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9. Bahar Sempozyumu:
Konuklar›, Kurslar›, Panelleri,
Etkileﬂimli Forumlar› ve Ödülleri ile
bir bilim ﬂenli¤i!
Türkiye Psikiyatri Derne¤i 40. Ulusal
Psikiyatri Kongresi Ödülleri
Psikiyatri ‹laçlar›n›n Kullan›m›
Hakk›nda TPD görüﬂü
TPD ve Uluslararas› Etkinlikler
Geçen Y›l Yitirdiklerimiz
TTB-UDKK-UYEK
I. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Çal›ﬂtay›
Bir Kitap Tan›t›m›
Psikiyatride Felsefe Antifelsefe
X. T›pta Uzmanl›k Kurultay›
Uluslararas› Kad›n Ruh Sa¤l›¤› Ortak
Karar Raporu
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Onuncu y›l coﬂkusu...
Psikiyatri toplulu¤umuzun ortak yap›t›; amaçlar›, kapsay›c›l›¤›,
etkinlikleri, hedefleri göz önüne al›nd›¤›nda “meslek birli¤i” niteli¤ine her
gün biraz daha yaklaﬂan derne¤imiz Türkiye Psikiyatri Derne¤i 10
yaﬂ›nda.
Hepimize kutlu olsun!..
10 y›l önce, 25 ﬁubat Cumartesi günü Ankara’da Merit Alt›nel otelinde
yap›lan, kurucu görevi üstlenmiﬂ dört derne¤in (Türk Nöropsikiyatri
Derne¤i, Türkiye Sinir ve Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, ‹zmir Psikiyatri Derne¤i
ve Psikiyatri Asistanlar› ve Uzmanlar› Derne¤i) düzenledi¤i toplant›da bu
derneklere Türkiye Psikiyatri Birli¤i kurulmas› yönünde çal›ﬂmalara
baﬂlama iﬂareti verilmiﬂti. Ülkemiz psikiyatri toplulu¤u uzun y›llar
da¤›n›k bir örgüt ortam›nda yaﬂad›ktan sonra tüm meslek toplulu¤unu
temsil edecek yeterlikte bir dernek kurmay›, yaﬂatmay›, geliﬂtirmeyi ve
olgunlaﬂt›rmay› baﬂarm›ﬂ durumda. Ülkenin tamam›nda örgütlü, psikiyatri
uzman ve asistanlar›n›n % 90’›n› üye kaydetmiﬂ, etik kurallar›
haz›rlayarak yürürlü¤e koymuﬂ, sa¤alt›m k›lavuzlar› ç›karm›ﬂ, düzenli
bülten ç›karan, s›k güncellenen bir web sitesi açm›ﬂ, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk
Tabipleri Birli¤i, Dünya Psikiyatri Birli¤i, Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i’nde temsil edilen ve etkin çal›ﬂan bir Türkiye Psikiyatri Derne¤i
oluﬂturmay› baﬂarm›ﬂ olan ülkemiz psikiyatri meslek toplulu¤unun
baﬂar›s›n› 2005 y›l› boyunca kutlayaca¤›z. Kutlu olsun!..
TPD’nin ilk on y›l›nda gücümüzü, böyle bir mesleki birli¤e duyulan
özlemden alm›ﬂt›k. ‹lk on y›lda yaﬂad›¤›m›z yenilenme duygusu, ve
baﬂarm›ﬂ olman›n coﬂkusu birlikte art›rd› h›z›m›z› ve ivmemizi. ‹kinci on
y›lda da daha iyiye, daha ileriye gitmenin, mesle¤imizi daha yükse¤e
ç›karman›n gereksindi¤i gücü meslektaﬂlar›m›z›n coﬂkusundan,
katk›s›ndan, kat›l›m›ndan alaca¤›z.
‹lk on y›l›n coﬂkusu, tüm bir gelecek için umudumuzu ateﬂlemektedir.
Kutlu olsun!..

Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Merkez Yönetim Kurulu
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IX. BAHAR SEMPOZYUMU: KONUKLARI, KURSLARI, PANELLER‹,
ETK‹LEﬁ‹ML‹ FORUMLARI, ÖDÜLLER‹ ‹LE B‹R B‹L‹M ﬁENL‹⁄‹!
Konuk Konuﬂmac›
Prof. Dr. Joop De JONG

Konuk Konuﬂmac›
Prof. Dr. Kamil U⁄URB‹L

Afet ve çat›ﬂma sonras›
travmatik stres için toplum
yönelimli ruh sa¤l›¤›
modeli

Beyin iﬂlevleri ve kimyas›na iliﬂkin yüksek manyetik alan
görüntüleme ve spektroskopi çal›ﬂmalar›

Amsterdam Üniversitesi’nde Ruh Sa¤l›¤› ve Kültür
Profesörü ve Boston Üniversitesi’nde Konuk Psikiyatri
Profesörü olarak çal›ﬂan Dr. Joop de Jong TPD Y›ll›k
Toplant›s› 9. Bahar Sempozyumu’na konuk
konuﬂmac› olarak kat›lacak.
Dr. Jong Transkültürel Psikiyatri ve Psikoterapi, Halk
Sa¤l›¤› ve Toplum Ruh Sa¤l›¤›, Epidemiyoloji, T›bbi
ve Psikiyatrik Antropoloji, Tropikal T›p konular›nda
uzmanlaﬂm›ﬂ bir meslektaﬂ›m›z. Ayr›ca 1987’den bu
yana ve halen Dünya Sa¤l›k Örgütü’nde dan›ﬂman
olarak çal›ﬂmaktad›r.

IX. BAHAR
SEMPOZYUMU
KURSLARI: TPD
B‹L‹MSEL ÇALIﬁMA
B‹R‹MLER‹
TARAFINDAN
VER‹LECEKT‹R
Temel ve güncel bilgilerin olgu örnekleri ile
birlikte aktar›laca¤›, kuramsal bilgi
düzeyini yükseltmeyi ve klinik uygulama
becerilerini art›rmay› hedefleyen etkileﬂimli
grup çal›ﬂmalar› biçiminde düzenlenmiﬂtir.

9. Bahar Sempozyumu Bilimsel
Çal›ﬂma Birimleri Kurslar›
1. Yayg›n anksiyete bozuklu¤u
2. ‹ki uçlu bozuklu¤un ça¤daﬂ tan› ve
sa¤alt›m›
3. Temel psikofarmakoloji
4. Psikanalitik psikoterapilere giriﬂ
5. Yeme bozukluklar›
6. Biliﬂsel davran›ﬂç› psikoterapiler
7. ﬁizofreni ve di¤er psikotik bozukluklar
8. Alkol ba¤›ml›l›¤› tedavisi

Son birkaç y›ld›r, Bahar Sempozyumlar›na yurt d›ﬂ›nda baﬂar›l› olmuﬂ
Türk bilim adamlar› konuk konuﬂmac› olarak davet edilmektedir. Dr.
Onur Güntürkün ile baﬂlay›p geçen y›l Dr. Serdar Dursun ile devam eden bu program›n bu y›lki
konu¤u Dr. Kamil U¤urbil.
Dr. Kamil U¤urbil, Minnesota Üniversitesi Radyoloji, Sinirbilimi ve Dahiliye Bölümleri’nde Profesör
olarak görev yapmaktad›r. Radyoloji Bölümünde McKnight Presidential Endowed Kürsüsü’ne
sahiptir. Ayn› zamanda, Manyetik Rezonans Araﬂt›rma Merkezi’nin yöneticisidir. Lise ö¤renimini
‹stanbul Robert Koleji’nde bitirdikten sonra, New York Columbia Üniversitesi’nde fizikte A.B.
derecesini alm›ﬂ, doktoras›n› (Ph.D.) kimyasal fizik alan›nda tamamlam›ﬂt›r. 1977 – 1979 aras›nda
AT&T Bell Laboratuarlar›’nda çal›ﬂm›ﬂ, 1979’da Yard›mc› Doçent olarak Columbia Üniversitesi’nde
tekrar göreve baﬂlam›ﬂt›r. 1982’den sonra Minnesota Üniversitesi’nde in vivo manyetik rezonans
görüntüleme ve spektroskopi araﬂt›rmalar›na baﬂlam›ﬂ, daha sonra ayn› üniversitedeki Manyetik
Rezonans Araﬂt›rma Merkezi’ni kurmuﬂtur.

IX. BAHAR SEMPOZYUMU PANELLER‹
13 N‹SAN 2005, ÇARﬁAMBA
Panel 1: Cinsel ‹ﬂlev Bozukluklar›n›n
‹rdelenmesi
Panel 2: Direnme Üzerine
Panel 3: Ruhsal Hastal›klar ve
Damgalama: Uygulamada
Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar
Panel 4: T›p E¤itiminde ‹letiﬂim Becerileri
14 N‹SAN 2005, PERﬁEMBE
Panel 5: Geliﬂimsel Psikopatoloji 3-5 Yaﬂ
Panel 6: ﬁizofrenide Biliﬂsel ‹ﬂlevler
Üzerine ‹laçlar›n Etkileri
Panel 7: Psikiyatrik olgular›n kültürel
formülasyonu
Panel 10: Ne oldu, ne yapt›k? Beﬂ vakan›n
öyküsü
Panel 11: Tardiv Diskineziye Bak›ﬂ
Panel 13: Psikopatoloji ve Sanatsal
Yarat›c›l›k
Panel 14: Toplumsal S›n›flar, Gelir
Düzeyleri ve Ruh Sa¤l›¤›
Hizmetleri
16 N‹SAN 2005, CUMARTES‹
Panel 16: ‹nteraktif Forum
Tedaviye Dirençli Olgularda
Psikofarmakolojik Tedavi
Yaklaﬂ›mlar›-1
Panel 17: Koruyucu Ruh Sa¤l›¤› Modeli,
Uygulamalar› ve Örgütlenmesi
Panel 19: Baz› Psikiyatrik Bozukluklara
“‹liﬂkiler” Gözlü¤ü ‹le Bak›ﬂ ve
Sa¤alt›m Örnekleri

ADL‹ PS‹K‹YATR‹
SEMPOZYUM PANELLER‹
Panel 8:

TMK Ba¤lam›nda
De¤erlendirme ve Tedavi
Sorunlar›

Panel 9:

Adli T›p Kurumu Kanunu ve
adli psikiyatri uygulama
sorunlar›

Panel 12: TCK Ba¤lam›nda De¤erlendirme
ve Tedavi Sorunlar›
Panel 15 Alkol- Madde Kullan›m›n›n
Adli Psikiyatrik Boyutlar›
Panel 18 Adli Psikiyatri Uygulamalar›nda
Farkl›l›klar – Sorunlar
Panel 20 Genel Psikiyatri
Uygulamalar›nda Yasal ve Etik
Aç›dan Tart›ﬂmal› Alanlar
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TPD Merkez Eﬂgüdüm Kurulu 40. Ulusal
Psikiyatri Kongresi’nde tüm ﬂubelerinin
temsilcileri ile eksiksiz topland›

SA⁄LIK BAKANLI⁄I MÜSTEﬁARI
PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR GENEL
MERKEZ‹M‹Z‹ Z‹YARET ETT‹
11 ﬁubat 2005 tarihinde gerçekleﬂen ziyarette
Say›n Ünüvar ile ruh sa¤l›¤› alan›n›n sorunlar› görüﬂüldü. Türkiye Psikiyatri Derne¤i’nin
ruh sa¤l›¤› alan›yla ilgili gündemini ve gelecek planlar›n› içeren önerileri ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan talepleri bir dosya halinde Prof.
Dr. Ünüvar’a sunuldu. DSÖ Helsinki Toplant›s› sonras›nda yap›lacaklar ve Ruh Sa¤l›¤›
Hizmetlerini ‹yileﬂtirme Dan›ﬂma ve ‹zleme
Kurullar›n›n gerçekleﬂtirmesi gereken çal›ﬂmalar üzerinde duruldu. TPD taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan Psikiyatrik Hasta Haklar›n›
Koruma Yasas› Tasla¤› ve Türk Ceza Kanunu’ndaki hekimlikle ilgili maddelerin sorunlu yönleri görüﬂüldü. Bunlar›n yan› s›ra ulusal ruh sa¤l›¤› politikas› çal›ﬂmalar›, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin ve hizmet verecek merkezlerin standardizasyonu ile ilgili konular gözden geçirildi. Toplant› Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
TPD’nin ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin iyileﬂtirilmesi ortak amac› do¤rultusunda etkin olma
kararlar› ve karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i dile¤i ile sonland›r›ld›.

TPD II. OLA⁄ANÜSTÜ GENEL
KURULU VE MERKEZ EﬁGÜDÜM
KURULU TOPLANDI
12 ﬁubat 2005 tarihinde Genel Merkez’imizde
yap›lan Genel Kurul’da ‹zmir Psikiyatri Derne¤i’nin ‹zmir ﬁubesi’ne daire al›nmas› için
yapm›ﬂ oldu¤u ba¤›ﬂ ve tüzük de¤iﬂiklikleri
konular› görüﬂüldü. ‹zmir Psikiyatri Derne¤i’nin ba¤›ﬂ› üyelerimiz aras›nda büyük bir
takdirle karﬂ›land› ve Genel Kurul’da ‹zmir
ﬁubesi’ne daire al›m› oybirli¤i ile karara ba¤land›. Tüzü¤ümüzde yeni Dernekler Kanunu’nun gerektirdi¤i ve Merkez Yönetim Kurulu’nca önerilen de¤iﬂiklik önerileri görüﬂüldü ve karara ba¤land›. Ayr›ca Asistan Bilimsel Çal›ﬂma Birimi’nin Yeterlik Kurulu’nun
baz› alt kurullar›ndaki çal›ﬂmalara kat›l›m istekleri görüﬂüldü ve öneriler al›nd›. Elli üyenin kat›l›m› ile gerçekleﬂen Ola¤anüstü Genel
Kurul baﬂar› ile tamamland›.
Ayn› gün ö¤leden sonra MYK ve ﬁube Yönetim Kurulu temsilcilerinin kat›l›m› ile toplanan Merkez Eﬂgüdüm Kurulu’nun ana gündem maddesi yeni dinamik web sitemizin tan›t›m› ve bu konuda ﬁube temsilcilerinin bilgilendirilmesi idi. Yeni biçimi ile sitemiz Merkez, ﬁubeler ve Üyeleri kapsayan bir otomasyon sistemine kavuﬂmuﬂ durumda. Bu sistemin, iletiﬂimi çok kolaylaﬂt›rd›¤› , üye bilgileri ve di¤er kay›tlar›n güncellenmesi
bak›m›ndan Dernek çal›ﬂmalar›m›za büyük
bir ivme kazand›raca¤› üzerinde duruldu.
Merkez Eﬂgüdüm Kurulu, Merkez Yönetim
Kurulu’nun ﬁube YK temsilcilerini Sa¤l›k
Bakanl›¤› Müﬂteﬂar› ile görüﬂme, Helsinki
Toplant›s› vb. konularda bilgilendirmesi ile
sonland›r›ld›.

ürkiye Psikiyatri Derne¤i’nin
resmi bir toplant›s›na ilk kez
kat›ld›m. Bürokrasi ile bir dönem
fazlas›yla içli d›ﬂl› olan bir
meslektaﬂ›n›z olarak toplant›yla ilgili
izlenimlerimi, Bülten arac›l›¤›yla, bu
toplant›lara kat›lmam›ﬂ olan
arkadaﬂlarla paylaﬂmak istedim. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nda Ruh Sa¤l›¤› Daire
Baﬂkan› olarak görev yapt›¤›m 1985 –
1992 y›llar› aras›nda yurt içinde ve
d›ﬂ›nda de¤iﬂik toplant›larda
bulunmuﬂtum. 1992’den sonra da
‹nönü ve Kocaeli Üniversitelerinde
farkl› kademelerde de¤iﬂik amaçl›
toplant›lara kat›ld›m. Derne¤imizin
yerleﬂtirmiﬂ oldu¤unu gördü¤üm
toplant› kültürüne Kocaeli ﬁubesini
temsil etmek üzere kat›lm›ﬂ olmaktan
çok memnun oldum.
Onca olmas› gerekenin ne yaz›k ki
olmad›¤›n› görmeye al›ﬂt›¤›m›z bir
ortamda, olmas› gerekenleri olurken
görmek beni mutlu etti. Bu sistemin
ola¤anl›¤›na al›ﬂm›ﬂ arkadaﬂlar›m belki
bunlardan söz ediyor oldu¤umu
yad›rgayabilir. Bu arkadaﬂlar›m›za
garip gelebilece¤ini düﬂünsem de
ilgimi çeken noktalar› vurgulamak
istiyorum.
Fark›nda olmal›y›z ki hala bir çok
toplant›da, düzenleyen kiﬂi yada
kiﬂiler, kendileri uygun gördükleri
zaman toplant› yapabiliyorlar,
baﬂlang›ç saati belli olsa da bitiﬂ saati
belli olmayabiliyor, zaman›nda
baﬂlamamak ola¤an karﬂ›lanabiliyor,
‘nas›lsa geç gelinir’ diye as›l
baﬂlan›lacak saatten bir süre öncesi
bildirilebiliyor, gündem önceden
duyurulmayabiliyor, hatta bazen belli
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bir gündem kayg›s› bile olmayabiliyor,
gündeme eklemeler uygun bir düzenle
yap›lmayabiliyor, gündemin kat›lanlar
taraf›ndan onaylanmas›na özen
gösterilmeyebiliyor, konuﬂmalar
s›ras›nda konulara sad›k kal›nmas›
gerekli görülmeyebiliyor, kurum
yöneticileri veya k›demliler veya belli
alt gruplar baﬂka görüﬂlere f›rsat
tan›mayabiliyor...
Ulusal Kongre s›ras›nda yap›lan
Merkez Eﬂgüdüm Kurulu toplant›s›nda
ço¤u zaman olmad›¤›n› belirtti¤im
özelliklere dikkat edilmiﬂti. Oturum
baﬂkan› ve yazman› belirlendikten
sonra ne yönetim kurulu üyeleri ne de
Dernek Baﬂkan› oturum baﬂkan›n›n
yönetimini zorlad›lar. Verimli bir
çal›ﬂma olmas› yönünde en
k›demlisinden en genç arkadaﬂa kadar
her üye elinden gelen anlay›ﬂ ve
hoﬂgörüyü gösterdi. Oturum baﬂkan›
da gündeme ve eklenenlere uygun
biçimde, k›sa bir gecikmeyle baﬂlayan
toplant›y› düzgün ﬂekilde yürütüp
kapatt›. Al›nan kararlar kayda geçirildi.
Gördü¤ümüz aksakl›klar› düzeltme
ad›na görüﬂlerimizi paylaﬂmak ne denli
sorumluluk alan›m›zda ise olmas›n›
bekledi¤imiz düzeni görmemiz halinde
de duygular›m›z›, düﬂüncelerimizi dile
getirmenin sorumlulu¤umuz oldu¤una
inand›¤›m için bunlar› sizlerle
paylaﬂmaktay›m.
Özledi¤imiz uygulamalar›n
al›ﬂkanl›klar›m›z olmas› dile¤iyle.

