›n›rlar›n belirsizleﬂti¤i psikodinamik modele b›rakt›. Ye-
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terince zorlanmaya maruz kalan her bireyde ruhsal
hastal›k geliﬂebilece¤i görüﬂü yayg›nl›k kazand›.
1960’lardan itibaren, özellikle 1970’ten sonra, psikiyatrinin t›bbi modelin d›ﬂ›na ç›kmas›n›n ekonomik-sosyal sonuçlar›, psikososyal bak›ﬂ aç›s›n›n
egemen oluﬂuyla psikiyatrinin toplumsal sorunlar
üzerinde de söz sahibi olmaya kalk›ﬂmas› (t›bb›n
içindeyken sahip oldu¤undan daha büyük bir iktidara talip olmas›), bunu izleyen antipsikiyatri ak›m›, bir de etkili somatik tedavilerin keﬂfi ile, t›bbi
modele geri dönüldü. DSM-III ile onu izleyen s›n›fland›rma sistemlerinin, psikiyatrik durumlar›n ço¤unun “reaksiyonlar” olarak adland›r›ld›¤› DSMII’dekinden farkl› bir bak›ﬂ aç›s›n› yans›tt›klar› aç›kt›r. 1990’dan sonra SSRI’lar ile yeni antipsikotiklerin piyasaya ç›kmas›, hem tedavide sa¤lanan baﬂar›n›n art›ﬂ›yla, hem de kamuoyunda toplad›klar› ilgi
ile, t›bbi modelin iyice pekiﬂmesinde etkili olmuﬂtur.
ﬁu nokta önemli: Egemen paradigman›n de¤iﬂmesinde etkili olan yaln›zca ekonomik-siyasal durum ya da kültürel iklim de¤ildi; bu de¤iﬂiklikler
yaln›zca egemen bak›ﬂ aç›s›n›n yaﬂad›¤› bunal›m›n
sonucu da de¤ildi. Böyle düﬂünmekle, de¤iﬂimi getiren, en az›ndan önemli katk›larda bulunan yeni
buluﬂlara, kuramlara haks›zl›k etmiﬂ oluruz. Örne¤in psikiyatrinin t›bbi modelden uzaklaﬂ›p psikososyal bak›ﬂ aç›s›n› benimsemesinde, biyolojik bilimlerden insan bilimlerine yaklaﬂmas›nda etkili
olan etmenler yaln›zca de¤er sistemlerindeki de¤iﬂiklikler ile savaﬂ deneyimleri de¤ildi; o dönemde
psikanaliz ile ondan türeyen kuramlar da büyük bir
at›l›m yapm›ﬂt›. Bunun gibi, 1970’lerdeki t›bbileﬂmenin tek aç›klamas›n› da psikiyatrinin t›bb›n içinde meﬂruiyet kazanma çabas›nda aramak yeterli
olmaz; yeni keﬂfedilen somatik tedavilerin baﬂar›s›n› da unutmamak gerek.
‹lginç olan, organik-psikojen, biyolojik-psikodinamik, genetik-çevresel gibi dikotomilerin yapayl›¤›n›n gün geçtikçe daha iyi anlaﬂ›ld›¤›, “Descartes’›n hatas›na” daha seyrek düﬂüldü¤ü halde, uygulamada dikotomizasyonun sürmekte oluﬂudur.
Üstelik bu paradigma tart›ﬂmas› oldukça s›cak savaﬂlarla tezahür etmiﬂtir, etmektedir. Tart›ﬂ›lan
eninde sonunda yöntem oldu¤una göre, neden tart›ﬂmalar daha so¤ukkanl›l›kla yürütülememiﬂtir?
Bir, psikiyatrinin ilgi alan› içindeki rahats›zl›klar›n,
araﬂt›rmada, tedavide kullan›lan yöntemlerin etik
izdüﬂümleri baﬂka disiplinlerdekine göre daha geniﬂtir, ideolojize edilmeye daha yatk›nd›r. ‹ki, elimizdeki bilgi birikimi bütün h›zl› geliﬂmelere karﬂ›n
yetersizdir, bu dikotomizasyonu ortadan kald›racak
bir entegrasyona imkân tan›yacak düzeyde de¤ildir. Dahas›, akademide bu tür bir ortak araﬂt›rma,
çal›ﬂma gelene¤i yerleﬂmiﬂ durumda de¤ildir, e¤itimdeki yans›malar› da k›s›tl› düzeydedir.

Bu bak›ﬂ aç›lar›n›n birbirlerinden eksik kalmayacak h›zda, ancak birbirlerinden ba¤›ms›z olarak bilgi üretmeye, ürün vermeye devam ediﬂinin
bir nedeni de, psikiyatrinin ilgi alan› içindeki rahats›zl›klar›n çok geniﬂ bir yelpazeye yay›lm›ﬂ
durumda olmas›d›r. T›bbi modele tamamen uyan
rahats›zl›klar da psikiyatrinin ilgi alan› içindedir, en az›ndan bugünkü bilgi birikimi ile- t›bbi model
içinde ele al›nmas› eksik ya da yanl›ﬂ olacak rahats›zl›klar da.
‹lgi alan›n›n geniﬂli¤i, uygulamada iki tür soruna yol açmaktad›r: Biri, somatik-t›bbi tedavilerle
elde edilen baﬂar›lar›n de¤erinin farkedilmesine
engel olabilecek bir “mazohizm”, varoluﬂçu felsefenin, hümanist psikolojinin etkisiyle de pekiﬂen bir karamsarl›kt›r: ‹nsan›n ac›lar›n›n t›bbi
yöntemlerle dindirilemeyece¤i düﬂüncesi. Oysa
kimi ruhsal ac›lar›n t›bbi bak›ﬂ aç›s› ile, hastal›k
modeli içinde ele al›narak düzeltilebilece¤i yolunda önemli ölçüde deneyim birikmiﬂ durumdad›r.
Sözgeliﬂi, ﬂizofrenideki davran›ﬂ-düﬂünce bozukluklar› t›p d›ﬂ› ba¤lamlarda da ele al›nabilir
ama, bu durum ﬂizofreninin bir beyin hastal›¤›
oldu¤una iﬂaret eden verilerin ya da tedavisinde
t›bb›n çok yol alm›ﬂ oldu¤u gerçe¤inin gözard›
edilmesini gerektirmez.
Bir sorun da, geçerli s›n›fland›rma sistemlerinin tamamen do¤al s›n›fland›rmalar oldu¤u yan›lg›s›na düﬂülerek, psikiyatrinin ilgi alan› içindeki bütün durumlar› t›bbi model içinde ele alma,
özellikle baz› psikiyatrik durumlarda önemli rol
oynayan psikososyal etmenleri görmezden gelme, sosyal sorunlar› t›bbileﬂtirme e¤ilimidir.
Araﬂt›rma yapabilmek, dil birli¤ini sa¤lamak
amaçlar›yla kullanmak, geliﬂtirmek zorunda oldu¤umuz psikiyatrik s›n›fland›rmalar›n kavramsal s›n›fland›rmalar oldu¤u unutulmamal›d›r. S›n›fland›rman›n bu sorunlar› yok say›l›nca, nesnel
gözlem a¤›rl›kl› görgül çal›ﬂmalar psikososyal
ara de¤iﬂkenler hesaba kat›lmadan yürütülebiliyor, reklama-ilaç endüstrisine s›k› s›k›ya ba¤lanm›ﬂ durumda olan t›bbi bak›ﬂ›n bütün geçici tan›
kategorileri hastal›k modeline uyan geçerli tan›lar say›l›yor. Baﬂka türlü bir hata da yayg›n: Bu
alandaki yöntem sorunlar›ndan çabuk y›l›p felsefeden, sosyal bilimlerden medet umuyoruz: Bireysel farklar› ay›klay›p ortak özellikleri olabildi¤ince nesnellikle gözlemleme prati¤imiz yeni yeni yerleﬂiyor; özel bir çaba göstermedi¤imiz sürece, görgül gözlem yapmaktan çok tek tek hikâyelere odaklanmaya meylediyoruz.
Son otuz y›l›n -indirgemeci olmay› göze alangörgül çal›ﬂmalar›ndan ç›kan sonuçlar›n sa¤lad›¤› at›l›m›, bunlar›n tedavide sa¤lad›klar› baﬂar›y›
gözard› etmemeliyiz. ‹lgi alan›m›z içindeki rahats›zl›klar›n do¤as› gere¤i, gerek yaﬂam bilimleriyle gerek sosyal bilimlerle, felsefeyle ortak iﬂ yapmak zorunda oldu¤umuzu kabul etmeli, ancak
baﬂka disiplinlerin iﬂini üstlenmeye kalk›ﬂmamal›y›z.
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Bülteni

