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GENEL TIPTA İNTİHAR 
 

Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU 
 
ÖZET: İntihar davranışı insanın kendi ölümüyle sonuçlanabilecek bir girişimde bulunması ve kişinin kendisine 
yönelttiği bir şiddet eylemidir. İntihar psikiyatrik bozukluklarda görüldüğü gibi tıbbın diğer alanlarında görülebilen 
bir durumdur. Tamamlanmış intiharlar psikiyatrik hastalıklardakine benzer olarak fiziksel hastalıklarda da intihar 
düşüncesine oranla daha seyrek görülmektedir. Birçok fiziksel hastalık ile artmış intihar oranları arasında bir ilişki 
olduğu gösterilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde tıbbi tanıların tek başına kişiyi intihara sürüklemeye 
yeterli bir neden olmadığı, eşlik eden ruhsal bozuklukların intihar gelişimi üzerinde katkısının olduğu 
belirtilmektedir. Genel tıpta intihar davranışı 1970-2016 yılları arasında yapılan çalışmalarda ele alınmıştır. Ancak, 
çoğunluğu olgu sunumu, olgu serisi ya da kontrol grubunun olmadığı küçük örneklemli sınırlı sayıda çalışma 
mevcuttur. Yöntemsel farklılıklar, uzun izlemsel çalışmaların kısıtlılığı çelişkili sonuçlara neden olmaktadır. Geniş 
kapsamlı bir çalışmada intihar girişiminde bulunanların  % 30-40’ında bir bedensel hastalığın olduğu ve intihar 
girişiminin çoğunluğunun hastanedeki tedavileri sonrası taburculuk döneminde gerçekleştirdikleri bildirilmiştir. 
Tamamlanmış intiharların %2’sinin dahili veya cerrahi nedenlerle yatmakta olan hastalar tarafından 
gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Olguların bir ya da daha fazla süreğen, son dönem hastalığı olduğu, ya da ağrılı, 
güçten düşürücü bir durum içinde, dispneik, ostomili veya şekil bozukluğu yapan bir cerrahi girişim geçirmiş 
olduğu rapor edilmiştir. HIV-AIDS, kanser (özellikle baş ve boyun kanserleri), son dönem böbrek hastalığı, 
epilepsi, multipl skleroz, Huntington Hastalığı, spinal kord yaralanmaları, peptik ülser, astım, karaciğer yetmezliği, 
sistemik lupus eritamatozus intihar için yüksek riskli tıbbi hastalıklardır. Bedensel hastalığı olanlarda intiharların 
sıklıkla depresyon, madde kullanımı, deliryum, psikoz,  kişilik bozuklukları gibi eş zamanlı ruhsal hastalıklar ile 
bağlantılı oldukları rapor edilmiştir. Klinisyenlerin fiziksel hastalığı olan olguların bedensel belirtilerinin yanı sıra 
ruhsal belirtilerini tanıyabilme, tedavi ve hastalığın seyrine olan etkilerinin belirlenmesi konusunda bilgilendirilmesi 
önemlidir. Özellikle kriz dönemleri,  bedensel hastalığın evreleri, taburculuk sonrası dönem intihar davranışı ile 
ilgili riskli dönem olarak dikkatli bir şekilde izlenmesi yaşam kurtarıcı olabilir. Fiziksel hastalığı olan hastaların 
intihar davranışı açısından yakından izlenmesinin önemi açıktır. Bedensel hastalığı olan olgularda gerçekleştirilen 
psikiyatrik konsültasyon hastalığın mevcut sağaltımına ve gidişine olumlu katkılar sağlamanın yanı sıra olguların 
intihar düşüncesinin önceden öğrenilmesi tedavi yaklaşımlarını olumlu olarak etkileyecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: intihar, bedensel hastalık, risk faktörleri 
 
KAYNAKLAR: 
Triñanes Y, González-Villar A, Gómez-Perretta C, Carrillo-de-la-Peña MT. Suicidality in chronic pain: predictors 
of suicidal ideation in fibromyalgia. Pain Pract. 2015 ;15(4):323-32.  
Sanna L, Stuart AL, Pasco JA, Kotowicz MA, Berk M, Girardi P, Williams LJ. Suicidal ideation and physical 
illness: does the link lie with depression? J Affect Disord. 2014 ;152-154:422-6.  
Ballard ED, Pao M, Henderson D, Lee LM, Bostwick JM, Rosenstein DL. Suicide in the medical setting. Jt Comm 
J Qual Patient Saf. 2008 ;34(8):474-81. 
Aytaç HM, Hocaoğlu C. Investigation of risk factors associated with suicidal ideation and suicide attempt in 
patients with physical illnesses. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(Ek 1):S93. 
 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tri%C3%B1anes%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24690160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Villar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24690160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-Perretta%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24690160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carrillo-de-la-Pe%C3%B1a%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24690160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24690160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanna%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuart%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasco%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotowicz%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Girardi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24268594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballard%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bostwick%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenstein%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18714750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18714750
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GENEL TIPTA ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 
 

Uzm. Dr. Selim POLAT 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Rize, Türkiye 
 
ÖZET: Anksiyete, korku ve endişenin egemen olduğu, birçok psikopatolojiyle ortaya çıkan bir duygu durumudur. 
Kaygı veya bunaltı olarak da adlandırılır. Fizyolojik olarak çarpıntı, nefes almada zorluk, hızlı hızlı nefes alma, 
ellerde ve ayaklarda titreme, aşırı terleme, ani ve hızlı gelişen bağırsak aktivitesi gibi belirtilerin yanında psikolojik 
özellikler olarak sıkıntı, heyecan, aniden çok kötü bir şey olacakmış hissi ve korkusu sayılabilir. Anksiyeteye 
sebep olan durumlar değerlendirildiğinde tıbbi bir sebep, madde toksin ya da ilacın etkisi, belli bir durumda ortaya 
çıkıp çıkmadığı, sorunun özellikleri, yol açtığı kayıplar, mevcut ve eski başa çıkma yolları, tetikleyenler, sonuçları, 
sorunu arttıran ve azaltan durumlar, hastanın soruna yorumu, hastanın hayat biçimi gibi birçok faktör 
değerlendirilmelidir.  
 
Hastalık öyküsü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularından rahatsızlığın genel tıbbi bir durumun doğrudan 
fizyolojik sonucu olduğu kanısı edinilir. Anksiyete bir yandan patolojik bir bozukluğu çağrıştırması ya da patolojik 
diğer hastalıklara eşlik etmesi sebebiyle ayırıcı tanısında dikkatli olunması gereken bir durumdur. Anksiyete 
oluşturabilen fiziksel hastalıklar, ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken hastalıklardır.  
 
Son yıllarda yapılan klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda genel tıpta, anksiyete bozukluğu birlikteliği gittikçe ilgi 
odağı haline gelmiştir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarından, kronik hastalıklara kadar birçok alanda araştırma 
yapılmış gerek teşhis öncesi, gerek teşhis sonrası anksiyete ek tanısının varlığı ve yoksunamayacağı ortaya 
konmuştur. Çalışmalarda diyabet, kanser, kalp damar hastalıkları, deri hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları 
gibi birçok hastalık gruplarında psikososyal sorunlar tespit edilmiştir. Psikososyal sorun görülme bakımından 
nörolojik bozukluklarda, kalp hastalıklarında, kronik akciğer hastalıklarında, kanserde, sakatlıklar ve artritlerde risk 
daha yüksek olarak tespit edilmiştir. 
 
Sidar vd. açık kalp cerrahisi ve anksiyete üzerine yapılan bir çalışmada preoperatif dönem ve postoperatif dönem 
anksiyete düzeyleri ve durumlarını incelemiş ve postoperatif dönemde dahi devam eden fiziksel ve psikolojik 
kaygı belirtilerinin varlığından bahsetmişlerdir. Kronik hastalıklar içerisinde yer alan özellikle Diabetes Mellitusa 
sık eşlik eden bir durum olarak görülen depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklar, bunların 
diyabetle ilişkisi ve kişi üzerinde fiziksel ve ruhsal yönden etkilerini inceleyen çalışmalar yapılmıştır.  Ülkemizde 
yapılan bir çalışma sonucuna göre bir diyabet merkezine başvuran hastaların % 30. 8’ inde anksiyete, % 51. 1’ 
inde ise depresyon saptanmıştır.  Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar üzerine yapılan, anksiyete düzeyleri ve 
görülen psikiyatrik rahatsızlıklar çalışmalarında, fiziksel hastalığın yol açtığı psikiyatrik sorunlardan en sık olarak 
karşılaşılanı anksiyete ve depresyon olarak tespit edilmiştir. Diğer bir dal olan kadın hastalıkları ve doğum 
alanında gebelik ve postpartum dönemde gözlenen aksiyete bozuklukları hekimlerce genellikle hormonal ve 
fiziksel değişmelere bağlansa da Yeni doğum yapmış kadınlarda %80’lere varan oranda ortaya çıkabilen, 
doğumdan sonraki ilk 10 gu ̈n içinde gözlenen, irritabilite, anksiyete, uyku bozuklukları gibi kısa süreli gözlenen 
psikiyatrik sorunlardan bahsedilmektedir. Bu alanda yapılan çalışma sınırlı olsa da literürde perinatal dönemde 
anksiyete bozukluklarının sıklığı, araştırma sonuçlarına göre %9 ve %30 arasında değişiklik göstermektedir. 
Genel tıp değerlendirildiğinde birçok alanda anksiyete bozuklukları temelli birçok çalışmaya ulaşılacaktır. 
Beraberinde görülen tıbbi hastalığın seyrini ve tedavi yanıtını olumsuz olarak etkilemesi sebebiyle anksiyete 
bozukluklarının teşhisi ve tedavisi oldukça önemlidir. Bu konu psikiyatristler dışında diğer uzman hekimleri de bu 
bozuklukların genel tıbbi hastalıkların seyrini ve prognozunu etkilemesi bakımından, ilgilendirmektedir. 
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Anksiyete bozukluklarının tedavisinde asıl amaç altta yatan problemin tespiti ve sorunun düzeltilmesidir. DSM-V 
tanı kriterleri kitabında anksiyete bozuklukları; ayrılma anksiyete bozukluk, seçici mutizm, özgül fobi, sosyal 
anksiyete bozukluğu (Sosyal fobi), panik bozukluk, panik atak, agorafobi, genelleşmiş anksiyete bozukluğu, 
madde/tedaviyle-tetiklenen anksiyete bozukluğu, diğer tıbbi durumlara bağlı anksiyete bozukluğu, diğer 
sınıflandırılan anksiyete bozukluğu, sınıflandırılmamış anksiyete bozukluğu şeklinde tanımlanmıştır. Panik 
bozuklukta tedavi düşük doz SSRI’larla başlar. Yanıt alana kadar doz yavaş yavaş arttırılır. Tedavi yaklaşık bir 
yıldır ve tedavi yavaş yavaş kesilmelidir. Benzodiazepinler ilk tercih olamaz. Sadece çok acil durumlarda 
(anksiyete başlangıçta şiddetliyse, tedavi uyumunun bozulma riski varsa) düşük doz, iki-dört hafta kullanılabilirler. 
Sosyal anksiyete semptomlarını azaltmak, korku ile ilgili abartılı düşünce ve duyguların kontrolü, korkulan 
durumlardan fobik kaçınmayı azaltmak, anksiyetenin oluşturduğu fizyolojik ve otonomik belirtileri azaltmak, yaşam 
kalitesini iyileştirmek ve komorbid durumları tedavi etmek esastır. Spesifik tipte performans kaygısı için, 30 dakika 
once propranolol 10-40 mg kullanılabilir. Yaygın tipinde SSRI’lar etkilidir. Post travmatik stres bozukluğunda yine 
ilk seçenek SSRI’lardır. Yanıt için 6-8 hafta beklenmeli ve tedaviye 1 yıl süre ile devam edilmelidir.  
 
Sonuç itibariyle anksiyete bozuklukları oldukça yaygın görülen psikiyatrik hastalıklar olup birçok tıbbi hastalıkla 
birliktelik göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: anksiyete bozuklukları, psikiyatri, genel tıp, dsm-v anksiyete 
 
KAYNAKLAR: 
1. Russell JA, Mehrabian A. Distinguishing anger and anxiety in terms of emotional response factors. J Consult 
Clin Psychol1974; 42:79-83.  
2. Jacqueline MA, Denise AC. Families Coping with Schizophrenia. Chicester, England, Wiley, 1995.  
3. Idstad M, Ask H, Tambs K. Mental disorder and caregiver burden in spouses: the Nord-Trøndelag health study. 
BMC Public Health 2010; 10:516.  
4. Karamustafalıoğlu O, Akpınar A. Anksiyete bozuklukları. In Karamustafalıoğlu (editör) Aile Hekimleri İçin 
Psikiyatri. 1.Baskı, İstanbul: MT Uluslararası Yayıncılık, 2010: 71-88 
5. Öztürk M. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 10. Baskı, Ankara, Nobel Tıp Kitabevi, 2004: 343-89 
6. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock’s Concise Textbook of Clinical Psychiatry. 3.Baskı, Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2008: 236-71 
7. Sidar A, Dedeli Ö, İşkesen İ.A, Açık Kalp Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hastaların Kaygı ve Ağrı Distresi: Ağrı 
Du ̈zeyi ile İlişkisinin İncelenmesi. Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 1-8. 
8. Mete HE. Kronik hastalık ve depresyon. Klinik Psikiyatri 2008; 11(Ek 3):3-18. 
9. Bahar A, Sertbaş G, Sönmez A. Diabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete duzeylerinin 
belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7: 18- 26. 
10. Aydemir Ö, Bayraktar E Genel tıpta anksiyete (I). Psychologic Medicine, 1996 2: 102-112.  Brenda M 
11. Özmen E, Aydemir Ö Bedensel hastalığı olanlarda depresyon, psikiyatri Bülteni 1993 2:71.  
12. Stuart S, Couser G, Schilder K, O’Hara MW, Gorman L. Postpartum anxiety and depression: onset 
and comorbidity in a community sample. J Nerv Ment Dis 1998; 186(7); 420-4. 
13. Uguz F, Gezginc K, Kayhan F, Sarı S, Büyu ̈köz D. Is pregnancy associated with mood and anxiety 
disorders? A cross-sectional study. Gen Hosp Psychiatry 2010; 32(2): 213-5. 
14. Ameriakn Psikiyatri Birliği: Mental Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal Elkitabı(Dsm-5) 
15. Andrews G, Creamer M, Crino R, Hunt C, Lampe L, Page A. The Treatment of Anxiety Disorders: Clinician 
Guides and Patient Manuals. 2. Baskı, Cambridge: Cambridge University Press, 2002: 148-98 
16. Yüksel N. Psikofarmakoloji. 2. Baskı, İstanbul: Çizgi Tıp Yayınevi, 2003 
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SOSYAL BEYNİN EVRİMSEL BEDELİ Mİ? 
 

Dr. Eren YILDIZHAN 
 
Özet: İnsan, doğum sonrasında beyin gelişiminin en uzun devam ettiği türdür. İnsan embriyosunda gelişmekte 
olan beyninde kortikal ve limbik yapıların nörogenezinin zamanlaması, diğer türlerden daha geçtir; insan beyni 
daha uzun sürede ve daha geç olgunlaşmaktadır. Bu gecikme, embriyonik beyin nörogelişiminin ilk 
aşamalarından, yetişkinliğe ulaşıncaya dek sürmektedir. Fetal beyin gelişimindeki diğer türlere nazaran insanda 
daha belirgin olan bu durum, beynin karmaşıklığını ve sofistikeliğini artırıcı niteliktedir.  
 
Nörogelişimin zamanlaması, embriyonik beyin formasyonunu kontrol eden “düzenleyici genler” ile 
ayarlanmaktadır. Beynin olgunlaşmaya ulaşma zamanının artması, düzenleyici genlerdeki değişiklikler ile 
olmuştur. Nörogelişimin her basamağındaki göreceli gecikmeler, intra-hemisferik kortikal bağlantıların artmasına 
yol açmış; karmaşık sosyal bilişlere altyapı hazırlamıştır. Bununla birlikte; motor ve fizyolojik gelişimin geri 
kalması (neoteny), bağımlılık dönemi ile bilişsel ve sosyal öğrenme döneminin daha uzun olmasına yol açmıştır. 
Bu durumun, sosyal çevrenin, kortikal gelişimin ve sosyal beynin evriminde oynadığı rolü açıkladığı 
söylenebilmekle birlikte, beyin gelişiminin zarar görme potansiyelini de arttırdığı öne sürülmektedir. 
 
Akli yeteneklerimiz birçoğunun bu uzun süren olgunlaşma döneminin, diğer bir değişle beynin olgun halini 
almasının uzun sürmesinin bir kazanımı olduğu düşünülmektedir. Bizi insan yapan genler, bizi akıl hastası yapan 
genlerle bağlantılı olabilir. “Zihin kuramı” (theory of mind) kapasitemizin olması ve sosyal etkileşim kapasitemiz; 
anormal kortikal bağlantılar ve şizofreni gibi bir hastalığa sahip olabilme riskimizle beraber gelmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: şizofreni, sosyal beyin, zihin kuramı 
 
  



 

10 | S a y f a  
 

EVRİMSEL AVANTAJLAR, GRUP SEÇİLİMİ VE ŞİZOTİPİ 
 

Dr. Nur ÖZTÜRK 
 
Özet: Şizofreni, reprodüktif kapasiteyi düşürmesi ve mortaliteyi artırmasına karşın toplumda %1 gibi sabit ve 
yüksek bir oranda görülmektedir. Şizofreni paradoksu ismi verilen bu durum için ortaya atılan hipotezlerden biri 
şizofreni yatkınlık genlerinin hastalığı göstermeyen taşıyıcılara bazı sağkalım avantajları sağlayarak pozitif 
seleksiyona uğradığıdır. Şizofreni yatkınlık genlerinin entelektüel beceriler, yaratıcılık ve liderlikle ilişkili olduğunu 
öne süren çalışmaların yanı sıra kanser riskinde azalma, enfeksiyonlara direnç ve ağrı eşiğinde azalma ile ilişkili 
olduğunu öne süren çalışmalar da mevcuttur. Şizotipal bireyler düzenledikleri spiritüel seremonilerle avcı toplayıcı 
topluluklarda grup kohezyonunu artıran evrimsel adaptif bir işleve sahip olabilirler. Şizofrenide grup bölünmesi 
teorisi, grup büyüklüğünün kaynakların yetmeyeceği boyuta ulaştığında şizotipal bireyin ikonoklastik fikirleri ile 
kendine inananları sürüklemiş olabileceğinden ve bunun ayrılan grubun sağ kalımını artıran bir sonuca yol 
açabileceğinden bahsetmektedir. Diğer türler gibi insanlar da bir sonraki nesile sadece türe özgü genomu değil 
türe özgü çevreyi de aktarır. İnsan için türe özgü çevre baskın olarak kişiler arası ilişkiyle karakterize sosyal 
çevredir. Sanayileşmenin getirdiği stres, göçler, ekonomik eşitsizlikler gibi etmenler sosyal çevreyi birey için toksik 
hale getirmektedir. Kalıtılan yatkınlık genleri böyle bir toksik çevrede epigenetik değişiklikler sonucu psikotojenik 
eşiğini geçerek psikoz geliştirebilir. Bu anlamda psikoz sadece modern insanın evriminde bir yan ürün değil 
etrafımızda yarattığımız sağlıksız çevrenin de bir sonucudur. 
 