Prof. Dr. Bülent Coﬂkun

Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
Psikiyatri AD
TPD Kocaeli ﬁube Baﬂkan›
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40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ödülleri
sahiplerine verildi
‹smet Karacan Genç Araﬂt›rmac› Ödülü
History of suffocation, state-trait anxiety and anxiety sensitivity in predicting 35%
carbon dioxide-induced panic.
E. Serap Monkul, Elif Onur, Ümit Tural, John P. Hatch, Tunç Alk›n, Hüray Fidaner

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Araﬂt›rma (Poster Bildiri) Ödülü
Bu ödül, Lilly ‹laç Tic. Ltd. ﬁti. taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
Birincilik Ödülü: Major Depresif Bozukluk Tan›s› Olan Hastalarda Beyinden Köken Alan Nörotrofik
Faktörün (BDNF) VAL66met Polimorfizminin Serum Kortizol, BDNF Düzeyleri ve
Hippokampus Hacimleri ile Olan ‹liﬂkisi.
Ali Saffet Gönül, Erol Ozan, Ömer Kitiﬂ, Hülya Üçerler, Nurten Akarsu, Fatma Taneli,
Fisun Akdeniz, Özlem Eker, Ça¤daﬂ Eker
‹kincilik Ödülü:

Eriﬂkin Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Ölçe¤inin (Adult ADD/ADHD DSM IV- Based
Diagnostic Screening and Rating Scale) Türkiye Koﬂullar›na Uygun Dilsel
Eﬂde¤erlilik, Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çal›ﬂmas›.
ﬁennur Günay, Canan Savran, Atilla Turgay, Fulya Maner, Umut Mert Aksoy

Üçüncülük Ödülü: Obsesif –Kompülsif Bozuklukta K›sa Süreli Bellek ve Yönetici ‹ﬂlevler.
Selçuk K›rl›, Ayda Tekok-K›l›ç, Asl› Sarandöl, Birgül Ayd›n

Türkiye Psikiyatri Derne¤i ﬁizofreni ve Di¤er Psikotik Bozukluklar
Araﬂt›rma (Poster Bildiri) Ödülü
Bu ödül, Pfizer ‹laçlar› Tic. Ltd. ﬁti. taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
Birincilik Ödülü: Psikotik Belirtilerin Türkiye Toplumunda Görülme S›kl›¤› ve Risk Etmenleri.
Köksal Alptekin, Semih ﬁemin, Berna Binnur Akdede, Gül Ergör, Y›ld›z Akvardar,
Yücel Demiral, Mevhibe Tümüklü, Halis Ulaﬂ, Arzu Kitiﬂ, Belgin Ünal, At›l Mantar,
Emre Çak›r, Selçuk ﬁimﬂek, Deniz Özbay
‹kincilik Ödülü:

Kronik ﬁizofrenili Hastalarda 1H MRSI ile Saptanan Sa¤ Talamik ve Temporal
Korteks Metabolik Farkl›l›klar›n Psikotrop ‹laç Kullanmam›ﬂ ‹lk Atak Psikotik
Bozukluklu Hastalar ve Sa¤l›kl› Kontrollerle Karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Mesut Çetin, Cengiz Baﬂo¤lu, Özgür Öner, Servet Ebrinç, Ümit B. Semiz, Hamdi
Kandilcio¤lu

Üçüncülük Ödülü: ﬁizofreni Tedavisinde Ruhsal ve Toplumsal Beceri E¤itiminin Toplumsal ‹ﬂlevsellik
ve Yaﬂam Kalitesi Üzerine Etkisi: Kontrollu Bir Çal›ﬂma.
Mustafa Y›ld›z, Baybars Veznedaro¤lu, Ayﬂe Eryavuz, Bülent Kayahan

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Duygudurum Bozukluklar› Yay›mlanm›ﬂ
Araﬂt›rma Ödülü
Bu ödül, Organon ‹laçlar› A. ﬁ. taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
Birincilik Ödülü: Increased inositol-monophosphatase activity by lithium treatment in bipolar
patients.
Nezaket Kaya, Halil Resmi, Ayﬂegül Özerdem, Gül Güner, Zeliha Tunca
Progress in Neuro-Psychopharmacology&Biological Psychiatry 28(2004)521-527.

‹kincilik Ödülü:

Valproate-associated reproductive and metabolic abnormalities: are epileptic
women at greater risk than bipolar women?
Fisun Akdeniz, Fatma Taneli, Ayﬂin Noyan, Zeki Yüncü, Simavi Vahip
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Türkiye Psikiyatri Derne¤i

Bülteni
HABER

TPD Gaziantep ﬁubesi
Topland›
Türkiye Psikiyatri Derne¤i’ne yeni kat›lan
ﬂubelerden olan Gaziantep ﬁubesi üyeleri
09.01.2005 tarihinde Gaziantep Tu¤can otelde
biraraya geldi. ﬁube istiﬂare toplant›s› ve
e¤itim faaliyetinde bulunan üyeler, bilimsel
toplant›larda güncel psikiyatrik konularda bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulundu.
Genel merkez ve ﬂube aras›nda gerçekleﬂen
günün ilk oturumu olan istiﬂare toplant›s›na
TPD Genel Baﬂkan› Yard›mc›s› Doç. Dr.
Mustafa Sercan ve Gaziantep ﬁube Yönetim
Kurulu üyeleri kat›ld›. Toplant›da Mustafa
Sercan taraf›ndan, Genel Merkez Yönetim
Kurulu’nun alm›ﬂ oldu¤u güncel kararlar
anlat›ld›. Ard›ndan ﬁube Yönetim Kurulu
üyeleri taleplerini dile getirdiler.
ﬁube baﬂkan› Doç. Dr. Haluk Savaﬂ ﬁube
gelirlerinin nas›l de¤erlendirilece¤ine iliﬂkin
soru ve görüﬂlerini iletti. Doç. Dr. Hamdi
Tutkun da Gaziantep’te gerçekleﬂtirilen 13.
Anadolu Psikiyatri Günleri’ne iliﬂkin
gelirlerinin dökümünü sundu.
Ö¤le yeme¤inin ard›ndan bilimsel konular›n
tart›ﬂ›ld›¤› oturumlara geçildi. ‹lk olarak
Gaziantep ﬁube Merkez Delegesi Yrd. Doç. Dr
Medaim Yan›k, Alkol Ba¤›ml›l›¤› konusunda
sunumda bulundu. Ard›ndan Gaziantep ﬁube
Sayman› Dr. Mehmet Yumru, T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü, Psikiyatri Çekirdek E¤itim Müfredat›
ve Asistan Karnesi ve Doç. Dr. Mustafa Sercan,
Adli Psikiyatri ve Yeni Türk Ceza Kanunu
konular›nda sunum yapt›lar.
Gaziantep ﬁubesine ba¤l› ﬁanl›urfa,
Kahramanmaraﬂ, Kilis, Osmaniye, Ad›yaman
illerinden toplant›ya kat›lan üyeler bu tür
e¤itim faaliyetlerinin belirli aral›klarla
tekrarlanmas› gerekti¤ini söyleyerek
memnuniyetlerini dile getirdiler. Toplant›n›n
sonunda konuﬂan TPD Gaziantep ﬁube
Baﬂkan› Doç. Dr. Haluk Savaﬂ; ‘Bölgemizdeki
psikiyatristler bölge halk›na daha iyi hizmet
verebilme ad›na yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda
toplant›lara kat›lmakta ve önemli görevler
üstlenmektedir. ﬁubemiz ad›na yapt›¤›m›z bu
ilk faaliyetin ulaﬂ›m, yo¤un iﬂ yükü gibi
nedenlerle ulusal etkinliklere kat›lamayan
meslektaﬂlar›m›z›n biraraya getirilmesi
aç›s›ndan önemli oldu¤u düﬂüncesindeyiz. Bu
etkinli¤in ﬂubemiz amaçlar›ndan olan bölge
psikiyatristlerinin sürekli e¤itimi ve mesleki
dayan›ﬂmay› art›rmak konular›nda yarar
sa¤layaca¤› yads›namaz. ﬁubemiz TPD’nin en
yeni ﬂubelerinden olmakla birlikte en etkin
ﬂubeler aras›nda yer almaktad›r. Y›lda 3-4 kez
düzenleyece¤imiz e¤itim faaliyeti etkinlikleri
ile daha s›k biraraya gelip bilgi paylaﬂ›m›nda
bulunmay› planl›yoruz’ dedi.
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PS‹K‹YATR‹ ‹LAÇLARININ KULLANIMI HAKKINDA
TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹’N‹N GÖRÜﬁÜ
Bu görüﬂ yaz›s› 24.11.2004 tarihinde T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ve bilgi için Emekli Sand›¤›, SSK, Ba¤-Kur Genel Müdürlükleri
gibi kuruluﬂlara gönderilmiﬂtir.
on üç y›ldan beri, çal›ﬂan devlet memurlar›n›n
görecekleri sa¤l›k hizmetleri giderlerinin kurumlar›nca karﬂ›lanmas› ile ilgili uygulamalar›n kurallar›n› düzenleyen Maliye Bakanl›¤› Bütçe Uygulama
Talimat› ve buna dayal› olarak haz›rlanan, Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kur taraf›ndan
yay›mlanan genelge, talimat ve emirlerde baz› ilaçlar›n
pratisyen hekimlerce ya da ilgili dal uzman› d›ﬂ›nda yaz›ld›¤›nda ilgili kurumlarca ödenmeyece¤i bildirilmektedir. Yaz›m› k›s›tlanan ilaçlar içinde ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› alan›nda kullan›lan ilaçlar baﬂ› çekmektedir.

S

1. Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› uzman› hekimlerin
meslek derne¤i olarak, her yurttaﬂ için ulaﬂ›labilir bir
sa¤l›k hizmeti sunulmas›yla, resmi kurumlar ve sosyal
güvence kurumlar› kadar ülkemiz psikiyatri toplulu¤unun da sorumlu oldu¤unun bilincindeyiz. Meslek toplulu¤umuzda bu bilincin ve sorumlulu¤un var oldu¤unun
bilinmesi öncelikli ve temel iste¤imizdir.
2. Ülkemizin içinde bulundu¤u ekonomik koﬂullarda
ilaç israf›n›n önlenmesi ve ilaç giderlerinin azalt›lmas›n›n zorunluluk oldu¤u bir gerçektir. Türkiye Psikiyatri
Derne¤i olarak tedavi giderlerinde gereksiz fazlal›klar›n
azalt›lmas›n›n sa¤l›¤a ayr›lan k›s›tl› bütçeyi bir ölçüde
rahatlatarak, tedavi olanaklar›n› ve her yurttaﬂ›m›z›n nitelikli bir sa¤l›k hizmetine kavuﬂmas› olanaklar›n› art›r›c› bir etkisi olaca¤› düﬂüncesindeyiz.
Bu hedefe ulaﬂ›lmas›nda yaln›zca Ruh Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› uzmanlar›n›n de¤il, ayn› zamanda bütün
hekim toplulu¤unun ve Sa¤l›k Bakanl›¤› baﬂta olmak
üzere ülkemizin tüm sa¤l›k örgütünün de önemli bir pay› ve sorumlulu¤u vard›r. Bütün sa¤l›k yap›lanmas›
içinde “ak›lc› ilaç kullan›m›” bilincinin ve uygulamas›n›n
yerleﬂmesiyle; yaln›zca gider kayb›n›n de¤il, hastalara
uygun olmayan ilaç yaz›lmas›n›n getirece¤i sa¤l›¤a yönelik zararlar›n da önlenece¤i, böylece verilen sa¤l›k
hizmetinin hem daha ekonomik, hem daha “nitelikli”
olaca¤› öngörülebilir.
3. Öncekiler gibi 2005 Mali Y›l› Bütçe Uygulama Talimat› ile, hekimlerin ilaç yazmalar› ile ilgili k›s›tlamalar›n, ilaçla tedavi maliyetlerini düﬂürme amac› güttü¤ü
görülmektedir.
Bu uygulama talimat› ile getirilen,
a. Her reçeteye tan› yaz›lmas›;
b. Resmi Sa¤l›k Kurulu raporuyla her ilaç yaz›l›ﬂ›nda
hekim ve ilaç al›n›ﬂ›nda eczane taraf›ndan imzalanarak kaﬂe bas›lmas›,
c. Bitkisel kökenli ilaçlar›n yaln›zca uzman hekimlerce yaz›lmas›;
d. 2 y›l boyunca geçerli olacak sa¤l›k kurulu raporunda hastan›n tedavisinde kullan›lacak ilaçlar›n
etken maddesinin ad›, günlük kullan›m dozu, ilac›n kullan›laca¤› süre, hastan›n kontrol muayenesine gelece¤i zaman ve bu kontrol muayenesinin
hangi ünitede yap›laca¤›n›n belirtilmesi gereklili¤i;

e. ‹laçlar›n endikasyon alanlar› d›ﬂ›nda yaz›lmamas›
gereklili¤i
ile ilgili kurallar resmi kurum reçetelerinde kaçaklar›n önlenmesi ve ilaç tedavilerinin mali yönden de izlenmesi yönünden meslek toplulu¤umuzca da uygun bulunmuﬂtur.
4. Son olarak 2005 Bütçe Uygulama Talimat›nda yer
alan ilaçlar›n hangi durumda, hangi hekimlerce yaz›lmas› durumunda ücretinin resmi sosyal güvence kurumlar› taraf›ndan ödenece¤ini düzenleyen kurallar› ülke ekonomisindeki dar bo¤az› göz ard› etmeden t›p bilimi, t›p eti¤i ve yasalarca hekimlere tan›nan yetkiler
çerçevesinde gözden geçirerek, meslek toplulu¤umuzu
temsilen Türkiye Psikiyatri Derne¤i görüﬂleri ve önerileri olarak Genel Müdürlü¤ü’nüze sunmak istiyoruz:
a) Ek listede hangi psikiyatrik hastal›kta hangi ilaçlar›n yaz›labilece¤inin belirtildi¤i bölümde, benzodiyazepinlerin ve antiaritmiklerin yer almad›¤› görülmektedir.
Oysa benzodiyazepinler hem akut anksiyete bozukluklar›nda, hem depresyon tedavisinde yard›mc› ilaç olarak, hem de klasik antipsikotiklerin
yan etkisini dengelemede s›kl›kla kullan›lan ilaçlardand›r.
Öte yandan s›k olmasa bile çeﬂitli anksiyete bozukluklar›nda, kiﬂide herhangi bir kalp hastal›¤› olmadan da antiaritmik ilaçlar kullan›lmaktad›r.
Bu iki grubun da (benzodiazepinlerin ve antiaritmiklerin) ek listede yer almas› uygundur.
b) Farmasötik eﬂde¤eri bulunmayan (SSRI, SNRI,
RIMA, NASSA gibi) yeni kuﬂak antidepresanlar›n
yaln›zca eriﬂkin ve çocuk psikiyatrlar› taraf›ndan
veya nöroloji uzman› taraf›ndan yaz›labilece¤i, farmasötik eﬂde¤eri bulunan trisiklik ve yeni kuﬂak
antidepresanlar›n bütün hekimlerce yaz›labilece¤i
belirtilmektedir.
Farmasötik eﬂde¤eri bulunup bulunmamaya göre
yap›lan ayr›m›n t›bbi-bilimsel bir gerekçesi bulunmad›¤›, ayr›m›n yaln›zca ilaç fiyatlar›na dayal› olarak yap›ld›¤› aç›kt›r. Böyle bir ayr›m›n, ilac› yazan
hekimin uzmanl›k alan›na ya da uzman olup olmamas›na dayal› bir uygulamaya dönüﬂmesindeki
anlay›ﬂ› kavramak t›bbi bilgiler ›ﬂ›¤›nda mümkün
olmam›ﬂt›r. Farmasötik eﬂde¤eri bulunmayan
ilaçlarla tedavi edilen hastalar›n her ilaç yaz›m›nda
uzmana ulaﬂma zorunlulu¤u ve ulaﬂamad›¤›nda
tedavisinde aksama olas›l›¤›, farmasötik eﬂde¤eri
olanlarda da her keresinde farkl› preparat kullanma olas›l›¤› uygulamada ciddi güçlükler ç›karacak
gibi gözükmektedir.
Bu uygulamadan vazgeçilmesi, her türlü antidepresan› genel t›bbi ilkeler içinde her hekimin yazmas›n›n olanakl› k›l›nmas› uygun olacakt›r.
c) Yeni kuﬂak antipsikotiklerin (Clozapin, Olanzapin,
Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin) oral formlar›n›n yaln›zca Psikiyatri ve Nöroloji uzmanlar›nca,

parenteral formlar›n›nsa yaln›zca psikiyatri uzmanlar›nca yaz›labilece¤i yeni kuﬂaklar d›ﬂ›ndaki antipsikotiklerin bütün hekimlerce yaz›labilece¤i bildirilmektedir.
Yeni kuﬂak antipsikotiklerin, çeﬂitli nedenlerle (tedaviye dirençli hastal›k, aﬂ›r› ve kontrol edilemeyen
yan etki vb) klasik antipsikotikleri kullanamayan
hastalarda seçilmesi gerekti¤i, bu nedenle de psikiyatri uzmanlar›n›n kullan›m› ile s›n›rl› tutulmas›
uygulamas›n›n uygun oldu¤u kan›s›nday›z.
5. Önceki uygulamalardan yola ç›karak, konunun
do¤rudan öznesi olan hekimler ve meslek örgütlerinin
kat›l›m› olmadan haz›rlanan talimatlar›n do¤rudan sa¤l›k
bütçesinde de, genel ekonomi yönünden de tasarruf
amac›na ulaﬂmad›¤›n› düﬂündüren veriler ve gözlemler
vard›r.
a) Uygulaman›n çeﬂitli eleﬂtiri ve karﬂ› ç›k›ﬂlar oldu¤undan düzeltilmek üzere geri çekildi¤i, birkaç ay
sonra baz› de¤iﬂikliklerle yeniden yürürlü¤e sokuldu¤u görülmüﬂtür. Bu durum yeterince iyi haz›rl›k
yap›lmadan, ortaya ç›kacak sak›ncalar ön görülmeden, hatalar› ya da eksikleri uygulama yürürlü¤e
girdikten sonra düzeltme anlay›ﬂ›yla davran›ld›¤›
izlenimi vermektedir.
b) Yüksek fiyatl› ilaçlar›n yaln›zca ilgili dal uzman›nca
ya da yoklu¤unda yak›n konulardaki uzman (örne¤in Nörolog) taraf›ndan yaz›labilece¤i kural›n›n
maliyet d›ﬂ›nda bilimsel, t›bbi gerekçelere dayanmad›¤› aç›kt›r.
c) Hasta ve hasta yak›nlar›n›n hizmet ald›klar› s›rada
yaﬂad›klar› güçlükler kadar ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzmanlar›n›n iﬂ yükünü de art›rmakta, buna
ba¤l› olarak hizmet kalitesini düﬂürmektedir. Bu
hekimlerin nitelikli emeklerinden israf anlam›na
gelmektedir.
d) Ülke genelinde verilen sa¤l›k hizmetinin önemli bir
yükünü taﬂ›makta olan pratisyen hekimlerin yazabilece¤i ilaçlar› k›s›tlayarak bu meslektaﬂlar›m›z›n
toplum önündeki sayg›nl›¤›n› azaltmakta ve hasta –
hekim iliﬂkisinde vazgeçilmez bir ö¤e olan güveni
zedelemektedir.
e) Dünya Sa¤l›k Örgütü deste¤i ile Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca yürütülen “Birinci Basamak’ta Depresyon
Tedavisi” kampanyalar›yla ve bu do¤rultuda düzenlenen kurslarla “Birinci Basamak’ta ak›lc› ilaç
kullan›m› –Tan› Tedavi Rehberi haz›rlama projesi”
ile çeliﬂmektedir. Bu projeler pratisyen hekimlere
yeni iﬂlev alanlar› açmakta, yeni görevler yüklemekte iken, ilaç yaz›m› hakk›nda getirilen s›n›rlamalar tam tersine bu alanlar› daraltmaktad›r.
f) Elde edilen verilere göre de dikkat çekici bir oranda
tasarrufa yol açmad›¤›; ülke ekonomisinin tamam›
göz önüne al›nd›¤›nda ortaya ç›kan küçük farklar›n
da, uygulaman›n getirdi¤i baﬂka giderlerce dengelendi¤inden dolay› genel tasarruf amac›na ulaﬂmad›¤› gözlenmektedir.
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6. S›n›rlama getiren bu uygulamalar›n önemli ilkesel
yanl›ﬂlar› bulunmaktad›r:
a. Emekli Sand›¤›, SSK, Ba¤-Kur ve görevdeki devlet
memurlar›n›n kurumlar›n›n (yani hükümet maliyesinin) üstlendikleri sorumluluk, bir sosyal güvence
kurumunun sorumlulu¤udur. Bu nedenle yasaklay›c›, s›n›rlay›c› de¤il, tan›mlay›c› ve denetleyici bir
sistemle çal›ﬂmas› daha uygun olur. Bu ba¤lamda
i. ‹ster etik davran›ﬂ kusuru, ister bilgisizlik ya da
dikkatsizlik sonucu olsun hatal› ilaç yazman›n
cezai, etik, maddi vb. her türlü yapt›r›m› kiﬂisel
olarak uygulanmal›d›r (Hukuktaki suçun kiﬂiselli¤i ilkesi). Oysa hatal› ya da etik d›ﬂ› davran›ﬂlar› olan, hastaya ilaç yazarken tasarruf ilkelerine
göre davranmayan baz› hekimlerden yola ç›karak bütün pratisyen hekimleri s›n›rlayan kararlar
hakça de¤ildir.
ii. Bu tür genelge ya da emir veya talimatlarla bir
mesle¤e mensup olanlar›n ya da özel dal uzmanlar›n›n yetki ya da mesleki uygulama alanlar›n›n daralt›lmas› yanl›ﬂt›r. Yasal yönden her hekim her ilac› yazabilir (Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun, 8. Madde).
Bu durumda bir yasayla verilmiﬂ bir yetkinin bir
uygulama talimat› ya da genelge ile kald›r›lmas›
gibi hukuki hiyerarﬂi yönünden de uygunsuz bir
durum ortaya ç›kmaktad›r. Üstelik bu uygulamay› yapmas› beklenenlerin tamam› do¤rudan kamu kuruluﬂu veya kamusal kurum niteli¤indedir.
iii. Bilimsel ve t›bbi yönden de uygulama ilkeden
yoksundur. Örne¤in psikiyatri ilaçlar›: Bir kiﬂinin
psikiyatr olmamas› (ister baﬂka dal uzman›, ister
pratisyen olsun) t›bbi bilimsel ölçütlere göre
psikiyatrik ilaçlar› do¤ru kullanmayaca¤› anlam›na gelmedi¤i gibi, psikiyatri uzmanlar›n›n da her
zaman do¤ru kullanaca¤› sonucuna varamay›z.
Bu durum, hem etik, hem t›bbi uygulama yönünden geçerlidir.
b) T›bbi, bilimsel, etik vb. yanl›ﬂlar›n izlenmesi, soruﬂturulmas› ve hatal› bulunana yapt›r›m uygulanmas› ilkesine göre davran›lmal›d›r. Günümüz bilgisayar teknolojisinde böyle bir uygulaman›n teknik
alt yap›s›n›n kurulup iﬂletilmesi olana¤› da bulunmaktad›r.
Örnek olarak Emekli Sand›¤›'n› ele alal›m: Bu kurumun internet ba¤lant›l› bilgisayar program› ile sigortal›lar›na yaz›lan bütün ilaçlar› doz ve süre vb.
verilerle günü gününe izledi¤i bilinmektedir. Bu
programa eklenecek birkaç sütun ile, ilaç yazan hekimlerin adlar›n›n da kayd› sa¤lan›rsa ve belli ilaçlar› kimlerin gerekenden çok ve/veya uygunsuz endikasyonla yazd›¤› vb. bilgiler elde edilebilir. Kuﬂku
duyulacak uygulamalar öne ç›kar›larak soruﬂturulursa, yanl›ﬂ› ilk saptanacak kiﬂilerden sonra, saptanmam›ﬂ olanlar›n da daha dikkatli yazmaya baﬂlamalar› beklenir. Yaln›zca bu uygulaman›n baﬂlad›¤›n›n duyurulmas›n›n bile etkin bir kendini denetim sa¤layaca¤› aç›kt›r. Kendini denetim ayn› zamanda do¤ru davran›ﬂ›n da kiﬂisel olarak içselleﬂtirilmesinin, toplumsal olarak yerleﬂmesinin de
baﬂlang›c› olacakt›r.
c) Konu, her ne kadar, s›k s›k tasarruf önlemleri kapsam›nda mali yönü nedeniyle tart›ﬂmaya aç›l›yorsa ve tasarruf zorunlulu¤u hiçbir ﬂekilde kimsenin
karﬂ› ç›kamayaca¤› bir konu ise de, t›bbi ve bilimsel gerekçelere dayanmayan her türlü uygulaman›n
yanl›ﬂl›¤› aç›kt›r.