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Merkez Yönetim
Kurulu’nun (TPD-MYK) 2003-2005 dönem hedefleri
1. TPD’nin örgütsel etkinli¤ini
art›rmak için MYK-ﬂubeler
iliﬂkisini geliﬂtirmek üzere
programlar geliﬂtirerek TPD
ﬂubelerinin dernek etkinliklerine
kat›l›m›n› yükseltmek.
Ülkemizdeki psikiyatri meslek
mensuplar›n›n tamam›n›n dernek
üyesi olmas›n› sa¤layacak
çal›ﬂmalar› yapmak.
2. Dünya Psikiyatri Birli¤i (WPA) ile
iliﬂkileri sürdürmek ve
geliﬂtirmek. Dünya Psikiyatri
Birli¤i (WPA) üyeli¤i sürecinin
tamamlanmas› için yürütülen
çal›ﬂmalar› sürdürmek.
3. WPA Güney Avrupa Bölgesi
Temsilcisi ve Türk Nöropsikiyatri
Derne¤i YK ile birlikte, “WPA
2006 Uluslararas› Kongresi”
haz›rl›klar›n› baﬂlat›p bu
toplant›y› ça¤daﬂ standartlarda
gerçekleﬂtirmek üzere her türlü
önlemi almak, gerekli bütün
çal›ﬂmalar› yapmak.
4. TPD’nin Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i (UEMS) ile bütünleﬂmesini
sa¤layacak iliﬂkileri sürdürmek ve
geliﬂtirici faaliyetlerde bulunmak.
5.

Bir program çerçevesinde gerekli
önlemleri alarak, gerekli
olanaklar› sa¤layarak TPD
Yeterlik Kurulu’nun kurulup
mesleki kamuoyunda etkinlik
göstermesini ve mesleki
kamuoyunca kabulünü sa¤lamak.

6. Medya ile iliﬂkilerde ortak etik
bilimsel mesleki tutum
sergilemek, bas›n› mesle¤imiz,
meslektaﬂlar›m›z ve hasta haklar›
hakk›ndaki haberler ve yaz›lar
yönünden izlemek için Bas›n ve
Hasta Haklar›n› ‹zleme Alt
Kurulu (BH‹AK) kurmak.
7. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n
oluﬂumunda ve uygulamas›nda
etkin ve asli taraf olarak etkinlikte
bulunmak.

8. 10 Ekim Dünya Ruh Sa¤l›¤› Günü
kutlamalar›n› geniﬂletmek ve yurt
yüzeyine yaymak.
9. TPD’nin bilimsel etkinli¤ini
art›rmak amac›yla üyelerin
BÇB’nde çal›ﬂma isteklerini
art›racak, BÇB etkinliklerinin
mesleki kamuoyuna yay›lmas›n›
sa¤layacak toplant› ve yay›n
olanaklar›n› art›rmak üzere
programlar geliﬂtirerek Bilimsel
Çal›ﬂma Birimleri (BÇB)’ni
etkinleﬂtirmek. BÇB önerilerinin
meslek alan›nda uygulanabilmesi
için strateji geliﬂtirmek.
10. Ülkemizdeki psikiyatri uzmanl›k
e¤itiminin ça¤daﬂ dünya
standartlar›na yükseltilmesi için
çal›ﬂmalar yapmak. Bu ba¤lamda
psikiyatri asistanlar›n›n TPD
çal›ﬂmalar›nda yer almas›n›
destekleyecek, bilimsel
toplant›lara kat›l›mlar›n› teﬂvik
edecek düzenlemeler yapmak.
Psikiyatri asistanlar›n›n e¤itim
sürecine katk›da bulunmak üzere
programlar haz›rlamak ve
uygulamak.
11. Psikiyatri e¤itimi veren
kurumlarda yeterince
sa¤lan›ncaya dek sürdürülmek
üzere; bilgi ve beceri alanlar›nda
biyolojik ve psikolojik bilgilerin
dengesini sa¤layacak (özellikle ve
öncelikle psikoterapi alanlar›nda)
kurslar düzenleyerek,
ülkemizdeki psikiyatri e¤itiminin
uygulama ve bilimsel yönden
geliﬂimine katk›da bulunmak.
12. T›p fakülteleri müfredat›nda
psikiyatri e¤itiminin asgari
standard›n› sa¤lamak ve
yükseltmek üzere çal›ﬂmalar
yapmak.
13. Psikiyatrik Hastalar›n Haklar›n›
Koruma Yasas›’n›n yasalaﬂmas›n›
ve uygulanmas›n› sa¤layacak
faaliyette bulunmak.

14. Türk Ceza Kanunu Tasar›s›’nda
bulunan Adli Psikiyatri alan›ndaki
maddelerde ça¤daﬂ ve
uygulanabilir de¤iﬂiklikler
sa¤lanmas› için çal›ﬂmalarda
bulunmak.
15. Psikiyatri toplulu¤u
mensuplar›n›n çal›ﬂma yaﬂam›
standartlar›n›, özlük haklar›n›
geliﬂtirici çal›ﬂmalarda bulunmak.
16. 2014 y›l›nda yap›lacak Dünya
Psikiyatri Kongresi’nin Türkiye’de
yap›lmas›n› sa¤layacak çal›ﬂmalar›
baﬂlatmak.
17. Psikiyatri alan›nda kurulmuﬂ
baﬂka derneklerle iliﬂki halinde
olmak.
18. Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde
bulunan Merkez Etik Kurulu’nda
TPD temsilcisinin yer almas› için
Bakanl›k düzeyinde giriﬂimde
bulunmak.
19. BÇB'ler taraf›ndan haz›rlanan
psikiyatrik bozukluk tedavi
k›lavuzlar›n› yay›nlamak.
20. Türkiye Bilimler Akademisinin
baﬂlatt›¤› t›p dilinin
Türkçeleﬂtirilmesi ve T›p Terimleri
Sözlü¤ü haz›rlama çal›ﬂmalar›na
katk›da bulunmak.
21. Mesle¤e iliﬂkin geniﬂ boyutlu
sorunlarda çözümler üretebilmek
ve kamuoyunda tart›ﬂmalara
neden olan konularda tutum
almaya haz›rl›kl› olmak amac›yla
Görev Gruplar› oluﬂturmak.
22. T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ünün yeni
biçiminin oluﬂturulmas›na katk›da
bulunmak.
23. Bahar Sempozyumlar›n›
düzenlemek, Ulusal Psikiyatri
Kongreleri ve Anadolu Psikiyatri
Kongrelerinin düzenleme
kurullar›nda yer almak. Y›lda üç
kez TPD Bülteni yay›mlamak.
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Psikiyatri Notlar›
Prof. Dr. Yank› Yazgan

Yenilenen hücreler kötü hat›ralar› silebilir mi?
afesteki yavru s›çanlardan birisi, bolca
yat›ﬂt›r›c› ile donuklaﬂt›r›lm›ﬂ annesi
ona yüz vermedikçe, gidip gidip
sürtünmeyi epey bir sürdürdü. Her yaklaﬂ›m
çabas›nda gördü¤ü bu yabanc› muamelesine
ak›l erdiremez bir tav›r tak›n›yor,
usanmaks›z›n annesinin çevresinde
dolan›yordu. Birkaç saatin sonunda, kenara
çekilip, önüne konan tabldot yemeklere bile
yüz vermemeye baﬂlad›¤›nda, “anneden kötü
muamele görmüﬂ yavru” için bir hayvan
modeli olmuﬂtu bile... Beyin dokusundan ve
beyin-omurilik s›v›s›ndan al›nan örneklerde
anneden ilgi bekleyip de alamad›¤› saatlerin
biyolojik yap› üzerindeki etkilerini
araﬂt›ranlar, kortikotropin salg›lat›c› faktörün
(CRF) neredeyse iﬂ yapmaz durumda oldu¤unu
gördüler.