Anahtar Kelimeler: şizotipi, grup seçilimi, şizofreni paradoksu, evrimsel avantaj  
 
KAYNAKLAR:  
Brune M. (2004) Schizophrenia- an evolutionary enigma? Neurosci Biobehav Rev. 28:41. 
Stevens A, Price J (2000) Prophets, Cults and Madness, Gerald Duckworth and Co. Ltd. London 
Burns JK (2009) Reconciling ‘the new epidemiology’ with an evolutionary genetic basis for schizophrenia. Medical 
Hypotheses 72:353-58 
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NÖRONUN GİZEMLİ TARİHİNE YOLCULUK 
 

Doç.Dr. Ejder Akgün YILDIRIM 
 
Psikiyatri tarihi bir yönü ile evrimbilim tarihidir. Psikodinamik okulun hemen hemen tüm kuramcıları insan türünün 
gelişim öyküsü içinde konumlandırmışlardır kuramlarını. Kimi zaman insan aciz ve cani, kimi kuramda ise iyi ve 
güçlü atfedilse de bu konumlandırma evrimsel tarihi kuramcının okuma şekline göre belirlenmiştir. Sosyometri, 
bağlanma gibi kuramlar ise doğrudan evrimbilimden beslenmişlerdir. Benzer durum etolojik modelleri kullanan 
davranışçı okullar için de geçerlidir. Günümüz nöropsikiyatrik açıklamaları için biyoloji tarihi sadece güçlendirici 
bir kuramsal destek olmayıp doğrudan hipotezi oluşturan ve işleyen deneysel bilgiyi sağlayan kanıt konumuna 
gelmiştir. 
 
Ayna nöron sistemi ve zihin kuramı yapıları otizmden şizofreniye, kortiko-striato-talamo-kortikal devrelerden 
emosyonel ve bilişsel devreler ve ilişkili bazal ganglion çekirdekleri obsesif kompulsif bozukluktan tik 
bozukluklarına, insanın erken çocukluk ve ergenlikte devam eden beyin gelişimi (sinaptik bağlantılar ve sinaptik 
budanma) ise bir çok hastalığın neden ve belirtisine neden olacak varyasyonları içermektedir. Zihin gelişiminin 
sonucu olduğu düşünülen şizofreni üzerinde en fazla biyolojik araştırma yapılmış ruhsal bozukluktur. Bununla 
birlikte bu bilgiler güçlü açıklamalar sağlasa da yeterli tanımı oluşturmada zayıf kalmaktadır. 
 
İlk rudimente nöron hücresinden günümüze karmaşıklaşan sinir sisteminin değişiminin anlaşılması adaptif 
becerilerin kendi koşullarındaki işlevlerinin bilinmesi ile mümkündür. Bu açıdan nematoddaki sinir hücresi en az 
insandaki kadar kusursuzdur. Bu açıdan şizofrenik beyin diye arazlı gösterilen bir yapı nöronun tarihi içinde bir 
soylu krallığın asaletini taşıyor olabilir. 
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OKB HASTALARINDA EMDR UYGULAMALARI 
 

Doç. Dr. Önder KAVAKCI 
 
Göz Hareketi Duyarsızlaştırma Yeniden İşleme (EMDR), psikolojik bozuklukları çözülmemiş travmatik veya 
rahatsız edici hatıraların görünümleri olarak kavramsallaştıran Uyumsal Bilgi İşleme (AIP) modelini temel alan bir 
tedavi yaklaşımıdır. EMDR, (a) anıların çözümlenmesini kolaylaştırmak (örn., Içgörü, bilişsel yeniden yapılanma, 
uyum sağlayıcı etkiler ve fizyolojik tepkiler ortaya çıkarma) kolaylaştırmayı, (b) mevcut sıkıntıyı tetikleyen 
uyarıcılara duyarlılığı azaltmayı hedefleyen bir bütünleyici tedavi yaklaşımı olarak düşünülmüştür (C) Artmış 
işlevsellik için uyum sağlayıcı tutum, beceri ve davranışları bir araya getirir. Bu kapsamlı tedavi hedeflerine, 
psikodinamik, bilişsel-davranışçı, deneyimsel ve etkileşimli terapiler gibi farklı teorik yönelimlerin bileşenlerini 
entegre eden EMDR standart prosedürleri aracılığıyla ulaşılmaktadır.  
 
Başlangıçta, EMDR travmatik anılarla ilgili anksiyete bozukluklarına uygulanmıştır ve travma sonrası stres 
bozukluğu (TSSB) için etkili bir terapi olarak kabul edilmektedir. Meta-analizler, EMDR'nin TSSB tedavisinde 
maruz kalma terapisi ve bilişsel yeniden yapılandırma terapisine eşdeğer veya daha üstün olduğunu bildirmiştir.  
OKB'li hastalar için EMDR tekniğinin etkinliğini araştıran sınırlı sayıda araştırma vardır ve kanıtlar belirsiz 
görünüyor. Ön araştırmalar, EMDR'nin OKB olan uzun süreli ve ağır vakalarda etkili bir tedavi stratejisi 
olabileceğini öne sürmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: travma sonrası stres bozukluğu, terapi, stabilizasyon 
 
KAYNAKLAR: 
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Bisson J,  Andrew M. Psychological Treatment of Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) (Review). 2007 
Chichester: Wiley & Sons. 
Marr J. EMDR Treatment of obsessive-compulsive disorder: Preliminary research. Journal of EMDR Practice and 
Research, 2012; 6, 2-15 
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SOMATİK HASTALIKLARDA EMDR UYGULAMALARI 
 

Uzm. Dr. Dursun Hakan DELİBAŞ 
 
ÖZET: Biyopsikososyal bir varlık olan insanın, rahatsızlıkların gelişiminde, klinik seyrinin kötü seyretmesinde veya 
yenilenmesinde psikososyal sorunların da etkisi vardır. Özellikle bazı etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış tıbbi 
hastalıklarda (migren, ürtiker, fibromiyalji gibi…), bu durum daha ön plana çıkmaktadır. Bu hastalıkların 
tedavisinde multidisilipliner bir yaklaşım gerektiği önerilmiştir.  
 
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bir 
çok bilimsel tedavi kılavuzunda, travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere psikiyatrik hastalıkların 
tedavisinde önerilmektedir.  Travma nedeni ile adaptif bilgi işleme sürecinin sekteye uğraması, bazı ruhsal ve 
bedensel belirtilerin nedeni olabileceği, EMDR terapisi ile travmanın görüntü ile birlikte inanç, duygu ve bedensel 
duyumların seans anında tekrarlanarak adaptif bir anı olarak yeniden işlenmesine olanak sağlanacağı 
düşünülmektedir. 
 
Travma hastaları ile EMDR çalışan ekiplerin, travma ile beraber eşlik eden bedensel belirtilerinde de azalma 
olduğunu fark etmeleri ile birlikte EMDR bazı somatik hastalıklarda da uygulanmaya başlanmıştır. Ruhsal 
rahatsızların birçoğunda ve tıbben açıklanamayan bedensel belirtilerin altında çocukluk çağı travmaların sık 
rastlandığı bilinmektedir. Travma modelinde ele alındığında bu tür durumlarda EMDR’ nin etkili olabileceği öne 
sürülmüştür.  Migren, gebelik bulantısı, kronik ağrı bozukluğu, fibromiyaljide etkili olabileceği yönünde litaratürde 
araştırmalar ve olgu bildirimleri vardır. 
 
Bu oturumda, EMDR’ nin somatik hastalıklarda nasıl uygulandığı, olası etki mekanizması teorileri, bu alanda 
yapılan araştırmaların sunulması amaçlanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: EMDR, psikosomatik, migren, fibromiyalji, ağrı 
 
KAYNAKLAR: 
Öztürk MO, Uluşahin A. (2015) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tip Kitabevi. İstanbul. 
Van Etten, Michelle L., and Steven Taylor. "Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: 
a meta-analysis." Clinical Psychology & Psychotherapy.1998:5(3):126-144 
Konuk E, et al. EMDR treatment of migraine. Journal of EMDR Practice and Research, 2011, 5.4: 166-176. 
Shapiro, Francine. "The role of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in medicine: 
addressing the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences." The Permanente 
Journal 18.1 (2014): 71-77. 
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PSİKOTİK BOZUKLUKLARDA EMDR UYGULAMALARI 
 

Dr. Alişan Burak YAŞAR 
 
ÖZET: Şizofreni hastalarının öykülerinde travmatik yaşam olayları sık görülmektedir. Bu durum hem hastalığın 
ortaya çıkışına hem de varolan hastalığın gidişinin kötüleşmesine yol açabilir. Göz Hareketleri ile 
Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme (EMDR) travmatik yaşam olaylarının tedavisinde kullanılan etkin bir terapi 
yöntemidir. EMDR birçok Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hastasının tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen, psikotik bozukluk hastalarında da kullanılması düşünülmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (emdr), psikotik bozukluklar, şizofreni, 
travmatik yaşantılar 
 
KAYNAKLAR: 
De Bont PA, van den Berg DP, van der Vleugel BM ve ark. (2013) A multi-site single blind clinical study to 
compare the effects of prolonged exposure, eye movement desensitization and reprocessing and waiting list on 
patients with a current diagnosis of psychosis and co morbid post traumatic stress disorder: study protocol for the 
randomized controlled trial Treating Trauma in Psychosis. Trials 14:151. 
De Bont PA, van Minnen A, De Jongh A (2013) Treating PTSD in patients with psychosis: a within-group 
controlled feasibility study examining the efficacy and safety of evidence-based PE and EMDR protocols. Behav 
Ther 44(4):717-730. 
Van den Berg DP, van der Gaag M (2012) Treating trauma in psychosis with EMDR: a pilot study. J Behav Ther 
Exp Psychiatry 43(1): 664-671. 
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BAĞIMLILIK VE EMDR 
 
Uzm. Dr. Adnan ÇOBAN 
 
ÖZET: Gerek çocukluk çağında gerekse erişkin dönemde yaşanan travmaların bağımlılık etyolojisinde son 
derece etkili olduğu bilinmektedir (1, 2). Travmalar elektro-kimyasal etkileşimle dürtü kontrolünün bozulmasına ve 
işlevsel olmayan negatif kognisyonların aktive edilmesine sebep olarak bağımlılıkların gelişimine zemin 
hazırlamaktadır. Ayrıca ruhsal travmalar bağımlı bireylerde TSSB, Anksiyete Bozuklukları ve Majör depresif 
Bozukluk gibi tabloyu daha da şiddetlendiren komorbid durumlara sebebiyet vererek prognozu kötüleştirmektedir. 
Bu meyanda klasik bağımlılık tedavilerine travma odaklı terapötik yaklaşımların ilave edilmesi son derece önemli 
ve katkı verici bir yaklaşımdır (3). Travma odaklı yaklaşımlardan biri olan EMDR (Göz hareketleriyle 
Duyarsızlaştırma ve Yeniden Süreçlendirme Terapisi) son yıllarda yıldızı parlayan bir terapi yöntemi olarak dikkati 
çekmektedir (4). EMDR terapisinde amaç bağımlı bireylerin tabloya etki ettiği düşünülen işlemlenememiş 
travmalarını tespit etmek, onları işlemlenmiş anılara dönüştürmek, aşerme ve yoksunluk gibi nüks riskini artıran 
tablolara, bağımlılık nesnesine ulaşma arzusunu artıran “tetikleyicilere” karşı kişiyi güçlendirmek, bu durumlara 
karşı duyarsızlaştırmayı sağlamak ve arzu edilen gelecek şablonunu “yeniden süreçlendirme” çalışmasıyla kişiye 
kazandırmaktır (5). Travma Sonrası stres Bozukluğu’nda etkinliği kanıtlanmış olan EMDR’nin bağımlılık 
tedavisinde de etkili olduğuna dair araştırmalar ve deneyimler gün be gün artmaktadır (6). Ancak daha fazla 
araştırmaya ve deneyime ihtiyaç olduğu kesindir.  
 
Anahtar Kelimeler: bağımlılık, travma, EMDR 
 
KAYNAKLAR: 
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3. A multi-site randomized study to compare the effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
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4. Desensitization of triggers and urge reprocessing for pathological gambling: a case series. Bae H, Han C, Kim 
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5. Francine Shapiro: “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Basic Principles, Protocols, and 
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and Craving. Littel M, van den Hout MA, Engelhard IM. Front Psychiatry. 2016 Feb 8;7:14. 
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ŞİZOFRENİ İNTİHARLARI 
 

Uzm. Dr. Memduha AYDIN 
 
ÖZET: Şizofreni hastalarında intihar oranlarının yüksek olduğu bilinmektedir. Hastaların %20-50’sinde intihar 
girişimi görülmektedir. Bunların %10-15’inin ölümle sonuçlandığı bildirilmektedir (1,2). Bu nedenle intihar şizofreni 
hastalarında yaygın ölüm nedenlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu durum intihar etme riski taşıyan 
şizofreni hastalarının tesbit edilmesinin ve yakın takibe alınmasının önemini gözler önüne sermektedir. İntihar 
davranışının ortaya çıkmasında rol oynayabilecek sosyodemografik, klinik ve biyolojik risk faktörlerinin tanınması 
şizofreni hastalarında intihara yönelik davranışları önlemede en önemli basamaklardandır. Risk açısından 
değerlendirildiğinde erkek cinsiyet, hastalığın erken dönemleri olması, geçmiş intihar girişimi öyküsü, intihar 
açısından aile hikayesinin varlığı, depresif semptomların eşlik etmesi, sık hastaneye yatış oranları, hastalık 
öncesi sosyal işlevselliğin kötü olması, travmatik yaşantıların varlığı gibi faktörler dikkatli değerlendirilmesi 
gereken bulgulardır (3,4). Risk faktörlerinin bilinmesine rağmen zor bir basamak olan riskli bireylerin tespiti 
sonrasında, alınabilecek önlemler ile ilgili önemli bir basamak daha gündeme gelmektedir: önleyici müdahaleler.  
Bu sunumda şizofreni hastalarında intihar davranışı ile ilgili önemli noktalar ele alınırken yatkınlaştırıcı risk 
faktörlerinin yanı sıra önleyici psikoteropatik müdahaleler ve biyolojik tedavi yöntemlerine de değinilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: intihar, risk faktörleri, şizofreni 
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ERGENLERDE İLAÇLA İNTİHAR GİRİŞİMLERİ 
 

Prof. Dr. Koray KARABEKİROĞLU 
 
ÖZET: İntihar girişimi yapılan eylemin sonucunda ölmek amaçlanan ya da ölüm riski taşıyan kendine zarar verme 
davranışı olarak tanımlanabilir [1, 2]. Öte yandan, intihar girişimindeki temel motivasyon çoğu zaman stres 
etmenleri ile ilişkili bir yardım arayışı olabilir [3, 4]. İntihar gençlerdeki ölüm nedenleri arasında en sık nedenden 
biridir ve 2015 verilerine göre Türkiye’deki ölümle sonuçlanan intihar girişimlerinin yaklaşık olarak dörtte biri 15-24 
yaş aralığında gerçekleşmektedir[5]. İntihar ve intihar girişimlerinin karmaşıklığı, öngörücü risk faktörlerini 
belirlemeyi güçleştirmekte, tanımlanan risk faktörlerinin duyarlılık ve özgüllüğünü azaltmaktadır. Ergen intihar 
girişimi olgularıyla yapılan araştırmaların büyük bir bölümünde psikiyatrik tanı varlığının %90’dan daha yüksek 
oranlarda olduğu gösterilmiştir[6, 7]. Ergenlerde özellikle depresyon varlığının, diğer psikiyatrik hastalıklara oranla 
intihar davranışı riskini 4-5 kat arttırdığı bildirilmektedir [8]. En sık karşılaşılan intihar yöntemleri ilaç içerek kendini 
zehirleme, ası ve ateşli silah ile kendini vurmadır [5]. Ülkemizde yapılan çalışmalarda intihar girişiminde bulunan 
ergenlerin yaklaşık %87,6-95’inin ilaç içerek intihar girişimde bulunduğu dikkat çekmektedir[9-12]. Bu sunumda 
kendi olgu grubumuz olan, 12-18 yaş arası ilaç içerek intihar girişiminde bulunan ergenlerin psikiyatrik tanı 
dağılımlarının, sosyodemografik özelliklerinin araştırılması ve intihar girişim nedenleri arasında en fazla yer alan 
aile içi sorunların değerlendirilmesi ve yazın eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Bizim olgu grubumuz yaş 
ortalaması 15,56±1,4 olan olguların 78’i kız, 22’si erkeklerden oluşmaktaydı. Alınan ortalama ilaç tableti sayısının 
25±19,3 olduğu ve olguların %60’ının çoklu ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu saptandı. Olguların %68’inde 
Major Depresif Bozukluk (MDB), %20’sinde Depresif Özellikli Uyum Bozukluğu, %17’sinde Davranım Bozukluğu, 
%8’inde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve %4’ünde kaygı bozukluğu vardı. Altı (%6) olgu ise hiçbir 
psikiyatrik tanı almadı. Tüm olguların ADÖ puanları 2’nin üzerinde (aile işlevlerinde sağlıksızlığa doğru gidiş 
olduğunun göstergesi) tespit edildi. İlaç içerek intihar girişiminde bulunan ergenlerin çok büyük bir bölümünde 
(%94) psikiyatrik bir tanı olduğunu ve en sık psikiyatrik tanının depresif bozukluk olduğu bulunmuştur. Tüm 
olguların ADÖ puanlarının 2’nin üzerinde olması nedeniyle ailesel işlevselliğin sağlıklı düzeyde olmadığı 
düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: intihar girişimi, suisid, ergen, ailesel sorunlar, psikiyatrik tanı 
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İNTİHAR DAVRANIŞINDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR VE  
İNTİHARI ÖNLEME ÇALIŞMALARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Aytül KARABEKİROĞLU 
 
ÖZET: İntihar girişimlerini önlemede farklı grupların farklı yaklaşımlara ihtiyacı bulunmaktadır. İntihar ile ilgili 
mevcut önyargılar, intihar probleminin açık ve bilimsel verilerle tartışılmasını zorlaştırmaktadır (Wasserman, 
2016). Bu nedenle intihar olguları halen gizli kalmakta ve önlenebilen ve tedavi edilmesi imkansız durumlar olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
Dünya Sağlık Örgütü 2014 yılı içinde intihar önleme projeleri ile ilgili bir taslak ortaya sunmuştur (WHO, 2014). 
Dünya Sağlık Örgütü, intiharın önlenmesinde farklı alanlarda yapılacak önleme planları ile ilgili kaynaklar 
sunmuştur. İntihar önleme programlarında birinci basamak sağlık çalışanları, medya çalışanları, öğretmenler ve 
okul yönetimi, hapishaneler, polisin de etkin olarak katılması önerilmektedir.  
 
İntiharı önleme çalışmaları, sağlık hizmetlerini ya da doğrudan genel toplumu hedef alan stratejiler izleyebilir. 
Psikiyatrik tedavilerin intiharı önlemede önemli etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiş olsa da; intihar 
önleme çalışmalarının daha önceki basamaklara yönelmesi ve halk sağlığı yönelimli müdahalelere de önem 
verilmesi gerekmektedir (Wasserman, 2012; APA, 2003). 
 
Bu sunumda bu kapsamda yapılan intihar önleme çalışmalarından ve psikososyal müdahaleler özetlenmeye 
çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: intihar önleme, psikososyal müdahale. 
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ELEKTROKONVULZİF TEDAVİNİN OLASI ETKİ MEKANİZMALARI VE  
KULLANIM ALANLARI 

 
Yrd. Doç. Dr. Abdullah BOLU 
 
ÖZET: Elektrokonvulzif tedavi (EKT) “etkin tedavi” olma özelliğini koruyan ve güncelliğini yitirmeyen bir tedavi 
şekli olmasına rağmen etki mekanizması halen net bir biçimde bilinmemektedir. EKT’nin etki mekanizmaları olası 
birkaç teori ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu teorileri arasında nörotransimter teori, nöroendokrin teori ve 
antikonvulzan teori önplana çıkmaktadır.  
 
EKT’nin etki mekanizmasını açıklamaya çalışırken iki önemli husus dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki EKT’nin 
etkisinin tek bir hipotezle açıklanamayacak kadar kompleks oluşudur. Diğer önemli bir husus ise EKT beyin 
üzerinde fonksiyonel önemli değişikliklere neden olmaktadır, EKT’nin “etki mekanizmasını açıklama” kaygısı 
güdülmeden beyindeki değişikliklerin açıklanması gerekmektedir.  
 