Bu nedenle ayn› zamanda mali tasarruf sonucunu
da vermesi beklenen do¤ru tutum, her türlü t›bbi
uygulaman›n t›bbi-bilimsel gerekçelere dayal›
prosedürünün oluﬂturulmas› ve bu prosedüre
uyulup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi olmal›d›r. Örne¤in yeni kuﬂak antipsikotiklerle bir tedaviye
baﬂlaman›n, eski kuﬂak antipsikotiklerden sonra
yeni kuﬂak antipsikotik uygulamas›na geçmenin
koﬂullar› ve kurallar› tan›mlanmal›d›r. Denetim bu
koﬂullar›n yerine getirilip getirilmedi¤i üstüne olmal›d›r. Böyle bir uygulama hem e¤itim sürecindeki ö¤renci ve uzmanl›k ö¤rencileri için, hem
baﬂka dal uzmanlar› ve pratisyen hekimler için
e¤itici bir iﬂlev de üstlenebilir. Böylece uygulaman›n süreklili¤i sa¤lanarak s›k s›k uygulama de¤iﬂikli¤i yap›lmas› gere¤i de ortadan kalkar. Türkiye
Psikiyatri Derne¤i psikiyatri alan›nda kullan›lan
psikotrop ilaçlara iliﬂkin bu tür prosedürlerin oluﬂturulmas› konusunda her türlü yard›m› yapmaya
haz›rd›r.
d) Öte yandan uygulama bir baﬂka yönden de reçete
yazan hekimin bilgi düzeyini de¤il, uzmanl›k unvan› olup olmamas›n› esas alarak t›bbi-bilimsel yönden baﬂka bir yanl›ﬂa yol açmaktad›r: Bilindi¤i gibi nöroloji uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda 9 ay, aile hekimli¤i uzmanl›k e¤itiminde 4 ay psikiyatri rotasyonu yap›lmaktad›r. Bu dal uzmanlar›n›n psikiyatri ilaçlar›n› yazmas› kurallara uygun say›l›rken 4-5
y›l psikiyatri e¤itimi gören psikiyatri uzmanl›k ö¤rencilerinin ve “depresyonu önleme programlar›”
çerçevesinde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i
kurslara kat›lm›ﬂ pratisyen hekimlerin psikiyatrik
ilaç yazmalar› halinde kurallara göre bu reçeteler
kurumlarca ödenmemektedir. Bilgi ça¤›nda, bilgi
toplumu olmaya yönelmiﬂ toplumumuzda bilgiye
de¤er vermeyen böyle bir uygulaman›n, ça¤a uygunlu¤undan söz edilmesi güçtür.
Özellikle t›pta uzmanl›k ö¤rencili¤inin, uygulamal›
bir e¤itim alma zorunlulu¤u göz önüne al›n›rsa,
bu meslektaﬂlar›m›z›n hastalar›na reçete yazamamalar› gelecekteki t›p uygulamalar›n› da olumsuz
etkileyecek niteliktedir.
e) Zaman zaman k›s›tlay›c›, yasaklay›c› uygulama talimatnameleri haz›rlanmakta, bir süre uyguland›ktan sonra kald›r›lmakta ya da de¤iﬂiklik getirilmektedir. Bu dönemlerde örne¤in Emekli Sand›¤› bir
tasarruf sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›, sa¤lanm›ﬂsa
bunun ne ölçüde oldu¤unu aç›klamad›¤› için bugüne kadarki uygulamalar›n tahmini tasarruf önleyici özelliklerini s›ralamak istiyoruz.
i. ‹laç yaz›labilmesi için bir çok hastaya “sürekli
ilaç kullanmas› gerekti¤i ve ilaç kat›l›m pay›ndan muaf tutulmas› gerekti¤i” yönünde rapor
düzenlenmektedir. Bu raporu olan kiﬂiler %10 %20 kat›l›m pay›n› ödememektedirler. Örne¤in
uygulama rapor düzenlenmesini bir zorunluluk
haline getirdi¤inden, 3-4 ay sürecek bir antidepresan ilaç tedavisi için bu kiﬂilere ilaçlar›
ola¤an yollarla yaz›lm›ﬂ olsayd› ödeyecekleri bir
miktar› ödememiﬂ olmaktad›rlar. Hasta için k›s›tlay›c› olmamas› amac›yla, ayr›ca hekim ve
hastanelerin iﬂ yükünün fazlal›¤› nedeniyle rapor süreleri yüksek tutulmaktad›r. 4 ayda bitebilecek bir tedavi için 6 ay ilaç kullan›lmas› söz
konusu olmaktad›r.
Bu durumda ortaya ç›kan kay›plar hesaplanmakta m›d›r, hesaplan›yorsa uygulaman›n sa¤lamas› beklenen yarara oran› nedir?

ii. Psikiyatrik hastalara resmi kurumlarda öncelikle psikiyatri ya da yoklu¤unda nöroloji uzman›n›n reçete yazmas› zorunlulu¤u, öncelikle toplumda yayg›nl›¤› (nokta prevalans›) % 4-8 olan
bir hastal›¤› (depresyon) olanlara olanaklar elveriyorsa yaln›zca psikiyatrlar›n bakmas› anlam›na gelmektedir.
Ülkemizde eriﬂkin nüfus 35.000.000 olarak al›nd›¤›nda Emekli Sand›¤›, SSK, Ba¤-Kur mensubu sigortal›lar ve görevdeki devlet memurlar› ve aile bireylerinin
say›s›n›n yaklaﬂ›k 25. 000. 000 oldu¤u anlaﬂ›l›r. Buna
göre bu grupta kuramsal olarak yaklaﬂ›k 2.000.000 kiﬂide depresyon olmas› olas›l›¤› var demektir. Ülkemizdeki kurallar çerçevesinde yukar›da an›lan sigortal›lara
reçete yazma yetkisi bulunan resmi kurumlardaki psikiyatri uzman› say›s›n›n 600 dolay›nda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde yaln›zca depresyonu olan hastalar bak›m›ndan ülke genelinde bir psikiyatri uzman›na y›lda 3333
hasta (2.000.000/600) düﬂmektedir. Depresif bir hastan›n ilaç tedavisi sürdürülürken en az ayda bir görüﬂülmesi ve en k›sa antidepresif tedavinin alt› ay oldu¤u
göz önüne al›nd›¤›nda bu, bir psikiyatri uzman› için y›lda en az 20000 (3333 x 6) depresif hasta görüﬂmesi
(poliklinik say›s›) demektir. Yaln›zca depresyon için bu
say›, y›lda 220 gün çal›ﬂan bir psikiyatr için günde 91
hasta eder.
Bu say›ya bütün psikiyatrik hastal›klar› katt›¤›m›zda
resmi evrakl› hastaya bakmak zorunda olan psikiyatri
uzmanlar›n›n tamam› poliklinik yapsa bile her birinin
günde yüzlerce hastaya bakmas› gerekir. Psikiyatri uzmanlar›n›n ülke sath›na düzenli da¤›l›m göstermedi¤i
göz önüne al›nd›¤›nda az say›da hekimin çal›ﬂt›¤› bölgelerde iﬂ yükünün çok daha fazla olaca¤› görülecektir.
Bu durumda do¤acak iﬂ yükünün hizmet niteli¤inde bir
düﬂüﬂ do¤uraca¤› aç›kt›r. Bu durumun uygun sürede
muayene edilme olana¤›n› azaltt›¤› için hasta haklar›
yönünden, iﬂ yükünün bir kiﬂinin dayanma s›n›r›n› aﬂaca¤› için de hekimin çal›ﬂan haklar› yönünden do¤uraca¤› sonuçlar›n düﬂünülmesi gerekmektedir.
Öte yandan tüm ülke ekonomisi göz önüne al›nd›¤›nda bu kurumlar›n yapmas› hedeflenen tasarrufun baﬂka alanlarda yeni ve daha yüksek kay›plara yol açt›¤›
aç›kt›r.
b. ‹laç Piyasa Araﬂt›rmalar› yönünden bak›ld›¤›nda;
2004 Bütçe Uygulama Talimat›’n›n yürürlükte oldu¤u dönemde psikiyatrik ilaçlar›n sat›n al›nmas›ndaki
düﬂüﬂ oran› ayl›k ortalama % 10 , y›ll›k düﬂüﬂ oran› ise
% 1 dolaylar›nda olarak bildirilmektedir.
Yine bu talimat›n uyguland›¤› dönemde söz konusu
kurumlar›n sat›n ald›¤› ilaç miktar›nda dikkat çekici bir
düﬂüﬂ olmad›¤›, hatta baz›lar›nda miktar›n artt›¤› gözlenmektedir. Her ne kadar toplu al›mlar yapt›¤›ndan
SSK rakamlar› bu konuda yorum yapmak için elveriﬂli
de¤ilse de geri kalan kurumlarda antidepresanlar aç›s›ndan ortalama düﬂüﬂ % 5-6 dolaylar›nda görünmektedir. Antipsikotik ilaçlarda ise de¤iﬂim art›ﬂ yönündedir.
Bu veriler ilaçlara ödenen miktarlarda büyük bir de¤iﬂme olmad›¤›n›, gerçekte bu tür uygulamalar›n beklendi¤i ölçüde tasarruf sa¤lamad›¤›n›, buna karﬂ›l›k
hasta haklar› ve hekimlerin çal›ﬂma koﬂullar›, meslek
onuru yönünden sak›ncal› sonuçlar do¤urdu¤unu
düﬂündürmektedir.
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Psikiyatride Felsefe Antifelsefe
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aman Örs’ü ulusal psikiyatri kongrelerinde ve psikiyatri bahar sempozyumlar›nda yapt›¤› konuﬂmalar›ndan tan›yanlar, onun ilgi alanlar› içerisinde en önemli yeri felsefe ve psikiyatrinin yöntembilgisi sorunlar›n›n oluﬂturdu¤unu bilirler. Gerçektende Dr.
Örs, uzun y›llard›r hem yaz›lar›nda hem de konuﬂmalar›nda geleneksel felsefe yapma biçimleri karﬂ›s›nda bilimsel felsefeyi savunmuﬂ ve
felsefeye getirdi¤i yeni bak›ﬂ nedeniyle de
Hans Reichenbach’›n ödünsüz bir destekçisi
olmuﬂtur. Son y›llarda itiraz etti¤i felsefe yap›ﬂ biçimleri karﬂ›s›nda kendi kuﬂkucu tutumunu antifelsefe kavram› alt›nda tan›mlam›ﬂ ve
geleneksel anlam›yla felsefeleﬂme e¤iliminin
psikiyatri disiplini için bir tehlike iﬂareti oldu¤u yönünde uyar›lar›n› dile getirmiﬂtir. Bu
bak›mdan Dr. Örs’ün görüﬂlerinin psikiyatri ve
psikoloji alanlar›nda u¤raﬂ verenler aras›nda
her zaman yank›lar› olmuﬂtur.
Dr. Yaman Örs’ün yak›n zamanda yay›nlanan
Psikiyatri, Felsefe ve Antifelsefe adl› kitab›n›n
içerdi¤i tart›ﬂmalar›n en önemlisi kuﬂkusuz felsefe nedir nas›l yap›lmal›d›r temel sorusu etraf›nda geliﬂiyor. Geleneksel felsefe terimi asl›nda Hans Reichenbach taraf›ndan ussalc›
(rasyonalist) felsefe yaklaﬂ›m›n› tan›mlamak
için kullan›lm›ﬂt›r. Reichenbach bunun karﬂ›s›nda kendi felsefi tutumunu ise mant›kç› emprisizm (duyusalc›l›k) kavram› içerisinde tan›mlar. Bu iki felsefi tutum aras›ndaki farkl›l›klara
iliﬂkin baz› ipuçlar› vermek Yaman Örs’ün bak›ﬂ›n› daha iyi anlamam›za yard›mc› olur: Geleneksel felsefeden farkl› olarak bilimsel felsefe
evreni aç›klama iﬂini tümüyle bilim adamlar›na
b›rakm›ﬂt›r. Gösteriﬂli ve aya¤› yerden kesik iddialar› tümüyle felsefe d›ﬂ›na itmiﬂ, ak›l ve sezgi yoluyla kesin mutlak bilgiye eriﬂme mücadelesinin geleneksel felsefenin bir zaaf› oldu¤unu
söyleyerek, kesinli¤in bar›nabilece¤i yegane
alan›n mant›k önermeleri ve matematik olabilece¤ini ileri sürmüﬂtür. Metafizik tümüyle felsefe d›ﬂ›na itilmiﬂtir. Moral buyruklar oluﬂturmak
da art›k felsefecinin iﬂi de¤ildir ve olmamal›d›r.
ﬁahane felsefi sistemler oluﬂturma dönemi bir
daha aç›lmamak üzere kapanm›ﬂt›r. Yeni felsefe dil olarak da farkl›d›r; anlaﬂ›lmas› güç, yar›
ﬂiirsel felsefe dili tümüyle b›rak›lm›ﬂ, yerini
berrak bir bilimsel dil alm›ﬂt›r. Burada de¤inilen felsefi tutum asl›nda geçen yüzy›l›n baﬂlar›nda Viyana Çevresi’ni oluﬂturan filozoflar›n s›n›rlar›n› çizdikleri ve felsefe çevrelerinde mant›kç› pozitivizm olarak adland›r›lan felsefi bak›ﬂt›r. Yazar›m›z›n kitab›nda s›k s›k göndermede bulundu¤u Hans Reichenbach’da bu felsefi
bak›ﬂ› en iyi temsil eden filozoflardan birisidir.
Kitab›n içerdi¤i ana tart›ﬂmalar›n bir di¤eri

psikiyatrinin yöntembilgisi sorunlar› ile ilgili.
Bu bölümlerde yazar›m›z psikiyatri disiplinin
genel t›p etkinli¤inin bir parças› oldu¤una güçlü bir vurgu yap›yor. Yöntembilgisel ve u¤raﬂsal
aç›dan bir psikiyatristin her ﬂeyden önce bir
t›pç› oldu¤unu, psikiyatrideki hastal›k olgusu
ile klinik hekimli¤in öteki dallar›ndakiler aras›nda yerine göre önemli ayr›l›klar olsa bile,
benzerliklerin ya da ortak özelliklerin a¤›r bast›¤›n› dile getiriyor. Psikiyatrik hastal›klar›n
di¤er fiziksel hastal›klardan farkl› olarak düﬂünülmesinin Descartes’in düﬂündü¤üne benzer
bir ruh-beden iliﬂkisine götürece¤i yönünde
uyararak; geleneksel felsefeden miras kalan
çokça spekülasyon içeren, kesinli¤i arayan ve
indirgeyici düﬂünme de¤erlendirme biçiminin
modern psikiyatri için bir tehdit oluﬂturdu¤unu
ileri sürüyor. Psikiyatristlerin disiplinlerine bir
anlamda ‘anti-felsefe’ kayg›s› ile bakabilmelerini öneriyor.
Yazar›m›z için ilgi çekici bir di¤er konu psikiyatri ve psikoloji bilgilerinin ›ﬂ›¤›nda felsefecilere ve felsefe okullar›na bakabilmektir. Bu
çaban›n her iki alan içinde yararl› sonuçlar›
olabilece¤ini düﬂünüyor. Örnek olarak ise, Reichenbach’›n düﬂüncelerine paralel olarak, ussalc› felsefecilerde var oldu¤unu düﬂündü¤ü
‘kesinli¤i arama’ ihtiyac›ndan söz ediyor. Ussalc› filozoflar›n kiﬂiliklerinde kesinli¤i arama
ihtiyaçlar› çok yo¤un oldu¤u için dünyan›n yap› ve iﬂleyiﬂine iliﬂkin sorulara ya da ahlaki de¤erlerle ilgili sorulara çok kesin, kapsaml›, ayr›ks›z ve hiç de¤iﬂmemesi gereken yan›tlar verme e¤iliminde olduklar›ndan söz ediyor. Bu
bölümlerde felsefenin evrimi boyunca genel
olarak dünya görüﬂleri ya da siyasal görüﬂleri
bak›m›ndan insan merkezli olan ussalc›lar›n daha çok kurulu düzenden, d›ﬂ dünyaya yönelen
duyusalc›lar›n ise daha çok toplumsal de¤iﬂimden yana olduklar›na vurgu yap›yor. Her durumda yazar›m›z bu iki temel yaklaﬂ›m›n (ussalc›l›k-duyusalc›l›k) genelde insan toplumlar›ndaki tutucu, koruyucu e¤ilimlerle de¤iﬂmeye
aç›k ve de¤iﬂtirici e¤ilimlerin felsefe etkinli¤ine yans›mas›n›n sonucu olarak görülebilece¤ini ileri sürüyor. Ayr›ca, felsefecilerin ruhsal ihtiyaçlar› ve felsefeleri aras›ndaki paralelliklerin
daha fazla ilgiyi hak etti¤ini vurguluyor.
Yaman Örs’ün bir süredir üzerinde durdu¤u
kavramlardan biri de Godot’sal Etik ’dir. Kitab›n de¤iﬂik bölümlerinde yazar›n bu konuda
görüﬂlerini içeren metinler karﬂ›m›za ç›k›yor.
Yazar›m›z beklentisi olan kiﬂide, duygusal düzeyde bir umutsuzluk söz konusu oldu¤unda,
bir umutsuz beklentiden ya da umutsuzluk beklentisinden söz aç›labilece¤ini; her durumda
böyle bir beklentinin etik ya da ahlaki bir yö-