K

Hormon-reseptör kompleksleri
transkripsiyon faktörü gibidirler. Annenin
“kötü muamelesi” baﬂlamadan önceki
düzeyinin çok alt›na düﬂen CRF’nin ana
görevi, stres dönemlerinde strese iliﬂkin
bedensel düzenlemeleri yapan hormon ve
peptidlerin (örn. Kortizol) uygun
salg›lanmas›n› sa¤lamak olarak tan›mlanabilir.
Oysa, kötü muamele gören yavrunun devaml›
stres hâli, vücutta strese iliﬂkin ne kadar
hormon ve peptid varsa, hepsini kana
sal›verdirdi¤inde, telefonlar›n kilitlenmesine
benzer bir ﬂekilde, CRFyi köstekliyordu.
Yavru s›çan›n yemeden içmeden kesilmesine,
köﬂedeki alkol biberonunda kendini teskin
etmesine ya da bir kenarda kös kös
oturmas›na sebep olan durumun bir tür
depresyon olabilece¤ini düﬂünebilirsiniz. Peki,
bir antidepresan kullanmak bu süreci tersine
döndürebilir mi? S›çana 3 hafta süre ile
verdi¤inizde, iki ﬂey oluyor: CRF salg›lan›m›
normale dönüyor. S›çan hareketlenip kafesteki
sosyal hayata, yiyip içmeye geri dönüyor.
Geçmiﬂin yaralar› sar›lm›ﬂ say›l›r m›?
Çocuklu¤unda ihmal edilmiﬂ, kötü muamele
görmüﬂ kiﬂiler depresyona girdiklerinde
benzer bedensel de¤iﬂiklikler oluyor mu?
Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin geçen y›l San
Fransisko’daki toplant›s›nda konuﬂmac›lardan
Charles Nemeroff insanlardaki CRF ve kortizol
de¤iﬂikliklerinin benzer oldu¤unu belirtmiﬂti.

Depresyonu etkileyecek tedavilerin bu
biyolojik de¤iﬂiklikleri de düzeltmesi
beklenebilir, e¤er travma, hormonal
de¤iﬂiklikler ve depresyon aras›nda bir iliﬂki
var ise....
‹laç firmalar›n›n etkinli¤inin fazlas›yla
hissedildi¤i bir kongrede, CRF ve kortizolün
etkilerinin geri döndürülmesi için sadece
antidepresanlardan söz edildi¤ini
düﬂünürseniz, yan›l›rs›n›z. Nemeroff ve
arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, depresyon tan›s›
konmuﬂ kiﬂileri çocukken “kötü muamele”
görmüﬂ olanlar (“kötü muamele gördü¤ünü,
ihmal edildi¤ini düﬂünenler” belki daha do¤ru
bir terim olabilir) ile olmayanlar ﬂeklinde iki
kümeye ay›r›yorlar. Uygulanan tedavi ise üç
çeﬂit: yaln›zca kognitif-davran›ﬂç› psikoterapi,
yaln›zca antidepresan, hem antidepresan hem
psikoterapi.
New England Journal of Medicine’de 2000
y›l›nda yay›mlanan çal›ﬂmada, psikoterapi
olmadan uygulanacak ilaç tedavisinin daha
ziyade “çocuklu¤unda kötü muamele
görmemiﬂlerde” (travmatize olmam›ﬂlarda) iﬂe
yarad›¤› gösterilmiﬂ. Çocukluk travmas›
öyküleri olan depresif kiﬂilerde ise,
psikoterapi olmaks›z›n ilaçlar›n etkisi çok
zay›f kalmakta...
Kötü muameleden sars›lanlar. D›ﬂ etkiler,
küçük yaﬂlardaki travmatik olaylar, “ihmal ve
kötü muamele” say›labilecek her ﬂey, baz›
çocuklar›n dengelerini altüst etmeye yeterli
oluyor. Çocuklar›n davran›ﬂlar›ndaki
bozulmalar bu altüst oluﬂun ilk iﬂareti... Kim
kolayca travmatize olabilir, bunun nesnel
belirlemesini yapabilecek biyolojik testler
henüz yok; ama küçük yaﬂlarda dikkat
da¤›n›kl›¤› ya da hiperaktivite diye bilinen
sendrom belirtilerini gösteren çocuklar›n en
kolay incinenlerden oldu¤u biliniyor.
Yaﬂananlar›n travmatik olarak alg›lanmas›n›
kolaylaﬂt›ran bir yürütücü iﬂlevler sistemine
sahip olduklar› için semptom veren bu
çocuklar›n durumlar›n› gözönüne almaks›z›n
uygulad›¤›m›z “muamele”, gerekli gereksiz
kortizol sal›n›m›n›, kortizolü gördü mü kana
daha fazla kar›ﬂan de¤iﬂik sitokinleri ve
CRFnin giderek etkisizleﬂmesini getiriyor.
Beynimizin d›ﬂ dünyayla iliﬂkisini düzenleyen

bölgelerinin iﬂlevlerini bozan bu denge
de¤iﬂikli¤inin Türkçesi ﬂu: Anne-babadan
ihtiyaç duyulan› alamama, hayat›n tad›n›
daha baﬂlang›çtan kaç›rabiliyor.
Hat›ra deposunda yeni alanlar. Geçti¤imiz
y›l yay›mlanan bir araﬂt›rmas›nda, Yale'den
Dr. Robert Duman'›n laboratuvar›ndaki bir
grup farenin beyin yap›lar›nda antidepresana
ba¤l› yap›sal de¤iﬂiklikler belirlendi.
Antidepresiflerini düzenli olarak ve en az 2-4
hafta süre ile "kullanm›ﬂ" olan farelerde,
depresyon ve ruhsal travma sonucu oluﬂmuﬂ
hücre y›k›m› tersine dönüyor. Hücre ölümü
yavaﬂlamakla kalm›yor; yeni hücre oluﬂumu
mümkün oluyor. Hücre say›s›ndaki art›ﬂ, ya da
yenilenme, (zira her hücre art›ﬂ› mutlaka iyi
bir de¤iﬂiklik olmak zorunda de¤il) yüzde
ellilere ulaﬂabiliyor (EKT eﬂde¤eri ECS ile bu
oran daha da yüksek; antipsikotiklerde ise
böyle bir hücre yenileyici etki yok).
Depresyon ve ruhsal travma zaten hücre
y›k›m›na yol açan ve kendisi tahrip edici etki
gösteren sorunlar olarak tan›mland›¤›nda,
antidepresif bir etkinin de bu hücre y›k›m›n›
azalt›c› etki göstermesi beklenir. Hücre
y›k›m›n›n en yo¤un oldu¤u bilinen bölgelerin
baﬂ›nda ise kal›c› bilgi (isterseniz, “hat›ra”
diyelim) depolamas›ndan sorumlu hipokampus
ve yak›n komﬂular› gelmekte. Farelerde
antidepresif kullan›m› sonucunda gözlenen
yeni hücre oluﬂumu (nörogenez) da bu
bölgede belirginleﬂmektedir.
Hücreler durmuyor. Yeni beyin hücresi
do¤umunun ebeli¤ini yapan antidepresiflerin,
bellekte oluﬂturdu¤u bu yeni kapasitenin
klinik bir anlam› olabilir mi? Antidepresifler
hipokampusta depolanan eski travmatik
yaﬂant›lar›n silinip gitmesini sa¤layamasalar
bile, yeni yaﬂant›lar›n kaydedilebilece¤i, yeni
ö¤renilenlerin eskiler karﬂ›s›nda ço¤unlu¤a
geçmesine f›rsat sa¤layan bir hücresel ortam
sa¤l›yorlar.
Bireye kalan ödev, bu yeni dönemdeki
yaﬂant›lar›n eski travmatik dönemin
tekrar›ndan ibaret olmamas›. Psikoterapi bu
ödevin düzgün yap›lmas›nda bireye yard›mc›
bir araç olarak antidepresiflerin iﬂini
tamaml›yor.
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TÜRK‹YE ‹NSAN
HAKLARI VAKFI’NDA
SEMPOZYUM
‹sveç K›z›l Haç›, Norveç Tabipler Birli¤i, Türk
Tabipleri Birli¤i ve Türkiye ‹nsan Haklar›
Vakf› iﬂbirli¤i ile “‹nsan Haklar› Yönünden
Travmatizasyon, Aﬂa¤›lanma, Kay›p ve Yas”
baﬂl›kl› sempozyum 20-21 Mart 2004
tarihlerinde ‹stanbul’da yap›ld›.
Psikiyatr Dr. Sverre Varvin, Dr. ﬁahika
Yüksel, Dr. Birgit Lie, Dr. Kerstin Eiserman,
Dr. Cem Kaptano¤lu, Jan Helge Solbakk, Dr.
Do¤an ﬁahin ve Hukukçu Dr. Turgut
Tarhanl›’n›n sunumlar› yan›s›ra “‹nsan Hakk›
‹hlali Olarak Cinsel Sald›r›” , “Tedavi
Çal›ﬂmas› ve Grup Dinamiklerinde Kay›p ve
Yas”, “Yal›t›ma Odakl› Hapsedilme ve
Kay›plar” baﬂl›kl› çal›ﬂma gruplar› yap›ld›.
Türkiye'de ruh sa¤l›¤› ile ilgili psikiyatri,
psikoloji, çocuk psikiyatrisi ve benzer
bilimsel toplant›larda ruhsal travmalar ve yol
açt›¤› zararlar üzerinde çal›ﬂmalar ve
sunumlar yap›lmas›, ruhsal travma
konusunda meslek gruplar›n›n duyarl›l›¤›n›n
art›r›lmas› yönünde çal›ﬂ›lmas›, toplant›ya
kat›lanlar›n üzerinde anlaﬂt›¤› bir konu oldu.