EKT beyinde önemli fonksiyonel değişiklikler yapmaktadır. Birçok defa bu değişikliklerle EKT yanıtı arasında da 
ilişki bulunmaktadır. EKT’nin beyinde yaptığı önemli değişikliklerden bir tanesi çoklu nörotransimter sistem 
üzerine olan etkisidir. Çalışmalar EKT’nin noradrenalin, seratonin, dopamin, glutamat ve GABA üzerinde 
değişiklikler olduğunu düşündürmektedir. Özellikle kısa sürede de olsa mezokotikolimbik sistemdeki dopaminejik 
aktivite artışının önemli olduğu düşünülmektedir. EKT glutamat ile GABA arasındaki dengede değişikler 
yapmakta, bu değişiklikler de fronto-temporal işlem ağında etkisini göstermektedir.   
 
EKT’nin EEG üzerinde önemli değişiklikler yapmaktadır. EKT’nin haftalar ve aylar içirişinde frontal korteksteki ve 
temporal lobtaki aktiviteyi azalttığı düşünülmektedir. Bu değişikliklerle etkinliği arasında doğrudan bir ilişki olduğu 
bulunmuş ve bu değişiklikler EKT’nin antikonvulzan etkisi ile açıklanmıştır.  
 
EKT’nin HPA stres aksını aktive ettiği, özellikle de hipotalamik periventriküler çekirdekte net değişiklikler 
oluşturduğu bu değişiklerin EKT’nin yaptığı etkiye önemli katkı sağladığı düşünülmektedir.  
Güncel çalışmalar EKT’nin Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) gibi nörotrafik faktörler üzerine de önemli 
etkilerinin olduğunu düşünülmektedir. Ancak çalışmalarda insan plazması ve insan serumu sonuçlarının 
örtüşmüyor olması ve BDNF ile davranış arasındaki ilişkinin net biçimde ortaya konmamış olması halen bu 
konunun aydınlatmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: elektrokonvulzif tedavinin, etki mekanizmaları,  
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GÜNCEL ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA EKT’NİN ETKİLİLİĞİ 
 
Dr. Mehmet Sinan AYDIN 
 
ÖZET: 1930 yılında keşfinden bugüne EKT hala en etkin tedavi modalitelerinden biridir. Öte yandan etkililiği 
inceleme yöntemlerinde çeşitlilikler mevcuttur. İlk tedavi seçimi EKT olan hastalardan en az 3 antipsikotik 
denenen hastalara kadar geniş bir karşılaştırma alanı kullanılmıştır. Bununla beraber EKT’nin etkinliğinin tam 
olarak ne ile karşılaştırılacağı da hastaya sadece anestezi uygulanıp elektroşok uygulanmaması şeklindeki 
simüle-EKT(s-EKT) ile karşılaştırmadan antidepresan/antipsikotiğe kadar geniş bir aralık içermektedir. 
 
Majör depresyonda etkililiğinin incelendiği bir çalışmada; 120 yaşlı MD hastasına haftada iki EKT uygulaması 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada özellikle yaşın artması ile EKT’nin etkinliğinin arttığı gözlenmiştir. 
 
Refrakter şizofreni hastalarının alındığı üç çalışmada antipsikotik alan hastalarla tedaviye ek olarak EKT 
uygulanan hastalar karşılaştırılmış, üç çalışmada da EKT alan gruplarda global işlevselliğin daha iyi olduğu 
gösterilmiştir. 
 
Malign katatonisi olan hastalarda EKT %98 oranında etkili bulunmuştur. 
 
Antipsikotiklerin yaygınlaşması sonrası ilk tedavi seçeneği olmaktan giderek uzaklaşan EKT’nin etkililiği 
günümüzde katatoni, yaşlılarda dirençli depresyon, dirençli şizofreni ve dirençli mani gibi “zor” durumlarda 
incelenmektedir. Sonuçlara bakılırsa, çivi çiviyi söker sözünden hareketle özellikle “zor” ya da “ağır” tablolarda 
hala EKT etkin tedavi yöntemidir. 
 
Anahtar Kelimeler: EKT, etkinlik, tedavi, smoatik sağaltım 
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TPD YETERLİK SINAVI VE AÇIK EĞİTİM MODÜLLERİ -TECRÜBE AKTARIMI 
 

Uzm. Dr. Gamze GÜRCAN 
 
ÖZET: Psikiyatri Yeterlik Sınavı 2006 yılından bu yana her yıl bir kez uygulanmakta olup, bu sınavla psikiyatri 
uzmanlık eğitiminin belirlenen standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve psikiyatri uzmanlarının bilgi ve 
beceri düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yazılı ve uygulama sınavı olarak iki aşamada gerçekleştirilen 
yeterlik sınavının ilkeleri ve teknik yönleriyle ilgili genel bilgiler TPD internet sitesinde yer almaktadır.  
Tıbbi bilginin gelişim ve değişim hızı, hekimleri sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişime 
yönlendirmektedir. Teknolojinin gelişimi yeni eğitim olanakları sunmakta, sürekli tıp eğitiminin bir parçası olarak 
açık eğitim modülleri kişinin kendini yönlendirdiği bir öğrenme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. TPD-Açık 
Öğretim Destek Programı düzenlenmesi TPD-Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu tarafından üstlenilmiştir.   
Sunumda tıp ve psikiyatri eğitimiyle ilgili genel bir çerçeve oluşturulduktan sonra yeterlik sınavı ve açık eğitim 
modülleri ile ilgili kişisel tecrübelerin aktarılması planlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: yeterlik sınavı, açık eğitim modülleri 
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PSİKİYATRİ ASİSTANLARININ EĞİTİM VE ÖZLÜK HAKLARI 
 

As. Dr. Ersin BALTACI 
 
Ülkemizde başta asistan eğitimi olmak üzere tıp eğitimi sağlık politikalarının getirdiği plansız sağlık hizmeti yükü 
altında kendisini var etmeye çalışmaktadır.  Eğitim kurumlarında sağlık hizmetinin,  tıp eğitiminin içinde yer alması 
gerekirken, tam tersini her gün deneyimlemekteyiz. Asistan hekimler bu iş yükünün altından kalkmaya çalışırken 
bir yandan da çoğu zaman mesai dışında iş yükünün getirdiği tükenmişliğe rağmen kendi eğitimlerini 
tamamlamak için ekstra çaba göstermek zorunda kalmaktadır.  
 
Bundan 2 yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi asistan hekimleri bir araya gelerek, asistanlık 
eğitiminin iyileştirilmesi konusunda neler yapılabileceğini kendi aralarında tartışmaya başladılar. "İyi hekimlik"  ve 
"asistan hekimlerin özlük ve eğitim hakları" adına yürütülen bu tartışmalar sonucunda yapılan grevde çeşitli 
kazanımlar elde ettiler. Ülkemizde ruh sağlığı alanında öncü kurumlarından birinde oluşan bu hareket birçok 
hastanedeki asistan hekimleri etkiledi ve onların da asistan hekim hakları konusunu gündemlerine getirmelerini 
sağladı. Problemler tek bir hastanenin problemi değil genel olarak ülke genelinde tüm kurumlarda çalışan 
asistanların problemiydi.  
 
2 yıl önce gerçekleşen bu greve şimdi daha uzaktan da bakabilme şansımız var. Öncesi ve sonrası, doğruları ve 
yanlışları, heyecanı ve hayal kırıklıkları ile bu deneyimi ele alarak; ülkemiz asistan hekimlerinin özlük ve eğitim 
hakları için neler yapılabileceği konusunu bu sunumda tartışmaya açmak amaçlanmaktadır. 
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TTB ASİSTAN HEKİM ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMASI 
 
Dr. Mihriban YILDIRIM 
 
ÖZET: Asistan hekim mücadelesi; sağlık sisteminin, sağlıkta dönüşümün sağlık alanına yansıyan tüm olumsuz 
etkileri nedeniyle sağlık emekçileri ile ortak mücadele dinamiklerini barındırmasının yanında kendi öznel sorunları 
nedeniyle farklı iç dinamikleri vardır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda hak arama mücadeleleri şeklinde olan asistan 
hekim eylemliliklerinin, mücadele deneyimlerinin sönümlenmesi ülkenin mevcut siyasi-politik atmosferinden ayrı 
düşünülemez.‘TTB Asistan Hekim Özlük Hakları Çalışması’ başlıklı sunum; asistan hekimlerin özlük hakkı 
mücadelesi deneyimlerini, çalışmalarını ve birlikte neler yapılabileceğini tartışabilmeyi amaçlıyor. 
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ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİPSİKOTİKLERİN KULLANIMI 
 

Pınar Çetinay AYDIN 
 
ÖZET: İkinci kuşak antipsikotiklerin, geleneksel antipsikotiklere göre, daha kolay tolere edilebilmeleri, depresyon, 
anksiyete ve negatif belirtiler üzerine olumlu potansiyel etkilerinin olması, onların şizofreni dışındaki bozuklukların 
tedavisinde tek başına ya da yardımcı tedavi olarak aday olmasını sağlamıştır. Anksiyete bozukluklarında ilk 
basamaklardaki tedavi seçeneklerine direnç oranları yüksek olunca atipik antipsikotikler gibi yeni farmakolojik 
tedaviler araştırma konusu olmuştur 
 
Hem preklinik hem de klinik çalışmalarda non-psikotik anksiyete tedavisinde bazı atipik antipsikotiklerin, ya 
yardımcı tedavi ya da monoterapi olarak kullanılmasını destekleyen orta derecede güçlü kontrollü kanıtlar 
bulunmuştur. Atipik antipsikotiklerin anksiyete bozukluklarının tedavisine katkıları çeşitli anksiyete bozuklukları 
için önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin, dopaminerjik disfonksiyonun panik bozukluğu da dahil olmak 
üzere çoğu anksiyete bozukluğunda birincil bir rol oynadığına dair çok az kanıt vardır. Ancak, sosyal anksiyete 
bozukluğunda dopamin reseptör bağlanmasının azaldığına dair bazı kanıtlar vardır. Travma sonrası stres 
bozukluğu (TSSB) , DR2 genindeki (D2 tipi dopamin reseptörünü kodlayan gen)  duyarlılığın polimorfizm ile ilişkili 
olduğuna dair ön kanıtlar bulunmaktadır. Her durumda, atipik antipsikotiklerin çok geniş farmakodinamik etkileri 
olduğundan etkileyebilecekleri birçok yol vardır.   
 
Bu panel sunumunda anksiyete bozuklukları tedavisinde antipsikotik kullanımı ile ilişkili klinik çalışma sonuçlarına 
yer verilecek, preklinik çalışma sonuçlarının ışığında olası etki mekanizmaları tartışılacaktır.  
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YIKICILIK ÜZERİNE 
 

İshak SAYĞILI 
 
ÖZET: Yıkıcılık, psikanalitik literatürde çoğu kez ölüm dürtüsü ile birlikte anılmaktadır. Freud,1920'de kuramında 
önemli bir değişikliğe gitmiştir, birinci dürtü kuramı olarak tariflenen libido kuramı yerine ölüm ve yaşam dürtüleri 
karşıtlığında yeni bir dürtü kuramı sunmuştur. M.Klein'ın ve birçok kuramcının da katkısıyla ölüm dürtüsü hem 
klinik pratikte hem de kuramsal olarak yaygın kabul görmüştür. Bu eğilimin yanında Yıkıcılık kavramını birinci 
dürtü kuramı üzerinden tekrar ele almak da olasıdır. Bu bağlamda Freud'un 1920 öncesi metinleri (Totem ve tabu, 
Savaş ve Ölüm zamanı üzerine düşünceler, vb.) yol gösterici olabilir.  
 
Paul Denis, birinci dürtü kuramına sadık kalarak dürtünün içerisine iki farklı hareket tanımlar. Dürtünün hakimiyet 
ve tatmin arayan iki farklı parçasından söz eder. Bu kuramsal açılım bizlere yıkıcılığı tatminden kopmuş hakimiyet 
arayışı olarak ele almayı önerir. Hakimiyet arayışı ve yıkıcılık yanyana düşünmek bizlere otoriterlik arayışı üzerine 
düşünmek için de yeni bir kapı açar. Şiddet eğilimi, hakimiyet arayışı ve yıkıcılığı birbirlerine dolayımıyla ele 
almak önemlidir. 
 
Dürtü bir nesne arayışı içerisindedir, aynı zamanda kendisi de bir dürtünün nesnesi haline gelebilir. Hakimiyet 
arayışı bir boyun eğme davranışı olarak da gözlenebilir. Adorno, tarif ettiği otoriteryan kişilik ile boyun eğme 
davranışının ruhsal dinamiklerini açıklamayı amaçlanmıştır şimdi birinci dürtü kuramı içerisinde bu eğilimi tekrar 
düşünmek de olasıdır. Hakimiyet arayışını tıpkı tatmin gibi libidonun ana yönetimlerinden birisi olarak ele almak 
psikanaliz ve Hegelci diyalektik arasında da yeni bir geçişi olanaklı kılacaktır.  
 
Bu formülasyonlarda otoriterliği hakimiyet arayışının önde olduğu, ötekinin ihtiyaçlarının gözetilmediği, tatminden 
kopuk, yıkıcı bir eğilim ve narsisizmi bir sorun olarak kavramsallaştırmak mümkündür.  
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YIKICILIK İÇİNDE SAĞ KALMA SAĞ TUTMA MÜCADELESİ 
 

Uz. Dr. Gönül Yıldırım ÜRETME 
 
ÖZET: Travmatik yaşam olaylarının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Uzun süren savaşlar, 
zorla göç ettirme, yerinden edilme süreçleri gibi süreğen olayların etkilerinin, trafik kazası gibi sona eren, nesnel 
olarak başlangıç ve bitişi tanımlanabilir travmatik olaylardan farklı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
Travmatik olaya maruz kalmış bireylerin %5-10'unuda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelişir; Uzamış 
veya ciddi travmatik olaya maruz kalanlarda ise bu oran %30'lara kadar çıkmaktadır. 
 
Mesleklerinin doğası gereği sağlık çalışanları travmatik olaylara sık maruz kalmaktadırlar. Travmatik stres 
düzeylerini yordayan tek değişken mesleki olay sayısıdır. Acil tıp çalışanlarında mesleğin gereği olarak 
karşılaşılan olayların gençleri, daha az eğitimlileri ve meslekte tecrübesi daha az olanları daha fazla olumsuz 
etkilediği bulunmuştur. 2016 yılında sağlık çalışanları ile yaptığımız çalışmada hekim grubu ile diğer gruplar 
karşılaştırıldığında depresyon, anksiyete, disosiasyon ve şimdiki travma puanları hemşire/ebe/att ve diğer 
personel gruplarından daha yüksek saptanmıştır. Örneklemimizin yaş ortalaması 28’dir. Oldukça genç ve 
deneyimi az olan bir grup olarak nitelenebilir. Hekimlerin uzun süren eğitimleri sürecinde diğer personellere oranla 
daha fazla travmatik olay deneyimlediği düşünülürse hekim grubunun travmaya verdiği tepkilerin diğer gruplardan 
daha düşük çıkması açıklanabilir.  
 
İçinde yaşadığımız dönem psikanalizin bu dış gerçekliği araştırmasını gerektirmektedir.  Analiz odasında buluşan 
analist ve analizan Türkiye'de travmatik bir dış gerçekliğin içinde bulunmaktadır. Bahsedilen dış gerçeklik sadece 
analizanın yaşadıkları ve analiz odasına getirdikleri ile ilgili değildir. 
 
Vamık Volkan'ın çalışmalarından büyük grupların da, bireylerde olduğu gibi, bazı faktörlerin etkisiyle gerilediğini 
biliyoruz. Bu gerileme halini; Melanie Klein'ın bebeğin hayatının başlarındaki ruhsal süreçlerini tarif ederken 
kullandığı paranoid-şizoid konumu, deneyimsiz ve donanımsız ruhsallığının dış ve iç uyaranlar karşısında hayatın 
başındaki kaçınılmaz var oluş hali ile açıklayabiliriz. Paranoid-şizoid konum genel işleyiş olduğunda inkar, bölme, 
yansıtma, yansıtmacı özdeşleşme, idealizasyon ve şizoid geri çekilme gibi savunma mekanizmalarını daha sık 
görürüz.  
 
Bireylerin paranoid-şizoid konuma uygun işleyişine, günlük yaşamda kaygıyla baş etme ve engellenmeye 
tahammül etme kapasitelerinin düşük olması şeklinde rastlarız. Analist de toplumsal hayatta önceki zamanlara 
göre daha tahammülsüz hale gelmişse analist olarak işinin gerektirdiği nötralite, sabır, tahammülü 
gösteremeyebilir. 
 
Bireyin ruhsallığında olduğu gibi, topluluğun içinde de iyi ve kötü bölünüp farklı alt gruplara yansıtılır. Analist ve 
analizan bu ikililerin aynı ya da karşı tarafında bulunabilirler. Karşıt gruplarda iseler aktarım ve özellikle karşı 
aktarıma dikkat edilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: travma sonrası stres bozukluğu, analizan-analist ilişkisi, paranoid şizoid konum 
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DEHB’Lİ BİREYİN YAŞAMINA FARKINDALIK TEMELLİ TERAPİLERİN KATTIKLARI 
 

Doç. Dr. Burcu Göksan YAVUZ  
 
ÖZET: Ana semptomları dikkat sorunları, dürtüsellik ve hiperaktivite olan dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğunun tedavisinde farmakolojik tedaviler ilk sırada yer alsa da psikososyal müdahalerle de desteklenmesi 
önerilmektedir. Psikososyal müdahaleler içinde farkındalık temelli terapiler de yer almaktadır. . Farkındalık 
dikkatin istemli şekilde anlık yaşantılara odaklanmasıdır. Bu sebeple dikkat farkındalığın temel bileşeni olarak 
değerlendirilmektedir. Son yıllarda farkındalık terapisi davranış ve duygu regülasyonu ile ilgili zorluklar yaşayan 
bireylerde etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Dikkatin güçlenmesi, dürtü kontrolü ve duygu düzenlenmesi üzerine 
olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Farkındalık ile ilgili yapılan nörogörüntüleme çalışmaları meditasyonun 
dorsolateral prefrontal korteks ve anterior singulat kortekste artmış aktivasyona neden olduğunu göstermektedir.  
Dikkat kontrolünün yanı sıra emosyon regülasyonunda da önemli düzelmeler sağlayan farkındalık temelli terapiler 
bu bağlamda incelendiğinde DLPFK, VMPK, amigdala alanlarında iyileşmeler tespit edilmiştir. DEHB’da temel 
bileşin olan dikkat eksikliğinin yanında duygu regülasyonu ile sorunlar sıklıkla görülmektedir. Bu bağlamda 
farkındalık temelli terapilerin her iki alanda da etkili olduğu gösterilmiştir.  Bu alanda yapılacak gelecekteki 
çalışmalar farkındalığın dikkat ve duygu düzenlenmesi üzerindeki etkileri açısından yol gösterici olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, farkındalık, farkındalık temelli terapiler, meditasyon 
 
KAYNAKLAR: 
Çatak PD, Ögel K. Farkındalık temelli terapiler ve terapötik süreçler. Klinik Psikiyatri 2010;13:85-91 
Zylowska L, Ackerman DL, Yang MH et al. Mindfulness meditation training in adults and adolescents with ADHD. 
Journal of Attention Disorders 2008;11:737-746 
Mitchell JT, McIntyre EM, English JS et al. A Pilot Trial of Mindfulness Meditation Training for ADHD in Adulthood: 
Impact on Core Symptoms, Executive Functioning, and Emotion Dysregulation. Journal of Attention Disorders 
2015 in press. doi: 10.1177/1087054713513328. 
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ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) TEDAVİSİNDE 
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ (BDT) TEMELLİ ÇİFT VE AİLE TERAPİLERİ 

 

Uzm. Dr. Arzu Erkan YÜCE 
 
ÖZET: DEHB çocuklukta başlayan nörobiyolojik bir rahatsızlık olup, çocuklukta tedavi görseler dahi olguların 
yarısından fazlasında DEHB belirtileri erişkin yaşamda da görülmektedir. DEHB’nin erişkin populasyonda görülme 
sıklığı %4.4 olarak bildirilmiştir. Erişkin DEHB hakkındaki farkındalık ve eğitimler 1990’ların ortalarında artmaya 
başlamıştır. Buna karşın olguların ancak %10’u tanı almakta ve tedavi görmektedir.  
 