Psikiyatri Felsefe Antifelsefe
Prof. Dr. Yaman Örs
Çizgi T›p Yay›nevi, 1. Bask›
Ankara, 2004

nünün ya da sonucunun oldu¤unu düﬂünebilece¤imizi ileri sürüyor. Bu ba¤lamda tan›mlanan etik sorunsal›n› ve onunla ilgili de¤er yaklaﬂ›m›n› ‘‘Godotsal Etik’’ olarak adland›r›yor.
Kitab›n bu bölümlerinde yazar›n, Samuel Becket’›n ölümsüz tiyatro eseri ‘ Godot’yu Beklerken’ ile felsefe, psikiyatri alanlar› aras›nda kurdu¤u köprüler oldukça ilgi çekici. Godot kim
(?) sorusuna yan›t olarak onun tanr›y› simgeledi¤ini düﬂünenler yan›nda yazar›m›z ona bir
felsefeci ya da psikiyatrist iﬂlevi yüklenip yüklenemeyece¤ini tart›ﬂmaya aç›yor. Her durumda gelecek olan, onu bekleyen kiﬂinin temel varoluﬂsal bunalt›s›n› çözebilecek büyük kurtar›c›
ya da iyileﬂtirici olacakt›r.
Yukar›da k›saca de¤inilen tart›ﬂmalar Psikiyatri Felsefe Antifelsefe adl› kitapta yer alan
tart›ﬂmalar›n küçük bir bölümünü oluﬂturuyor.
Ayr›ca kitab›n geniﬂ bir giriﬂ bölümü oldu¤unu
ve burada psikiyatri ve felsefenin kesiﬂme alanlar›nda Türkiye’de son y›llarda yaﬂanan baz› geliﬂmelerin yans›t›ld›¤›, tan›tma ve bilgilendirme yaz›lar›n›n yer ald›¤›n› vurgulamak gerekli.
Dr. Yaman Örs uzun y›llard›r bir misyoner kararl›l›¤› ile felsefe ve psikiyatri alanlar›n›n yöntembilgisel sorunlar›na e¤iliyor. Bilgilerini psikiyatri kongrelerinde ya da dergilerinde okuyucular›-dinleyicileri ile cömertçe paylaﬂ›yor.
Kuﬂkusuz onun bu çabas› Türk psikiyatrisine
çok ﬂey kazand›rm›ﬂt›r. Her ﬂeyden önce yapt›¤› ‘‘iﬂ’’ üzerine düﬂünen psikiyatri hekimlerinin say›s›n›n artmas›nda onun katk›lar› büyüktür. Bu nedenle Yaman Hocan›n bir bölümü daha önce de¤iﬂik yerlerde bas›lm›ﬂ ancak bir
bölümü hiç bas›lmam›ﬂ yaz› ya da konuﬂmalar›n›n bir kitapta toplanm›ﬂ olmas›n›n
psikiyatristler için sevindirici bir geliﬂme oldu¤unu düﬂünüyorum.
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Dünya Psikiyatri Birli¤i’nin Do¤u Avrupa ve Balkanlar
Kurumsal Program› Bölgesel Toplant›s›

R

omanya’n›n Krayova kentinde 3-5
Aral›k 2004 tarihleri aras›nda
Romanya Psikiyatri Birli¤i taraf›ndan
Dünya Psikiyatri Birli¤i ile iﬂbirli¤i içinde
düzenlenen bölgesel toplant›ya Türkiye
Psikiyatri Derne¤i Merkez Yönetim
Kurulu’nun görevlendirmesi ile kat›ld›m.
Toplant›ya Dünya Psikiyatri Birli¤i Yönetim
Kurulu üyelerinin yan› s›ra Romanya,
Bulgaristan, S›rbistan-Karada¤, Makedonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Rusya,
Ermenistan ve Türkiye Psikiyatri
Derneklerinin temsilcileri kat›ld›. Toplant›y›
Romanya Psikiyatri Birli¤i Baﬂkan› Tudor
Idriﬂtoiu ve WPA Do¤u Avrupa ve
Balkanlar Kurumsal Program› yöneticisi
George Christodoulou birlikte yönettiler.
Toplant›n›n ana temas› bölgedeki psikiyatri
birlikleri aras›ndaki iletiﬂimi ve iﬂbirli¤ini
artt›rmak ve birlikte projeler yürütmek
olarak özetlenebilir.
Toplant› 3 Aral›k Cuma akﬂam› yap›lan 2
konuﬂma ile aç›ld›. WPA yönetim kurulu
üyesi Pedro Ruiz, Romanya’n›n tarihini,
bilime ve sanata katk›lar›n› ve psikiyatri
alan›ndaki önemli isimleri k›saca anlatt›.
Ard›ndan bir di¤er WPA yönetim kurulu
üyesi John Cox WPA örgütlenme ﬂemas›n›,
bölgesel ‘zon’lar› ve bilimsel birimleri
tan›tt›.
‹kinci gün WPA baﬂkan› Ahmed Okaﬂa
yönetim kurulunun projelerinden söz etti.
En çok üzerinde durdu¤u konu, çocuk
psikiyatrisi alan›nda küresel bir politika
oluﬂturulmas› gere¤i ve bu alanda bir
boﬂluk bulundu¤u oldu. WPA gelecek
dönem baﬂkan› Juan Mezzich kiﬂisel
an›lar›n› da katarak birli¤in kurumsal
programlar›n› (IP) tan›tt›. Daha sonra söz
alan George Christodoulou baﬂta olmak
üzere bütün yönetim kurulu üyeleri bu
toplant›n›n önemini, ‘tarihi bir dönüm
noktas›’ oldu¤unu vurgulad›lar. Mario Maj
WPA yay›nlar›n›n kapaklar›n› göstererek
bunlar› tan›tt›; Türkçe’ye yap›lan bir çeviri
de sunumunda yer ald›. Maj özellikle
‹ngilizce konuﬂulmayan ülkelerin yay›n
dünyas›nda daha çok temsil edilmeleri için
çal›ﬂt›klar›n› vurgulad›. Bu arada ülkelerin
ruh sa¤l›¤› koﬂullar›n›, hizmetlerini ve
psikiyatristlerin durumlar›n› konu alan
kitaplar basmay› planlayabileceklerini
belirtti. Romanya’ya iliﬂkin böyle bir kitap
toplant› s›ras›nda kat›l›mc›lara da¤›t›ld›.
Daha sonra söz alan ‹srailli WPA yönetim
kurulu üyesi Sam Tyano eski Yugoslavya

topraklar›ndaki çocuklar›n durumu
hakk›nda haz›rlad›¤› sunumu aktard›. WPA
yönetim kurulu üyesi Arjantinli Dr.
Montenegro e¤itimin önemini vurgulad›,
WPA kongre burslar›na baﬂvurulmas›
teﬂvik edildi. Tart›ﬂma bölümünde söz
alarak çocuk psikiyatristlerinin ayr› dernek
ve birliklerinin oldu¤unu vurgulad›m ve Dr
Okaﬂa’n›n bu konudaki giriﬂimlerinin o
derneklerle iﬂbirli¤i içinde yap›lmas›
gerekti¤inde anlaﬂ›ld›. Yine tart›ﬂma
bölümünde ülkelerin tek tek en önemli
sorunlar›n›n neler oldu¤u soruldu. Çek ve
Macar meslektaﬂlar›m›z psikiyatrinin
sayg›nl›¤›n›n azald›¤›n›, hekimlerin
psikiyatriyi tercih etmediklerini ve bunun
en önemli sorun oldu¤unu belirttiler. Di¤er
bölge ülkelerinin sorunu ise ruh sa¤l›¤›
hizmetlerine yeterli kaynak aktar›lmamas›
yada aktar›lamamas› olarak belirdi.
Ö¤leden sonra oturumunda ülke
temsilcileri sunumlar›n› yapt›lar. Sunumlar
benzer bir yap› göstermedi. S›rbistanKarada¤ temsilcisi Amerikan
bombard›man›n›n halk› üzerindeki
etkilerini vurgulad›. Rusya temsilcisi
ülkesindeki psikiyatri uzmanl›k e¤itiminin
belirsizliklerinden yak›nd›. Türkiye’ye
iliﬂkin sunumumuzda özellikle Türkiye
nüfusunun bu denli genç oluﬂu hayret
uyand›rd›. Dr. Cox da Yeterlik Belgesi
(‘Board’ sertifikas›) verdi¤imizi ve s›nav
yapma haz›rl›¤› içinde oldu¤umuzu
duyunca bunun çok önemli oldu¤unu bunu
yapabilen üye psikiyatri birli¤i say›s›n›n 3
ya da 4 oldu¤unu söyledi.

Toplant›n›n son günü olan 5 Aral›k Pazar
sabah› Dr. Christodoulou taraf›ndan
tasla¤› haz›rlanm›ﬂ olan Krayova
bildirgesi tart›ﬂ›ld›. ‹lk tart›ﬂma konusu
‘Balkan’ ad› üzerinde oldu. Bu ad›n kötü
ça¤r›ﬂ›mlar› oldu¤u, aﬂa¤›lama içerdi¤i
özellikle Romen meslektaﬂlar›m›z
taraf›ndan öne sürüldü ancak
de¤iﬂtirilmesi kabul görmedi. Bölgenin
co¤rafi s›n›rlar› da tart›ﬂ›ld› ancak sonuca
var›lamad›. Bölgedeki nihai hedefin Bat›
Avrupa ile e¤itim ve standartlar
bak›m›ndan bütünleﬂmek oldu¤u
vurguland›. Bildirgede yer alan ‘bölgede
ayr› bir dernek kurulmas›’ önerisinin ne
avantaj sa¤layaca¤› sorum yönetim kurulu
üyeleri aras›nda tart›ﬂmaya yol açt›. Dr.
Christodoulou konunun fikir annelerinden
birinin Dr. Peykan Gökalp oldu¤unu
hat›rlatarak mali kaynak ve ba¤›ms›zl›k
gibi avantajlar› olaca¤›n› söyledi. Toplant›
bildirgenin baz› yönetim kurulu üyeleri
taraf›ndan yaz›m düzeltmesi ile sona erdi.
Bundan sonraki bölgesel toplant›n›n
Atina’da 13-15 Mart tarihleri aras›nda
yap›laca¤› ve büyük olas›l›kla yeni bir
bölgesel derne¤in orada kurulaca¤›
duyuruldu.
Kat›l›mc›lar›n›n bölge ülkeleri ile iﬂbirli¤i
olanaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve birlikte
hareket edilmesinin yararl› olaca¤› ortak
görüﬂü ile toplant› sonuçland›r›ld›.

Doç. Dr. Murat Rezaki
TPD Ankara ﬁube Baﬂkan›
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TPD ve Uluslararas› Etkinlikler

Dünya Sa¤l›k Örgütü Helsinki Toplant›s› ve Avrupa
Ruh Sa¤l›¤› Eylem Plan›

D

ünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)
Avrupa Bölgesi kendi s›n›rlar›
içinde yer alan 52 ülkede ruh
sa¤l›¤› hizmetlerinin iyileﬂtirilmesini
amaçlayan bir eylem plan›n› yürürlü¤e
koymuﬂtur. DSÖ’nün davetiyle 12-15
Ocak 2005 tarihlerinde Helsinki’de
düzenlenen Avrupa Bölgesi Bakanlar
Toplant›s›na kat›lan Sa¤l›k Bakanlar› ya
da temsilcileri Avrupa Ruh Sa¤l›¤›
Deklarasyonunu imzalayarak
ülkelerindeki ruh sa¤l›¤› hizmetlerini
iyileﬂtirme konusunda taahhütte
bulunmuﬂlard›r.
Toplant›ya TC Sa¤l›k Bakanl›¤›n›
temsilen Müsteﬂar Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, D›ﬂ ‹liﬂkiler Dairesi Baﬂkan›
Sevim Tezel Ayd›n, Selçuk Üniversitesi
T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dal›ndan Prof. Dr. Rüstem Aﬂk›n ve ﬁiﬂli
Etfal Hastanesi Psikiyatri Klinik ﬁefi Doç.
Dr. O¤uz Karamustafal›o¤lu
kat›lm›ﬂlard›r. Yan›s›ra Kocaeli
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dal›ndan Prof. Dr. Bülent
Coﬂkun ve Türkiye Psikiyatri Derne¤ini
temsilen D›ﬂ ‹liﬂkiler Sekreteri Prof. Dr.
Can Cimilli de Türkiye delegasyonu
içinde yer alm›ﬂlard›r. Avrupa Psikiyatri
Asistanlar› Federasyonu Baﬂkan› Dr.
Defne Eraslan da federasyonu temsilen
toplant›ya kat›lm›ﬂt›r.
Avrupa Ruh Sa¤l›¤› Eylem Plan›, DSÖ
Avrupa Bölgesi üyesi ülkelerin sa¤l›k
bakanlar› taraf›ndan, Avrupa Ruh Sa¤l›¤›
Deklarasyonu kapsam›nda onaylanm›ﬂt›r.
Bakanlar, plan›n her ülkenin kendi
ihtiyaçlar› ve kaynaklar›na uygun olarak
uygulanmas›n› desteklemiﬂlerdir. Plan›n
hedefleri tüm nüfusun sa¤l›¤›n›n iyi
olmas›na olanak sa¤layacak ruh sa¤l›¤›
etkinliklerini yürürlü¤e koyacak
politikalar›n ve yasalar›n geliﬂtirilmesi,
uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi; ruh
sa¤l›¤› sorunlar›n›n önlenmesi ve ruh
sa¤l›¤› sorunlar› olan insanlar›n topluma
kazand›r›lmas› ve iﬂlevselli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Gelecek on y›l için
aﬂa¤›daki öncelikler belirlenmiﬂtir:
1. Ruh sa¤l›¤›n›n iyi olmas›n›n önemine
dair bilinci geliﬂtirmek.
2. Damgalama, ayr›mc›l›k ve eﬂitsizlikle
bir arada mücadele etmek, ruh sa¤l›¤›
sorunlar› olan insanlara yetki ve onlar›
desteklemek ve bu insanlar›n bu

sürece etkili olarak kat›l›m›n› sa¤lamak.
3. Ruh sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeyi, önlemeyi,
tedaviyi, rehabilitasyonu, bak›m› ve
iyileﬂmeyi kapsayan bütünleﬂik ve etkili
sistemler tasarlamak ve uygulamak.
4. Bu alanlarda etkili olabilen uzmanlaﬂm›ﬂ
iﬂgücünü oluﬂturmak.
5. Hizmetlerin planlanmas› ve
geliﬂtirilmesinde temel noktalardan biri
olan hizmeti kullananlar›n ve hasta
yak›nlar›n›n deneyim ve bilgilerinden
haberdar olmak.
Bu Eylem Plan›, DSÖ Avrupa Bölgesi
içindeki ülkelerde, aﬂa¤›da belirtilen 12
alanda eylem gerektiren ve bütünleﬂik ruh
sa¤l›¤› politikalar›n› geliﬂtirme, uygulama
ve destekleme yollar› ve yöntemlerini
önermektedir:
1. "Herkes için ruh sa¤l›¤›"n› teﬂvik etmek
2. Ruh sa¤l›¤›n›n merkezi önemini
göstermek
3. Damgalama ve ayr›mc›l›k ile mücadele
etmek
4. Duyarl› yaﬂam evrelerine yönelik
etkinlikleri teﬂvik etmek
5. Ruh sa¤l›¤› sorunlar›n› ve intihar›
önlemek
6. Ruh sa¤l›¤› sorunlar› için yeterli birinci
basamak sa¤l›k hizmeti sunulmas›n›
sa¤lamak
7. A¤›r ruh sa¤l›¤› sorunlar› olan insanlara
toplum içinde yer alan kurumlarda
etkili ruh sa¤l›¤› hizmeti sunmak
8. Sektörler aras›nda iﬂbirli¤i sa¤lamak
9. Yeterli ve uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂgücü
oluﬂturmak
10. ‹yi bir ruh sa¤l›¤› bilgisi oluﬂturmak
11. Adil ve yeterli finansman sa¤lamak
12. Etkilili¤i de¤erlendirmek ve yeni
kan›tlar oluﬂturmak
Öngörülen Aﬂamalar
Üye ülkeler, Avrupa Ruh Sa¤l›¤›
Deklarasyonu ve Eylem Plan› ile aﬂa¤›da
belirtilen aﬂamalarda ilerleyerek zorluklarla
mücadele edeceklerdir:
1. Damgalamay› ve ayr›mc›l›¤› önleyecek
politikalar haz›rlamak ve etkinlikler
uygulamak; sa¤l›kl› okullar ve iﬂyerleri
de dahil olmak üzere ruh sa¤l›¤›n›
geliﬂtirmek.
2. Kamu politikalar›n›n toplum ruh sa¤l›¤›
üzerindeki etkisini özenle gözden
geçirmek.
3. Ruh sa¤l›¤› sorunlar› ve intihar›n

önlenmesini ulusal politikalara dahil
etmek.
4. Genç ve yaﬂl›lar›n özgül zorluklar› ve
cinsiyetle iliﬂkili sorunlar için uzmanl›k
servisleri geliﬂtirmek.
5. Madde ba¤›ml›l›¤› ya da fiziksel
hastal›klar gibi ruh sa¤l›¤› sorunlar›yla
birlikte görülen sorunlar da dahil olmak
üzere, marjinal ve duyarl› gruplar›n ruh
sa¤l›¤› sorunlar›n› hedef alan hizmetlere
öncelik vermek.
6. Sektörler aras› çal›ﬂma ortakl›klar›n›
geliﬂtirmek ve ortak çal›ﬂmay›
zorlaﬂt›ran engelleri ortadan kald›rmak.
7. Yeterli say›da ve etkili ruh sa¤l›¤› iﬂgücü
oluﬂturmak için insan kaynaklar›
stratejilerini uygulamaya koymak.
8. Ruh sa¤l›¤›n›n belirleyicileri ve
epidemiyolojisi ile ilgili göstergeleri
tan›mlamak ve ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
tasarlanmas› ve ulaﬂt›r›lmas› amac›yla
di¤er üye ülkeler ile ortakl›klar kurmak.
9. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin dahil edildi¤i
adil bir sa¤l›k finansman sistemi, sa¤l›k
yasalar› ve tüzükleri oluﬂturmak.
10. ‹nsanl›k d›ﬂ› ve küçük düﬂürücü
tedavileri, bak›mlar› sonland›rmak,
Birleﬂmiﬂ Milletler konvansiyonlar› ve
uluslararas› hukuk standartlar› ile uyum
sa¤layacak insan haklar› ve ruh sa¤l›¤›
yasalar› oluﬂturmak.
11. Ruh sa¤l›¤› sorunu olan insanlar›n
sosyal kabul düzeyini art›rmak.
12. Ruh sa¤l›¤› etkinliklerinin planlanmas›,
ulaﬂt›r›lmas›, gözden geçirilmesi ve
denetlenmesinden sorumlu olacak
komite ve gruplarda hizmet kullan›c›lar›
ve yak›nlar›n›n temsilini garanti alt›na
almak.
Özetledi¤imiz Avrupa Ruh Sa¤l›¤› Eylem
Plan›, Türkiye Psikiyatri Derne¤inin
tüzü¤ündeki hedeflerle ve ulusal ruh
sa¤l›¤› politikas› oluﬂturma konusunda
Sa¤l›k Bakanl›¤›na iletti¤i görüﬂlerle büyük
ölçüde örtüﬂmektedir. Bunun do¤al sonucu
olarak Türkiye Psikiyatri Derne¤i plan›n
uygulanmas›n›n takipçisi olacak ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›na bu konuda her türlü deste¤i
verecektir. Deklarasyon metninin ve plan›n
tamam›n› aﬂa¤›daki web sayfas›nda
bulabilirsiniz:
http://www.euro.who.int/eprise/main/W
HO/Progs/MNHCONF/press/20050114_1

Prof. Dr. Can Cimilli
TPD-MYK D›ﬂ ‹liﬂkiler Sekreteri
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Dünya Psikiyatri Birli¤i
Genç Psikiyatristler Toplulu¤u’nun
ikinci toplant›s›
2004 Uluslararas› Dünya Psikiyatri
Kongresi 10-13 Kas›m 2004 tarihleri
aras›nda ‹talya’da Floransa’da yap›ld›.
Uluslararas› DPB Kongresi s›ras›nda DPBGenç Psikiyatristler Toplulu¤u’nun ikinci
toplant›s› gerçekleﬂtirildi. Dr. Juan Mezzich
taraf›ndan yönetilen toplant›ya 26 ülkenin
genç psikiyatrist temsilcisi kat›ld›.
Toplant›da öncelikle GPT’nin May›s
2004’te New York’ta gerçekleﬂtirilmiﬂ olan
ilk toplant›s›nda al›nan kararlar ve DPBGPT’nin amaçlar› gözden geçirildi.
Bu amaçlar:
a) Genç psikiyatristler aç›s›ndan DPB
üyesi meslek örgütleri ile DPB yönetimi
aras›ndaki iletiﬂimi art›rmak,
b) Genç psikiyatristlerin sorunlar›n›
tan›mlamak,
c) Genç psikiyatristlerin DPB’nin çeﬂitli
faaliyetlerine (e¤itim, toplant›lar, yay›nlar
vb.) kat›l›m›n› sa¤lamak,
d) Üye meslek örgütlerinin genç
psikiyatristlerin sorunlar›n› fark etmesini,
gereksinimlerini karﬂ›lamas›n›, bu gruba
özgü faaliyetler düzenlemesini, örgütün
yap›s›na dahil etmesini sa¤lamak,
e) Genç psikiyatristlerin mesleki
geliﬂimini destekleyecek giriﬂimlerin

planlanmas›na katk›da bulunmak, olarak
belirlendi.
New York’daki toplant›da ele al›nm›ﬂ
olan GPT temsilcilerinin yönetimin üst
kademeleriyle ve birbirleriyle
iletiﬂimlerinin art›r›lmas›na yönelik
öneriler, genç psikiyatristlerin bilimsel
dan›ﬂmanl›k alabilmelerinin sa¤lanmas›,
DPB kongrelerinde poster ve sözel
sunumlarla kat›l›mlar›n›n
kolaylaﬂt›r›lmas›na iliﬂkin istekler
hat›rlat›ld›.
Genç Psikiyatristlerin iletiﬂimlerini
art›rma amac›yla planlanm›ﬂ olan Genç
Psikiyatist A¤›n›n (Young Psychiatrist
Network) önemi vurguland›. Bu a¤›n
bileﬂenlerinin GPT, DPB Genç ‘fellow’lar›,
DPB E¤itim Komisyonunun genç
psikiyatrist üyeleri ve DPB’nin tüm genç
psikiyatrist üyeleri oldu¤u hat›rlat›ld›.
Genç psikiyatristler aras›nda iletiﬂimin
DPB taraf›ndan temsilcilere verilen e-mail
adresleri, Genç Psikiyatrist A¤› Web
sayfas›, tüm genç psikiyatrist temsilcilerinin
e-mail adreslerinin listesi arac›l›¤›yla
art›r›labilece¤i belirtildi. Dr. Montenegro
DPB’nin websitesi hakk›nda bilgi verdi.
Genç psikiyatristlerin Dünya Psikiyatri
Kongrelerine kat›l›m›n› teﬂvik amac›yla

oluﬂturulan ‘Fellow’luk program› ve
ﬂartlar› hakk›nda bilgi verildi. Dünya
Psikiyatri Birli¤ine üye her meslek
örgütünün en az üç kiﬂiyi 31 Aral›k 2004
tarihine kadar ‘fellow’ luk için aday
göstermesi istendi. Adaylar›n iyi derecede
‹ngilizce bilmeleri gerekti¤i hat›rlat›ld›. Bu
adaylar›n bilimsel özgeçmiﬂleri, yay›nlar›
ve gelece¤e yönelik tasar›mlar›n› içeren bir
baﬂvuru sonras› de¤erlendirmeye
al›nacaklar› ve ‘fellow’ olarak seçilen
kiﬂilerin Kahire’deki 13. Psikiyatri
Kongresinde konaklama ve kay›t
masraflar›n›n karﬂ›lanaca¤› aç›kland›.
‘Fellow’ lar için kongre s›ras›nda ek bir
program düzenlenece¤i belirtildi. Bu
‘fellow’lar›n kat›laca¤› bölgesel
sempozyumlar, çal›ﬂma gruplar›
düzenlenmesi, ‘fellow’ lar›n poster
sunumu için teﬂvik edilmeleri planland›.
Dünya Psikiyatri Birli¤i GPT’nin gelecek
toplant›lar›n›n 12-15 May›s 2005’te
Atina’da, 10-15 Eylül 2005’te Kahire’de
DPB kongreleri s›ras›nda
gerçekleﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›ld›.