ULUSAL PS‹K‹YATR‹
Ö⁄RENC‹ KONGRES‹
11-13 MART 2004’DE
YAPILDI
Atatürk Üniversitesi Rektörlü¤ü, ayn›
üniversitenin T›p Fakültesi Dekanl›¤› ve
Psikiyatri Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤›
taraf›ndan desteklenen, Atatürk Üniversitesi
T›p Fakültesi Bilimsel Araﬂt›rma Toplulu¤u
(ATABAT)’nun düzenledi¤i Ulusal Psikiyatri
Ö¤renci Kongresi 11-13 Mart 2004’de yap›ld›.
Her y›l farkl› bir t›p dal›nda düzenlenen
ö¤renci kongresinin bu y›l psikiyatri odakl›
olmas›na karar verilmiﬂ ve
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Osmangazi Üniversitesi,
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Yüzüncü Y›l
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, F›rat
Üniversitesi T›p Fakültelerinden ö¤rencilerin
yapt›klar› çal›ﬂmalar› sundu¤u Kongreye
katk›da bulunanlar aras›nda Türkiye
Psikiyatri Derne¤i de vard›. TPD üyesi
meslektaﬂlar›m›z (Dr. Mustafa Sercan, Dr.
‹smet K›rp›nar, Dr. Yank› Yazgan, Dr. Alp
Üçok, Dr. Ali Çayköylü, Dr. Nazan Ayd›n)
Kongreye konuﬂmac› ya da oturum yöneticisi
olarak kat›ld›lar.

Psikiyatri e¤itiminde farkl›
bak›ﬂ ve deneyimler
Doç. Dr. Levent Küey
Dünya Psikiyatri Birli¤i Güney Avrupa Bölge Temsilcisi

G

eçti¤imiz Ekim ay›nda, Antalya’da
yap›lan 39. Ulusal Psikiyatri
Kongresi’nin ilk gününde Dünya
Psikiyatri Birli¤i’nin destekledi¤i bir
sempozyum düzenlendi: Psikiyatri
E¤itiminde Farkl› Görüﬂ ve Perspektifler.
Dünya Psikiyatri Birli¤i (DPB) Güney
Avrupa Bölge Temsilcisi (WPA, World
Psychiatric Association Southern Europe
Zonal Representative) taraf›ndan Türk
Tabipleri Birli¤i, (TTB) Türkiye Psikiyatri
Derne¤i (TPD), Avrupa Psikiyatristleri
Birli¤i (APB; Association of European
Psychiatrists; AEP), Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i Psikiyatri Seksiyonu (ATUB; Union
Européenne Médicins Spécialistes UEMS
Section of Psychiatry) ve Avrupa Psikiyatri
Asistanlar› Federasyonu (APAF; European
Federation of Psychiatric Trainees; EFPT)
iﬂbirli¤i ile düzenlenen bu sempozyumda
on iki sunum gerçekleﬂtirildi.
Uluslararas› örgütlerin ve psikiyatri
e¤itimi konusunda farkl› deneyimleri
olan uzmanlar›n görüﬂleri ikiﬂer saatlik
üç oturumda tart›ﬂ›ld›. Türkiye de dahil
olmak üzere, baz› Avrupa ülkelerinde,
psikiyatri e¤itimi için ulusal müfredat
oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n h›z kazand›¤›
bir dönemde yap›lan bu tart›ﬂmalar
kat›lanlarca çok verimli bulundu.
Psikiyatri e¤itiminin, dünyan›n de¤iﬂik
bölgelerindeki gerçeklikleri ve
farkl›l›klar› da dikkate alan bir
yaklaﬂ›mla geliﬂtirilmesi düﬂüncesi bir
kez daha vurguland›.
Levent Küey (DPB, Güney Avrupa
Bölge Temsilcisi) Juan E. Mezzich (DPB,
Baﬂkan Yard›mc›s›), Raﬂit Tükel (Türk
Nöropsikiyatri Derne¤i - TND - Baﬂkan›), ve
Savaﬂ Kültür’ün (TPD Baﬂkan›) oturum
baﬂkanl›klar›n› yürüttü¤ü bu sempozyumda
kat›l›mc›lar›n, psikiyatri e¤itiminin
niteli¤inin yükseltilmesinin, sonuçta,
hastalar›m›za daha nitelikli bir
psikiyatrik hizmet sunulmas›n›
sa¤layaca¤› yönündeki katk›lar›
tart›ﬂmay› zenginleﬂtirdi.

‹lk oturum Juan E. Mezzich’in, Dünya
Psikiyatri Birli¤i Genç Psikiyatrlar›n
Mesleki Geliﬂimini Yayg›nlaﬂt›rma
Program›’n›n (WPA Institutional Program
to Promote the Professional Development of
Young Psychiatrists) amaçlar›n› ve
uygulamalar›n› tan›tt›¤› sunum ile
baﬂlad›; meslek örgütlerinin bu konuya
gösterece¤i ilginin psikiyatrinin
gelece¤ini biçimlendirmedeki önemi
vurguland›. Mario Maj (APB Baﬂkan›; DPB
YK üyesi ve Yay›nlar Sekreteri), Sürekli T›p
E¤itiminin (STE; Continuing Medical
Education, CME) psikiyatrideki önemine
de¤indikten sonra, APB’nin STE
Kurslar›n› ayr›nt›lar›yla tan›tt›; bu
kurslar›n halen, Avrupa’daki 21 meslek
örgütüyle iﬂbirli¤i içinde yürütüldü¤ünü
belirtti. Maj, ayr›ca, ATUB/DSÖ/DPB/
APB’nin, Avrupa’daki STE
kredilendirme iﬂlemlerini düzenlemeye
yönelik ortak etkinli¤ini tan›tt›. Levent
Küey, DPB’nin 2002 y›l›nda yay›nlad›¤›,
Psikiyatri için Çekirdek E¤itim
Müfredat›’n›n amaçlar›n›, temel
özelliklerini ve geliﬂtirilme sürecini
aç›klad›. Anne Lindhardt (ATUB Psikiyatri
Seksiyonu Baﬂkan›) ise, ATUB’un yap›s› ve
tarihçesini anlatt›ktan sonra, ATUB’un
psikiyatri e¤itimine iliﬂkin temel
görüﬂlerini aktard›. Birinci oturumun
sonunda, tart›ﬂmac› M. Orhan Öztürk
(TPD Kurucu Baﬂkan›) sunumlar›n çok
yararl› oldu¤unu belirttikten sonra,
Türkiye’deki psikiyatri e¤itimi veren
merkezler aras›ndaki eﬂitsizliklerin
azalt›lmas› gere¤ini; bu merkezlerin,
e¤itim görenler ve e¤iticiler aras›nda
iﬂbirliklerini geliﬂtirmeleri gere¤ini ve
psikiyatri e¤itimi içinde psikoterapi
e¤itiminin önemini vurgulad›.
‹kinci oturum, Marianne Kastrup’un
(DPB, Kuzey Avrupa Bölge Temsilcisi),
Psikiyatri e¤itimini kültürel de¤iﬂkenler
aç›s›ndan ele ald›¤› sunumuyla baﬂlad›;
konuﬂmac› kültüre duyarl› bir
müfredat›n içeri¤ini ve nas›l
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TÜRK‹YE'DE VE
DÜNYADA PS‹K‹YATR‹K
H‹ZMETLER‹N TIBB‹,
HUKUK‹ VE SOSYAL
BOYUTLARI