DEHB’nin bazı belirtileri her ne kadar yaşla birlikte azalsa da; başta odaklanma, organize olma, planlama ve 
sürdürme alanlarında sorunlar devam etmektedir. DEHB’li yetişkinlerin %89-98’inin zaman yönetimi, 
organizasyon, motivasyon, yoğunlaşma ve öz disiplini kapsayan yürütücü işlevlerinde yetersizlikler olduğu 
gösterilmiştir. Bu nedenle DEHB yaşamı ve ilişkileri oldukça geniş bir alanda olumsuz olarak etkiler.  
 
Hastaların %70-80’inde ilaçlar etkili olmakla birlikte yaşamlarını ve ilişkilerini yeniden düzenlemek için psikoterapi 
gerekliliği doğmaktadır. DEHB sadece hastanın değil birlikte yaşadığı kişiler, eş ve ailenin de sorumluluk alması 
gereken bir meseledir. 
 
Tanı almamış ve tedavi edilmeyen DEHB, ilişkilere ciddi oranda hasar verebilmektedir. DEHB’li bireylerde 
ortalama evlenme oranları daha fazladır ve eşlerde evlilik doyumunun daha düşük olduğu gösterilmiştir. DEHB’li 
olmayan eş giderek daha fazla sorumluluk alırken, DEHB’li eş de gitgide çocuklaşmaktadır. Her iki eş de hayal 
kırıklıkları, engellenmeler ve özgüven sorunları ve tükenmişlik ile başetmek zorunda kalmaktadır. 
 
DEHB özellikle evli olanlar ve birlikte yaşayan çiftlerin ilişkilerine hasar vermekte; birlikte yaşamın getirdiği 
yükümlülükler, çocuk yetiştirmeyle ilgili beceriler, otomobil kullanma, bir işte çalışma, para kazanma ve para 
yönetimi, ebeveynlik, kişisel sağlığına dikkat etme gibi alanlarda olumsuz etkileri olmaktadır. 
 
DEHB tıbbi bir tanıdır ve eşler de psikoeğitim ve terapiden yarar görmektedir. DEHB tanısı fark edilip buna 
yönelik bir tedavi planı düzenlenmediğinde, geleneksel aile terapileri çiftlere yardımcı olmakta yetersiz 
kalabilmektedir.  
 
Bu sunumda DEHB’li bireylerin eş ve ailelerine yönelik DEHB odaklı ve BDT temelli psikoterapi yöntemleri 
anlatılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çift terapisi, aile terapisi, bilişsel davranışçı 
terapi. 
 
KAYNAKLAR: 
Ronald C. Kessler, PhD,1 Lenard Adler, MD,2 Russell Barkley, PhD,3 Joseph Biederman, MD,4 C. Keith 
Conners, PhD,5 Olga Demler, MA, MPH,1 Stephen V. Faraone, Ph.D., Laurence L. Greenhill, MD,7 Mary J. 
Howes, PhD,1 Kristina Secnik, PhD,8 Thomas Spencer, MD,4 T. Bedirhan Ustun, MD,9 Ellen E. Walters, MS,1 
and Alan M. Zaslavsky, PhD .The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: Results from the 
National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry. 2006 Apr; 163(4): 716–723.  
 
Adult ADHD Focused Couple Therapy: Clinical Interventions, Gina Pera&Arthur L. Robin, Routledge; New York, 1 
edition (January 23, 2016). 
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DEHB’DE BİREYSEL BDT UYGULAMALARI 
 

Dr. Gülay OĞUZ 
 
Özet: DEHB çocuklukta tanı koyulan ve erişkinlikte devam eden bir problemdir. Takip çalışmalarında DEHB 
saptanan çocukların %80 ninde ergenlik döneminde, % 50-70 inde erişkinlik döneminde belirtilerin devam etiği 
gösterilmiştir. 
 
Ülkemizde Erişkin DEHB son yıllarda daha fazla tanılanmaya başlamış olup, bu gelişmeler ışığında Anksiyete 
Bozukluğu, SAB veya BAB tanısı koyulan hastaların birçoğunda çocukluk döneminde DEHB bulguları 
görülmüştür. DEHB tedavisinde ilaç kullanımını özellikle çocukluk döneminde kullanılmasına rağmen erişkinlikte 
bazı özel durumlarda (akademik sınavlar veya aile krizleri ) ilaç kullanılmakta ve bu ilaçlar 25 yaş üzerinde 
erişkinlerde ödenmemektedir. İlaç tedavisi alan çocuklar ve ergenlerde ilaç tedavisi yanı sıra en çok uygulanan 
Bilişsel (Kognitif ) Davranışçı Terapi ( BDT) dir. Bu tanıyı alan çocuklar ilaç tedavisi yanı sıra BDT ile beceri 
eğitimi aldıklarında daha iyi sonuçlarla karşılaşmışlardır. Erişkinlerde ise genellikle akademik performans ve 
başladıkları işleri bitirememe ve bağımlılık yatkınlıkları nedeni ile öz güvenleri olumsuz etkilenmektedir. Yürütücü 
işlevleri bozuk olması nedeni ile bu hastalar dikkat, organizasyon ve planlama becerilerini yerine getirememekte 
iş ve aile yaşamları olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle panelde DEHB ve bireysel BDT kullanımının önemi ve 
kullanılan teknikler üzerinde durulacaktır. 
 
BDT tedavi protokolü basamakları: 
1-Psikoeğitim: Hastalık ve BDT ile ilgili eğitim 
 
2-Sorun alanlarının tespiti: Dikkati odaklayamama, erteleme, organize olamama, sorumluluk alamama, dürtü 
kontrol bozukluğu gibi sorunlar sık görülmektedir. 
 
3-Beceri geliştirme; Organizasyon ve planlama becerisi, dikkat eğitimi, problem çözme becerisi geliştirme, 
dürtüleri kontrol etme becerileri üzerinde çalışılır. 
 
4-Kognitif Yapılandırma: Hastaların yeni başa çıkma becerileri geliştirmesine, şimdiye kadar yönetmekte 
zorlandıkları hayat alanlarında yeni deneyimler oluşturmasında olanak sağlar. Bu yeni deneyimlerle inanç 
sisteminin yeniden düzenlenmesi, dürtü kontrolü, daha uzun düşünerek harekete geçme ve motor hareketliliğin 
uygun biçimde gerçekleşmesi sağlanabilir.  
 
5-Sekonder psikiyatrik problemlerle çalışma: Çocukluktan bu yana yaşanan olumsuz olaylar ve eleştiriler 
kendilerine olan özgüveni zedelemekte ve SAB, Depresyon gibi komorbid tanılarla sık karşımıza çıkmaktadır. 
 
Son yıllarda DEHB ve BDT ile ilgili çalışmalar artmıştır. Safren ve ark tarafından yapılan İlaç ve İlaç + BDT 
kontrollü tek kör çalışmada İlaç+ BDT grubu daha etkili bulunmuştur. Bireysel BDT yapılan 10 hasta, bilişsel 
eğitim yapılan 10 hasta ve 10 kontrolle yapılan pilot çalışmada (Virta ve ark 2010)ise hastaların belirtilerinde 
belirgin düzelme görülmüştür. DEHB nda kendini denetleme sorunu olduğu öngörüsünden yola çıkarak DEHB için 
Diyalektik Davranış tedavisi (DBT) yeniden yapılandırılan başka bir çalışmada 8 hasta bekleme listesindeki 
hastalarla karşılaştırılmış, DEHB belirtileri ve depresif belirtilerde düzelme saptanmıştır (Hesslinger ve ark. 2002). 
Bu çalışmaların en önemli eksikliği hasta sayısının yetersizliği olup, daha büyük hasta sayısı ile yapılan 
çalışmalara ihtiyaç var. 
 
Anahtar Kelimeler: DEHB, BDT 
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TANIDAN TEDAVİYE BİPOLAR BOZUKLUK VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU BİRLİKTELİĞİ 

BİPOLAR BOZUKLUK VE DEHB;  DOĞRU TANIYABİLİYOR MUYUZ? 
 

Prof. Dr. Figen Çulha ATEŞCİ 
 
ÖZET: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tipik olarak erken çocuklukta olmak üzere bütün yaş 
gruplarında görülebilen ve işlevsellikte bozulmaya yol açan bir sendromdur (1). Erişkin yaş grubunda %1-6 
oranında bildirilen DEHB’nin, diğer psikiyatrik bozukluklarla sıklıkla eşzamanlı olarak görüldüğü bilinmektedir (2). 
Bipolar bozukluk hastalarında yapılan çalışmalarda DEHB eştanısı çocuk ve ergenlerde %38-98, erişkin 
hastalarda %9-21 gibi değişen oranlarda bildirmektedir (3). Bipolar ve DEHB olan hastalarda aşırı konuşma, 
hareketlilik, dikkatsizlik, dürtüsellik gibi örtüşen belirtilerin olması ve yüksek eştanı oranları bu iki hastalık 
arasındaki ilişkiye ilgiyi arttırmaktadır. 
Bu sunumda bipolar bozukluk ve DEHB’da tanı, ayırıcı tanı, olası eştanılar tartışılacak ve aralarındaki ilişki 
literatür ışığında gözden geçirilecektir 
 
Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, DEHB, tanı, eştanı 
 
KAYNAKLAR: 
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ÖDÜLÜ ERTELEMEK VE BAĞIMLILIK 
 

Doç. Dr. Demet Güleç ÖYEKÇİN 

 
ÖZET: Günlük hayatlarında, insanlar sonuçlarının hemen veya uzun zaman sonra ortaya çıktığı birçok seçim 
yapmak zorunda kalırlar. ‘Partiye mi gideyim yoksa ders mi çalışayım? Şu nefis tatlıyı mı yesem yoksa diyete 
devam mı etsem? Tatile mi çıkalım yoksa para biriktirmeye devam mı edelim?’  gibi seçimlerle karşılarız. Tüm bu 
örneklerde verilecek kararlar küçük ama hızlı bir ödül mü, yoksa büyük ama daha geç elde edilecek kazanç mı 
arasında seçim yapmamızı gerektirir. Ödülün öznel değeri zaman içinde belirli bir oranda azalır. Bu durum 
davranışsal ekonomide ‘gecikme indirimi (delay discount)’ olarak tanımlanır. Ödülün gecikmesiyle ortaya çıkan 
ödülün değerindeki düşüş hızı bireysel farklılıklar gösterir. Gecikme indirimi (delay discount) güvercinler, fareler, 
sıçanlar ve insanlarda çalışılmış bir davranışsal modeldir. Hayvan araştırmaları çabuk ve ertelenmiş ödülün 
orbito-frontal korteks ve nucleus accumbens işlevleriyle bağlantılı olduğunu göstermiştir. İnsan araştırmaları sol 
dorsolateral prefrontal korteks, sol insula, inferior frontal girus, frontal bölge ve anterior singulat korteksin büyük 
ve ertelenmiş ödüllerle ilişkili olduğunu, artmış ventral striatal etkinliğin ise çabuk, hızlı ulaşılan ödüllerle bağlantılı 
olduğunu göstermiştir. Gecikme indirimi dürtüselliğin davranışsal modelidir ve deneysel olarak laboratuvar 
koşullarında gösterilebilir. Dürtüselliğin yükselmesi psikopatolojiyle yakından bağlantılıdır. Bağımlılıkla ilişkili 
bozukluklarda dürtüsellik temel bir çekirdek davranışsal fenomen olarak yer alır. Bağımlılık bozukluklarında 
gecikme indiriminde artma yani ödülün ertelenmesiyle değerinde hızlı bir düşüşün olması sıklıkla ortaya çıkan bir 
durumdur. Genetik araştırmalar gecikme indiriminin bağımlılıklarda ara bir fenotip yada endofenotip olabileceğini 
göstermektedir. Ödülü erteleyebilmekle ilgili yanıtları değerlendiren araştırmalar temelde iki yöntem kullanırlar. 
Şimdi hemen istersen küçük bir ödül vaad edilir ama beklersen daha büyük bir ödül alabileceği seçenekleri 
sunulur. Birçok çalışmada özellikle bağımlılık sorunu olan kişilerin ödülü erteleyemedikleri diğer bir deyişle 
gecikme sonucunda oluşan ödülün değerinde düşüşün daha hızlı ve yoğun olduğunu göstermektedir.  
 
Bu panelde bağımlılık ve ödülü erteleme ilişkisinden söz edilecektir. Deneysel araştırmalardan, genetik 
çalışmalara, beyin görüntüleme çalışmalarından farklı bağımlılıkla ilişkili bozukluklardaki çalışma sonuçları bu 
kavramsal çerçevede ele alınacaktır. Bu ara fenotip ya da aday endofenotip olarak tanımlanan delay discount ya 
da gecikme indirimi kavramı bağımlılık alanındaki güncel çalışmaların odak noktası olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: ödülü ertelemek, bağımlılık 
 
KAYNAKLAR:  
Anokhin AP, Grant JD, Mulligan RC, Heath AC.The genetics of impulsivity: evidence for the heritability of delay 
discounting. Biol Psychiatry  2015 May 15;77(10):887-94.  
MacKillop J. Integrating behavioral economics and behavioral genetics: delayed reward discounting as an 
endophenotype for addictive disorders.J Exp Anal Behav 2013 Jan;99(1):14-31.  
Juechems K, Balaguer J, Ruz M, Summerfield C. Ventromedial Prefrontal Cortex Encodes a Latent Estimate of 
Cumulative Reward.Neuron 2017 Feb 8;93(3):705-714. 
 
 
 
 
 
 
  



 

34 | S a y f a  
 

BAĞIMLILIK VE 
RUHSAL DAYANIKLILIK 

 

Ebru ALDEMİR 
 
ÖZET: Psikolojik (ruhsal) dayanıklılık, genel olarak olumsuz yaşam olaylarıyla etkin bir şekilde başa çıkma ve 
güçlüklere uyum sağlayabilme sürecini ifade eder. Bu kavram, kişisel özellikler ve çevresel faktörlerin de yer 
aldığı çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir (1).  
 
Alkol/madde kullanım bozukluğu, çocukluk çağı travmalarının en yaygın psikolojik sekellerinden biridir, ancak 
bazı bireyler etkin başa çıkma stratejileri geliştirirler ve sosyal ilişkiler ve mesleki yaşam gibi hayatın bazı 
alanlarında başarılı olurlar (2). Bu olumlu görünüm, ‘psikolojik dayanıklılık’ kavramı ile açıklanabilir (3). Psikolojik 
dayanıklılık özellikleri, etkin emosyonel düzenleme, olumsuz duygulanıma tolerans, çevresel uyum ve destek 
arama gibi yollar üzerinden olasılıkla kişinin alkol/madde kullanım bozukluğu geliştirme riskini düşüyor gibi 
görünmektedir. 
 
Bu sunumda, alkol ve madde bağımlılığında psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan çalışmalara odaklanılacak, 
olumsuz yaşam olayları ve psikolojik dayanıklılık ilişkisi gözden geçirilecek, psikolojik dayanıklılığın bağımlılığın 
klinik görünümüne yansıması ve tedavi sürecine yansıması ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: bağımlılık, çocukluk çağı travması, psikolojik dayanıklılık 
 
KAYNAKLAR: 
Hunter AJ. A Cross-cultural Comparison of Resilience in Adolescents. J Pediatr Nurs 2001;16:172-179. 
Green JG, McLaughlin KA, Berglund PA, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky AM, et al. Childhood adversities 
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DSM-IV disorders. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67:113–23. 
Collishaw S, Pickles A, Messer J, Rutter M, Shearer C, Maughan B. Resilience to adult psychopathology 
following childhood maltreatment: evidence from a community sample. Child Abuse Negl. 2007; 31:211–29. 
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BAĞIMLILIK VE 
KENDİNİ DÜZENLEME (SEL REGULASYON) 

 

Özyıl Öztürk SARIKAYA 
 
Kendiliği düzenleyebilme (self regulasyon), kişinin kendi içsel dünyasında ve çevre ile olan ilişkilerindeki 
çatışmayla, gerilimle başedebilme,  bunlara uyum yeteneği geliştirebilme becerisidir. Ruhsal aygıtın bu gerginliği 
yatıştırmaya yönelik gereksinimleri belirli bir ölçüyü aştığında ve bu düşlem dünyası ile doyurulamaz hale 
geldiğinde, dış dünyadaki haz olasılıklarını arama zorunluluğu da artmaktadır  (3).  Duygu ve dürtüleri ile başa 
çıkarken uygun içsel mekanizmaları yetersiz kalan bu kişiler madde kullanımını içeren bir dizi hareket zevk, 
güvenlik, iyi hissetme, kendine güven gibi ihtiyaçlarını dış dünyadan karşılarlar. Katı savunmalar ve kendine 
güvendeki azlık kişiyi ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için dış dünyaya yöneltmiş olur. Ego ve self psikolojisi 
yaklaşımı ile bakıldığında;   bu kişiler alkol ya da madde kullanımı ile zarar görmüş kendilikleri ile yol bulmaya 
çalışırlar. Kendine dikkat etmek ve kendini kontrol etmek ile ilgili yaşadıkları zorluklar nedeni ile ciddi boyutta 
tehlikeli tutumlar içine girerler.  Bu kontrolsüz,  saldırgan tavırlar kendilerine zarar verici davranışlara dönüşür (2).  
Bağımlılık ve self regulasyon arasındaki bağlantıyı araştıran araştırmalarda self regulasyonu daha yeterli 
bireylerin tedavi sürecinde remisyon sürelerinin de daha uzun olduğunu vurgulanmaktadır (1).  
 
Kendini düzenleyebilme özelliği bağımlılık için riskli bireyleri öngörücü bir faktördür. Bağımlılık tedavi sürecinde 
remisyon süresinin uzamasında, öz yeterliliğin ve kendini düzenleyebilmenin geliştirilmesine yönelik yapılacak 
psikoteropotik yaklaşımlar tedavinin önemli basamaklarından biri olmalıdır. 
 
KAYNAKLAR:  
1. Chavarria J, Stevens EB, Jason LA, Ferrari JR (2012).  The Effects of Self-Regulation and Self-Efficacy on 
Substance Use Abstinence:  Alcohol Treat Q.  30(4): 422–432. 
2. Gönüllü O, Hacıoğlu M, Tarlacı N.  (2002). Egopsikolojisi ve Madde Bağımlılığı. Düşünen Adam Dergisi 15: 
104-107 
3. Heinz Hartman (2004). Çeviri: Banu Büyükkal. Ben Psikolojisi ve Uyum Sorunu. Metis yayınları. Birinci Basım. 
Yaylacık Matbaacılık, İstanbul.  
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TRAVMA VE EMDR 
 

Dr. Gülay OĞUZ  
 
ÖZET: Ruhsal travma DSM de kişinin gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma, kendisinin ya da 
başkasının fizik bütünlüğüne karşı bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla 
karşı karşıya gelmiş olma, bu olay karşısında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme tepkisi vermesi olarak 
tanımlanır. Her travmatik olay tüm bireylerde aynı etki ve sonuca neden olmaz. Travmanın şiddetiyle birlikte 
kişinin genetik yatkınlığı ve aile öyküsü, ruhsal olgunluğu ve stresle başa çıkma kapasitesi, sosyal destekleri, 
toplumun travma ve sonrası olaylara karşı bakış açısı ve beklentileri, travmanın genel anlamının yanında kişi için 
ifade ettiği anlam ve daha önce yaşanan benzer ya da olmayan travmatik yaşamlar gibi faktörler travmayla 
karşılaşan bir kişide ileride psikiyatrik belirti ve hastalık gelişip gelişmeyeceğini belirler.  
 
Travmaların en temel özelliği yaşamımıza, sevdiklerimize, inanış biçimlerimize ve fiziksel durumlarımıza tehdit 
içeriyor olmasıdır. Tehdit olduğunda ilk yaşadığımız duygu korkudur. Travma insanlarda çok yoğun, korku, 
çaresizlik ve dehşet duygusu oluşturur. Bu dehşet duygusu ise insanların hayata devam etmesini olumsuz 
anlamda etkiler. Bu yoğun duygulanım sırasında bilinçli bilgi işleme sürecinin sınırlı kapasitede olması nedeniyle 
otomatik, imgesel bellek sistemi oldukça önemlidir. Normal durumlarda güvenliğin yeniden sağlanması için 
flaşbekler bilginin bir sistemden diğerine aktarılmasını sağlar. Bilgi aktarımının sağlanmasıyla flaşbeklerin sıklığı 
hızla azalır. Fakat travmatik olaylar olağan uyum mekanizmalarının bozulmasına yol açar.   
 
EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk 
döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların 
yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, 
kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, 
davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir 
yöntemdir (Shapiro, 2001). EMDR tekniği ikili uyarımlar yoluyla bireylerin zihinlerine hapsolmuş ve şu anki 
yaşantılarını etkileyen rahatsız edici anıları ortaya çıkararak, bu anılara dair duyarsızlaşmanın sağlanmasını 
amaçlamaktadır.  
 
EMDR yaklaşımına göre, travma ile ilgili anı bellekte uygun olmayan bir biçimde depolanır ve bu geçmiş yaşantı 
“düğüm” olarak adlandırılır. Düğüm, terapötik olarak çözülmesi hedeflenen, anı ağlarının merkezinde bulunan, 
biyolojik olarak depolanmış olan deneyimdir. Uygun olmayan biçimde depolanan bu anılar, işlevsel olmayan 
tepkilerin verilmesi ve kendilik algısının zayıflamasının en temel nedenidir. Şu andaki yaşantılar var olan anı 
ağları ile bağlantıda olduklarından, işlevsel olmayan bir biçimde depolanmış anı ile beslendiklerinde uygunsuz bir 
biçimde yerleşebilirler. Bellekte depolanan anılar, görüntü, düşünce, duyumlar gibi bilgilerden oluşurlar. Bilgi, 
“donmuş” bellek sisteminde değişmemiş/ işlenmemiş şekilde, nörobiyolojik seviyede başka bilgilerle uyum 
sağlayacak şekilde işlenmeden depolanmış olabilir. Bu anılar “T” olarak adlandırılan tecavüz, savaş deneyimi gibi 
açıkça kişiyi etkileyen travmatik bir yaşantı ya da “t” şeklinde gösterilen ve kişinin kendisinde “değersizim”, 
“yetersizim” gibi olumsuz inançlara yol açan (özellikle çocukluk çağı deneyimleri) bir çok olay (stresör) ya da 
stresörün kronik olduğu yaşantılar olabilir. Birbiri ile ilişkili, temeldeki hedef anılar (düğümler) özgün halleriyle 
(değişmeden-işlenmeden) depolanmışlardır ve şimdiki zamanı önemli şekilde etkilerler. Şimdiki zamanda var olan 
bozuklukların neredeyse tamamının nedeni geçmiş deneyimlerde saklıdır. Birçok insanın hayatı boyunca benzer 
sorunları tekrar tekrar yaşamasının nedeni, işlenmemiş travmatik anıları olabilir. Bu anılar işlendiğinde, bilgi, 
bozukluktan işlevselliğe doğru hareket eder. Bilgi işleme, işlevsel olmayan verileri donma durumundan çıkarıp 
uyum sağlayıcı bir çözüme doğru götürür. Bozukluktan işlevsel olana doğru hareket eder, daha yüksek uyum 
sağlama gerçekleştikçe olumluluk artar. 
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EMDR süreci: 
1) Daha önceki dönemlere ait anıların çözülmesini sağlamak (örneğin iç görünün ortaya çıkarılması, bilişsel 
yeniden düzenleme, uygun (adaptive) duygulanım ve fiziksel tepkiler),  
2) İkinci derece koşullanmanın sonucu olarak, mevcut stres faktörünü tetikleyen uyaranın duyarsızlaştırılması  
3) Gelecekte daha iyi işlev gösterilebilmesi için uygun tutumların, becerilerin ve arzu edilen davranışların 
yerleştirilmesi sürecidir. 
 
Anahtar Kelimeler: travma, EMDR 
 
KAYNAKLAR:  
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2nd Edition, Guilford Press,Newyork, 2001.  
2. EMDR Treatment and Training Manual \ Level , EMDR Institute.Inc,2002  
3. EMDR Treatment and Training Manual \ Level 2, EMDR Institute.Inc,2002  
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NE YAPARSAM YAPAYIM BEN BİR BAĞIMLIYIM 
 

Uzm. Dr. Meral AKBIYIK 
 
ÖZET: “Stigma” yunan kölelerin özgür insanlardan ayrılmasına yarayan işaretlerdi. Günümüzde de kişiyi günlük 
hayatta karşılaştığı, kabul görmeyi, aralarında var olmayı beklediği “normal” kişilerden ayıran her tür eğilim, 
özellik veya hastalık olarak tanımlanmaktadır (1) Bu süreç türkçede “damgalama” olarak anılmaktadır. Ciddi 
ruhsal rahatsızlıklara yönelik damgalama ve olumsuz sonuçları gösterilmiştir (2,3). Madde kullanım bozuklukları 
da damgalamanın yoğun olduğu ruhsal bozukluklardandır (4,5,6). 
 
Kendini damgalama süreci, sosyal damgalamanın farkına vararak ortaya çıkar (7). Kişi kendisine yönelik önyargı 
ve ayrımı hisseder, sonuçta tüm basmakalıp düşünceleri kendisine uygular. Kendini damgalama, tedavi arayışı 
veya kendisi ile ilgili daha iyiyi istemenin önünde önemli bir engel oluşturur. Bu yüzden kendini damgalama tedavi 
odasında ele alınması gereken önemli bir bariyerdir (8). 
 
Madde kullanımı alanında kendini damgalamayı değerlendirebilmek amacı ile “madde kullanımına bağlı kendini 
damgalama ölçeği” dilimize uyarlanmıştır. Sunumda bu ölçek kullanılarak elde edilen ilk bulgular paylaşılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Stigma, self-stigma, substance use disorders 
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YAPISAL DAMGALAMA 

“Öteki Hastalar, Maddeciler” 

Dr. Merih ALTINTAŞ 

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM  

Damgalama, kişinin içinde yaşadığı toplumun “normal” olarak nitelendirdiği ölçülerin dışında sayılması 
nedeniyle, toplumun diğer bireyleri tarafından kişiye saygınlığı azaltıcı bir atıfta bulunulması şeklinde 
tanımlanabilir. Aynı zamanda çevrede farklı olduğu düşünülen kişiye karşı hissedilen duygu beraberindeki 
önyargılı davranış olarak da söylenebilir. Damgalama self-stigma, sosyal-stigma ve yapısal-stigma şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Stigmatize edilen kişilerin haklarını sınırlandıran kurallar, prensip ve prosedürler yapısal 
stigma ile ilişkilidir. Sağlık çalışanları ya da adalet sistemi çalışanlarının bu kişilere olan olumsuz tutum ve 
yaklaşımları buna örnek olarak gösterilebilir. Madde bağımlılığının tıbbi açıdan açıklanmaya başlanması, 
bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olarak tanımlanması ve tedavi edilebileceğine dair bilgilendirmenin yapılıyor 
olması toplumsal algının pozitif yönde olmasına olanak sağlayabilmektedir. Toplumun ve sağlık çalışanlarının 
alkol madde kullanıcıları ile ilgili olumsuz algılarının ve ön yargılarının değişmesi bu kişilerin tedaviye 
başvurmasını ve tedaviden yararlanmasını artıracağı için önemli görünmektedir. Bu kişilere yönelik damgalama 
ise hastanın etkin bir tedaviye ulaşmasını engellediği için önemli bir sorundur. Alkol ve madde kullanımı olan 
kişilere karşı toplumun yaklaşımı ne olursa olsun, tedavi ile yükümlü olan sağlık çalışanlarının tutumlarının 
bundan farklı olması beklenir. Tedavi sisteminin içinde olan ve hizmet verenin toplumsal algıdan sıyrılamadan 
benzer tutum içinde olması, kişilerin tedavi ile ilgili motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Bazı çalışmalar 
sağlık çalışanlarında halen benzer bir algının mevcut olduğunu göstermektedir. Toplumsal bakıştan bağımsız 
olarak sağlık çalışanının bu kişilere önyargısız davranması ve iyi bir terapötik ilişki kurabilmesi için 
damgalamadan uzak olması bir gerekliliktir. Etik olarak da bu durumun aşılmış olması beklenir. Bu tutumun 
kişilere okul yıllarında kazandırılmış olması ve süreç içinde içselleştirilmesi bu alanda çalışan sağlık 
profesyonellerinden beklenen bir durumdur. Eğitim dönemlerinde ve süregiden hizmetiçi eğitim ve seminerlerde 
ruh hastalıklarına karşı olan damgalamanın sakıncaları anlatılmalı, özellikle bağımlı hastaların bu konuda karşı 
karşıya kaldıkları tutumun, hastaların içinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırdığı vurgulanmalıdır. Karşılaşılan 
öteleyici davranış biçimleri kişilerin tedaviye ulaşımını ve isteğini azaltacak ve belki de bir umut olarak görülen 
sağlık çalışanının olumsuz tutumu nedeniyle kişinin tedaviye ulaşımını engelleyecektir. Sağlık çalışanlarının 
bireysel deneyimleri ve yaşantılarındaki alkol ve maddeye ilişkin olumsuz tecrübelerinin de damgalamaya neden 
olduğu düşünülebilir. Alkol madde kullanan kişiler çoğu zaman sağlık kurumlarında sorun çıkaran, tehlike yaratma 
potansiyeli olabilir gibi algılanan ve hizmette pek tercih edilmeyen kişiler olabilmektedir. Kimi zaman da sağlık 
çalışanlarında bu hastaların tedavi olacaklarına dair inancın pek olmadığına da rastlanmaktadır. Birçok ruh 
hastalığı damgalanıyor olsa da bağımlı hastalar bu konuda daha da dışlanmaktadır. Bu durum onları anlamayı, 
empatiyi ve terapötik bağ kurmayı zorlaştırmakta ve bu da tedavi başarısını olumsuz etkilemektedir. Bazı 
hekimlerin alkol ve madde kullanım bozukluklarını tedavide kendilerini yetersiz hissettikleri, bu hastalarla 
çalışmak istemedikleri ve belki de iyi sonuçlar alamadıkları için bu kişilerle çalışmayı tatmin edici bulmadıklarına 
rastlanmaktadır. Bu durum bu hastalara karşı önyargılı olmayı da beraberinde getirmektedir. Alkol madde 
kullanım bozuklukları ve tedavileri ile ilgili eğitim müfradatı düzenlenirken tüm sağlık çalışanlarının bu kişilere 
yaklaşımı deontolojik ilkelere bağlı olarak anlatılmalı ve bu hastalarla çalışırken alınan sorumluluğun önemi 
kavranmalı ve sağlık çalışanından gelecek olumsuz bir yaklaşımın bu kişilerin tedaviye ulaşımında negatif 
sonuçlar doğuracağı anlatılmalıdır. Bağımlı kişilere yönelik reddedici, dışlayıcı, ayrımcı ve kısıtlayıcı tutumların 
zarar getireceği üzerinde durulmalıdır. Dünyada ve ülkemizde yapılmış birçok çalışma benzer sonuçlara dikkat 
çekmektedir. Özellikle yapısal stigmanın ilişki temelli ve sağlık profeyonelleri ve tıp öğrencilerine yönelik eğitimler 
ile önüne geçilebileceği konusunda ortak fikirler oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Damgalama, Stigmatizasyon, Sağlık çalışanı 
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BİR AMERİKA RÜYASI: BİR ASİSTAN HEKİMİN HARVARD GÜNLÜKLERİ 
 

Dr. Emrah YILDIZ 
 
ÖZET: ‘‘İlgili Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği maddesi: 18 (3): Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin 
yerleştirildiği programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık 
öğrencilerine program yöneticisinin ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü alınarak yurt içinde veya 
yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin 
verilebilir.’’ 
 
Yukarıdaki mevzuatta da görüldüğü üzere kurumumuzun izin vermesi halinde yurtdışında bir yıla kadar rotasyon 
yapabiliyoruz. Yapacağımız sunumda bu noktadan hareketle yurt dışına rotasyona gitmek isteyen bir asistan 
hekimin izlemesi gereken adımları sırasıyla tecrübelerimizden yola çıkarak paylaşmaya çalışacağız.. 
 
Özel olarak da asistanlık sürecinde Harvard Üniversitesi’nde geçirmiş olduğum 6 aylık süreyi, öncesinde ve 
sonrasında yaşamış olduğum deneyimleri paylaşmayı hedeflemekteyim.. 
 
Anahtar Kelimeler: asistan hekim, yurtdışı, harvard 
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UZMANLA RÖPORTAJ: DR. MUZAFFER KAŞER İLE İNGİLTERE´DE UZMANLIKLA 
İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ 

 

Dr. Muzaffer KAŞER 
 
ÖZET: Birleşik Krallık tarihsel olarak Türkiye’den hekimlerin ihtisas için yöneldiği bir ülke olmamakla birlikte yakın 
zamanda bu eğilimin hızlı biçimde değiştiğini gözlemliyoruz. TPD Yurtdışı Asistanlık Birimi’ne iletilen mesajlar ve 
Ingiltere’de yaşayan hekimlere gelen iletilerin sıklığı üzerine konuyla ilgili merak edilenleri konuşmak üzere bir 
bağlantı gerçekleştirme kararı aldık. Birleşik Krallık’ta ihtisasa kabul süreci merkezi olarak yürütülse de birlik 
içindeki ülkelerde (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda) farklı çalışma koşulları mevcut. Bu panelde, kişisel 
deneyimlerim ışığında Ingiltere’deki psikiyatri ihtisas sürecine dair genel bilgileri paylaşacağım.  
 
Temel hatlarıyla İngiltere’de psikiyatri ihtisası 3 yıl temel, 3 yıl da üst ihtisas olmak üzere 6 yıldır. Asistanların 
temel eğitim sırasında Britanya Psikiyatristler Birliği’nin (Royal College of Psychiatrists) ikisi yazılı biri uygulamalı 
sınavlarını tamamlamaları beklenir. Sınavları bitiren hekimler MRCPsych (Member of Royal College of 
Psychiatrists) ünvanıyla üst ihtisasa başvurabilirler. Üst ihtisasta genel erişkin, yaşlılık, çocuk ve ergen, adli, 
psikoterapi, ve öğrenme güçlüğü psikiyatrisi uzmanlık alanlarında ihtisasa devam edilir. Uygun alanlarda ikili 
uzmanlık için (örneğin yaşlılık-erişkin) 4 yıllık programlar da mevcuttur. Liyezon ve bağımlılık psikiyatrisi de 
ihtisastaki rotasyon düzenlemeleriyle edinilebilecek yan ihtisas dallarıdır. Asistanların müfredatta belirtilen 
becerileri edinmeleriyle ilgili yıllık değerlendirmeleri vardır ve bağımsız bir panel asistanın yıllık performansına 
göre diğer yıla devamını onaylarlar.  
 
Birleşik Krallık’ta çalışmayı düşünen yabancı hekimlerin mesleki yeterlilikleri için ana yol PLAB (Professional and 
Linguistic Assessments Board) sınavıdır. Diğer bir yol da Royal College of Psychiatrists sınavlarını tamamlayıp 
MRCPsych ünvanı sayesinde doktorluk lisansını edinmektir. Dil yeterliliği için de IELTS sınavından 7.5 (her bir alt 
test 7’den düşük olmamak üzere) puan alınması gerekmektedir.  
 
Panelde bu temel bilgiler üzerinden Ingiltere’de ihtisasa yönelik katılımcıların soruları yanıtlanacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: uzmanlık, Ingiltere, yurt dışı, NHS, PLAB, MRCPsych 
 
KAYNAKLAR: 
1) http://www.rcpsych.ac.uk/traininpsychiatry/corespecialtytraining.aspx 
2) http://www.rcpsych.ac.uk/traininpsychiatry/examinations.aspx 
3) http://www.gmc-uk.org/doctors/plab.asp 
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RUMİNASYON: GÜNDELİK İŞLEVLERDEN PSİKOPATOLOJİYE 
 

Doç. Dr. Orhan Murat KOÇAK 
 
ÖZET: Yanıt tarzları teorisine (YTT, -Response Styles Theory-) göre ruminasyon, kişinin negatif emosyonel 
duygudurumu/duygulanımı ile ilişkili belirti, neden ve sonuçlara dair tekrarlayıcı düşünceleridir. Ruminatif 
düşünceler, genel olarak psikopatolojinin şiddetini artırırlar. Söz konusu patolojik durumlar arasında major 
depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu ve intihar sayılabilir. Ruminasyonun YTT bağlamında şiddetini 
değerlendirmeye dönük Yanıt Tarzları Ölçeğinin (The Response Styles Questionnaire, Nolen-Hoeksema, Larson, 
& Grayson, 1999) faktör analizi negatif duygudurumu kötüleştirici (brooding) ve daha iyi hissetmeye yönlendiren 
(reflective) iki alt faktöre ayrıldığını ortaya koymuştur. Ancak, fenomenolojik olarak dahi yeterince aydınlatıldığı 
söylenemezken, literatür, bir disfonksiyonel başa çıkma stratejisi olarak ruminasyonun işlevi ve arkasındaki 
mekanizmaları açıklayıcılıktan hayli uzaktır. 
 
Ruminasyonun (özellikle brooding’in) depresyondan bağımsız olarak negatif emosyonel uyaranlara dönük 
dikkatte artış (attentional bias) ile karakterize olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, ruminasyonun, çalışma belleğinin 
güncellenmesi ve ilişkisi kalmamış bilgiden deangaje olabilmekle ilgili bir problemle bağlantılı olduğu da 
savunulmaktadır. Özellikle ruminatif yatkınlık (trait) gösteren kişilerde set değiştirme sırasında inhibisyonda 
problemin ruminasyondan bağımsız olduğu belirtilmektedir. Dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) aktivitesinin 
artmasının işlem belleği üzerine pozitif etkisi ve bu etkiyle ruminasyondaki azalmanın parallel gitmesi ruminasyon 
ve prefrontal işlevler arasındaki ilişkiye işaret etmektedir.      
 
Öte yandan ruminasyonun strese biyolojik yanıtı artırdığı da öne sürülmektedir. Bununla uyumlu bir şekilde 
yüksek düzeyde ruminasyon gösteren kişilerde kortizol düzeyi artmaktadır. Yine bu kişilerde kalp hızı 
değişkenliğinde azalma tespit edilmiştir.  
 
Beyinde stres yanıtıyla enerji düzenlenmesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Yukardaki genel literatür bilgisi ışığında, 
stresöre dönük emosyonel yanıta ait enerji metabolizması süreçlerinin ruminasyonun da arkasındaki 
mekanizmalardan olabileceği hipotez edilebilir. Bu sunumun sonunda, mevcut literatüre dayanarak, strese yanıt 
olarak daha düşük enerji düzeylerinde çalışan kendini besleyen çekici şebelelerin (reentrant attractor networks) 
ruminasyonun oluşumunda rolü olduğunu destekleyen bir model öne sürülecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, çekici şebekeler, enerji metabolizması, emosyon regülasyonu, stres 
 
KAYNAKLAR: 
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tracking study. Cogn Emot. 2016 May 25:1-8. [Epub ahead of print].  
Lackner RJ, Fresco DM. Interaction effect of brooding rumination and interoceptive awareness on depression and 
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YENİDEN RUMİNASYON ÜZERİNE DÜŞÜNMEK 
RUMİNASYONUN KLİNİK ÖNEMİ 

 

Uzm. Dr. İrem YILDIZ 
 
ÖZET: Tekrarlayıcı düşünceler kişinin sık sık ve tekrarlayıcı ve dikkatli bir şekilde kendisi ya da yaşamı üzerinde 
düşünmesi olarak tarif edilebilir. Tekrarlayıcı düşünceler uyum sağlamaya yönelik olabildiği gibi (planlama), 
işlevsel olmasa da olumsuz etkileri olmayan bir tarzda görülebilir (hayal kurma) ya da bir şekilde kişinin uyumunu 
bozacak özellikte (maladaptif) de olabilir. Ruminasyon, tasalanma tekrarlayıcı olumsuz düşüncelere örnektir. Bu 
düşünceler intruzif özellikteki hatıralar, güvenlik davranışları ve metakognitif inançlara benzer şekilde depresyon, 
anksiyete bozuklukları, insomnia, yeme bozuklukları, bağımlılık gibi hastalıklarda başlatıcı ve sürdürücü faktör 
olarak rol oynayabilir.   
 