Dr. Aygün Ertu¤rul
Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri AD
TPD GPT Temsilcisi

Dünya Psikiyatri Birli¤i
Uluslararas› Kongresi 2006
‹stanbul
Levent Küey
Dünya Psikiyatri Birli¤i Güney Avrupa Bölge Temsilcisi
12-16 Temmuz 2006’da, ‹stanbul’da yap›lacak Dünya Psikiyatri
Birli¤i Uluslararas› Kongresi’nin haz›rl›klar› sürüyor. Bu
çerçevede, 30 Ocak 2005’de, ‹stanbul’da, yurt d›ﬂ› üyelerinin de
kat›l›m›yla Kongre Düzenleme ve Bilimsel Kurul toplant›s›
yap›ld›. Kongre baﬂkan› Juan E. Mezzich’in yönetti¤i
toplant›ya, Düzenleme Kurulu baﬂkanlar› Levent Küey, Savaﬂ
Kültür, Raﬂit Tükel; baﬂkan yard›mc›lar› Pedro Ruiz, Peykan
Gökalp, Haluk Özbay; üyeler Mustafa Sercan, Berna Ulu¤, Can
Cimilli, ﬁahika Yüksel, Cem Atbaﬂo¤lu, Sezai Berber, Baﬂak
Yücel, Vehbi Keser, Nergis Aküzüm, Figen Karada¤, Do¤an ﬁahin, Ayça Gürdal Küey, Asl›han Polat; Bilimsel Kurul baﬂkan› John Cox
ve Flap Tour yetkilileri kat›ld›lar. Gün boyu süren toplant›da, bugüne dek yap›lan tüm haz›rl›klar gözden geçirildi ve önümüzdeki
dönemde yap›lacak iﬂler planland›.
Türkiye tan›t›m›, Türkiye Psikiyatri Derne¤i Y›ll›k Toplant›s› olan 9. Bahar Sempozyumunda gerçekleﬂtirilecek bu kongrenin, ülkemiz
psikiyatrisinde, bu ölçekteki en yüksek kat›l›ml› bilimsel toplant› olmas›n› bekliyoruz. Kongrenin, hem uluslararas› bilimsel düzeyin
artt›r›lmas›, hem de dünya psikiyatri toplulu¤uyla iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi yönünde büyük katk›lar› olaca¤›na inan›yoruz.
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GEÇEN YIL Y‹T‹RD‹KLER‹M‹Z
Prof. Dr. Atalay Yörüko¤lu Prof. Dr. Do¤an Karan
Prof. Dr. Atalay YÖRÜKO⁄LU Türkiye’de Çocuk Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› biliminin tan›nmas› ve geliﬂimine öncülük
etmiﬂ çok de¤erli bir bilim adam› ve e¤iticidir. Dr. Yörüko¤lu’nun e¤itici yan› yaln›zca üniversite içinde, t›p fakültesi ö¤rencileri, psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi asistanlar›n›n e¤itimi ile s›n›rl› kalmam›ﬂ, kendisi
yapt›¤› televizyon konuﬂmalar›, verdi¤i
halk konferanslar›, çeﬂitli dergilerdeki yaz›lar› ile bir halk e¤itimcisi olmuﬂtur.
Yal›n ve kolay anlaﬂ›l›r bir dille yazm›ﬂ
oldu¤u kitaplar› baﬂucu kitab› niteli¤i kazanm›ﬂ olup, çocuk psikiyatrisinin halkla
buluﬂmas›nda köprü iﬂlevi görmüﬂ; çocuk
yetiﬂtirme yöntemleri, tutumlar, aile içi iletiﬂim biçimleri konusunda koruyucu ruh
sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.
Dr. Yörüko¤lu, Türkçenin bir bilim dili
olabilece¤ini ve ana dilde bilim üretmenin
önemini kendi yap›tlar›nda çok canl› bir biçimde örneklemiﬂtir. “Çocuk Ruh Sa¤l›¤›”
adl› kitab›, dilinin duruluk, ar›l›k ve ak›c›l›k özellikleri nedeniyle Türk Dil Kurumu
“1979 Bilim Dili Ödülü”nü kazanm›ﬂt›r.
Dr. Yörüko¤lu, zengin bir yerel özden
al›p geliﬂtirdi¤i bir alt yap› üzerinde oluﬂturdu¤u derin kültür birikimini evrensel
bir aç›l›mla bütünleﬂtiren; çocuk haklar› ile
demokrasi, çocuk ruh sa¤l›¤› ile ça¤daﬂ,
uygar ve sa¤l›kl› bir toplum olma aras›ndaki ba¤lant›lar› irdeleyen çok yönlü bir ayd›n, uluslararas› düzlemde tan›nm›ﬂ bir bilim adam›d›r.
Kendisi, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›na
iliﬂkin konularda toplumsal bir bilinçlilik
ve fark›ndal›k oluﬂturma yönünde emek
vermiﬂ; bu alandaki politikalar›n ça¤daﬂ
bir do¤rultuda geliﬂebilmesinde ulusal ve
uluslararas› ba¤lamda yön gösterici bir konumda yer alm›ﬂ, üretken bir dan›ﬂman
olarak iﬂlev görmüﬂtür.
Prof. Dr. Atalay Yörüko¤lu, çocuk yetiﬂtirmenin temelleri olarak öngördü¤ü iki
kavram olan sevgi ve disiplini e¤iticilik ve
yöneticilik yaﬂant›s›na da taﬂ›m›ﬂ; öz denetim ve yap›lan iﬂe sevgi ve inanç ile yaklaﬂmay›, gönüllü ö¤renmeyi e¤itimin; bilimsellik ve uygarlaﬂman›n temel ilkeleri olarak benimsemiﬂtir.
Dr. Atalay Yörüko¤lu, bilimsel nesnelli¤i, güler yüzlü bir ciddiyetle buluﬂturan,
“gülmece”leri, insan› tan›mada, çocu¤u anlamada geçerli ve güvenilir bilimsel verilere dönüﬂtüren bir ince ayar ustas›d›r.
Ülkemizde Çocuk ve Ergen psikiyatrisi
alan›, tüm aktard›klar› ile bu büyük ustay›
vazgeçilmez bir özdeﬂim örne¤i olarak içselleﬂtirerek, yeni geliﬂmelere do¤ru yol
alacakt›r.

Prof. Dr. Bahar Gökler
H.Ü.T.F Çocuk Ruh Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Anabilim Dal› Baﬂkan›

“Do¤an Bey”den neler ö¤rendik?
“Hocalar›m›za” isimleri ile hitap edebilme
ayr›cal›¤›n›…
Gerçek demokrasiyi…
Gerekti¤inde politika içinde yer al›nabilece¤ini…
Politikalar ters düﬂtü¤ünde karﬂ› durulabilece¤ini…
“Yasalar›n insanlar için oldu¤unu”….
“‹flah olmaz iyimserli¤i”…
Yöneticili¤i…
Çal›ﬂma arkadaﬂlar›na sayg›y›…
Birleﬂtiricili¤i…
Uygarca eleﬂtirebilmeyi…
Sorumluluk verilen kiﬂiye güvenmeyi…
Yetene¤i ortaya ç›karabilmeyi…
“Çok Önemli Kiﬂiler” ile hasta-hekim iliﬂkisini…
En zor koﬂullarla bile “Ulusal Kongre” yap›labilece¤ini…
‹zmir’den Manisa’ya yürünebilece¤ini…
Ailenin önemini…
Torun sevgisini…
“Yaﬂlanmay›p yaﬂ al›nd›¤›n›”…
Psikiyatrinin dününü…
Psikiyatrinin bugününü…
Psikiyatrinin gelece¤ini….
1972 y›l›nda asistanl›¤a baﬂlad›¤›mda
Do¤an Bey Hacettepe T›p Fakültesinin Psikiyatri bölüm baﬂkan›yd›. 1990 y›l›nda emekli
oldu¤unda ise ben Dokuz Eylül Psikiyatri
Anabilim Dal›nda profesör ve anabilim dal›
baﬂkan›yd›m. Bir ustan›n yan›nda önce ç›rak,
sonra meslektaﬂ en sonunda da bölümü emanet b›rakt›¤› kiﬂi olmak benim için çok büyük
bir onurdur. K›demli asistanlar taraf›ndan
yeni baﬂlayan asistanlara ö¤retilen ilk ﬂey ö¤retim üyelerine “bey” ve “han›m” olarak hitap etmemiz olmuﬂtu. Ankara Üniversitesinde okumuﬂ ve daha geleneksel olan “hocam”
, “abla”, “ a¤abey” hitab›n› kullanm›ﬂ bir kiﬂi olarak bu bana biraz ayk›r› gelmiﬂti. Ancak
geriye do¤ru bakt›¤›mda ö¤retim üyelerimize asistanl›¤›m›z›n ilk günlerinde baﬂlayan,
sonraki meslek yaﬂam›m›zda devam eden
bu hitap tarz›n›n sayg› ve özgüven dengesinin oluﬂmas›ndaki önemini daha fazla hissediyorum. Do¤an Bey gerek rektörlük, dekanl›k, bölüm baﬂkanl›klar›, YÖK üyeli¤i gibi
yöneticilik görevlerinde, gerekse hasta-hekim iliﬂkilerinde her kiﬂinin görüﬂünü al›r,
herkesin elini s›karak güne baﬂlard›. Farkl›
ve yenilikçi görüﬂlere önem verirdi. Eleﬂtiriye aç›kt›. ﬁakalaﬂmay› sever, ﬂakay› bir iletiﬂim ve e¤itim yolu olarak kullan›rd›. Do¤an

Beyin kurucu mecliste görev ald›¤›n› çok az
kiﬂi bilir. 12 Eylül sonras›n›n zor günlerinde
üstlendi¤i bu görevde hiç kuﬂkum yok demokratik tavr› ile Türkiye’nin siyasal yaﬂam›nda önemli katk›lar› olmuﬂtu. Yönetimlerle iliﬂkisi, dünya görüﬂü, inanç sistemleri konular›nda her zaman aç›k ve netti, olumlu ve
olumsuzluklar› paylaﬂ›r, gere¤inde en sert ve
kararl› bir biçimde tav›r al›rd›. “Ben iflah olmaz bir iyimserim” sözü Do¤an beyden en
s›k duydu¤umuz sözdü. Bu iyimserli¤ini yitirdi¤i dönem, baca¤›nda medulla bas›s› belirtileri ortaya ç›k›p yürümesinin k›s›tland›¤›
dönem oldu-bu bacak a¤r›lar› ve kuvvet kayb› 2 y›l sonra görüntülenebilen bir sarkomun
öncü belirtileri idi. Do¤an Bey Psikiyatri
Asistanlar› ve Uzmanlar› Derne¤inin (PAUD) kurulmas›nda cesaretlendirici, Türkiye
Psikiyatri Derne¤inin kurulmas›n›n temel
taﬂlar›ndan, Dokuz Eylül Psikiyatri Anabilim Dal›n›n geliﬂimini ateﬂleyen kiﬂidir. Anglo-Amerikan psikiyatri ekolünün Türkiye’deki öncülerinden en önemlisidir.
Yöneticilik yapt›¤› dönemlerde de hastas›ndan kopmayan bir hekimdi. Emeklilik
sonras› hasta görmeye devam etti. Çok k›sa
bir görüﬂme ile en can al›c› noktalar› yakalay›p, do¤rudan önerilerde bulunan bir psikoterapi yaklaﬂ›m› vard›. Aileyi mutlaka tedavinin bir parças› olarak görürdü. Dinamik
psikiyatriye oldu¤u kadar biyolojik psikiyatriye de ilgi duyard›. Daha sonradan kan›tlanm›ﬂ olan alkole düﬂük tepki verenlerin daha
çok alkol ba¤›ml›s› oldu¤u gözlemini s›k s›k
vurgular, hastalar›n› ve gençleri bu konuda
e¤itirdi. Do¤an Bey bir iliﬂki ustas› idi. Cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan, rektörün hastam›z
olabilece¤ini, bu çok önemli kiﬂiye de di¤er
hastalar›m›z gibi “han›m”, “bey” olarak hitap etmemiz gerekti¤ini söyler ve bunu uygulard›.
1990 y›l›nda Ulusal Kongreyi yapmak
üzere görev ald›¤›nda kongreler turizm ﬂirketleri arac›l›¤› ile yap›lm›yordu. Sekreter,
ka¤›t, daktilo bulmak çok güçtü. Do¤an Bey
ilk duyurular› posta masraflar›n› kendisi
ödeyerek yollad›. Çok baﬂar›l› bir kongreyi
çok düﬂük bir maliyetle gerçekleﬂtirdi ve ayn› y›l emekli oldu.
Kaybetti¤imiz 21 Haziran 2004 tarihine
kadar say›lan, sevilen, aranan bir kiﬂi idi. O
Türkiye’de ça¤daﬂ psikiyatrinin bir köﬂe taﬂ›,
insan iliﬂkileri ustas› güzel bir insan olarak
hat›rlanacakt›r.

Prof. Dr. Zeliha Tunca
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Psikiyatri AD
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Dr. Serol Teber
1960 lar›n ilk y›llar›yd›. Ben Türkiye ‹ﬂçi Partisi’nin Kad›köy ilçe örgütünde çal›ﬂ›yordum. Bir grup CHP’li gencin partiye girece¤ini duyduk. Serol da aralar›ndayd›. Fakülteyi yeni bitirmiﬂ ya da bitirmek üzereydi.
CHP’li geçmiﬂleri nedeniyle önceleri onlar›
biraz küçümsedi¤imizi hat›rl›yorum. K›sa
zamanda bizlerden pek farkl› olmad›klar›n›,
hatta baz›lar›n›n parti tecrübesi bak›m›ndan
daha da donan›ml› olduklar›n› gördük. Nitekim onlar›n geliﬂiyle birlikte ilçe örgütünde
bir canlanma baﬂlad›. Öte yandan CHP den
gelmiﬂ olmalar› partiye bir tür siyasi meﬂruiyet de kazand›r›yordu. Malum, o zamanlar
sosyalistlere iyi gözle bak›lmazd›. Asl›nda
bugün de bak›lm›yor ya...
1966’da ikimiz de Çapa Nöro-Psikiyatri
Kürsüsü’nde asistanl›¤a baﬂlad›k. Bu iki dal
henüz resmen ayr›lmam›ﬂt›. Uzmanl›k NöroPsiyatri uzmanl›¤› idi ama a¤›rl›kl› olarak
psikiyatri ya da nörolojiyi seçebiliyordunuz.
Ben nörolojiyi Serol psikiyatriyi seçmiﬂti. Bu
günkü Psikiyatri Anabilim Dal› binas›n›n
küçük bir bölümüne Nöroloji biraz s›¤›nt›
koumunda yerleﬂmiﬂti. Nöro-psikiyatri Kürsü Baﬂkan› Prof. ‹hsan ﬁükrü Aksel’di. Nörolojinin baﬂ›nda ise Cerrahpaﬂa’dan gelen
Prof. Kenan Tükel hoca vard›. Nöroloji, gayriresmi olarak bu günkü “bilim dal›”na karﬂ›l›k gelen bir kimli¤e sahipti.
Serol’un asistanl›k döneminde belirli bir ilgi alan› var m›yd› an›msam›yorum. Kuﬂkusuz her ikimizin de as›l ilgi alan› Marksizm’di. O günlerde bu konularda pek az
Türkçe yay›n vard›. Daha do¤rusu temel
Marksist eserler yeni yeni bas›l›yordu. Bu
arada “varoluﬂçuluk” günün modas›yd›. Varoluﬂçu Psikiyatri çokca laf› edilen ama henüz berrakl›¤a kavuﬂmam›ﬂ bir aland›.
Marksist olarak varoluﬂçulu¤a ilgi duyard›k
ama pek de belli etmezdik. O zamanlar her
konuda oldu¤u gibi Marksizmde de “ortodoksluk” makbuldu. Temel kitap Engels’in
“Do¤an›n Diyalekti¤i”idi. Analitik teori ise
biraz alaya al›n›rd›.
Serol askerlikten sonra k›sa bir süre SSK
Süreyyapaﬂa Hastanesi’nde psikiyatri uzman› olarak çal›ﬂt›, arkas›ndan da Almanya’ya gitti. ‹ki y›l kadar önce emekli oluncaya kadar Almanya’da çeﬂitli psikiyatri merkezlerinde çal›ﬂt›. Gidiﬂinden 5 y›l sonra ilk
kitab› yay›nland›: Davran›ﬂlar›m›z›n Kökeni.
‹nsan davran›ﬂlar›n›n maddi temellerini son
derece aç›k,anlaﬂ›labilir bir dille, o dönemin
klasik kaynaklar›ndan yararlanarak özetleyen, büyük bir içtenlikle kaleme al›nm›ﬂ olan
bu kitap, bu gün belki biraz fazla ﬂematik ve
indirgemeci bulunabilir. Ama dürüstlü¤ünden kuﬂku duyulamaz. Kitap Naz›m’n
ünlü “Rubailer”i ile baﬂlar:

Prof. Dr. Ertaç ‹lkay
HOﬁÇA KAL ERTAÇ HOCAM

“Bu bahçe, bu nemli toprak,
bu yasemen kokusu
bu mehtapl› gece
Par›ldamakta devam edecek, ben bas›p gidince de”
......
Yöntem üzerine adl› giriﬂ bölümünde, laf›
doland›rmadan Marks’tan al›nt›layarak
“Materyalizm”i tarif eder: ”Do¤an›n, maddenin önce varoldu¤unu, duyular›n, düﬂüncelerin ve kavramlar›n, d›ﬂ dünyan›n canl›
beynine yans›mas› ile oluﬂtu¤unu savunan
düﬂünce disiplini materyalizm’dir.”
......
1980’de Serol ikinci kitab›yla gelir karﬂ›m›za: “ ‹ﬂçi Göçü ve Davran›ﬂ Bozukluklar›”.
Burada bir psikiyatr olarak Almanya ‘da
göçmen iﬂçilerde karﬂ›laﬂt›¤› davran›ﬂ bozukluklar›n› ele al›r. Ayn› y›l, ilk kitab›n›n
yeniden gözden geçirilmesi ve devam› niteli¤indeki “Do¤an›n ‹nsanlaﬂmas›” yay›nlan›r.
Onu, “ Nükleer Savaﬂ ve Sonras›”(1985),
”Politik Psiyatri Notlar›”(1990), ”Göçmenlik
Yaﬂant›s› ve Kiﬂilik De¤iﬂimi”(1993), ”‹ﬂkence Sonras› Yaﬂam ve Toplama Kamp› Sendromu”(1993), “Melankoli”(1997), “Aﬂiyan’daki Kahin“ (2003) ve “Bilimsel Bir Peri
Masal› “ (2003) izler. Arada atlad›klar›m› da
hesaba katarsak, aﬂa¤› yukar› 15-20 y›la s›¤d›r›lm›ﬂ 10-12 kitap. Bu arada Bilimsel Bir
Peri Masal›’n›n özeti niteli¤inde, aç›k Radyo’da “Didik Didik Freud“ adl› bir dizi
program.
........
Geriye do¤ru dönüp bakt›¤›mda, acaba diyorum Serol “ Psikiyatri Kürsüsü”nde kalsayd› ve “tabir caizse” akademik kariyer
yapsayd›, yani doçent, profesör falan olsayd›
bu kadar verimli olabilirmiydi? Hiç sanm›yorum...
...
Onunla ölümünden iki ya da üç gün önce
beraberdik. Beyo¤lu’nda bir yerde oturduk.
Uzun süre önce kararlaﬂt›rd›¤›m›z bir çal›ﬂmay› planlamak üzere konuﬂtuk. Yay›na haz›rlad›¤› yeni kitab›n›n üzerinde konuﬂtuk,
Tevfik Fikret’ten sonra bu kez baﬂka bir “tutunamayan” ›n melenkolik dünyas›n› ele al›yordu: O¤uz Atay. “Az›nl›klar sorunu“ ile
ilgili bir sempozyumda buluﬂmak üzere sözleﬂtik. Bu arada Haziran ortalar›nda bir “mavi yolculuk” yapma karar› ald›k. Toplant›ya
gelmedi. Ertesi gün telefon ettim, cevap veren olmad›. Araya bayram girdi. Beylerbeyi’ndeki evinde komﬂular kap›dan gazetelerin al›nmad›¤›n› farkedip akrabalar›na haber
veriyorlar . Birkaç gün önce sessiz sedas›z öldü¤ü anlaﬂ›l›yor. Elinde bir kitap ve yan›ndaki iskemlenin üstünde yar›s› içilmiﬂ bir
konyak ﬂiﬂesi...