Sempozyum konuﬂmac›lar› (soldan sa¤a), Defne Eraslan Turhan, Petr Smolik, Dominique Mathis,
Levent Küey, Juan E. Mezzich, Valery Krasnov, Anne Lindhardt, Marianne Kastrup, Raﬂit Tükel,
Hamdullah Ayd›n, ‹skender Sayek, Savaﬂ Kültür, ve foto¤rafta bulunamayan Mario Maj ve M.
Orhan Öztürk

uygulanabilece¤ini tart›ﬂmaya açt›. Valery
Krasnov (DPB, Do¤u Avrupa Bölge
Temsilcisi)Do¤u Avrupa ülkelerindeki
psikiyatri e¤itimini tan›tt› ve bu
ülkelerdeki birçok süreç için geçerli
oldu¤u gibi, psikiyatri e¤itiminin de bir
geçiﬂ dönemi geçirdi¤ini belirtti. Petr
Smolik (DPB, Orta Avrupa Bölge Temsilcisi)
Orta Avrupa ülkelerinde psikiyatri
e¤itminin yo¤un bir geliﬂme süreci içinde
oldu¤unu ve yeni program ve kurallar›n
yerleﬂmekte oldu¤unu belirtti. E¤itim
görenlerin soruna bak›ﬂ aç›s›n› ise,
Dominique Mathis (APAF, önceki baﬂkan›)
tart›ﬂmaya açt›. Psikiyatri e¤itiminin
Avrupa düzeyinde geliﬂtirilmesi
amac›yla APAF’›n yay›nlad›¤› temel
ilkeleri aç›klad›. Bu ikinci oturumun
sonunda, tart›ﬂmac› olan Türkiye
Psikiyatri E¤itimi ve Müfredat› Komisyonu
Baﬂkan› Hamdullah Ayd›n e¤itim
müfredatlar›n›n geliﬂtirilmesinde ulusal
ve uluslararas› mesleki kuruluﬂlar›n
iﬂbirliklerinin önemini vurgulad›.
Son oturum TTB E¤itim ve STE/Sürekli
Profesyonel Geliﬂim (SPG) Akreditasyon
Komitesi Baﬂkan› ‹skender Sayek’in
sunumuyla baﬂlad›. Ayn› zamanda, HÜ
T›p Fakültesi Dekan› ve ATUB’nde bir
önceki dönem TTB temsilcisi de olan Sayek,
TTB’nin 1994 y›l›nda baﬂlayan STE
kredilendirme çal›ﬂmalar›n›n k›sa
tarihçesini anlatt›; Türkiye’de, psikiyatri
alan›ndaki STE/SPG çal›ﬂmalar›
konusunda ayr›nt›l› bilgi sundu. Raﬂit
Tükel (TPD Psikiyatri E¤itimi Bilimsel
Çal›ﬂma Birimi ve TND Baﬂkan›) yak›nda
TPD taraf›ndan iﬂlerlik kazand›r›lacak

olan Psikiyatri Yeterlik Kurulu’nun
kuruluﬂ sürecini aç›klad›. Hamdullah
Ayd›n, yeni kurulmuﬂ olan komisyonun
baﬂkan› olarak, haz›rlanmakta olan
psikiyatri e¤itimi müfredat›n›n temel ilke
ve ölçütlerini tan›tt›. Defne Turhan, (APAF
baﬂkan yard›mc›s› ve TPD Psikiyatri
Asistanlar› temsilcisi) Türkiye’deki
psikiyatri e¤itimini, asistanlar›n bak›ﬂ
aç›s›ndan ele ald› ve psikiyatri e¤itimi ve
hizmet standartlar›n›n büyük bir
s›çraman›n eﬂi¤inde oldu¤unu belirtti.
Sempozyumun son tart›ﬂmac›s› Anne
Lindhardt tüm sunumlarda ele al›nan
temel kavramlar› özetledi ve psikiyatri
e¤itimi programlar›nda toplum
psikiyatrisi yaklaﬂ›mlar›n›n ve
psikoterapi e¤itiminin önemini
vurgulad›.
Son tart›ﬂma bölümünde, kat›l›mc›lar
“e¤itimde deneyimli asistanlar›n rolü ve
önemi”, “e¤itim merkezleri aras›ndaki
eﬂitsizlikler ve bunun giderilmesinde
merkezler aras› rotasyonlar›n gere¤i”,
“asistanlar için psikoterapi e¤itiminin
finansal güçlükleri”, “psikiyatr›n kültürel
duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas› gere¤i”
konular› üzerinde durdular. Sempozyum
oturum baﬂkanlar›, psikiyatri e¤itiminde,
mezuniyet öncesi t›p e¤itimi, psikiyatri
uzmanl›k e¤itimi ve sürekli t›p e¤itimi
aﬂamalar›n›n bir bütünlük içinde ele
al›nmas› gere¤inin alt›n› çizdiler ve
psikiyatrlar›n daha yüksek bilimsel, etik
ve insanc›l standartlarda
yetiﬂebilmelerinde psikiyatri e¤itiminin
kalitesinin yükseltilmesinin pay›n›
vurgulayarak sempozyumu kapatt›lar.

ﬁizofreni Dostlar› Derne¤i ve Uluslararas›
Zihinsel Özürlü Haklar› Derne¤i (Mental
Disability Rights International -MDRI)
iﬂbirli¤i ile “Türkiye'de Ve Dünyada
Psikiyatrik Hizmetlerin T›bbi, Hukuki Ve
Sosyal Boyutlar›” baﬂl›kl› sempozyum 29
ﬁubat 2004 günü yap›ld›. MDRI temsilcileri
28 ﬁubat 2004 günü hasta ve hasta
yak›nlar›yla bir çal›ﬂma grubu yaparak haklar
konusunda bilgi ve rehabilitasyon
çal›ﬂmalar›ndan örnekler vermiﬂlerdir.
Sempozyumla, psikiyatride hasta haklar› ve
mevcut psikiyatri sistemi tart›ﬂmas›n›
gündeme getirmek, bu konuda bir
hareketlilik baﬂlatabilmek amaçlanm›ﬂ,
Türkiye'deki psikiyatrik hizmetlerin durumu,
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, sorunlar›n kaynaklar›
ve çözüm önerileri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Konu,
Türkiye'de mevcut t›bbi, hukuki ve sosyal
koﬂullar aç›s›ndan ele al›nm›ﬂt›r.
Sempozyum’da MDRI yan›nda ‹stanbul Tabip
Odas›, Türkiye Psikiyatri Derne¤i, Hasta ve
Hasta Yak›nlar› Derne¤i ve ﬁizofreni Dostlar›
Derne¤i de Türkiye'deki durumu özetleyerek
görüﬂ ve önerilerini sunmuﬂlard›r.
Toplant›da yer alan konuﬂmac›lar ﬂunlard›:
Prof. Dr. ﬁebnem Korur Fincanc› (‹stanbul
Tabip Odas› Genel Sekreteri). Eric Rosenthal
(MDRI Kurucusu ve Baﬂkan›, Avukat,
Uluslararas› ‹nsan Haklar› Uzman›), Laurie
Ahern (MDRI Baﬂkan Yard›mc›s›, Psikiyatride
Hasta Haklar› Aktivisti), Dea Pallaska (MDRI
Kosova Birimi Direktörü), Elizabeth Bauer
(MDRI Yönetim Kurulu Üyesi, Michigan
Eyaleti E¤itim Kurulu Üyesi), Abe Rafi (MDRI
Program Asistan›), Doç. Dr. Mustafa Sercan
(TPD Genel Baﬂkan Yard›mc›s›), Doç. Dr.
Gökhan Oral (Adli T›p Uzman›, Adli T›p
Kurumu 4. ‹htisas Kurulu Baﬂkan›), Av. Tunç
Demircan (Hasta ve Hasta Yak›n› Haklar›
Derne¤i YK üyesi), Aysel Do¤an (ﬁizofreni
Dostlar› Derne¤i 2. Baﬂkan›).
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Bilimsel Çal›ﬂma Birimlerinden Haberler...
Duygudurum Bozukluklar› Bilimsel Çal›ﬂma Birimi
Doç. Dr. E. Timuçin Oral
TPD, Duygudurum Bozukluklar› BÇB Koordinatörü