Tasalanma, yaygın anksiyete bozukluğunun tanımlayıcı özelliğidir ve gelecekteki olası tehlikeleri engellemek ya 
da bu tehlikelere hazırlanmayı amaçlayan tekrarlayıcı ve kontrol edilmesi güç olan düşünceler zinciri olarak 
tanımlanabilir. Daha çok depresyonla birlikte anılan ruminasyon ise geçmişteki başarısızlıklar ve hatalarla ilgili 
olan depresif ve disforik duyguduruma yanıt olarak ortaya çıkan edilgen tekrarlayıcı yanıtların temsilidir. Bu 
düşünce süreçleri arasındaki temel fark, tasalanmanın gelecekle ilişkili olması, gelecekteki belirsiz durumlarla ilgili 
plan yapmayla tetiklenmesi ve korkuya bir yanıt olarak oluşmasıdır. Ruminasyon ise temel olarak geçmişle 
ilişkilidir, hayıflanılan bir kayıpla ya da arzulanan durum ve şimdiki durum arasındaki uyumsuzlukla tetiklenir. 
Farklarına rağmen her ikisi de emosyonel, bilişsel ve kişilerarası ilişkiler alanlarında benzer olumsuz sonuçlara 
neden olabilir.  
 
Ruminasyon ve tasalanma depresyon ve kaygı bozukluklarının temel karakteristik özellikleri olan düşünce 
süreçleridir. Günlük yaşam ve afektif deneyimlerle ilişkileri incelendiğinde ve karşılaştırıldıklarında tasalanma 
değil de ruminasyon düzeylerinin olumlu duygulanımda azalmayı, olumsuz duygulanımda artışı yordadığı 
görülmüştür. Ruminasyonun günlük yaşamdaki değişikliklere daha duyarlı olduğu ve zaman içinde daha güçlü 
afektif değişiklikleri yaratabildiği görülmüştür.  
 
Ruminasyon ve ilişkili olduğu psikopatolojik/klinik durum arasındaki etiyolojik örtüşmenin farklı örüntüleri 
olabileceği düşünülmektedir. Depresyon ve ruminasyon arasında belirgin bir genetik etiyolojik örtüşme olduğu 
düşünülürken, yeme bozukluklarıyla orta düzeyde bir örtüşme olduğu, bağımlılıkla ilgili örtüşmenin kayda değer 
olmadığı düşünülmektedir.  
 
Travma sonrası stres bozukluğundaki ruminatif düşünceler travmanın nedeni ve sonuçları üzerinde tekrarlayıcı 
düşüncelerdir. Travmatik olayın doğrudan anımsanması ve yeniden yaşanmasından kaçınmaya neden olabilir. 
TSSB hastalarındaki ruminatif düşünme biçiminin olumsuz olayların emosyonel işlenmesine izin vermemesi 
nedeniyle intruzif imajinasyonların devam etmesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir (travmatik belleğin 
konsolidasyonu). 
 
Ruminasyon tarzındaki tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin alkol ve maddenin riskli kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili 
başlatıcı bir faktör olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Ruminatif düşünme sürecindeki kişilerin bu düşüncelerle 
tetiklenen olumsuz duygulanımdan kaçınmak ya da duygulanımın şiddetini azaltmak amacıyla alkol ve madde 
tüketimi eğiliminde olabilecekleri bilinmektedir. Depresif /anksiyeteli duygudurumdaki alkol bağımlısı hastaların 
olumsuz duygulanımlarından kaçınmak için kullanabildikleri ruminatif düşünce süreçlerinin olumsuz duygulanımın 
şiddetini daha da arttırabileceği, buna ikincil olarak alkol tüketiminin daha artabileceği görülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, depresyon, anksiyete bozukluğu, psikopatoloji 
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RUMİNASYONUN NÖROBİYOLOJİK MEKANİZMALARI 
    
Doç. Dr. Hatice Özdemir REZAKİ 
 
ÖZET: Ruminasyon, aynı düşünce, duygu ya da yaşantının tekrarlayıcı bir biçimde bireyin isteği dışında, kontrol 
edilemez ve zorlayıcı (intrusive) olarak akla gelmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Klinik olmayan örneklemlerde de 
yaygın görülen (% 80-99) zorlayıcı düşünceler en sık depresyon, obsesif kompülsif bozukluk ve yaygın anksiyete 
bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur. Bu sunumda ruminasyon; kognitif kontrol, duygu düzenleme ve ‘default mode 
network’ bağlamlarında ve nörogörüntüleme çalışma bulguları ışığında tartışılacaktır.  
  
Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, default mode network, nörogörüntüleme, kognitif kontrol 
 
KAYNAKLAR: 
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ADLİ BİLİRKİŞİLİK SÜRECİNDE ALKOL VE  
MADDE KULLANAN HASTALARIN AYIRICI TANILARI 

 

Gültürk KÖROĞLU 

 
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi, Bakırköy, İstanbul 
 
GİRİŞ ve AMAÇ: Adli bilirkişilik sürecinde, alkol ve madde kullanan olguların ceza sorumluluğunun 
belirlenmesinde ayırıcı tanının yapılması zorluklar içermektedir. Alkol ve madde kullanımının yol açtığı psikiyatrik 
bozukluklar deliryumdan psikoza, geniş bir yelpazede karşımıza çıkarken, bipolar bozukluk gibi komorbid 
hastalıklar da sıklıkla bir arada bulunmaktadır. 
 
YÖNTEM: Alkol ve madde kullananların ayırıcı tanısını yaparken karşılaştığımız zorlukları belirlemek ve izlenecek 
yolu tartışmak amacıyla literatür ve tanı sınıflandırma sistemleri gözden geçirilmiştir. 
 
BULGULAR: Alkol ve madde kullanımının yol açtığı semptomlar, hafif anksiyete ve depresyondan manik epizoda 
ve diğer psikotik reaksiyonlara kadar yaygınlık göstermektedir. Alkol ve maddenin yol açtığı spesifik semptom 
kümesi, yalnızca belirli bir zamanda madde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, entoksikasyon veya 
geri çekilme sonucunda da gözlenmektedir. Aynı madde, maddeye maruz kalma döneminde ya da entoksikasyon 
ve çekilme durumlarına çok farklı belirtiler gösterirken, aynı zamanda farklı maddeler birarada alınabileceğinden, 
tanı ve tedavi konusunda klinisyenlerin işi zorlaşmaktadır. Örneğin, alkol ve benzodiazepinler gibi fizyolojik 
depresanların akut geri çekilme semptomları hiperaktivite, artan tansiyon, ajitasyon ve kaygı olarak gözlenirken, 
uyarıcı maddelerin kesilmesi durumunda yorgunluk, psikomotor çekilme ve üzüntü gözlenir. Yeterince uzun süre, 
çok büyük miktarlarda alınan herhangi bir madde, psikotik bir duruma neden olabilir. 
 
Ayrıca son yıllarda sentetik kanabinoidlerin (SK) yol açtığı semptomların çeşitliliği ve ölüme varan tehlikeliliği 
klinisyenlerin işini daha da zorlaştırmıştır. SK kullanlarda esrar kullananlardan daha çok psikoz görüldüğü 
söylenmekte ve SK içeren karışımlarda, esrarın psikoza yol açan etkilerini azalttığı bildirilen kannabinidol 
maddesinin olmaması neden olarak öne sürülmektedir. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun madde kullanımı sonucu psikotik belirtiler ortaya çıktığında, bu belirtiler gerçekten 
"madde kaynaklı" (entoksikasyon) olabileceği gibi, aynı zamanda eş zamanlı madde kullanımı ile ortaya çıkabilen 
bağımsız bir hastalığın belirtileri olabilir. Bilişsel bozukluklar ve muayene eden hekimle yetersiz işbirliği gibi 
nedenlerle madde kullanmayan akut psikotik hastalarda bile yeterli veri sağlanması zorken, alkol ve madde 
kullanan bireylerde görülen dikkat ve bellek sorunları nedeniyle gerekli bilgi ağına ulaşmak ve ayırıcı tanı yapmak 
daha da zorlaşmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Alkol, madde, ceza sorumluluğu, entoksikasyon, psikoz 
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CEZA SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİNDE ALKOL VE MADDE 
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? 

MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA CEZA SORUMLULUĞUNUN 
BELİRLENMESİ 

 

Asis. Dr. Hasan Mervan AYTAÇ 
 
ÖZET: Araştırmalar, çeşitli psikoaktif maddelerin kötüye kullanımı ile suç veya şiddet arasında belirgin bir 
korelasyon olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu korelasyon mutlak nedenselliği içermez. Yani madde 
bağımlılığı ve suç arasındaki ilişkinin, sosyoekonomik statü ya da antisosyalite gibi başka bir bağımsız değişken 
tarafından yönetilmesi de oldukça mümkündür. Çalışmalara bakıldığında, madde kötüye kullanımı (abuse) veya 
bağımlılığı (dependence) teşhisi konulan hastaların %35 ila 60’ı aynı zamanda antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi 
de almıştır. Bununla birlikte, bazı madde sınıflarının, merkezi sinir sistemi (MSS) üzerindeki etkisizleştirici ve 
ajitasyon etkileri olduğu bilinmektedir ve kontrollü ortamlarda saldırganlığa yol açtığı gösterilmiştir.  
       
Yasal olarak iradi şekilde alınan alkol ve madde etkisindeyken suç işlendiğinde ceza sorumluluğu tamdır. Alkol ve 
madde kullanımı kimi zaman kullanım bozuklukları dışında psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasına da yol 
açmaktadır. Alkol ve madde kullanımına bağlı amnestik bozukluk, intoksikasyon deliriumu, duygudurum 
bozukluğu ve psikotik bozukluklar gibi psikiyatrik bozukluklar da, diğer akıl hastalıklarında olduğu gibi kişilerin, 
işledikleri fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamalarını ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneklerini 
önemli derecede etkilerler. 
      
Madde kullanım bozukluğu olan ve/veya buna sekonder psikiyatrik hastalığı olan çeşitli olgu örneklerinin 
karşılaştırılarak mevcut kliniğin birlikteliğinde/etkisinde işledikleri suça yönelik ceza sorumluluklarının tartışılması 
panelde hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Madde kullanım bozukluğu, suç, ceza sorumluluğu  
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2016 YILINDA GENETİK EPİDEMİYOLOJİ PSİKİYATRİYE NE ÖĞRETTİ?  
GWAS ÇALIŞMALARI 

 

Yard. Doç. Dr. Neşe DİREK 
 
ÖZET: 2016 senesi, psikiyatrik fenotiplerin incelendiği genetik epidemiyoloji çalışmaları için verimli bir yıldı. 
Depresyon alanında yapılan iki büyük GWAS çalışmasında, ilk kez farklı lokuslar saptandı (1-3). Ayrıca, önceki 
yıllarda yapılmış olan büyük şizofreni GWAS çalışmasında elde edilen veriler ışığında, polijenik risk araştırmaları 
ile şizofreninin farklı özelliklerinin genetik altyapısına yönelik önemli veriler elde edildi. Bu konuşmada hem geçen 
yıl içinde yapılmış GWAS çalışması sonuçlarından, hem de daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalardan elde 
edilen veriler ışığında ne gibi yeni çalışmalar olduğundan ve bunların bütün olarak psikiyatri genetiğine olan 
katkısından bahsedilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: GWAS, genetik epidemiyoloji, psikiyatri 
 
KAYNAKLAR: 
Direk N, Williams S, Smith JA, et al. An Analysis of Two Genome-wide Association Meta-analyses Identifies a 
New Locus for Broad Depression Phenotype. Biol Psychiatry. 2016, doi: 10.1016/j.biopsych.2016.11.013. 
CONVERGE Consortium. Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for majör depressive disorder. 
2015, doi: 10.1038/nature14659 
Zeng Y, Navarro P, Shırali M, et al. Genome-wide regional heritability mapping identifies a locus within the TOX2 
gene associated with majör depressive disorder. 2016,  doi: 10.1016/j.biopsych.2016.12.012 
Sengupta SM, MacDonald K, Fathalli F, et al. Polygenic risk score associated with specific symptom dimensions 
in first-episode psychosis. 2016,  doi: 10.1016/j.schres.2016.11.039 
Hagenaars SP, Harris SE, Davies G, et al. Shared genetic aetiology between cognitive functions and physical 
and mental health in UK Biobank (N=112 151) and 24 GWAS consortia., 2016, doi: 10.1038/mp.2015.225. 
Germine L, Robinson EB, Smoller JW, et al. Association between polygenic risk for schizophrenia, neurocognition 
and social cognition across development.2016, doi: 10.1038/tp.2016.147. 
 
 
  



 

51 | S a y f a  
 

2016 YILINDA PSİKİYATRİK EPİDEMİYOLOJİ ALANINDA  
YAPILMIŞ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 

PSİKOZU ÖNGÖRMEK: YENİ OLANAKLAR VE BAZI ÖNEMLİ ENGELLER 

 

Tolga BİNBAY 
 
Psikoz genel olarak gerçeği değerlendirmede ve algılamada farklılıkların yaşandığı bir tablo olarak düşünülebilir. 
Bir kaç dakika süren geçici bir durum olabileceği gibi sanrı ve varsanıların yerleşiklik kazandığı uzun süreli bir 
hastalık tablosuna da dönüşebilir. Bu nedenle psikozu ve kimin hastaya dönüşeceğini öngörmek uzun süredir 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Deyim yerindeyse klinisyenler psikotik bozukluklar için bir nevi Koplik noktası 
aramaktadır. Ancak geniş bir görünüme sahip olan psikoz için patognomonik olan bir öngörücü bulmak pek de 
mümkün olmamıştır. 
 
Psikozun bir bozukluğa ilerlemesi muhtemelen kişi bazında farklılık göstermekledir. Yani kişi bazında öngörücü 
etkenler hem çeşitlilik arzetmekte hem de süreç üzerindeki etkilerinin şiddeti farklı olmaktadır. Bir hasta için 
psikozun kalıcılaşmasında genotipi daha önemli iken bir diğer hastada ise zorlu doğum öyküsü ve erken çocukluk 
çağı olumsuz yaşantıları ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle psikoz için her hastada geçerli bir öngörücülükten 
ziyade bireyler için ayrı ayrı yapılandırılmış öngörücülerden söz etmek daha yerinde olacaktır. 
 
Bu sunumda Amerikan Psikiyatri Dergisi’nin Ekim 2016 sayısında yer alan “An Individualized Risk Calculator for 
Research in Prodromal Psychosis” ve “Personalized Prediction of Psychosis: External Validation of the NAPLS-2 
Psychosis Risk Calculator With the EDIPPP Project” makaleleri ele alınacaktır. Sözkonusu makalelerin bulguları 
çerçevesinde psikoz öngörmedeki yeni olanaklar ve bazı önemli kısıtlılıklar tartışılacaktır.    
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İBS’DE BDT UYGULAMALARI 
 

Prof. Dr. Özkan GÜLER 
 
ÖZET: İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS), sık görülen ve yașam kalitesini düşüren bir hastalık olup, hastalığın 
seyrinde sürekli veya yineleyici karın ağrısı ya da karında rahatsızlık hissi, bağırsak alışkanlığında değişme, 
hastanın defekasyon ile rahatlaması ile yakınmaları organik yönden açıklayacak fiziksel veya laboratuar 
bulgularının olmayıșı ön plandadır (1-2). Prevalansı ülkelere göre değişmekle birlikte, dünya üzerinde %5-20 
arasında gözlendiği kabul edilmektedir (3).  
 
İBS’nin etyolojisi büyük oranda bilinmemekte olup, birçok faktörün etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Motilite bozukluğu, visseral aşırı duyarlılık, bağırsakta bakterilerin așırı üremesi, intestinal inflamasyon ve 
infeksiyonlar, serotoninerjik ișlevlerde düzensizlik ve genetik faktörler yanısıra psikososyal etkenler de 
patogenezde rol oynamaktadır.(4-5). 
 
İBS’li hastalarda bağırsak motilitenin emosyonel streslere normal insanlardan daha çabuk cevap verdigi 
gösterilmiştir. Bu hasta grubunda anksiyete bozuklugu, depresyon ve panik bozukluğununda komorbid olarak 
sıkça rastlanıldığı ve İBS tedavisinde antidepresan ve anksiyolitiklerin semptomlarda bir miktar iyileşme sağladığı 
belirtilmektedir (6, 7, 8).  
 
İBS ile mucadelede uygulanan bilişsel-davranışçı terapilerin etkinliğine dair çok sayıda çalışma bulunmaktadır 
(9,10,11). 12 haftalık tedavinin uygulandıgı bireylerde, İBS semptomlarının belirgin olarak geriledigi randomize 
kontrollü çalısmalarda gösterilmistir (12). İBS’da BDT uygulamalarıyla ilgili olarak önemli komponentler; olumlu ve 
güven verici bir hasta- hekim ilişkisinin sürecin her aşamasında etkin olması, hastalıkla ve bilişsel modelle ilgili 
psikoeğitim, bilişsel ve davranışsal yeniden yapılandırma ile inançların değişimini sağlamak, stres yönetimi ve 
aktiviteleri planlamaktan oluşmaktadır. 
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FİBROMİYALJİDE BDT 
 

Uzm. Dr. Kevser AKTAŞ 
 
ÖZET: Uluslararası Ağrı Çalışmaları Birliği (IASP) ağrıyı gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak 
ortaya çıkan, hoş olmayan duyusal ve bilişsel deneyim olarak tanımlamaktadır (1). Ağrı semptomu insanlığın 
çözüm bulmaya çalıştığı sorunlardan biridir. Subjektif bir bulgu olan ağrı, kişiyi fonksiyonel açıdan bağımlı hale 
getirmekte, üreticiliğini engellemekte ve psikolojik sorunlar yaratabilmektedir (2). FM, genellikle allodini ve 
hiperaljezinin eşlik ettiği kronik yaygın ağrı ile karakterize multisistemik bir hastalıktır (3). Birçok hastada 
depresyon ve anksiyete gibi komorbid durumların varlığı tedaviyi oldukça güçleştirmektedir. Ağır çalışma ve 
yaşam koşullarının getirmiş olduğu zorlukların yol açtığı stres ile tetiklenen FM, artık çağın hastalığı haline 
gelmiştir. FMli hastalarda yaygın ağrının yanı sıra görülen yorgunluk, uyku bozukluğu, tutukluk, depresyon, 
anksiyete ve bilişsel disfonksiyon gibi komorbid durumlar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, kişinin 
yaşamla başa çıkma yeteneğini azaltmakta ve çevresi ile olan iletişimini bozmaktadır (4). Bu nedenlerle, FM 
günümüzde verimliliği azaltarak iş gücü kaybına ve yüksek tedavi maliyetlerine neden olan, ayrıca dikkat 
dağınıklığına ve motivasyon kaybına yol açarak iş kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. 
Günümüze kadar yapılan çalışmalar, tedavide optimal yarar sağlayabilmenin ancak hastanın ağrı şiddetini, 
semptomlarını ve fonksiyonel durumunu göz önüne alan farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi 
seçeneklerinin bir arada bulunduğu tedavi yaklaşımları ile olabileceğini göstermektedir. Tek başına herhangi bir 
yöntem şu anda FM tedavisi için yeterli görülmemektedir. FMnin uzun dönem başarılı tedavisi oldukça zordur. FM 
tedavi klavuzları arasında farmakolojik tedavi önerileri için bir miktar tutarlılık olup, çok bileşenli tedavi ve bilişsel 
davranışçı tedavi daha üstün tutulmuştur. (5) 
 
Akut ağrı 3 cevap sistemini içerir; davranış reaksiyonları (kaçınma davranışı), bilişsel reaksiyonlar (bedensel 
duyumlara dikkatin artması ve katastrofiye etme) ve fizyolojik reaksiyonlar(artmış otonomik uyarılmışlık ve kas 
gerginliği). Bunların hepsi akut ağrıya özgü adaptif kısa süreli reaksiyonlardır, ama kronik ağrıya cevapta ve uzun 
zamana yayıldığında daha az fonksiyonel olup, zararlı hale bile gelebilirler (6). Bu prensibe dayanarak kronik ağrı 
tedavisinde kullanılmaya başlanan BDT, FM de en yaygın kullanılan yöntemlerden biri haline gelmiştir ve 
klavuzların büyük bir kısmında tedavide birinci seçenek tedavi yöntemi olarak önerilmektedir (6,7,8). BDT 
prensibine göre negatif duygular, hastanın inanç sistemi tarafından şekillenen düşüncenin fonksiyon 
bozukluğundan kaynaklanmaktadırlar (8). 
 