Dr. Ayd›n Arpaz

Dr. Gençay Gürsoy

Prof. Dr. M. Orhan Öztürk

Ertaç ‹lkay ismini dâima sevgi, sevecenlik,
tatl›l›kla kurulan otorite, mütevâz› ama
vakur olma, çelebi ruhluluk ve keskin zekâ mefhumlar›yla birlikte hat›rlayaca¤›m.
Babam›n vefat›ndan sonra ikamesi Ertaç
A¤abey olmuﬂtu. Akademik veya klinikle
ilgili konularda kendisine “hocam”, özel
sohbetlerde “a¤abey” demek refleksim geliﬂmiﬂti. “Bölerek de¤il, severek ve kaynaﬂt›rarak yönet” düsturunun mükemmel bir
tatbikçisiydi. Önüne konan bir makaledeki
en ufak, hâttâ tek hatay› ân›nda yakalar ve
tatl› tatl›, k›rmadan izah ederdi.
Adlî psikiyatriye büyük hizmetleri oldu.
Hiç bir konuda ifrata da tefrite de kaçmazd›. Yerine göre her havaya uyan mükemmel bir dosttu. ‹ddias›z tavr›n›n alt›nda
kendisini tan›yan herkese sevgi ve sayg›
aﬂ›layan bir kiﬂilik yatard›. Nitekim oditoriuma cenazesi getirildi¤indeki muazzam
kalabal›k bunun net bir kan›t›yd›.
Hoﬂça kal Ertaç Hocam, A¤abeyim…
Tan›d›¤›m pek az adam gibi adamdan biri,
ebedi nurda hep ›ﬂ›lda…

Prof. Dr. M. Kerem Doksat
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fak.

Hacettepe T›p Fakültesi Psikiyatri Bölümünün 1978-1980 y›llar›, Gölbaﬂ› Ruh Sa¤l›¤› Merkezinin kuruluﬂu için yaﬂad›¤› s›k›nt›larla, savaﬂ›mlarla doludur. Bu y›llarda, Psikiyatri Bölümünün ö¤retim üyeleri,
asistanlar›, psikologlar›, hemﬂireleri, bütün
görevlileri bu merkeze çok emek verdiler.
Bu süre içinde büyük özveri ile çal›ﬂan çok
de¤erli asistanlar›m›z oldu. Bunlar aras›nda, ö¤retim üyelerinin ve arkadaﬂlar›n›n
gönlünde, 2004 y›l›nda yitirdi¤imiz Dr.
Ayd›n Arpaz’›n çok özel bir yeri vard›r.
Ayd›n, çok zeki, çal›ﬂkan, dürüst, ayd›n kiﬂili¤i ile bütün bölümde çok sevilen, say›lan bir genç hekimdi. Kuﬂkusuz, bu nitelikleri yan› s›ra, Hacettepe T›p Fakültesindeki
ve uzmanl›k e¤itimi süresindeki baﬂar›s›
ile üst düzeyde bir akademisyen olabilecek
konumdayd›. Ancak, bu de¤erli arkadaﬂ›m›zda, genç yaﬂta ﬂeker hastal›¤› olmas›,
onun gelecek için tasar›mlar›n› ayr› bir yöne do¤rultmas›na neden oldu. Kendi do¤um yeri olan Nazilli’de yerleﬂmeyi seçti.
Nazilli de¤erli bir ruh hekimini kazand›.
Ayd›n’da kendi yöresinde çal›ﬂarak ülkesine büyük hizmette bulundu.
Dr. Ayd›n Arpaz’› her zaman sayg›, sevgiyle anaca¤›z.
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TTB-UDKK-UYEK I. T›pta uzmanl›k E¤itimi
Programlama –Uygulama-De¤erlendirme Çal›ﬂtay›
5-10 Kas›m 2004’de Ankara’da TTB-UDKKUYEK taraf›ndan düzenlenen I. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Programlama –Uygulama-De¤erlendirme Çal›ﬂtay›’na Türkiye Psikiyatri Derne¤i Yeterlik Yönetim Kurulu temsilcisi olarak
Prof. Dr. Aylin Uluﬂahin kat›ld›. ‹lk kez düzenlenen Çal›ﬂtay’da otuz iki uzmanl›k derne¤inden birer kat›l›mc› vard›. Temsilci gönderen
derneklerin tümü yeterlik kurullar›n› kurmuﬂ
ve çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›. Çal›ﬂtay ile t›pta
uzmanl›k e¤itimi ve yeterlik çal›ﬂmalar›n›n
iliﬂkilendirilmesi, iyileﬂtirilmesi ve standardizasyonu amaçlanmaktayd›.
Çal›ﬂtay› düzenleyen UDKK-UYEK (Uzmanl›k
Dernekleri Koordinasyon Kurulu-Ulusal Yeterlilik Komitesi) çal›ﬂmalar› özetlendi. Verilen bilgilere göre, UDKK bir TTB çal›ﬂma organ› olarak 1994 y›l›nda kurulmuﬂtur. UDKK
uzmanl›k e¤itimi alan›nda rolü olan kurum ve
gruplar -TTB, Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK, uzmanl›k dernekleri, e¤iticiler ve e¤itim alanlar- aras›nda eﬂgüdüm sa¤layarak bu alandaki yeniden yap›land›rma çal›ﬂmalar›n› bilimsel bir
sistemati¤e dayand›rmay› amaçlamaktad›r.
Toplam üye dernek say›s› seksen üçtür (68
asil, 15 gözlemci üye). UYEK ise UDKK çal›ﬂma organ› olarak 9 Ekim 2004’te yeterlilik kurullar›n› kurmuﬂ olan dernekleri bir araya getirmek amac›yla kurulmuﬂtur. Halen yeterlilik
kurullar›n› tamamlayan uzmanl›k derne¤i say›s› otuz üçtür. Bu derneklerden alt›s› yeterlilik s›navlar›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Yeterlik çal›ﬂmalar›n›n kapsam› hakk›nda bilgi verildi. Yeterlilik çal›ﬂmalar›n›n s›nav düzenlemekle s›n›rl› olmay›p, daha önemlisi uzmanl›k e¤itimi yap›lan alanda çekirdek e¤itim
müfredat›n›n geliﬂtirilmesi, e¤itim program›n›n standartlara uygun niteliklerle uygulanmas›n›n garanti alt›na al›nmas›, bu amaca yönelik kurumlar aras›nda iﬂbirli¤i sa¤lanmas›
oldu¤u vurguland›. E¤itim programlar›n›n ülkemizin öncelikli sa¤l›k sorunlar›n› kapsamas› ve toplumumuzun sa¤l›k sorunlar›n› çözmek için istekli ve yetkin uzman hekimler yetiﬂtirmeyi amaçlamas› gerekli¤ine de¤inildi.
Aksi halde baﬂka ülkelerde örnekleri görüldü¤ü gibi, bu tip standardizasyon çal›ﬂmalar›n›n, ülkenin k›s›tl› olanaklar›yla çok önemli
maliyet harcayarak yetiﬂtirilen insan gücünün
daha iyi çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar› sunan ülkelere göçmesine yol açabilece¤ine dikkat çekildi.
Çal›ﬂtaydaki ana temalar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir: Dünyada ve Türkiye’de t›pta uzmanl›k
e¤itimi ve yeterlik etkinlikleri; Ö¤renme ve

ö¤retme yaklaﬂ›mlar›; Klinikte e¤itim; Ölçme ve
de¤erlendirme; E¤itim yönetimi ve e¤itici geliﬂimi.

Dünyada ve Türkiye’de t›pta uzmanl›k
e¤itimi ve yeterlik etkinlikleri
Uzmanl›k e¤itimi yap› (organizasyon, yasa ve
yönetmelikler), süreç (e¤itim müfredat›, e¤itim
etkinlikleri, e¤itim ortam›, e¤iticiler, gözetim,
rehberlik, dan›ﬂma, de¤erlendirme, geri bildirim,
dokümantasyon) ve sonuç (baﬂar›m ve yeterlilik) aç›s›ndan tart›ﬂ›ld›. Avrupa Birli¤i ülkelerinde
uzmanl›k e¤itiminde yaﬂanan sorunlar, uzmanl›k
e¤itiminde eﬂ-yetkilendirme (akreditasyon), AB
ve ABD’deki eﬂ-yetkilendirme deneyimi üzerinde
duruldu.
Uzmanl›k e¤itiminde yer almas› gereken genel
yetkinlikler ele al›nd›. Dünya T›p E¤itimi Federasyonu taraf›ndan 2003 y›l›nda yay›nlanan “Mezuniyet sonras› T›p E¤itimi” raporu üzerinden genel yeterlilik kavramlar› tan›t›ld›; hastalar›n ve
toplumun bir hekimden mesle¤ini uygularken
bekledi¤i bilgi, beceri ve tutumlar, yaﬂam boyu
ö¤renme ve yeterlili¤i sürdürme becerileri, bilgiye ulaﬂma ve kullanma becerileri, etik davran›ﬂ,
baﬂkalar›n› düﬂünme, dürüst ve adil olma, baﬂkalar›na sayg›l› olma, hizmet etme ve mesleki
kurallara uyma. Ülkemiz t›p e¤itimi ortam› ile
iliﬂkilendirildi.
Hekimin mesleksel tutum ve davran›ﬂ› (profesyonellik) kavram› tart›ﬂ›ld›. Farkl› ekollerin bu
kavrama bak›ﬂ›, ülkemizdeki durumun irdelenmesi ard›ndan uzmanl›k e¤itiminde bu konuda
hedeflenmesi gereken yetkinlikler, e¤itim ve s›nama yöntemleri ele al›nd›. Uzmanl›k e¤itiminde
biliﬂimin rolü üzerinde duruldu. T›p biliﬂimi,
Sa¤l›k Bilgi Sistemleri tan›t›ld›. Bilgiye ulaﬂ›m
yollar› olarak veri tabanlar› ve internet kullan›m›
hakk›nda bilgi verildi. Ayr›ca t›pta uzmanlaﬂmaya yönelik e¤itim süreçlerinde, hekimli¤in etik
yönleriyle ilgili temel kavramlar üzerinde duruldu.

Ö¤renme ve ö¤retme yaklaﬂ›mlar›
Sosyal ve bireysel özellikleriyle “ö¤renme”,
mesleki sosyalizasyon ve ö¤renme süreci olarak
“uzmanl›k e¤itimi” tart›ﬂ›ld›. E¤itimde program
geliﬂtirme süreci tan›t›ld›.

Klinikte e¤itim
Klinikte e¤itim ve ö¤retim tasar›m› tema program› baﬂl›¤› alt›nda klinik e¤iticinin günlü¤ü ve
e¤itimde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, hekimlerin ö¤renme biçimleri, klinik e¤itimde kullan›labilecek
e¤itim kuramlar› ve e¤itim tasar›m› modelleri,
biliﬂsel ç›rakl›k modeli üzerinde duruldu.

Ölçme ve de¤erlendirme
Ölçme ve de¤erlendirmede genel ilke ve yöntemler, uzmanl›k e¤itiminde kullan›lan ölçme ve
de¤erlendirme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlar›, yeni bir s›nav tekni¤i olarak “duruma
uygunluk testi” (script concordance test), biliﬂsel alanda ölçme de¤erlendirme, tutum ve davran›ﬂ alanlar›nda ölçme de¤erlendirme baﬂl›klar› ele al›nd›.

E¤itim Yönetimi ve E¤itici Geliﬂimi
Bu baﬂl›k alt›nda e¤itim yönetimi, program de¤erlendirme ve e¤itici geliﬂiminde temel kavram
ve yöntemler ile e¤iticilerin de¤erlendirilmesi
tart›ﬂ›ld›.
Çal›ﬂtay›n son günü kat›l›mc› gönderen derneklerin deneyimleri ve eylem planlar› üzerinde duruldu. Derneklerin Merkez Yönetim Kurullar› ile
Yeterlilik Kurullar› aras›ndaki iliﬂkiler, Yeterlilik
Kurullar›n›n mali kaynaklar› tart›ﬂ›ld›. Çal›ﬂtaya
kat›lan derneklerin %75’inin Çekirdek E¤itim
Müfredat›n› ve Asistan karnelerini haz›rlam›ﬂ olduklar› ancak uygulamaya koyan dernek oran›n›n henüz %10 oldu¤u vurguland›. Yeterlilik s›nav›n› uygulayan derneklerin baﬂvurduklar› iki
farkl› yöntem oldu¤u belirlendi. S›navlar› baﬂlatan derneklerin bir k›sm› s›nav› ÖSYM’ye uygulat›rken baz›lar› kendileri soru bankas› oluﬂturma görevini üstlenmiﬂ. S›nav›n ÖSYM’ye yapt›r›lmas› durumunda kalite güvencesinin oldu¤u
ancak maliyetinin daha yüksek tutabildi¤i, en az
6-7 ay hatta bir y›l önceden baﬂvuru gerekti¤i,
asgari kat›l›mc› say›s›n›n belirlenmesinin istendi¤i, ÖSYM’nin soru haz›rlamada özerk davranmas›, soru tipinin çoktan seçmeli sorularla s›n›rl› olmas› gibi sorunlar taﬂ›d›¤› vurguland›.
27-28 Kas›m 2004’de yap›lacak olan X. T›pta
Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’na derneklerin kat›lmalar› ve bir poster bildiri ile derne¤in mevcut
durumu ve eylem planlar›n›n sunulmas›n›n önemi vurguland›. Önümüzdeki aylarda UYEK’in
dernek baﬂkanlar›, Yeterlik Kurulu baﬂkanlar›,
ve çal›ﬂtaya kat›lan temsilcileri ile bir toplant›
yap›larak uygulama stratejilerinin belirlenmesi
kararlaﬂt›r›ld›. UYEK’in eﬂ-yetkilendirme (akreditasyon) program›n› geliﬂtirmesi ve derneklere
eﬂ-yetkilendirme konusunda yol gösterme ve
uygulamalar yapaca¤› bildirildi. Ayr›ca yürütme
kurulu temsilcilerinin e¤itimlerinin tamamlanmas› için çal›ﬂtay›n gereksinimler do¤rultusunda geliﬂtirilerek y›lda bir ya da iki kez tekrar edilmesinin planland›¤› duyuruldu.
Prof. Dr. Aylin Uluﬂahin
TTB-UDKK Türkiye Psikiyatri Derne¤i Temsilcisi
TPD Yeterlik Yürütme Kurulu ‹kinci Baﬂkan›
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X. T›pta Uzmanl›k Kurultay›
27-28 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
yap›ld›
X. T›pta Uzmanl›k Kurultay› 27-28 Kas›m 2004 tarihlerinde ‹stanbul'da ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Oditoryumu'nda yap›lm›ﬂt›r. Kurultaya, T›p
Fakülteleri Anabilim Dallar›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
SSK E¤itim Hastaneleri ve uzmanl›k derneklerinden 385 kiﬂi kat›lm›ﬂt›r.
Kurultayda ilk olarak "Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› Ne Getiriyor?" baﬂl›kl› panel yap›lm›ﬂt›r. Panelde, Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›n›n; sa¤l›k personelinin sözleﬂmeli hale getirilmesi, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile sa¤l›k hizmetinin sunumun
‹l Özel ‹dareleri ve belediyelere devredilmesi, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin aile hekimli¤i
uygulamas›yla özelleﬂtirilmesini içermesinden
dolay›, baﬂta koruyucu hekimlik ve birinci basamak sa¤l›k hizmetleri olmak üzere tüm sa¤l›k sistemi için ciddi bir tehdit oluﬂturdu¤u görüﬂü öne
ç›km›ﬂt›r.
"Uzman Hekim Gereksinimi: ‹nsan Gücü Planlamas›" baﬂl›kl› ikinci panelde, sa¤l›k alan›nda insan
gücü planlamas›n›n sa¤l›k ile ilgili gereksinimler,
istihdam kapasitesi, sa¤l›k hizmetlerinin kullan›m
düzeyi, hizmet hedefleri, insan gücü/nüfus oran›
dikkate al›narak yap›lmas›n›n gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r. Ayr›ca, uzmanl›k dallar›nda insan gücü
planlamas› yap›l›rken ülkenin gereksinimleri ve
asistan yetiﬂtirme kapasitesinin göz önüne al›nmas›n›n önemi üzerinde durulmuﬂ; uzmanl›k derneklerinin TTB-UDKK çat›s› alt›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yaparak insan gücü planlamas›nda
sorumluluk üstlenmeleri gündeme getirilmiﬂtir
Kurultayda, kongreler ve di¤er bilimsel etkinliklerin kim için ve nas›l yap›ld›¤› konusu, bir konferansla ele al›nm›ﬂt›r. Konferansta, uygulanmakta
olan STE etkinliklerinin, hekimlerin davran›ﬂlar›nda de¤iﬂiklik oluﬂturmakta ve hekimlik uygulamalar›n› iyileﬂtirmekte yetersizlikler içerdi¤i belirtilmiﬂ; STE’lerin meslek uygulamalar› ve sa¤l›k hizmeti üzerinde etkili, planlama, süreç ve de¤erlendirme aﬂamalar›n› içeren etkinlikler olmas› üzerinde durulmuﬂtur. Ayr›ca, STE’lerin ticarileﬂmesine karﬂ› ç›k›lmas›, bu alanda kiﬂisel ç›kar çat›ﬂmalar›nda uzak durulmas›, hekimlerin ilaç endüstrisi ile herhangi bir iliﬂkiye girme zorunlulu¤unda b›rak›lmadan STE etkinliklerine kat›labilmelerinin sa¤lanmas›n›n önemi vurgulanm›ﬂt›r.
Performansa dayal› çal›ﬂma sisteminin uzmanl›k
e¤itimine etkisi bir panelde tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Hekimler üzerinde yap›lan bir anketin sonuçlar›na da
dayan›larak, performansa dayal› çal›ﬂma sisteminin; hekimlerin motivasyonunu, mesleki sayg› ve
doyum duygusunu, hastanedeki çal›ﬂma bar›ﬂ›n›
olumsuz etkiledi¤i, klinikler aras› rekabeti art›rd›¤›, muayene süresinde, e¤itime ayr›lan sürede