ilindi¤i gibi TPD Duygudurum
Bozukluklar› Bilimsel Çal›ﬂma Birimi
olarak uzun bir süreden beri iki temel
alanda çal›ﬂmalar›m›z› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ
bulunmaktay›z. Bunlardan ilki
“Duygudurum Bozukluklar› Sa¤alt›m
K›lavuzlar›” oluﬂturulmas›yd›. Prof. Dr.
Simavi Vahip ve Prof. Dr. Olcay Yaz›c›
editörlü¤ünde yay›nlanan ve TPD’nin de
ilk yay›n› olma özelli¤ini taﬂ›yan “‹ki Uçlu
Bozukluk Sa¤alt›m K›lavuzu” geçen y›l
üyelerimize ücretsiz olarak da¤›t›lm›ﬂt›.
Yine geçen y›ldan beri haz›rl›k çal›ﬂmalar›
sürmekte olan “Depresyon Sa¤alt›m
K›lavuzu”nun bas›lmas› ise bu y›l içinde
gerçekleﬂtirilecektir. Duygudurum
Bozukluklar› Bilimsel Çal›ﬂma Birimi
olarak önemle üzerinde durdu¤umuz
ikinci konu da Türkiye’deki üniversite ve
e¤itim hastanelerimizde oluﬂturulan 20
kadar duygudurum biriminin ayn› tarzda
hasta izleyebilmesi için ortak
kullan›labilecek standart bir hasta izleme
formu ve bilgisayar program› oluﬂturma
çabas›yd›. Doç. Dr. Ayﬂegül Özerdem ve
Prof. Dr. Olcay Yaz›c› taraf›ndan
geliﬂtirilen ve ilk pilot uygulama
çal›ﬂmalar› Bak›rköy Raﬂit Tahsin
Duygudurum Merkezinde yap›larak son
ﬂekli verilen form halen 5 ayr›
üniversitenin duygudurum bozuklu¤u
ayakta tedavi ünitesinde kullan›lmaktad›r.
Bu y›l Bahar Sempozyumlar›nda verilecek
e¤itimden sonra da ülkemizdeki tüm

B

merkezlerde kullan›lacakt›r.
Bilgisayar Program›m›z ise
önümüzdeki aydan itibaren
kullan›lmaya haz›r hale gelmiﬂ
olacakt›r. Formun ve bilgisayar
program›n›n sahibi TPD’dir ve
kullan›m› derne¤imizin izniyle
gerçekleﬂecektir.
Bu formlar›n ve bilgisayar
program›n›n geliﬂtirilmesi hem
hastalar›m›z›n tüm ülkede ayn›
standartlarla izlenebilmesine
olanak sa¤layacak hem de ortak
ulusal çal›ﬂmalara zemin
oluﬂturacakt›r. Nitekim,
Doç.Dr.Ayﬂegül Özerdem’in
koordinatörlü¤ünde ulusal kay›t
ve izleme çal›ﬂmas›n›n ilk
ad›mlar› at›lm›ﬂt›r. Bu y›l 5-10
Mart tarihleri aras›nda MeksikaCancun’da gerçekleﬂen ISAD (International
Society for Affective Disorders) kongresinde
kay›t sistemimiz hem sözel hem de poster
bildiri biçiminde Doç.Dr.Ayﬂegül Özerdem
taraf›ndan sunulmuﬂ ve en iyi poster
ödülünü alm›ﬂt›r. Bildirilerde yer alan
isimlerin alt›nda "SK‹P-TÜRK (Standardize
Kay›t ve ‹zleme Program›-Türkiye) - Mood
Disorders Study Group, Psychiatric
Association of Turkey" ad› yer alm›ﬂ,
böylece de, duygudurum bozukluklar›
grubu ve TPD bir uluslararas› ödül
kazanm›ﬂt›r. Duygudurum Bozukluklar›
Bilimsel çal›ﬂma Biriminin
Koordinatörlü¤ünü yürüttü¤üm son 3 y›lda
bütün bu baﬂar›l› çal›ﬂmalara imza atan
de¤erli meslekdaﬂlar›m› sizler ad›na
kutlamak istiyorum: SK‹P-Türk projesinin
hayata geçirilmesinde büyük eme¤i olan
Doç. Dr. Ayﬂegül Özerdem’e, fikir anas› ve
baﬂtan sona destekçisi olan Prof. Dr. Zeliha
Tunca'ya, formlar›n oluﬂturulma sürecinde
bilgisi, eme¤i ve yarat›c›l›¤› için Prof. Dr.
Olcay Yaz›c›'ya, tüm tart›ﬂmalarda en
önemli katk›lar› yapan sa¤alt›m
k›lavuzlar›m›z›n editörü Prof. Dr. Simavi
Vahip’e, projelerin tamam›nda eleﬂtiri,
uygulama ve geri bildirimleriyle katk› veren
Duygudurum Bozukluklar› Bilimsel
Çal›ﬂma Birimi’nin bütün üyelerine ve yine
hepsinde baﬂ›ndan sonuna deste¤iyle
arkam›zda olan Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Merkez Yönetim Kurulunun de¤erli
üyelerine teﬂekkürlerimi sunuyorum.

Psikiyatrik Araﬂt›rmalar
Bilimsel Çal›ﬂma Birimi
Doç. Dr. Hasan Herken
TPD Psikiyatrik Araﬂt›rmalar Bilimsel
Çal›ﬂma Birimi (PAÇB) Koordinatörü.
sikiyatrik Araﬂt›rmalar Bilimsel
Çal›ﬂma Birimi (PAÇB), psikiyatri
alan›nda çal›ﬂan bilim insanlar›n›n
araﬂt›rma planlama, yapma, yazma ve
yay›nlatma aﬂamas›ndaki zorluklar›n› aﬂma
konusunda deneyim paylaﬂmayard›mlaﬂma amac›na hizmet etmeyi
kendisine görev kabul etmektedir. PAÇB
Bahar Sempozyumlar› baﬂta olmak üzere
Türkiye Psikiyatri Derne¤i’nin deste¤inde
gerçekleﬂtirilen toplant›larda etkinliklerini
gerçekleﬂtirmektedir. Psikiyatrik
araﬂt›rmalar çal›ﬂma biriminin ilk ve kurucu
koordinatörü Doç. Dr. Timuçin Oral’›n
yard›m ve katk›lar› ile oluﬂturulan 70 kiﬂilik
aktif bir e-posta grubu bulunmaktad›r. Tüm
kararlar bu etkileﬂimli grupta al›nmaya
gayret edilmektedir. Birimimiz,
etkinliklerinin tamam›n› kayda geçirmeyi,
aktivitelerinin sadece toplant›lara
kat›lanlarla s›n›rl› kalmamas› için Türkiye
Psikiyatri Derne¤inin birimlere tahsis etti¤i
web sayfas›nda yay›nlamay›
planlamaktad›r. Önümüzdeki iki y›ll›k
süreçte yapmak istediklerimiz ﬂunlard›r:
-Psikiyatride proje yapmak, burs almak
konusunda tecrübeli çal›ﬂmac›lar›n
deneyimlerinden faydalanmak üzere bir
seri çal›ﬂma grubu ve panel vb. etkinlikler
düzenlemek.
-Psikiyatride proje yazmak, araﬂt›rma
yapmak, makale yazmak ve yay›nlatmak
konular›n›n ele al›nd›¤› toplant›lar
düzenleyerek ve bunlardan faydalanarak
Türkiye Psikiyatri Derne¤i taraf›ndan
bas›lacak bir k›lavuz haz›rlamak.
- Bu etkinlikleri web sayfas›nda
yay›nlamak (Bu konuda görev ve
sorumluluk alan Dr. Alp Karaosmano¤lu ve
Dr. Ömer Geçici’ye teﬂekkür ederim.)
Bu amaçlar çerçevesinde önümüzdeki
Bahar Sempozyumlar›, Ulusal Kongre ve
Anadolu Psikiyatri Günleri’nde toplant›,
panel ve kurslar önerilmiﬂtir. Hedefimiz bu
tür etkinlikleri mümkün olan en çok
kat›l›mla ve bir defal›¤›na de¤il y›llar içine
yayarak ve bu konularda deneyimli tüm
meslektaﬂlar›m›z› davet ederek yapmak ve
araﬂt›rma yapma ve yay›nlatma konular›n›
sürekli gündemde ve canl› tutmakt›r.
Tüm meslektaﬂlar›m›z›n öneri, teklif ve
eleﬂtirilerini bekliyoruz.