BDT, eğitim veya relaksasyon programları gibi tek bir metodla yapılabileceği gibi bilişsel yeniden yapılandırma, 
ağrı ile başa çıkma stratejileri, problem çözme yöntemleri, hedef belirleme teknikleri, aktivite seviyesini arttırma ve 
hızını ayarlama yöntemleri, stres yönetimi, eğitim ve relaksasyon teknikleri gibi bileşenleri içeren multimetod BDT 
şeklinde de uygulanabilmektedir (6,8,9,10). 
Bilişsel tedavide duygudurum ve davranışı etkileyen maladaptif düşünceler modifiye edilmeye, olumsuz duyguya 
veya ağrıya eşlik eden otomatik olumuz düşüncelerin (felaketleştirme, olumsuz  
olayları büyütme gibi) farkedilmesi ve değiştirilmesi ile daha realistik düşünce sistemi yerleştirilmeye çalışılıp 
hastaların ağrı şiddetini azaltmak ve fonksiyonunu arttırmak hedeflenir (8,11). Hastanın davranış aktivasyon 
teknikleri, aktivite hızını düzenleme, ağrıyla baş edebilme yeteneğini geliştirme, sekonder kazanca neden olan 
davranışları önleme, uyku hijyeni sağlama ve progresif kas relaksasyonu gibi gevşeme tekniklerinin öğretilmesi 
uygulanmaktadır (8).  
 
Anahtar Kelimeler: fibromyalgia, fibromiyalgia syndrome,  cognitive behavioral theraphy, operant behavioral 
theraphy, treatment 
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FELSEFİ OLARAK SANRI PROBLEMİ 
 

Asist. Dr. Gonca AŞUT 
 
ÖZET: Sanrı, psikiyatrik belirtiler içerisinde en çok ilgi çekenlerdendir. Sanrının heterojen seyredebilmesi konuyu 
felsefi olarak incelemeyi önemli kılmaktadır.  Bu konuşmada, zihin felsefesi ve psikiyatri felsefesinde sanrının 
nasıl ele alındığı özetlenecek; sanrı felsefi olarak tanımlanacak, sanrının sınıflarından bahsedilecektir. 
Monotematik/politematik delüzyon ayrımı, detaylı/sınırlı delüzyon ayrımı, fonksiyonel/organik delüzyon 
ayrımlarından bahsedilecektir.  Son olarak Türkçe’de sanrı kelimesi ile adlandırılan bu belirtinin diğer bir adı olan 
delüzyon ile benzerlik ve farkına değinilecektir. 
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BİR İNANÇ OLARAK DELÜZYON 
 

Asist. Dr. Deniz ORUÇ 
 
ÖZET: Psikiyatride birçok temel kavramın biliniyor olduğu varsayılmasına rağmen aslında derinleşildiğinde böyle 
olmadığı görülür. Delüzyon da bunlardan biridir. DSM’de delüzyonun inanç modeli geçerli görünmektedir. Ama 
özellikle bazı psikiyatri felsefecilerince inanç modeli eleştirilmiştir. Bu panelde delüzyonun inanç modeli ile ilgili 
temel veriler aktarılacaktır. Öncelikle sanrının inanç modelindeki tanımı olan propositional attitude(önermesel 
tutum) kavramı tanımlanacaktır.  Daha sonra ise inanç modellerinden olan reprezentasyonalizm, 
Disposizyonalizm, Interpretasyonalizm, fonksiyonalizm, indirgemeci ve araçsalcı modellerden bahsedilecektir. 
Daha sonra inancı niteleyen 3 tip olan prosedürel, epistemik ve faal rasyonaliteden bahsedilecek ve epistemik 
yetersizlik üzerinde durulacaktır. Son olarak sanrıların mantıksız olup olmadığı ve en sonunda sanrının bir inanç 
olup olmadığı sorusu incelenecektir.  
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SANRILAR NEREDEN GELİR VE NEDEN REDDEDİLEMEZ? 
 

Uzm. Dr. Burçin ÇOLAK 
 
ÖZET: Sanrıları açıklamak için 2 tane soruya cevap verilmesi gerektiği ileri sürmüştür. Sanrı nereden gelir ve kişi 
onu neden reddedemez? İlk soru sanrının içeriğini(content) ikinci soru ise sanrının neden kişide devam ettiğini 
açıklar. Sanrının reddedilememesi, inanç değerlendirme süreci ile ilgili bir bozukluğa işaret etmektedir. Bayesçi 
yaklaşımda yeni veriler eski inançların geçerliliğine veya yanlışlığına dair kanıt olarak değerlendirilir. Sanrıda bu 
bağlamda inançların bayesian bir değerlendirmesi sonucu şekillenir. Yine de aykırı kanıtlara rağmen sanrı devam 
eder. Yeni veriler ya çarpıtılır ya da yok sayılarak inanç sistemine dahil edilmez. Bu, zihnin gerçekliği tutarlı olarak 
algılaması adına gerçekliği parçalaması ile ilgilidir. Böylece tutarlılık sağlanır ama geçerlilik feda edilir. Bu 
konuşmada sanrı bu iki soru çerçevesindeki güncel tartışmalar ekseninde dinleyiciye aktarılmaya çalışılacaktır.    
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TRAVMADA FARMAKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİLER 
 

Doç. Dr. Önder KAVAKCI 
 
ÖZET: Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR); Travma sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 
tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Çok sayıda çalışma ile TSSB tedavisinde etkinliği 
gösterilmiştir ve çeşitli tedavi kılavuzlarında ilk sıra tedavilerden biri olarak önerilmektedir. EMDR terapisi; beyinde 
yeterince işlenememiş travma ile ilişkili materyalin, travma ile ilişkili semptomlara yol açtığını varsayar. İki yönlü 
göz hareketleri ya da diğer iki yönlü uyarımların travmatik anı ile ilişkili materyallerin yeniden işlenmesini 
sağlayarak çözüme ulaştırdığını ileri sürer. İki yönlü göz hareketlerinin anıya ait emosyonel değerliği azalttığı da 
gösterilmiştir. Gözden geçirmelerde, diğer terapilere göre az yan etki, az tedaviyi bırakma oranları ile tolere 
edilebilirliği yüksek bir tedavi olarak bildirilmektedir. TSSB tedavisindeki etki büyüklüğü orta düzey olarak 
bildirilmiştir.  
 
Bu sunumda TSSB tedavisine EMDR terapisinin temel yaklaşım biçimi anlatılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: travma sonrası stres bozukluğu, EMDR, terapi 
 
KAYNAKLAR : 
Cusack K, Jonas DE, Forneris CA, Wines C, Sonis J, Middleton JC, Feltner C, Brownley KA, Olmsted KR, 
Greenblatt A, Weil A, Gaynes BN. Psychological treatments for adults with posttraumatic stress disorder: A 
systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2016;43:128-41.  
Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Basic prenciples, protocols and procedures, 
second edition, Guilford Press, 2001.  
 
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cusack%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonas%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forneris%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wines%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sonis%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Middleton%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feltner%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownley%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olmsted%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenblatt%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weil%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaynes%20BN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26574151


 

60 | S a y f a  
 

TSSB’NİN İLAÇ TEDAVİSİ 
 

Yard. Doç. Dr. Nuryıl YILMAZ 
 
ÖZET: Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yapılan epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre  
%15,4 tahmini prevalansı ile yaygın bir ruhsal bozukluktur. Bu bozukluk herhangi bir yaşta özellikle bir ya da daha 
fazla özellikle tehdit edici ve korkutucu bir olaya maruz kaldıktan sonra oluşabilir. Karakteristik semptomları 
yeniden yaşantılanma, kaçınma ve irkilmedir. Depresyon, anksiyete ve madde kullanımı gibi önemli bozukluklarla 
birlikteliği sıktır. TSSB’nin tedavisinde psikoterapötik müdahaleler öncelikle ve en çok desteklenen tedavi 
seçeneği olmasına rağmen ciddi kanıta dayalı farmakolojik tedaviler mevcuttur. 
 
TSSB için farmakoterapiye ilişkin güncel araştırmaların çoğu TSSB tedavisinde seçici serotonin geri alım 
inhibitörlerine (SSRI) odaklanmaktadır. SSRI'lar yeniden yaşantılanma, kaçınma, sersemlik ve aşırı uyarılma gibi 
semptomlarında azalma ile birlikte ile yaşam kalitesi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. TSSB tedavisinde 
SSRI’lar içersinde Sertralin ve paroksetin FDA onayı almıştır yapılan çok merkezli klinik çalışmalarda plasebodan 
üstün bulunmuştur. İlginç olarak paroksetinin klinik semptomlara ek olarak TSSB ile ilişkili kognitif bozukluklara da 
etkili olduğu gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Travma sonrası stres bozukluğu, ilaç 
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SANRIYA FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM; FENOMENOLOJİ NEDİR? 
 

Uzm. Dr. Gülsüm Zuhal KAMIŞ  
 
ÖZET: Fenomenoloji sadece psikopatolojiyi değil tüm öznel deneyimleri kavramada önemli bir felsefi akım 
olmuştur. Bu panelde fenomenolojik yöntemin oluşumuna giden süreçten ve fenomenolojiyi temellendiren 
Husserl’den bahsedilecektir. Husserl’ın antinaturalist tavrından ve bunun öznel yaşantıyı anlamaya giden yolu 
nasıl açtığından bahsedilecektir. Yine Husserl’in öncüsü olan Brentano’dan ve Husserl’a olan etkisinden 
bahsedilecektir. Fenomenolojinin temel bir kavramı olan “fenomenolojik epokhe(redüksiyon)” bahsedilecektir.    
 
Anahtar Kelimeler: fenomenoloji, husserl, epokhe   
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FENOMENOLOJİK PSİKOPATOLOJİ 
 

Araş Gör. Esra Kabadayı ŞAHİN 
 
ÖZET: Fenomenolojik psikopatoloji, nedensel açıklamalarla ilgili varsayımları metodolojik olarak askıya alan ve 
öznel deneyimleri öncelikli olarak inceleyen; bu şekilde ruhsal bozuklukların öznelliğinin analizi için zengin bir 
çerçeve oluşturan yöntemdir. Psikopatolojiye fenomenolojik yaklaşım, özellikle Jaspers’in katkıları ile tanımlayıcı 
psikiyatri için bazı açılardan önem taşımaktadır. Günümüzde birçok psikiyatri felsefecisi ve klinisyen, özellikle 
DSM-V’in semptom temelli yaklaşımını eleştirmektedir. Bu noktada, hastalıkları bir belirti listesinden tarayarak 
tanılamanın yanlışlığı belirtilmekte ve ‘kişiye özgü deneyim’ zenginliğinin psikopatolojiyi anlamada anahtar rol 
oynayabileceği vurgulanmaktadır. Psikopatolojinin fenomenolojik modeli bu açıdan, kişinin öznelliğini 
derinlemesine anlamaya daha uygun bir klinik ve araştırma yöntemi olabilir. Diğer yandan, ruhsal bozuklukların 
bu farklı açıdan ele alınması, altta yatan farklı nörobiyolojik mekanizmalar hakkında çeşitli hipotezlerin ileri 
sürülmesine katkısı olabilir. Bu panelde Jaspers’in anlama ve açıklama dikotomisinden ve kişilerin hastalıklar 
üzerine olan öznel deneyiminden (subjektivite) bahsedilecektir. Ayrıca fenomenolojik yöntemin; tanımlayıcı 
psikiyatri ve artan nörobiyolojik veriler ile zenginleşen nörobiyolojik model arasında ilişki sağlayabilen bir ara teori 
olmasından bahsedilecektir. Bunun yanı sıra, fenomenolojik psikolojinin temel kavramlarından olan minimal 
(prereflektif) kendilik, reflektif (narratif) kendilik, özne beden ve nesne beden kavramlarından bahsedilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: sanrı, fenomenoloji, psikopatoloji 
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SANRININ FENOMENOLOJİK MODELİ 
 

Dr. Şule BIÇAKCI 
 
ÖZET: Bu konuşmada fenomenolojik olarak sanrı kavramı ve sanrı ile ilgili temel yaklaşımlar ile ilgili bilgi 
verilmesi planlanmaktadır. Sanrının tartışmasız olarak üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yoktur. Dahası, sanrıların 
inanç modeli çeşitli eleştirilere konu olmuştur. Bu sunumda ilk olarak sanrının kısa bir tarihçesinin ardından 
Jaspers’in sanrıya yaklaşımı, “true delusion” olarak adlandırdığı gerçek sanrının özellikleri ve “false delusion” 
kavramından ayrımı ele alınacaktır. Jaspers ve onun fenomenolojik yaklaşımı, sanrının deneyimsel kökenleri ve 
hafızada bağlam kaybıyla oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu hipotez, "salience" bozukluğunu, tahmin hatasını ve 
"default mode network" hiperaktivasyonunu vurgulayan modeller de dahil olmak üzere sanrılar için çağdaş 
nörobilimsel yaklaşımların pek çok yönüyle uyumludur. Ardından sanrının fenomenolojik tartışmasında merkezi 
olan üç çakışan tema gözden geçirilecektir: Bu konuda en çok bilinen kavram olan “delusional mood/delusional 
atmosphere” ve oluşumu, temel kendilik duygusu olarak da adlandırılabilecek “ipseity” kavramı ve sanrının 
oluşumundaki rolü, “double bookkeeping” ve ilişkili fenomenler ile beraber şizofreninin sanrılı durumundaki 
ontolojik ve gerçeklik statüsü. Son olarak da anormal algısal içerikler nedeniyle hatalı akıl yürütme ile bir araya 
getirilen inançlar yerine deneyimin varoluşsal yapısındaki bozuklukların ifadeleri olarak anlaşılması gerektiğini 
önereceğimiz “Capgras” ve “Cotard” sendromlarında gözlenen sanrılardan bahsedilecektir. Yine şizofreni 
dışındaki psikiyatrik hastalıklarda görülen sanrıların özellikleri ve benzerlik/farklılıklarından da konuşma sırasında 
kısaca bahsedilecektir. 
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ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE GENETİK ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA 
GENOM BOYU ASOSİYASYON ÇALIŞMALARI 

 

Yard. Doç. Dr. Neşe DİREK 
 
ÖZET: Bu konuşmada, son 10 yıl içinde anksiyete bozukluklarındaki genom boyu asosiyasyon çalışmaları verileri 
ve bu alanda çalışırken, fenotipleme anlamında gözlenen zorluklar üzerinde durulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: GWAS, genetik epidemiyoloji, anksiyete bozuklukları 
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İNFERTİLİTE TEDAVİSİ SÜRECİNDE PSİKİYATRİK YAKLAŞIMLAR 
 

Uzm. Dr. Nalan ÖZTÜRK 
 
ÖZET: İnfertilite tıbbi, psikiyatrik ve sosyal yönleriyle ele alınması gereken bir kriz durumudur. Çift için stresli, 
ekonomik olarak pahalı ve tedavi sürecinde uygulanan tıbbi işlemler göz önünde bulundurulduğunda acı veren bir 
süreçtir. İnfertilitenin yaşam boyu prevalansı %17-28 olup etkilenen bireylerin %56 sı medikal tedavi görmektedir. 
Medikal tedavi süreci olumsuz sonuçlanan ve çocuğu olmayan kadınların bu duruma alıştıklarını söylemelerine 
rağmen çocuk sahibi olamamaları hayatlarının en büyük konusu olmaktadır. Psikiyatrik ve psikolojik etkenlerle 
infertilite arasındaki ilişki karşılıklı bir etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle infertilitenin yol açtığı 
psikiyatrik, psikolojik sorunların ve psikiyatrik değerlendirmenin, tedavinin sürece etkisinin incelenmesi önem 
kazanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnfertilite, psikiyatri, psikoloji, psikososyal sorunlar  
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OLAĞAN DIŞI KOŞULLARDA PSİKOLOJİK İLK YARDIM 
 

Uzman Psikolog Melis DEMİRCİOĞLU 
 
ÖZET: Son yıllarda ülkemizde artan sıklıkta yaşanan başta terör olayları, iş kazaları, deprem ve sel gibi doğa 
kaynaklı afetler gibi kitleleri geniş çapta etkileyen olaylar ve bu olaylar sonrasında yaşanan toplumsal travmalar, 
üzerinde titizlikle çalışılması gereken bir alan halini almıştır. Gerek ülkemizin olağanüstü gündemi gerekse 
yanıbaşımızdaki Suriye'de yaşanan savaş ve bunun sonucunda yaşanan tarihsel süreçteki en önemli kitlesel 
göçlerden biri olma niteliğini de taşıyan göç ve mültecilik gibi durumlar çok sayıda ruh sağlığı çalışanı için öncelikli 
konular durumuna gelmiştir. Toplumsal travmalara neden olabilecek çapta çok sayıda olaya kısa süreler içinde 
birçok kereler maruz kalma gibi durumlar da söz konusu travmadan doğrudan ya da dolaylı etkilenen kişilere 
nitelikli bir psikolojik ilk yardım hizmetinin verilmesini nerdeyse zorunlu kılmaktadır.  
 
Bu çerçevede psikolojik ilk yardımın tanımını yapmak ve önemini belirtmek faydalı olacaktır. Daha sonra hangi 
durumlarda ve nerelerde psikolojik ilk yardım verilebileceği tartışılacaktır. Uygulayıcı ve yardım alan tanımları 
yapılacak ve psikolojik ilk yardım verilirken dikkat edilmesi gereken faktörler üzerinde durulacaktır. Hizmet 
verilecek koşulların belirlenmesi ve bu koşullar çerçevesinde ön hazırlığın yapılması, ilk yardım verilecek 
bölgedeki durumun değerlendirilmesi gerekir. Olayın oluşu sırasında birincil dereceden etkilenenlerin yanısıra 
yardım sağlayan ya da bir şekilde olay sonrasında alanda bulunması gerekenlerin de psikolojik ilk yardıma ihtiyaç 
duyabileceklerinin de gözardı edilmemesi gerekliliğine dikkat çekilecektir. Özel yardıma ihtiyaç duyacakların 
belirlenmesi ve bu türden kişilerin ihtiyaç duydukları şekilde ilk yardım almaları için yapılması gerekenler 
değerlendirilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik ilk yardım, psikososyal müdahale, travmatik olaylar, toplumsal travma 
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OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA TRAVMA TERAPİSTİ OLMAK 
 

Doç. Dr. Nuray TÜRKSOY 
 
ÖZET: Travma, toplumsal düzeyde ele alınacak olursa, yaygınlığı nedeniyle “olağan”; birey açısından ise “olağan 
dışı” bir deneyimdir. Bu panelin konusu olan olağan dışılık günümüzde toplumumuzda olduğu gibi toplumsal 
düzeyi işaret etmektedir. 
 
Toplumsal düzeyde olağan dışı durumlar; toplumun büyük bölümünü eş zamanlı travmaya maruz bırakan sel, 
deprem, salgın hastalık gibi doğal afetler ile savaş, terör eylemleri ya da politik baskı dönemleri gibi insan eliyle 
yapılanlar olarak sıralanabilir.  
 
Travma mağdurunun psikanalitik psikoterapisinde, travmatik olay(lar)ın doğrudan etkisi, kişinin öncesindeki 
psikodinamikleri, olayın maddi, sosyal ve psikolojik sonuçları ile güncel ruhsal belirtiler her zaman bir biriyle 
ilişkilidir. Psikoterapide bunların herhangi birisini yeterince araştırmamak, tedavide başarısızlığı getirir. Bu 
durumda hastalar katastrofik deneyimin söze dökülememiş olan kimi yanları tarafından alt edilmeye devam 
edilirler. Psikoterapistin kişisel geçmiş güncel deneyimleri bu pratiği etkiler.  
 