azalmaya, mesle¤e yabanc›laﬂmaya neden oldu¤u, etik olmayan uygulamalara yol açt›¤›, hastalar›n tedavi maliyetlerini art›rd›¤›na dikkat çekilmiﬂ
ve terkedilmesi istenmiﬂtir.
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ünde güncel geliﬂmeler, di¤er kurultaylar›n oldu¤u gibi, bu kurultay›n da
gündeminde yer alm›ﬂt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan
bir yetkilinin yeni T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü tasar›s›
hakk›nda bilgi vermesi sonras›nda yap›lan tart›ﬂmalarda, daha önce çeﬂitli platformlarda ifade
edildi¤i gibi, T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde yer alan
kurul ve komisyonlarda Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK ve
TTB'nin eﬂit a¤›rl›kta temsil edilmesi; kurul ve komisyonlar›n, görevleri görüﬂ bildirmek ve dan›ﬂmanl›kla s›n›rl› olmayan, karar alma süreçleri
üzerinde a¤›rl›¤a ve etkin bir iﬂleyiﬂe sahip yap›lar olmalar› gerekti¤i üzerinde durulmuﬂtur. Ayr›ca, tart›ﬂmalarda yeni Tüzük tasar›s›nda uygulama s›navlar›na yer verilmemiﬂ olmas›na dikkat
çekilmiﬂ; uzmanl›k s›navlar›n›n, s›nava giren asistan›n e¤itim sorumlusunun da yer ald›¤› jüriler taraf›ndan, bilgi, beceri ve tutumu ölçemeye yönelik olarak yap›lmas›; test usulü merkezi s›navlar›n
ise, uzmanl›k e¤itiminde standardizasyon çal›ﬂmalar› yap›ld›ktan sonra uygulanmas› görüﬂü dile getirilmiﬂtir.
Kurultay›n ilk gününün son konferans›, uzmanl›k
e¤itiminde yan dallar konusuna ayr›lm›ﬂt›. Bu
oturumda, uzmanl›k alanlar›nda ülkemiz gereksinimleri ve alt yap› olanaklar› göz önüne al›nmadan, aﬂ›r› say›da yan dal aç›lmas›n›n, karﬂ› ç›k›lmas› gereken bir uygulama oldu¤una; bu durumun, ana uzmanl›k dal›nda yetersiz e¤itim, iﬂ gücü ve ekonomik kay›p gibi çeﬂitli sorunlara yol
açaca¤›na dikkat çekilmiﬂtir.
Kurultay›n ikinci gününün ilk etkinli¤i bir yuvarlak
masa toplant›s›yd›. Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Asistan Komisyonu Koordinatörü Dr.Mehmet
Yumru'nun da konuﬂmac› olarak yer ald›¤› bu
toplant›da, T›p Fakülteleri ve E¤itim Hastanelerini
temsilen kat›lan konuﬂmac›lar, uzmanl›k e¤itiminde yaﬂanan güncel sorunlar› tart›ﬂm›ﬂlard›r.
Panelde, e¤itim hastanelerinde asli unsur olan
e¤itim ve araﬂt›rmadan ödün verilmeden, nitelikli
bir hizmet verilmesi üzerinde durulmuﬂ; e¤itim
hastanelerinde uzmanl›k e¤itiminde ciddi aksamalara yol açan baﬂasistanlar›n ve uzmanlar›n
görev yerlerinin de¤iﬂtirilmesi uygulamas›na, yönetmeliklerde gerekli de¤iﬂiklikler yap›larak son
verilmesi, yerleri de¤iﬂtirilenlerin görevlerine iade
edilmesi istenmiﬂtir.
Sonraki oturumda, ‹stanbul Tabip Odas› Uzmanl›k E¤itimi Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan haz›rlanan
"Uzmanl›k E¤itiminde Ölçme ve De¤erlendirme"

baﬂl›kl› bir rapor sunulmuﬂtur. Raporda, uzmanl›k e¤itiminde dura¤an ve günlük bir s›nama yerine, tüm e¤itim sürecinin de¤erlendirildi¤i bir uygulamaya geçilmesi; ölçme ve de¤erlendirmenin geçerli, güvenilir, uygulanabilir,
nesnel, ay›r›c› ve dengeli olmas›; kuramsal bilginin yan›s›ra, beceri ve tutumu da ölçen yöntemleri içermesi görüﬂleri yer alm›ﬂt›r.
Kurultayda, TTB-UDKK Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i Temsilcisi, ATUB Genel Sekreteri ve ‹ngiliz Tabipleri Birli¤i Uluslararas› Komite Baﬂkan›n›n yer ald›¤› bir panelde, TTB-UDKK'n›n uluslararas› iliﬂkileri gözden geçirilmiﬂ; Sürekli
Mesleki Geliﬂim, Akreditasyon, Sa¤l›k Hizmet
Sunumunun Geliﬂtirilmesi konular› ele al›nm›ﬂt›r.
‹kinci günün bir di¤er etkinli¤i, uzmanl›k derneklerinin neyi, nas›l yapt›klar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir
yuvarlak masa toplant›s›yd›. Toplant›da, uzmanl›k derneklerinin, etkinlik alanlar›n› sadece uzmanl›k e¤itimiyle s›n›rlamamalar›, üyelerinin
özlük haklar› ve etik ilkelerin yerleﬂtirilmesi gibi
alanlarda da etkinlik göstermelerinin önemi
üzerinde durulmuﬂtur. Ayr›ca, uzmanl›k derneklerinin, üyelerinin, Genel Kurullar baﬂta olmak
üzere, yönetsel etkinliklere ve toplant›lara kat›l›mlar›n› art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar yapmalar›; uzmanl›k alan›ndaki kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin say›s›n›n, aﬂ›r›ya kaçmadan, o alandaki gereksinimler ve bilimsel geliﬂmeler göz önünde tutularak belirlenmesi görüﬂleri ortaya konmuﬂtur.
"Yeterlik Kurulu Uygulamalar›" baﬂl›kl› panelde,
konuﬂmac›lar Avrupa Ülkelerinde, ABD'de ve
Türkiye'deki Yeterlik Kurulu uygulamalar› konusunda bilgi vermiﬂlerdir. Panelde, ülkemizdeki
Yeterlilik Kurullar›n›n faaliyetleri içinde, uzmanl›k e¤itimi veren kliniklerin akreditizasyonu uygulamalar›n›n da yer almas› için çal›ﬂmalar yap›lmas› üzerinde durulmuﬂtur.
Kurultay›n son oturumu, "Asistanlar›n Özlük
Haklar› ve Örgütlenme Sorunlar›" konusunda
yap›lm›ﬂt›r. Bu panelde, asistanlar›n e¤itim kalitelerini art›rmak, çal›ﬂma koﬂullar›n› düzeltmek
ve dayan›ﬂmalar›n› yayg›nlaﬂt›rmak için yapt›klar› örgütsel çal›ﬂmalar aktar›lm›ﬂ; asistanlar›n
özlük haklar› konusunda yaﬂad›klar› s›k›nt›lar,
bu konudaki talepleri ve çözüm önerileri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Prof. Dr. Raﬂit Tükel
TTB-UDKK Türkiye Psikiyatri Derne¤i Temsilcisi
TPD Yeterlik Yürütme Kurulu Baﬂkan›
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TPD YETERL‹L‹K KURULU ÇALIﬁMALARI
TPD Yeterlik Genel Kurulu 30 Eylül 2004 tarihinde Kuﬂadas›'nda gerçekleﬂtirilen 40.Ulusal Psikiyatri Kongresinde yap›ld›. Genel Kurulda
TPD Yeterlik Kurulunun organlar› olan Yeterlik Yürütme Kurulu ve Yeterlik Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. Yeterlik Yürütme Kurulu üyeliklerine Dr.Raﬂit Tükel (Baﬂkan), Dr.Aylin Uluﬂahin (‹kinci Baﬂkan),
Dr.Cem Atbaﬂo¤lu (Sekreter), Dr.Peykan Gökalp, Dr.Hayriye Elbi Mete, Dr.Zeliha Tunca, Dr.Musa Tosun, Dr.Süheyla Ünal ve Dr.Kaz›m Yaz›c› seçildiler. Yeterlik Denetleme Kurulu üyeleri ise, Dr.Defne Tamar,
Dr.Erol Göka ve Dr.Ali Saffet Gönül olarak belirlendi.
TPD Yeterlik Yürütme Kurulu’nun 20.11.2004 tarihinde yapt›¤› toplant›da, Yeterlik E¤itim Kurumlar› ve Programlar› De¤erlendirme Altkurulu ve Yeterlik S›nav Altkurulu üyeleri seçildi. Toplant›da Yeterlik
E¤itim Kurumlar› ve Programlar› De¤erlendirme Altkurulu üyeliklerine Dr. Tunç Alk›n, Dr. Erol Göka, Dr. Cengiz K›l›ç, Dr. Arma¤an Samanc›, Dr. Hamdi Tutkun, Dr. Raﬂit Tükel ve Dr. Simavi Vahip; Yeterlik S›nav Altkurulu üyeliklerine ise Dr. Ercan Abay, Dr. Fisun Akdeniz,
Dr. Nesrin Dilbaz, Dr. Orhan Do¤an, Dr. Defne Tamar Gürol, Dr. Mine
Özmen ve Dr. Aylin Uluﬂahin seçildiler.
15.01.2005 tarihinde Ankara'da, TPD Genel Merkezinde, TPD Yeterlik
Yürütme Kurulu, Yeterlik E¤itim Kurumlar› ve Programlar› De¤erlendirme Altkurulu ve Yeterlik S›nav Altkurulu toplant›lar› eﬂzamanl› olarak yap›ld›.
Yeterlik E¤itim Kurumlar› ve Programlar› De¤erlendirme Altkurulu
toplant›s›nda görev bölümü yap›larak baﬂkanl›¤a Dr.Tunç Alk›n, sekreterli¤e Dr.Hamdi Tutkun’u getirildi. Toplant›da, psikiyatri e¤itimi veren kurumlar›n e¤itim programlar›n› de¤erlendirmek ve e¤itimle ilgili
gereksinimlerini belirlemek üzere bir anket haz›rlanmas›na ve t›p fakülteleri psikiyatri anabilim dal› baﬂkanl›klar› ve e¤itim hastaneleri klinik ﬂefliklerine gönderilmesine karar verildi. Toplant›da ayr›ca, T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü gere¤ince oluﬂturulan Psikiyatri Anabilim Dal› Uzmanl›k E¤itim ve Müfredat Komisyonu’nun haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Psikiyatri Uzmanl›k E¤itiminde Gereklilikler ve Asgari Standartlar” baﬂl›kl›
metnin, psikiyatri uzmanl›k e¤itimi veren kurumlara gönderilmesi ve
al›nacak geri bildirimler do¤rultusunda gözden geçirilerek gereksinimlere yan›t verecek ﬂekilde yeniden oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›ld›
Yeterlik S›nav Altkurulu toplant›s›nda baﬂkanl›¤a Dr.Aylin Uluﬂahin,
sekreterli¤e Dr.Fisun Akdeniz seçildi. Toplant›da, yeterlik s›navlar›n›n
yap›labilmesi için gerekli koﬂullar› haz›rlamak üzere çal›ﬂma plan› oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›ld›. Bu plan›n ilk aﬂamas› olarak, yaz›l› ve uygulamal› s›navlar›n haz›rlanmas› konusunda Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi T›p E¤itimi Anabilim dal›ndan dan›ﬂmanl›k istenmesi karar›
al›nd›.
Altkurullarda al›nan kararlar, TPD Yeterlik Yürütme Kurulu’nun her
iki altkurul ile birlikte yapt›¤› ortak toplant›da sunularak tart›ﬂ›ld›.
Yap›lan de¤erlendirme sonucunda altkurul kararlar› benimsenerek,
çal›ﬂmalara baﬂlanmas› kararlaﬂt›r›ld›.

Prof. Dr. Raﬂit Tükel

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹,
UZMANLIK DERNEKLER‹
KOORD‹NASYON KURULU, ULUSAL
YETERL‹L‹K KURULU (TTB-UDKKUYEK) TOPLANTISI YAPILDI
16 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da yap›lan TTB-UDKK-UYEK
toplant›s›na Türkiye Psikiyatri Derne¤i'ni temsilen TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu Baﬂkan› Dr.Raﬂit Tükel ve ‹kinci Baﬂkan›
Dr.Aylin Uluﬂahin kat›lm›ﬂlard›r.
Toplant›da ilk olarak UYEK Baﬂkan› Dr. Münir K›nay taraf›ndan UYEK’in oluﬂum süreci ve mevcut yap›lanmas› hakk›nda bilgi verilmiﬂtir. Verilen bilgilerden TTB-UDKK üyesi 20
derne¤in Yeterlilik Kurulu Yönergelerini oluﬂturdu¤u, bu derneklerden 10’unun Yeterlilik S›navlar›n› yapt›klar›, 6’s›n›n ise
Yeterllik S›navlar›n› yapmalar›n›n yan›s›ra çekirdek müfredatlar›n› ve asistan karnelerini haz›rlad›klar› ö¤renilmiﬂtir.
Toplant›da ikinci olarak, Yeterlilik Kurullar›ndan beklentiler tart›ﬂ›lm›ﬂ; ayr›ca dernek ve Yeterlilik Kurulu temsilcileri,
Yeterlilik Kurulu çal›ﬂmalar›nda hangi noktada olduklar›n›,
aksayan yönleri, yak›n ve orta vadeli yap›lmas› gerekenleri ortaya koymuﬂlard›r.
Toplant›n›n önemli gündem maddelerinden birini, Yeterlilik Yönerge Tasla¤›n›n yenilenme çal›ﬂmalar›n›n sunumu ve
tart›ﬂ›lmas› oluﬂturmuﬂtur. Yönerge tasla¤›nda yer alan ve tart›ﬂmaya aç›lan maddelerden biri, uzmanl›k alan›nda e¤itim
veren her birimin anabilim dal› baﬂkanlar›ndan ve koordinatör ﬂeflerden oluﬂan bir Dan›ﬂma Komisyonunun (E¤itim Üst
Kurulu) kurulmas› önerisidir. Yönerge tasla¤›na göre, E¤itim
Kurumlar› ve Programlar› De¤erlendirme Komisyonu, Dan›ﬂma Komisyonu taraf›ndan seçilecektir. E¤itim Kurumlar› ve
Programlar› De¤erlendirme Komisyonunun görevleri aras›nda, yeni olarak, e¤itim kurumlar›n› akredite etme de (eﬂyetkilendirme) yer almaktad›r. Ayr›ca, söz konusu çal›ﬂmada, yeniden belgelendirme süreci ve kurallar›n›n ayr› bir yönerge ile
belirlenmesi öngörülmektedir. Yeterlilik Yönerge Tasla¤›’na,
20 Mart 2005 tarihinde gerçekleﬂtirilecek olan TTB-UDKK
Genel Kurul toplant›s›nda tart›ﬂ›larak son ﬂeklinin verilmesi
planlanmaktad›r.
Toplant›da son olarak, dernek Yeterlilik Kurullar›n›n
UYEK’e 6 ayda bir “etkinlik raporu” vermeleri, yeterlili¤ini alm›ﬂ uzmanlar için UYEK’te merkezi bir kay›t oluﬂturulmas›
karar› al›nm›ﬂt›r.

Prof. Dr. M. Raﬂit Tükel
Prof.Dr.Aylin Uluﬂahin

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu Baﬂkan›

TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu ‹ç Yönergesi uyar›nca, TPD Yeterlik Yürütme Kurulunun belirledi¤i s›nava tabi tutulmaks›z›n
Yeterlik Belgesi alabilme koﬂullar› ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
1) Index Medicus'da yer alan uluslararas› hakemli dergilerdeki yay›nlar 2 puan, yurtiçi hakemli dergilerdeki yay›nlar 1 puan
say›lmak üzere, son 10 y›lda toplam 10 puanl›k yay›n yapm›ﬂ olmak,
2) Son 5 y›lda (a) TTB’nin kredilendirdi¤i ulusal bilimsel toplant›lara ya da (b) GYYK taraf›ndan geçerlili¤i kabul edilen bir
uluslararas› kredilendirme kuruluﬂunun kredilendirdi¤i uluslararas› bilimsel toplant›lara kat›larak toplam 75 STE/CME
kredisi toplam›ﬂ olmak.
TPD Yeterlik Kurulu ‹ç Yönergesi’ne 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’tir.
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R

uhsal Travma Toplant›lar›n›n
III.'sü 2-5 Aral›k 2004 tarihleri
aras›nda ‹stanbul'da yap›ld›. Afet
Sonras› Ruh Sa¤l›¤›; Önleme, Tedavi ve
Örgütlenme temas›nda yap›lan
toplant›n›n düzenlenmesine, Türkiye'de
az rastlanan bir iﬂbirli¤i içinde, üç
kurum ortak olarak kat›ld›. Bu
kurumlar; Avrupa Travmatik Stres
Çal›ﬂmalar› Derne¤i (European Society
of Traumatic Stress Studies - ESTSS),
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi Psikososyal Travma Program›
ve Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
Psikiyatri AD Ruhsal Travma Merkezi
(RTM). Ayr›ca toplant›y› Türkiye'den
Türkiye Psikiyatri Derne¤i ve IPS
‹letiﬂim Vakf› -ba¤›ms›z iletiﬂim a¤›- ile
uluslararas› düzeyde, ACT Netherlands
ile Dart Centre Europe destekledi.
ESTSS, psikotravmatoloji alan›nda
çal›ﬂan uzmanlar› ortak bir çat› alt›nda
buluﬂturmay› hedefleyen bir kurum.
Kuruluﬂ tarihi 1993. Bu y›l 9. Avrupa
Konferans›'n› düzenleyecek olan
dernek çeﬂitli yay›n ve kitaplar›yla bilgi
birikimi ve e¤itime önemli oranda
destek olmaktad›r. ‹stanbul Psikososyal
Travma Program› ve Kocaeli
Üniversitesi Ruhsal Travma Merkezi ise
ülkemizde etkin olarak çal›ﬂan iki
kurumdur. ‹stanbul Psikososyal
Travma Program› çal›ﬂmalar›n› 1994'ten
beri sürdürmektedir. Kocaeli
Üniversitesi Ruhsal Travma Merkezi ise
2002 y›l›nda kurulmuﬂ olup I ve II. sini
düzenledi¤i Ruhsal Travma
Toplant›lar›'n›n düzenlenmesini bu y›l
iki önemli iﬂbirli¤i ile sürdürmektedir.
Toplant›lara toplam 219 kiﬂi ve Türkiye
d›ﬂ›nda, 14 farkl› ülkeden yirmiye
yak›n uzman oturumlardakat›lm›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lar ve ülkeleri geniﬂ bir
yelpazeyi de temsil etmektedir; ESTSS
Yönetim Kurulu Üyeleri ( Oscar Daly Kuzey ‹rlanda, Mark Brayne -‹ngiltere,
Jonathan Bisson-‹ngiltere, Dean
Ajdukovic -H›rvatistan, Berthold
Gersons -Hollanda, Andreas Aercker Almanya, Chris Freeman -‹skoçya, K.B.
Johannesson -‹sveç, Mario Mantero ‹talya, Norbert Gurris-Almanya, Karen
Sadlier - Fransa). Irak'tan (Dr. Numan

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ruhsal Travma Toplant›s›’na
Derne¤imizin davetlisi olarak kat›lan ‹ran ve Irakl› psikiyatristlerle.