P
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Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Gaziantep ﬁubesi kuruldu

Duyuru
PS‹K‹YATR‹DE YETERL‹K KURULU ÇALIﬁMALARI
De¤erli Meslektaﬂlar›m›z,
8 Kas›m 2003 tarihindeki Türkiye
Psikiyatri Derne¤i (TPD) Genel
Kurulu’nda, TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu
‹ç Yönergesi kabul edilmiﬂtir. Bu
yönerge uyar›nca ayn› Genel Kurul'da
TPD Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu
(GYYK) üyeliklerine
Prof. Dr. Ercan Abay, Prof. Dr.
Hamdullah Ayd›n, Prof. Dr. Engin Eker,
Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete, Prof. Dr.
Musa Tosun, Prof. Dr. Zeliha Tunca, Prof.
Dr. Raﬂit Tükel ve Prof. Dr. Aylin
Uluﬂahin seçilmiﬂlerdir.
TPD GYYK'n›n 17.1.2004 tarihinde
yapt›¤› toplant›da, Yeterlik Kurulu ‹ç
Yönergesi’nin Geçici Madde 3a bendinde
tan›mland›¤› üzere, üniversite ya da
e¤itim hastanelerinde görev yapan
Doçentler, Profesörler, ﬁefler ve ﬁef
Yard›mc›lar›n›n s›nava tabi tutulmaks›z›n
Yeterlik Belgesi alabilmeleri için gerekli
koﬂullar belirlenmiﬂtir. Baﬂvuru koﬂullar›
aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
1. Index Medicus'da yer alan uluslararas›
hakemli dergilerdeki yay›nlar 2puan,
yurtiçi hakemli dergilerdeki yay›nlar 1
puan say›lmak üzere, son 10y›lda
toplam 10 puanl›k yay›n yapm›ﬂ
olmak;
2. Son 5 y›lda aﬂa¤›da tan›mlanan
bilimsel toplant›lara kat›larak toplam
75STE/CME kredisi toplam›ﬂ olmak:
(a) TTB’nin kredilendirdi¤i ulusal
bilimsel toplant›lar,
3. GYYK taraf›ndan geçerlili¤i kabul
edilen bir uluslararas› kredilendirme
kuruluﬂunun kredilendirdi¤i
uluslararas› bilimsel toplant›lar.
Baﬂvuru için gerekli belgeler ise
ﬂunlard›r:
1. Özgeçmiﬂ,
2. ‹ki foto¤raf,
3. Nüfus cüzdan› örne¤i,

4. Son 10 y›lda ulusal ya da uluslararas›
hakemli dergilerde
yay›mlanm›ﬂeserlerin listesi,
5. Son 5 y›lda kat›ld›¤› kredilendirilmiﬂ
ulusal ve uluslararas› bilimsel
toplant›lar›n listesi ve toplant›lardan
ald›¤› STE kredilerini ya datoplant›lara
kat›ld›¤›n› gösterir belgeler,
6. Doçentlik ya da Profesörlük belgesi ya
da ﬁef ya da ﬁef Yard›mc›s› olarak
çal›ﬂt›¤›n› gösterir belge.
Baﬂvuru için adaylardan ayr›ca TPD’nin
T.C. Ziraat Bankas› Tunal› Hilmi ﬁubesi
615243 nolu hesab›na 50 milyon T.L.
yat›rmalar› istenmektedir. Baﬂvurular,
TPD Genel Merkezine yap›lmal›d›r.
Yeterlik Kurulu ‹ç Yönergesi’nin Geçici
Madde 3a bendine göre, s›navs›z Yeterlik
Belgesi almak için son baﬂvuru tarihi,
yönergenin kabul edildi¤i tarihten iki y›l
sonras› olan 8 Kas›m 2005 olarak
belirlenmiﬂtir.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i ﬂubelerine 23.01.2004
tarihi itibariyle Gaziantep ﬁubesi de eklendi. Önceleri Elaz›¤ ﬂubesi alt›nda dernek faaliyetlerine kat›lan
Gaziantep ve ﬁanl›urfa illerindeki psikiyatristler, artan say›, bölgedeki ulaﬂ›m zorluklar› gibi nedenlerle
oluﬂturulacak Gaziantep ﬁubesi bünyesinde birleﬂme karar› alm›ﬂlard›. Ayr›ca Osmaniye, Kahramanmaraﬂ, Kilis, Ad›yaman illerindeki hekimlerin de kat›l›m› planlanm›ﬂt›. Bölgede bulunan yaklaﬂ›k 40 kadar üye potansiyeli olan ﬂube ile TPD’ye yeni üyeler
kazand›r›lmas› da amaçlanm›ﬂt›. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri’nin 19-22 May›s 2004’de Gaziantep’de
yap›lacak olmas› da bölgede faaliyet gösteren bir
ﬂubenin gereklili¤ini düﬂündürten nedenlerdendi.
Bölgedeki Psikiyatristler Türkiye Psikiyatri Derne¤i
5. Ola¤an Genel Kurulu’na baﬂvuruda bulunarak ﬂube kurulabilmesi için karar talebinde bulundu. Oy
birli¤i ile TPD genel kurulu ﬂubenin kuruluﬂunu kararlaﬂt›rd›. Ard›ndan TPD MYK yukar›da belirtilen
gerekçeler do¤rultusunda Gaziantep ﬁubesi’nin kuruluﬂu için, Doç. Dr. Haluk A. Savaﬂ, Doç. Dr. Hamdi Tutkun, Doç. Dr. Hasan Herken, Doç. Dr. S. Salih
Zoro¤lu ve Dr. Mehmet Yumru’yu yetkilendirdi. Yetkilendirme sonras› Gaziantep ﬁubesi 23.01.2004
tarihinde resmi kuruluﬂ iﬂlemlerini tamamlam›ﬂ
olup, 24.01.2004 tarihinde gerçekleﬂtirilen ilk toplant›s›nda geçici yönetim kurulunu oluﬂturmuﬂtur.
Geçici Yönetim Kurulu’nda ﬂu isimler yer alm›ﬂt›r.
Baﬂkan: Doç. Dr. Haluk A. Savaﬂ
Baﬂkan Yard›mc›s›: Doç. Dr. Hamdi Tutkun
Genel Sekreter: Doç. Dr. Hasan Herken
Sayman: Dr Mehmet Yumru
Sayman Yard›mc›s›: Doç. Dr. S. Salih Zoro¤lu

Birinci TPD Yeterlik Genel Kurulu 28
Eylül- 3 Ekim 2004 tarihleri aras›nda
Kuﬂadas›'nda gerçekleﬂtirilecek olan 40.
Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde
yap›lacakt›r. 1 Eylül 2004 tarihine
kadar baﬂvuruda bulunan
meslektaﬂlar›m›zdan, GYYK taraf›ndan
yap›lan de¤erlendirme sonucunda
Yeterlik Belgesi alma koﬂullar›n›
karﬂ›layanlar, TPD Yeterlik Genel
Kurulu'na üye s›fat›yla davet edilecektir.
Genel Kurul sonras›nda, baﬂvurular, yeni
seçilecek Yeterlik Yürütme Kurulu
taraf›ndan de¤erlendirilecektir.