S. Ali, Dr. Maytham M. Mehdi , Dr.
Ali A. Zebalah), ‹ran’dan M.T.
Yasamy, M. Farajpour, A.
Bahramnezdah, B. Sedigh ve Z.
Ghaemmegham sunumlar› ile yer
al›rken konuklar aras›nda Güney
Afrika, ‹zlanda ve M›s›r gibi çeﬂitli
ülkelerden kat›lan ruh sa¤l›¤›
çal›ﬂanlar› da bulunmaktayd›.
Toplant›da Türkiye için bir ilk
gerçekleﬂmiﬂ, ilk gün ruhsal travma
ve gazetecilik, medyan›n ruhsal
travmalar› de¤erlendirmesi ve
sunumu gibi konulara ayr›lm›ﬂt›r. Bu
vesile ile gazetecilerin travmatik
çal›ﬂma koﬂullar› tart›ﬂ›lm›ﬂ ve bilim
çevreleri ile bas›n - yay›n uzmanlar›
aras›ndaki etkileﬂim ortam›
do¤muﬂtur. Ayr›ca Türkiye'den
afetlerde yo¤un olarak çal›ﬂan
kurumlardan K›z›lay, Türk
Psikologlar Derne¤i, Türkiye
Psikiyatri Derne¤i, Depremzedeler
Derne¤i ve Türk Tabipleri Birli¤i gibi
kuruluﬂlar›n temsilcileri forum
tart›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂt›r.
Toplant›lar›n ‹nsan Haklar› haftas› ile
çak›ﬂmas› da ruhsal travmalar›n
önlenmesi ve tedavisi konusunda
çal›ﬂanlar için anlaml› k›lm›ﬂt›r.
‹ran'dan gelen kat›l›mc›lar (Islamic
republic of Iran State Welfare
Organization), Toplant›da ‹ran grubu
BAM Depremi deneyimlerini görsel
ve iﬂitsel araçlar kullanarak renkli bir

ﬂekilde sunmuﬂ ve çok ilgi görmüﬂtür.
‹ran'l› meslektaﬂlar›m›z büyük bir
disiplin içinde 3.5 gün boyunca
toplant›y› dinlemiﬂ ve aktif olarak
tart›ﬂmalara kat›lm›ﬂt›r. Irak ve ‹ran'l›
meslekdaﬂlar›m›z ile Türkiye
Psikiyatri Derne¤i Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri aras›nda iﬂbirli¤i
yapma arzusu karﬂ›l›kl› olarak ifade
edilmiﬂtir.
Ruhsal Travma Toplant›lar›’n›n çok
farkl› uzmanl›k alanlar›nda çal›ﬂan
kiﬂileri bir araya getirmesi en önemli
özelli¤i olarak bu y›l da öne ç›km›ﬂt›r.
Psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, psikoloji,
halk sa¤l›¤›, adli t›p uzmanlar›,
hemﬂireler, sosyal hizmet uzmanlar›,
gazeteciler, yer bilimcileri, mimar ve
mühendisler gibi pek çok meslek
temsilcisi bir araya gelerek
deneyimlerini paylaﬂma f›rsat›
yakalam›ﬂlard›r. Böylece yo¤un ve
zevkli bir toplant› geride b›rak›lm›ﬂt›r.
Bu y›l›n son ay›nda Ruhsal Travma
Toplant›lar› – IV’de tekrar bir araya
gelmek dile¤iyle…

Doç. Dr. Tamer Aker
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dal›
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ULUSLARARASI KADININ
ORTAK KARAR RAPORU

DUYURU
De¤erli Meslektaﬂlar›m,
21. yüzy›lda t›p ve psikiyatrinin bütünleﬂmesini
temsil eden, hem psikiyatriye hem de t›bba yeni
sentezler, aç›l›mlar, hizmet alanlar› sunan konsültasyon liyezon psikiyatrisi klinik hizmet ve
araﬂt›rma potansiyeli ile geniﬂ bir yelpazeye sahiptir. Ülkemizde de bu psikiyatrik üst uzmanl›k
disiplini giderek geliﬂmekte ve kurumsallaﬂmaktad›r. Son y›llarda Avrupa ile iﬂbirli¤imiz sonucunda memnuniyet verici geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r.
8. Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve
Psikosomatik T›p Kongresi' nin (The 8th Annual
Scientific Meeting of the European Consultation
Liaison Psychiatry and Psychosomatics
(EACLPP)) sorumlulu¤unu alm›ﬂ bulunmaktay›z. Bu kongre, 8. Türk Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi (The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry) ile birleﬂtirilerek 21-24 Eylül 2005 tarihinde
Crowne Plaza Hotel Istanbul' da gerçekleﬂtirilecektir.
Bu kongreyi ülkemizde gerçekleﬂtirmek, Türkiye için yeni ça¤daﬂ aç›l›mlara katk› sa¤layacak
ve böylece ulusal birikimimizi Avrupa platformuna, Avrupa birikimini ülkemize taﬂ›yacakt›r.
Kongrede konferanslar, kurslar, sempozyumlar,
workshoplar vb… yer alacakt›r. Kongrenin ana
temalar› ﬂunlar olacakt›r:
A-Transkültürel
- Somatizasyonun transkültürel boyutu
- Göçün psikolojik boyutu
- Hastal›k alg›s›n›n kültürel boyutu
- Hastal›k alg›s›na ailenin ve sosyal faktörlerin
etkisi
B-‹ntegrasyon modeli
- T›p disiplinleri ile baﬂar›l› ve iﬂlevsel liyezon
modellerinin geliﬂimi
- Transplantasyon
- Psikoonkoloji ve AIDS
- Kardiyoloji
- Yo¤un bak›m ünitesi
- Fiziksel hastal›klarda depresyon
- Fiziksel hastal›¤› olan hastalarda psikofarmakoloji ve psikoterapi
C-Psikososyal bak›m
- KLP’de üst uzmanl›k standartlar›n›n geliﬂtirilmesi
Bu kongrede sunulacak sözlü ve poster bildirilerin “Psychosomatics Research” dergisinde yay›nlanabilme önceli¤i olacakt›r. Ayr›ca bu kongrede aﬂa¤›daki konularda ödül verilecektir:
A. Transkültürel
B. ‹ntegrasyon modeli
C. Psikososyal bak›m
Böyle bir platform, mevcut ve yeni araﬂt›rmalar›n Avrupa’ya taﬂ›n›p yayg›nlaﬂmas›na imkan tan›yacakt›r. Bu platformun en iyi ﬂekilde
gerçekleﬂtirilmesi için görüﬂ, öneri ve kat›l›mlar›n›z› bekliyorum.
Sayg›lar›m›zla,

Sedat Özkan
Kongre Baﬂkan›
8th EACLPP& 8th Turkish CLP

Çeviren: Dr. ‹rem Y›ld›z
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal›

ÖNSÖZ
1995 Birleﬂmiﬂ Milletler Pekin Eylem
Platformu “Kad›nlar eriﬂilebilir en yüksek standarttaki fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤a sahip olma hakk›na sahiptir. Bu hakk› elde etmek yaﬂamlar› ve iyilik halleri
için hayati öneme sahiptir” ﬂeklinde bir
beyanat vermiﬂtir.Eylül 2004’te Birleﬂmiﬂ Milletler kuruluﬂlar› ve BM’ye üye
189 ülke oybirli¤iyle Milenyum Deklerasyonunu kabul etmiﬂlerdir. Sekiz
amaç ve k›rk sekiz hedeften oluﬂan Milenyum Geliﬂme Hedefleri, Milenyum
Deklerasyonunu gerçekleﬂtirmek için
yol haritas› olarak kabul edilmiﬂtir.
Amaçlar aras›nda; evrensel temel e¤itim
düzeyinin sa¤lanmas›, cinsiyet eﬂitli¤inin iyileﬂtirilmesi, çocuk ölümlerinin
azalt›lmas›, anne sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesi ve HIV/A‹DS’le savaﬂmak yer almaktad›r. Annelerinin ruhsal iyilik halleri
çocuklar›n sa¤l›klar›, beslenmeleri ve
e¤itim kaliteleri için bütünleyici öneme
sahip olup, kad›nlara uygulanan ﬂiddet,
cinsiyet eﬂitli¤ini zedelemekte ve kad›n›n fakirleﬂmesine, sonuç olarak da HIV
enfeksiyonu aç›s›ndan önemli risk alt›na
girmesine neden olmaktad›r. Bu nedenlerle Milenyum Geliﬂme Hedefleri gerçekleﬂtirilmek isteniyorsa kad›n›n ruh
sa¤l›¤›n›n korunmas›na öncelik vermek
zorunludur.
Kad›n›n ruh sa¤l›¤›; kiﬂinin özerkli¤i,
e¤itimi, güvenli¤i, ekonomik güvencesi,
mülkiyet ve di¤er yasal haklar, çal›ﬂma
hakk›, fiziksel sa¤l›k, cinsel haklar, üreme hakk›, sa¤l›k hizmetleri, yeterli yiyecek ve suya, bar›nma koﬂullar›na eriﬂebilme gibi temel insan haklar›na sahip
olmas› sa¤lanmadan gerçekleﬂtirilemez .
En uygun koﬂullarda bile baz› kad›nlar tan› ve tedavi gerektiren ruh sa¤l›¤›
sorunlar›na ve hastal›klar›na maruz kalabilir. Kad›n›n ruh sa¤l›¤›n›n tan›mlanmas›na ideal olarak kad›nlar›n kendileri
taraf›ndan baﬂlanmal›d›r. Kad›nlar›n;
ruh sa¤l›¤›, psikolojik rahats›zl›k, hastal›klar, ulaﬂ›labilir hizmet ve tedaviler
hakk›nda do¤ru ve anlaﬂ›labilir bilgiye
ulaﬂmalar› sa¤lanmal›d›r. Kad›nlar›n

ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n de¤erlendirilmesi, yaﬂamlar›n›n tüm yönleri göz
önünde bulundurularak yap›lmal›d›r.
Örne¤in; bir kad›n›n ruhsal s›k›nt›s›,
sosyal sorunlardan kaynaklanabilir ve
bu s›k›nt›lara konulan tan›lar damgalay›c› olmamal›d›r.
Kad›na yönelik ﬂiddet ve ayr›mc›l›¤›n
ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n geliﬂiminde
önemli role sahip oldu¤u göz önünde
bulundurulmal›d›r. Sosyal ve psikolojik
alanda hizmet veren kurumlar ve birinci basamak sa¤l›k hizmetinde çal›ﬂan hekimler, problemlerin de¤erlendirilmesi,
tan› ve tedavi hizmetlerini üstlenmeli
veya ilgili uzmanl›k alan›nda hizmet veren kurumlara hastalar› göndermelidir.
Kad›nlar›n yeterince bilgilendirilmelerinden sonra t›bbi tedavileri ile ilgili
verdikleri kararlara sayg› gösterilmeli,
verilen tedavi hizmetinin kalitesi cinsiyete duyarl› araﬂt›rmalarla sa¤lanan yeni bilgiler ›ﬂ›¤›nda saptanan göstergelerle de¤erlendirilmelidir. Cinsel istismara
maruz kalm›ﬂ kad›nlara bar›nma olanaklar› sa¤lanmal›d›r. Ergenlik ça¤›ndaki; do¤urganl›k evresinde olan; orta yaﬂl›; yaﬂl›; göçmen; mülteci; özürlü ve
mahkum kad›nlara özel hizmet veren
servisler yap›land›r›lmal›d›r. Kad›nlara
yaﬂam boyu akut ve süreklilik gösteren
bak›m ve destekleyici ve rehabilite edici
sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas›, ruhsal
hastal›¤› olan kad›nlar›n optimal düzeydeki iﬂlevsellik ve iyilik hallerine eriﬂebilmeleri için gerekli ve önemlidir.Kad›n›n ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› kad›nlar›n
kendilerinin, ailelerinin ve tüm toplumun yarar›na olup, kad›n›n topluma
mesleksel kat›l›m›n› ve önderlik edici
özelli¤ini ortaya koyabilmesini sa¤layacak ve geliﬂtirecektir.
ÖNER‹LER
Profesyonel ruh sa¤l›¤› ve genel sa¤l›k
organizasyonlar›na, hükümetlere, Birleﬂmiﬂ Milletler sistemine, Dünya Sa¤l›k
Örgütüne, di¤er uluslararas› sa¤l›k ve
sosyal güvenlik organizasyonlar›na politika ve program oluﬂtururken k›z ço-
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Son ﬂekli Ekim 2004
cuklar›n›n ve kad›nlar›n ruh sa¤l›klar›n›n öncelikli olarak dikkate al›nmas›n›
öneriyoruz.
1) Kad›nlar›n temel insan haklar›na ,
e¤itim ve çal›ﬂma olanaklar›na ulaﬂmas›, kad›na yönelik ﬂiddetin ve ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›, yoksullu¤unun iyileﬂtirilmesini sa¤lamay› hedefleyen Psikolojik sa¤l›k
hizmetleri veren gruplar desteklenmelidir.
2) Kad›nlar›n evlilik ,cinsellik, üreme
ile ilgili seçimleri desteklenmeli, güvenli annelik için gerekli önlemler
al›nmal›d›r.
3) Kad›nlar›n ruhsal hastal›klar› konusunda toplumun fark›ndal›¤›n› ve
kabulünü artt›rmaya ve hastal›klar›
nedeniyle damgalanmalar›n› önlemeye çal›ﬂan toplumu e¤itici kampanyalar desteklenmelidir.
4) Kad›nlar aras›nda ›rk,milliyet, etnik,
kültürel özellikler, ekonomik ve sosyal statüleri bak›m›ndan ayr›m yap›lmaks›z›n güvenli, sayg›l›,uygun
ve cinsiyete duyarl› çok yönlü ruhsal ve fiziksel sa¤l›k hizmetlerinin
kad›n›n yaﬂam› boyunca verilmesi
desteklenmelidir.
5) Kad›nlar›n, kad›n›n özel gereksinimlerini dikkate alan, uygun terapi, ilaç
tedavisi ve teknolojiyi kullanabilen,
hizmetle ilgili en yeni bilgilerle donanm›ﬂ ruh sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›na uygun zamanda ulaﬂabilmeleri sa¤lanmal›d›r.
6) Kad›nlar›n içinde bulunduklar› sosyokültürel koﬂullar› ve belirgin biyolojik farkl›l›klar›n› dikkate alan kültürel olarak topluma uyarlanm›ﬂ tan›sal sistemlerin oluﬂturulmas› ve
kullan›m› desteklenmelidir.
7) Kad›nlar›n sa¤l›k durumlar› ile ilgili
en do¤ru bilgiye ulaﬂmalar› sa¤lanmal› ve tedavileri konusunda özgür
olarak verdikleri kararlara sayg›
gösterilmelidir.
8) Hastan›n mahremiyeti ile ilgili sorumluluklar› ihlal etmeden k›z çocuklar›na ve kad›nlara ruh sa¤l›¤›
hizmetinin verilmesinin desteklenmelidir.

9) Hastal›klara yatk›nl›¤› engelleyen ve
kolaylaﬂt›ran faktörleri ortaya ç›karan kad›n›n ruh sa¤l›¤› ile ilgili araﬂt›rmalar› desteklenmelidir.
10) Genel sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤› alan›nda
çal›ﬂanlar›n cinsiyet ile ilgili konularda e¤itimleri sa¤lanmal›d›r.
11) Cinsiyet eﬂitli¤inin uygulamada sa¤lanmas› ve kad›n›n cinsiyeti temelinde ayr›mc›l›¤a u¤ramas›na, utanç
duymas›na ve y›ld›r›lmas›na engel
olan organizasyonlar ile eﬂitlik sa¤lanmal›d›r.
Önsöz ve öneriler kad›n sa¤l›¤› konusunda aﬂa¤›daki listede isimleri yer alan
uzman kiﬂileri içeren multidisipliner,
uluslararas› bir komitenin çal›ﬂmas› sonucunda oluﬂturulmuﬂtur.
Florence Baingana, Dünya Bankas›

Elena Berger, World Federation of Mental
Health
Jose Bertolote, Dünya Sa¤l›k Örgütü
Pat Franciosi, World Federation of Mental
Health
Uriel Halbreich, International Association of
Women’s Mental Health
Diane Halpern, American Psychological
Association
Helen Herrman, Dünya Psikiyatri Birli¤i
Gwen Keita, American Psychological
Association
Susan Kornstein, International Association of
Women’s Mental Health
Juan Mezzich, World Psychiatric Association
Michelle Riba, American Psychiatric
Association
Marta Rondon, International Association of
Women’s Mental Health
Donna Stewart, International Association of
Women’s Mental Health

8 Mart
Dünya Kad›nlar
Günü Kutlu
Olsun!

TÜRK PS‹K‹YATR‹ DERG‹S‹
ÇEVR‹M‹Ç‹ YAYINCILI⁄A
BAﬁLADI
Türk Psikiyatri Dergisi üç y›la yak›n süredir
elektronik ortamda da yay›nlan›yor. Son
dört y›l içinde yay›nlanan yaz›lar›n tam
metinlerine ulaﬂ›labiliyor.
2005 y›l› ile birlikte Dergi çevrimiçi
yay›nc›l›k sürecine geçti. Yay›nlanmak
istenen yaz›lar art›k çevrimiçi olarak
gönderilebilecek. Dan›ﬂmanlar›m›z da
de¤erlendirmelerini dilerlerse elektronik
ortamda yapabilecekler. Yay›n Yönetmeni,
yazar ve dan›ﬂmanlar aras›ndaki elektronik
iletiﬂim kuﬂkusuz yay›n sürecini
h›zland›racak.
Bilindi¤i gibi Dergi 2003 y›l›nda Index
Medicus’a girdi. Pub Med’de 2002’den (13.
cildimizden) baﬂlayarak Dergi yaz›lar›n›n
özetlerine ulaﬂ›labiliyor. Ayr›ca PubMed’de
yer alan makale özetlerinin alt›nda art›k
Dergi web sitesine ba¤lant› veriliyor. Bir
önemli yenilik de web sitesinde araﬂt›rma
yaz›lar›n›n ‹ngilizce tam metinlerinin
önümüzdeki say›dan itibaren yer almas›
olacak. Pub Med’de verilen ba¤lant›lar ve
‹ngilizce tam metne eriﬂim olana¤› Türk
Psikiyatri Dergisi’nde yay›nlanan yaz›lar›n
uluslararas› alanda kaynak gösterilme
oranlar›n› art›racak.
16. y›l›m›za girerken her zaman oldu¤u gibi
yaz›lar›n›z, çal›ﬂmalar›n›z ile Dergi’ye
katk›lar›n›z› bekliyoruz!

www.turkpsikiyatri.org

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

●

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

16-18 Haziran 2005, Sixth International
Conference on Bipolar Disorder Yer: David
L. Lowrence Convention Center Pittsburgh,
Pennsylvania, USA
www.pittsburgh cc.com
www.6th bipolar.org

●

16-19 Haziran 2005, 14. Anadolu Psikiyatri
Günleri “Psikiyatrik Bozukluklara
Yatk›nl›klar” Kapadokya
e-posta: cboratav@superonline.com
www.topkon.com.tr

●

28 Haziran-3 Temmuz 2005, 8. Dünya
Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Viyana,
Avusturya.
e-posta: wfsbf2005@mpndial.at
www.wfsbp-vienna2005.com

●

31 A¤ustos-04 Eylül 2005, 5. Ulusal
Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Çeﬂme,
Sheraton Otel, ‹zmir.
e-posta: artuner@superonline.com

2-6 Nisan 2005, 13. Avrupa Psikiyatri Birli¤i
Kongresi, Münih, Almanya.
e-posta: aep@cpo-hanser.de

●

7-10 Nisan 2005, 9. Gazi Psikiyatri Günleri
“Tedavide Güncel Yaklaﬂ›mlar”
Popillon Zeugma Otel/Belek-Antalya
www.gazipsikiyatrigünleri.com
e-posta: misyon@misyon.com.tr

●

10-15 Eylül 2005, XIII.Dünya Psikiyatri
Kongresi, Kahire, M›s›r.
Dünya Psikiyatri Birli¤i
e-posta: secretariat@wpa-cairo2005.com
www.wpa-cairo2005.com/draft

●

13-17 Nisan 2005, IX. Bahar Sempozyumu,
Atlantis Otel, Belek, Antalya.
e-posta: congress@topkon.com

●

●

14-16 Nisan 2005, 8th ECNP Regional
Meeting, Moskova, Rusya.
e-posta: secretariat@ecnp.nl
www.ecnp.nl
e-posta: evaldman@mtu-net.ru

12-16 Eylül 2005, XXIII World Congress:
International Association for Suicide
Prevention (IASP), Güney Afrika
e-posta: IASP2005@nu.ac.za
www.interaction.nu.ac.za/IASP2005

●

21-24 Eylül 2005, 8. Avrupa Konsültasyon
Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosometik T›p
Kongresi. Crowne Plaza Hotel, ‹stanbul.
www.eaclpp2005.org

●

22-26 Ekim 2005, 18th ECNP Congress,
Amsterdam, Hollanda.
ecnp2005@congrex.nl
ecnp2005reg@congrex.nl
www.congrex.nl

●

15-20 Kas›m 2005, 41. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Palandöken, Erzurum.
Tel-Faks: 0442 236 12 28

●

●

Tasar›m ve Uygulama

Bask›

●

●

Yay›n Kurulu

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

3-5 Haziran 2005, 3. Ulusal Dil ve Konuﬂma
Bozukluklar› Kongresi, Ankara
e-mail: ++1969@yahoo.com

31 Mart-1 Nisan 2005, Frajil X günleri,
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi,
Ankara
e-posta: kasif@hacettepe.edu.tr,
yalanay@hacettepe.edu

Berna Ulu¤

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

●

●

Yaz› ‹ﬂleri Müdürü

Yaz›ﬂma adresi

26-27 Mart 2005, 3. ﬁizofreni Günleri
“ﬁizofrenide Güncel Sorunlara Çözüm
Aray›ﬂlar›”
www.kubaba.net
e-posta: kubaba@kubaba.net

2-5 Haziran 2005, Sosyal Psikiyatri
Kongresi. Anemon Otel, Eskiﬂehir.
Konaklama ve Kay›t: 0-222 231 65 00
www.sosyalpsikiyatri2005.org

29 Mart-2 Nisan 2005, IV. Ulusal
Sinirbilimleri Kongresi, Mersin.
www.sinirbilim.mersin.edu.tr

Haluk Özbay

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

25-27 Mart 2005, III. Ulusal Aile ve Evlilik
Terapileri Kongresi “Entegratif
Oryantasyon ve Terapi”, ‹stanbul
www.aetd.net
www.aetd.org

●

●

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Bülteni
Türkiye Psikiyatri Derne¤i ad›na sahibi

16-19 Mart 2005, 14. World Congress of
World Association for Dynamic Psychiatry:
“Trauma-Attachment-Personality” Krakov,
Polonya. ‹letiﬂim: Dr Maria Ammen,
dapberlin@aol.com,
www. dapberlin.de

●

14-17 Nisan 2005, IX. International
Congress of Personality Disorders, Mar del
Plata, Arjantin.
e-posta: Koldobsky@speedy.com.ar
www.apsa.org.ar
21-26 May›s 2005, APA Annual Meeting
“Psychosomatic Medicine- Integrating
Psychiatry and Medicine”, Atlanta, ABD
e-posta: apa@psych.org
25-28 May›s 2005, 30. Grup Psikoterapileri
Kongresi, Asklepion-Bergama
www.dalyatur.com/gruppsi 2005