Geçici Yönetim Kurulu Baﬂkan› Doç. Dr. Haluk A.
Savaﬂ Gaziantep ﬁubesinin hedeflerini ﬂu ﬂekilde
özetlemektedir;

Yukar›da belirtilen koﬂullar› sa¤layan
meslektaﬂlar›m›z›n baﬂvurular›n›
bekliyoruz.

5. Ulusal düzeydeki organizasyonlarda Güneydo¤u’daki psikiyatristlerin sorumluluk ve etkinliklerinin art›r›lmas›.

Sayg›lar›m›zla.

TPD Geçici Yeterlik Yürütme Kurulu

1. Mesleki dayan›ﬂmay› art›rmak, bu çerçevede
bölgede her psikiyatri hekimini TPD üyesi yapmak,
2. Toplumun psikiyatri konusunda bilgilendirilmesi
ve önyarg›l› tutumlar›n aﬂ›lmas›,
3. Mesleki s›n›rlar›n ihlali konusunda meslek içi ve
meslekler aras› ( psikologlar vs.) görev üstlenmek ve müdahale etmek,
4. Bölgedeki psikiyatristlerin sürekli e¤itimi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi, ayr›ca bölge üniversitelerindeki psikiyatri birimleri aras›nda ortak
e¤itim programlar›n›n oluﬂturulmas› ve bilgi de¤iﬂiminin sa¤lanmas›,

Bu hedefler do¤rultusunda kuruluﬂ iﬂlemlerini
tamamlayan TPD Gaziantep ﬁubesi mesleki etkinlik
anlam›nda ilk olarak 19-22 May›s 2004 tarihleri
aras›nda 13. Anadolu Psikiyatri Günleri’ni Gaziantep
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri ABD ile birlikte
Gaziantep’de gerçekleﬂtirecektir. Bu büyük organizasyon TPD Gaziantep ﬁubesi için önemli bir
s›nav niteli¤i taﬂ›yacakt›r...

Dr. Mehmet Yumru
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14-18 Nisan 2004, 8. Bahar Sempozyumu.
Pine Beach Otel, Belek, Antalya. Baﬂvuru:
Bilimsel Sekreterya: Doç. Dr. Kültegin
Ögel ogelk@superonline.com.
Kay›t için: aysin@flaptour. com.tr

●

14-18 Nisan 2004, 12th AEP (Association of
European Psychiatrists) Congress, Cenevre,
‹sviçre.
aep12@kenes.com
www. kenes. com/aep 2004

●

●
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Berna Ulu¤

Bask›

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

●

20-24 Haziran 2004, CINP Congress, Paris.
www.cinp2004.com

●

21 Haziran-24 Temmuz 2004, 22nd Annual
Graduate Summer Institute of Epidemiology
and Biostatistics.
e-posta: akhan@jhsph.edu
www.jhsph.edu/summerepi

●

28 Eylül- 3 Ekim 2004, Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Hotel Sürmeli Efes, Kuﬂadas›,
‹zmir. Bilimsel Sekreterlik: Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri A.D.
Bornova ‹zmir, e-posta:
kongre2004@med.ege.edu.tr, Kay›t ve
konaklama için: flaptour@flaptour.com.tr

●

9-13 Ekim 2004, 17th ECNP Congress.
Stockholm, Sweden.
Baﬂvuru: Congress Holland BV, P.O. Box
302, 1000 AH Amstedam, The Netherlands

●

24-27 Ekim, 2004 - "XVIII World Congress of
World Association for Social Psychiatry".
Kobe, Japonya.
Organizasyon: The Japanese Society of Social
Psychiatry , Destekleyen: World Health
Organization (WHO),
e-posta: yonakane@net.nagasaki-u.ac.jp
www.congre.co.jp/18wasp

●

10-13 Kas›m 2004, Dünya Psikiyatri Birli¤i
Uluslararas› Kongresi-Psikiyatride
Tedaviler. Organizasyon: Pr. Mario Maj,
Institute of Psychiatry, University of Naples,
Largo Madonna Delle Grazie, I-80138, Italy
e-posta: majmario@tin.it
www.wpa2004florence.org

●

28 Haziran-3 Temmuz 2005, 8. Dünya
Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Viyana,
Avusturya. Bilimsel Sekreterya: Mondial
Congress Faulmanngasse 4, A-1040 Vienna,
Tel.: +43 1 58804 0, Fax.: +43 1 586 91 85,
e-posta: wfsbp2005@mondial.at
www.wfsbp-vienna2005.com/

●

14-19 May›s 2004, 18th Panhellenic
Congress of Psychiatry: History of
Psychiatry. Kos Adas›, Yunanistan.
Organizasyon: WPA Section on History of
Psychiatry, WPA Section on Humanities in
Psychiatry. Bilimsel Sekreterya: Dr. George
Christodoulou
gnchrist@compulink.gr,
diastasi@diastasitravel.gr

●

19-21 May›s 2004, 13. Anadolu Psikiyatri
Günleri, Gaziantep.
‹letiﬂim: www.13apg2004.org.tr
info@13apg2004.org.tr

●

24-26 May›s 2004, Cinsellik ve Cinsel
Tedaviler V. Ulusal Kongresi. "Farkl›
Yüzleriyle Cinsellik". The Marmara Otel,
‹stanbul
e-posta: info@interium.com.tr

●

26-28 May›s 2004, Society for Prevention
Research 12th Annual Meeting
Crossing Borders: Linking Prevention
Science, Policy, and Practice
Quebec City, Quebec, Kanada
e-posta: info@preventionresearch.org
www.preventionresearch.org

Yaz›ﬂma adresi

bayt ltd. ﬂti.
Tel. 0-312 431 30 62
Faks 0-312 431 36 02
E-posta: bayt@bayt.com.tr

24-26 Nisan 2004, Psikanalitik Bak›ﬂ:II:
Bireyin Tarihi Tarihin Psikanalizi. Lütfi
K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›,
‹stanbul. Baﬂvuru: e-posta:
arti@artiorganizasyon.com

10-12 Haziran 2004, 5. Ulusal Geropsikiyatri
Sempozyumu, Polat Renaissance Otel,
‹stanbul. Bilimsel Sekreterlik: Turan Ertan, eposta: turanertan@yahoo.com,
OrganizasyonSekreterli¤i: info@dilan.com.tr

13-15 May›s 2004, 3. Regional International
Society of Psychoneuroendocrinology
(ISPNE) Kongresi, Resort Dedeman,
Kapadokya, Nevﬂehir.
‹letiﬂim: Doç. Dr. Ertu¤rul Eﬂel
ertugrulesel@hotmail.com.

Mustafa Sercan
Can Cimilli
‹smet K›rp›nar
ﬁahika Yüksel
Cem Atbaﬂo¤lu

Tasar›m ve Uygulama

●

●

Yay›n Kurulu

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

16-17 Nisan 2004, The Third Annual
Pharmacogenetics in Psychiatry Meeting,
New York Mariott Marquis, New York.
‹letiﬂim: atruchan@nshs.edu
www.northshorelij.edu/education/pharm

3-5 Haziran 2004, XI. Ulusal Sosyal
Psikiyatri Kongresi Beden "Psyche'den
Soma'ya: Psikiyatri ‹çinde Bedeni
Düﬂünmek", Grand Zorlu Hotel, Trabzon.
iletiﬂim: Pegasusist-ACP Organizasyon
e-posta: acp@pegasusist.com ve
info@acporganizasyon.com

1-6 May›s 2004, Amerikan Psikiyatri Birli¤i
Y›ll›k Toplant›s›. New York, NY.
‘Psychotherapy and Psychopharmacology:
Dissolving the mind brain barrier’. Ayr›nt›l›
bilgi için: www.psych.org

Haluk Özbay
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü

●

●

Türkiye Psikiyatri Derne¤i ad›na sahibi

●

Organizasyon: International Society for
Addiction Medicine (ISAM), Destekleyen:
Finnish Psychiatric Society,
e-posta: hannu.alho@ktl.fi
www.paly.fi/isam2004.htm

2-5 Haziran 2004, "6th Annual Meeting of
the International Society for Addiction
Medicine". Helsinki, Finlandiya.