Olağan dışı durumlarda psikoterapist hastayla birincil ya da ikincil düzeyde aynı travmaya maruz kalmıştır ya da 
kalmaya devam ediyordur. Terapistin hastayla aynı travmaya maruz kalmasının, psikoterapiye etkisi, bu durumun 
avantaj mı, yoksa dezavantaj mı olduğu çeşitli yönleriyle tartışılan bir durumdur.  
Aslında psikanalizin kendisi de bir travma mağdurudur. Olağan dışı durumlarda gelişip, kök salmıştır. Bu bilgi bile 
olağan dışı koşulların -en azından bilgi üretimi açısından- avantaj sağladığını göstermektedir. 
Bu sunumda söz konusu durum çeşitli yönleriyle tartışılacaktır. 
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AKUT STRES BOZUKLUĞUNDA EMDR TERAPİSİ 
 

Doç. Dr. Medine Yazıcı GÜLEÇ 
 
ÖZET: Yoğun bir sıkıntı oluştursa bile çoğu kimsenin travmaların etkisinden kısa bir süre içinde kurtulduğu 
bilinmektedir. Akut stres bozukluğunu (ASB) tanımaktaki öncelikli hedef travma sonrası stres bozukluğuna 
(TSSB) erken tanı koymak ve tedavi etmektir. Akut stres bozukluğunun tedavisinin gerekip gerekmediği tartışmalı 
bir konudur. Travma sonrası stres bozukluğu olan hastaların hepsi akut stres belirtileri göstermezler ancak akut 
stres belirtisi gösteren hastaların önemli bir kısmında TSSB gelişir. Akut stres bozukluğunu tedavisiz bırakmak 
yıllarca süren PTSD semptomlarına ve ilave komplikasyonlara neden olabilir. Francine Shapiro muhtemelen 2-3 
aylık bir travma sonrası dönem için anıların henüz entegre bir bütün haline gelmediğini hipotez etmiştir. Bu 
nedenle klasik EMDR protokolü yerine yakın travmatik olaylar için EMDR protokolü hazırlamıştır. Değerlendirme 
aşamasında olay içindeki bileşenler tanımlanır ve her bir yönü tek tek yeniden desensitize edilir. Bir bütün olarak 
konsolide edilmemiş bir olayın işlenmesine izin verilir. Yakın travmalar ve ASB için yapılan çalışmalarda değişik 
EMDR protokolleri kullanılmıştır: Standart EMDR protokolü, EMD protokolü, yeni travmatik epizod protokolü (R-
TEP), yeni kritik olaylar için EMDR protokolü. Yapılan çalışmalarda erken dönemde uygulanan EMDR’nin travma 
kurbanlarında TTSB gelişme potansiyelini ve semptom şiddetini azalttığı gösterilmiştir. Bir çalışmada travma 
sonrası 48 saat içinde EMDR uygulanan grubun eklektik tedavi grubuna göre semptomlarının daha hızlı azaldığı 
ve hiçbirinin TSSB geliştirmediği gösterilmiştir. Yeniden yaşantılama, kaçınma, uyarılma gibi akut travmatik stres 
semptomları, travma maruziyeti sonrası ilk 1 ayda ciddi fonksiyonel bozuklukla ilişkilidir. Tedavi rehberleri bu 
semptomlar için benzodiyazepin ya da antidepresan kullanımını çocuk, ergen ve yetişkinler için tavsiye 
etmemektedir. Bu noktada psikolojik müdahaleler önem kazanmakta ve önerilmektedir. Travma tipi ayırt 
edilmeksizin literatüre bakıldığında travma odaklı bilişsel davranışçı terapi ve EMDR’nin TSSB için travma 
spesifik ve eşit şekilde etkili olduğu gösterilmiştir. Akut stres bozukluğunda yapılan EMDR ile ilgili vaka bildirimi ve 
çalışmalarda olumlu sonuçlar gösterilmiş olup kanıt düzeyinin arttırılmasına ihtiyaç vardır.  
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CİNSEL İSTİSMAR VE EMDR 
 

Dr. Miraç Barış USTA 
 
ÖZET: Travma etiyolojileri içerisinde çocuk cinsel istismarı, çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığı üzerine olumsuz 
etkileri olan bir halk sağlığı problemidir ve literatürde çocuk ve ergenlerde en yüksek oranda Travma Sonrası 
Stres Bozuklğu ve Major Depresif Bozukluk ile ilişkilendirilmiş durumdur. Cinsel istismarın akut dönemde olumsuz 
psikolojik ve davranıșsal sonuçlara neden olurken, erken yaşta yaşanan travmanın ayrıca olumsuz biyolojik 
etkilere sahip olduğu da bilinmektedir. 
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Travma Odaklı Terapilerde bir psikoterapi yöntemi 
olarak on yılı aşkın süredir çocuk ve gençlerde uygulanmaktadır ve rehberlerde, güncel kanıtların olumlu sonuçlar 
verdiği belirtilmiş ve gelecek için umut veren bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmıştır. EMDR yöntemi Travma 
Odaklı Bilişsel Davranışçı yönteme göre daha kısa terapi seanslarında uygulanmaktadır, daha az terapi seansı 
gerektirmektedir ve uygulayan terapistin tecrübesinden bağımsız olarak etkili olduğu bildirilmiştir. 
 
Bu sunumda cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde psikoterapötik bir yöntem olarak standart EMDR 
protokolünün uygulanması, olgu örnekleri, tedavi etkinliği ve uygulamadaki etik ve yasal zorluklar literatür 
eşliğinde tartışlacaktır.  
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YAS VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLARDA EMDR 
 

Dr. Alişan Burak YAŞAR 
 
ÖZET: Yas tutmak bir kayıp sonucunda ortaya çıkan ve deneyimlenmesi normal olan bir süreçtir. Yas süresinin 
altı ayı geçmesi durumunda bu süreç patolojik bir durumun oluşmasına zemin hazırlayabilir. DSM-5’e göre 
Karmaşık Yas Bozukluğu (KYB) tanısı yas tutma süresinin on iki ayı geçmesi sonucunda konulabilir. Yaşantının 
travmatik bir olay ile olması durumunda DSM-5 ek belirteç olarak travmatik yas belirleyicisini de kullanmayı salık 
vermiştir. KYB sürecinde bireylerin işlevselliğinde azalma, uyku bozuklukları, depresif ruh hali, suçluluk duyguları, 
somatik şikayetler ve ölen kişinin öldüğünü kabul edememe gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme - EMDR), KYB 
tedavisinde uygulanabilen terapi türlerinden biridir. Kısa süreli EMDR terapisiyle KYB, travmatik yas vakaları 
çalışılıp fayda görebilir. 
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DİRENÇLİ DEPRESİF OLGULARDA EMDR 
 
Yrd. Doç. Dr. Nuryıl YILMAZ 
 
ÖZET: Depresyon, dünya genelinde ruh sağlığı açısından ciddi bir sorun oluşturmaktadır. WHO depresyonu 
dünya genelinde en çok engellilik oluşturan tanılardan biri olarak sınıflandırmakta ve yaklaşık 350 milyon kişiyi en 
az bir kere etkilediğini öngörmektedir. Topluma maliyeti yüksektir ve bunun önemli bir kısmı başarısız tedaviler 
sonucudur. Depresyon ile ilişkili en kapsamlı ve büyük klinik çalışma olan STAR*D(Sequenced Treatment 
Alternatives to Relieve Depression) çalışmasının sonuçları ilk antidepresan denemesi sonrasında sadece 
hastaların üçte birinde remisyonun elde edildiğini, tam remisyon elde etme ihtimalinin ardışık ilaç denemelerinde 
azaldığını göstermiştir. Tedaviye dirençli depresyonda (TRD) tedavi başarısızlıklarının sayısı, hastalığın 
kronikleşmesi, kullanılan tedavi seçenekleri (EKT, farklı ilaçlar), ilaç dozları ve deneme süresi önemlidir.  TRD en 
sık olarak en az bir antidepresan denemesinde ve standart yöntemlerle hastanın yanıt sağlayamadığı durumu 
tanımlar. Kronik ve akut stres etkenlerinin depresyona katkısı bilinmektedir ve hatta depresif atakların 
başlamasını tetikleyebilirler. Kayıp, tehdit veya küçük düşme gibi stresli yaşam olaylarının depresyon gelişimi 
üzerindeki güçlü etkisi yapılan bir meta-analizde de ortaya konmuştur. Verilere bakıldığında, depresif 
bozuklukların yansıtıldığından daha fazla biçimde stres ve travma ile ilişkili bozukluklarla ilgili(örn; Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu) olabileceği görülmüştür.  
 
Psikoterapötik müdahaleler depresyon tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Psikoterapötik müdahalelerin 
sadece hafif ve orta şiddette depresyonda değil aynı zamanda şiddetli, kronik depresyon olgularında da faydalı 
olabileceği gösterilmiştir. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Francine Shapiro 
tarafından geliştirilen, 8 fazlı bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR'nin anahtar bileşeni, hasta mevcut 
semptomlarına neden olan anısına odaklanırken, eş zamanlı olarak uygulanan çift taraflı uyarıdır. EMDR Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu(TSSB) tedavisinde en etkin psikoterapi yöntemlerinden biridir. Günümüzde EMDR, acı 
veren yaşantılardan sonra oluşan bir dizi yakınma için kullanılmaktadır. Klinisyenler tarafından 1990'lı yılların 
başından beri depresyon hastalarının tedavisi için kullanılmıştır. Sistematik çalışmalar EMDR'nin TSSB ilişkili 
depresyonda etkisini göstermiştir. 
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HERŞEYE RAĞMEN YAŞAMAK:  
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARLA ÇALIŞMA DENEYİMİ 

 

Dr. Umut ALTUNÖZ 
 
ÖZET: Dünyanın birçok yerinde süren savaşlar ve son yıllardaki politik çatışmalara bağlı olarak mülteci ve 
sığınmacı sayıları gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devamlı olarak artmaktadır. Almanya 1970’lerin 
ortasından itibaren mülteci ve sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelmektedir. Öyle ki sadece 
2015 yılında Alman Ulusal Göç ve Sığınma Dairesine (BAMF) yapılan sığınma başvuruları 1.091.894’e ulaşmıştır. 
Diğer göçmen gruplarıyla karşılaştırıldığında özellikle yüksek intihar davranışı basta olmak üzere, ruh sağlığı 
sorunları mültecilerde daha sık gözlenmektedir. Mültecilerin ruh sağlığı sorunları yasamasında göç öncesinde, 
kendi ülkelerinde yaşadıkları örseleyici yaşantıların yanında, ev sahibi ülkede karşılaştıkları ikamet izni ile ilgili 
zorluklar, yetersiz maddi destek, çalışma izni alamama, sınır dışı edilme korkusu gibi göç sonrası etmenler de çok 
önemli rol oynamaktadır. Mülteciler ruhsal ve bedensel bir rahatsızlık geliştirme açısından yüksek risk altında 
olmalarına rağmen sağlık hizmetlerine ulaşımları diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da kısıtlıdır. Bu 
sunumda katılımcılar Almanya’daki mültecilerin ruh sağlığıyla ilgili güncel araştırma verileri ışığında 
bilgilendirilecektir. Bununla birlikte, Hannover şehrinde yer alan transkültürel psikiyatri merkezimizin öncülüğünde 
sürdürülen mülteci ruh sağlığı çalışmaları da sunumun bir parçasını oluşturacaktır. Bu çalışmalar iyi hizmet 
sunumu ilkesinden doğru yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarından, devlet temelli organizasyonlara uzanan ağ 
kurma çabalarıyla hizmet erişimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.  Ayrıca, travmatize olmuş mültecilerde 
uyguladığımız konuşma miktarı azaltılmış grup terapisi gibi yenilikçi tedavi teknikleri de katılımcılarla 
paylaşılacaktır.  
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HER ŞEYE RAĞMEN YAŞAMAK:  
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARLA ÇALIŞMA DENEYİMİ 

 

Uzm. Dr. Ersin UYGUN 
 
ÖZET: Orta Doğu’da yaşanan yeni düzen arayışları, bölge ve dünya ülkelerinin bu düzende yer alma isteg ̆i ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni politikalar, güvenlig ̆i tehlikeye giren toplumların zorunlu göçünü zorunlu 
kılmaktadır. Günümüzde buna en iyi örnek olarak Suriye gösterilebilir. 
Arap ülkelerinde görülen toplumsal olaylar bir süre sonra komşumuz olan Suriye Arap Cumhuriyeti’nde de 
başlamıştır. Reform talep eden sivil gösterilerin Mart 2011’de ülkenin geneline yayılması üzerine, yönetimde 
bulunan Baas rejimi halk hareketlerini sona erdirmek için baskı yoluna gitmiştir. Daha sonrasında muhalif unsurlar 
da silahlanmış ve Suriye’nin pek çok şehrinde rejim güçleri ile savaşmaya başlamıştır (1). Bu süreç sonucunda 
silahlı çatışmalar ülke geneline yayılmış ve Suriye bir iç savaşa sürüklenmiştir. 
Giderek şiddetlenen ve uzayan savaş ortamında Suriye’nin mevcut alt yapısı ortadan kalkmıştır (2). İnsan 
hayatını tehdit eden bir ortamda güvenlik başta olmak üzere barınma, beslenme ve sağlıg ̆a dair ihtiyaçlarını 
karşılayamayan sivil halk, daha güvenli oldug ̆unu düşündüğü komşuları Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’ın yanı sıra 
zamanla artan biçimde Türkiye’ye sıg ̆ınmaya başlamıştır (3). 
Suriye’den kaçan ve 252 kis ̧iden oluşan ilk sığınmacı kafilesi 29 Nisan 2011 tarihinde Cilvegözü sınır kapısından 
Türkiye’ye girmiştir. Türk Hükümeti, uyguladıg ̆ı “Açık Kapı Politikası” ile Türkiye’ye sıg ̆ınmak isteyen tüm 
Suriyelilerin sınırdan geçis ̧ine izin vererek geçici koruma kapsamında her türlü insani yardımı ve güvenlig ̆i 
sağlamaya başlamıştır (4). 
 
Türkiye’de bulunan kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 Mart 2016 tarihi itibariyle 2 715 789 kis ̧idir. BMMYK tarafından 
sunulan istatistiklere göre Türkiye’deki mültecilerin %12’si kamplarda, %88’i çes ̧itli şehirlerde ev sahibi toplumun 
geri kalanı ile birlikte yas ̧amaktadır. Bu verilere göre Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahiplig ̆i 
yapan ülkedir (5). 
 
Türkiye’deki kayıtlı mülteci sayısı ise 2015 yılında yaklas ̧ık 1 milyon kis ̧i artmıştır. Dig ̆er ülkelerin mülteci 
sayılarında bir azalma varken Türkiye’de tam tersi bir durumun yas ̧anması ülkemizin Avrupa’ya geçis ̧ için 
kullanılan “Transit Ülke” oldug ̆una işaret etmektedir. Nitekim uluslararası raporlar, başta Suriyeliler olmak üzere 
birçok farklı uyruktan göçmenin Avrupa’ya geçebilmek için Türkiye’ye yöneldig ̆ini bildirmektedir (5). 
Son beş yılda Avrupa ülkelerine ulas ̧mayı başararak uluslararası koruma bas ̧vurusunda bulunan toplam Suriyeli 
sayısı yaklaşık 900 bin kişidir. Bu sayı 2015 yılı için 670 bin civarındadır. Avrupa’da Suriyelileri kabul eden ülkeler 
arasında Almanya ve Sırbistan en önde gelmektedir (6). 
Ruhsal bozukluklar mültecilerin yas ̧amında geniş bir yelpazede ortaya çıkabilmektedir. Önceden var olan ruhsal 
rahatsızlıklar kriz ortamında belirginles ̧ebilir (manifestation) veya s ̧iddetlenebilir (exacerbation), göç öncesi savas ̧ 
ortamındaki şiddet ve yerinden edilme sonucunda gelis ̧ebilir veya göç sonrası yabancı bir ülkedeki yas ̧am 
koşullarından kaynaklanabilir. 
 
Mültecilerin ruh sağlığını konu alan çalıs ̧malarda tespit edilen en yaygın ruhsal sorunlar “Affektif bozukluklar” ve 
“Anksiyete bozuklukları” olarak iki ana kategoride toplanmaktadır. Bu iki gruba ait alt bas ̧lıklardan en sık bildirilen 
tanılar Majör Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozuklug ̆u dur (7,8,9). 
Suriye’den gelen kitlesel nüfus hareketi ile olus ̧an acil durumun idaresinden sorumlu olan Bas ̧bakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlıg ̆ı (AFAD), ilgili Bakanlıklar, I ̇l Valilikleri, Türk Kızılayı, Birles ̧miş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği ve diğer sivil toplum kurulus ̧ları ile koordinasyonu sag ̆layarak Suriyelilerin temel ihtiyaçlarına 
yönelik hizmetleri sürdürmektedir. Uluslararası anlaşmalar ve insani görev olarak ülkemize sığınan insanların 
yiyecek, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz.  
Bu kapsamda Türkiyede bulunan ve geçici koruma statüsündeki Suriyeli misafirlerin acil ve temel sağlık 
hizmetlerini planlamak ve sunmak durumundayız. 
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Bu gelişmeler ile paralel olarak hastanemizde (Bakırköy ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesi) geçici koruma 
statüsünde değerlendirilen hasta sayımız yavaş yavaş artmış ve bu ihtiyaç doğrultusunda sadece 
Göçmen/Mülteci/sığınmacılara yönelik  hizmet veren bir "özel dal polikliniği" açılmıştır. Poliklinik haftanın 1 tam 
günü (çarşamba günü) şeklinde aynı odada hizmet vermektedir. Başvuran hastaların büyük çoğunluğu Suriyeli 
hastalardan oluşmaktadır. Hizmet veren ruh sağlığı hekiminin akıcı şekilde Arapça konuşabilmesi ve Suriye 
kültürüne hakim olması sayesinde dil bariyeri aşılmıştır. Bu durum Suriyeli hastaların sağlık hizmeti 
başvurularında dil problemi yaşamaları nedeni ile özel dal polikliniğinin tercih edilme sebeplerinden biri olmuştur. 
Poliklinik başlangıçta genellikle hastanemizde yatışı olan hastaların takiplerinin yürütüldüğü ve polikliniğimize 
başvuran hastaların yönlendirildiği bir poliklinikken, zamanla hastalara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla 
sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurulmuş ve ASAM, IMPR ve hayata destek gibi Mülteci/sığınmacı ve 
göçmenlere hizmet veren kuruluşlardan da hastaların yönlendirildiği bir poliklinik haline gelmiştir. Son dönemde 
istanbulda açılan "Göçmen Sağlığı Merkezleri" nden de hastalar yönlendirilmeye başlanmıştır. 
 
Sunumumda, bu süreçteki yaşanan gelişmelerden, ne gibi sıkıntılar yaşandığından ve hizmet sunumunda ne gibi 
faktörlere dikkat edilmesi gerektiği gibi konulara değinerek "özel dal polikliniğindeki" deneyimler aktarılacaktır. 
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PERİNATAL DÖNEMDE BAĞIMLILIKLAR 
 

Uzm. Dr. Sevda BAĞ 
 
Maddenin kötüye kullanımı, tüm dünyada toplumları ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kadınlarda 
sigara ve alkol gibi, uyuşturucu kullanımında da artış mevcuttur. Son zamanlara kadar toplumda erkekler 
arasında madde kullanımının daha sık olduğu düşünülürken bu fark gittikçe azalmaktadır. Gebelikte madde 
kullanımı, maternal riskleri arttırmakla birlikte, fetusta fiziksel ve mental sorunlara da neden olmaktadır. Bağımlılık 
yapıcı madde alan gebelerin takipleri de diğer gebelere göre eksik kalmaktadır. 
 
Gebelerde alkol kullanımı 
Alkol kullanımı gebe kalma şansını azaltır Her ne kadar gebelikte alkol alma alışkanlığının fetusa olan etkisinin 
mekanizması tam olarak bilinmese de alkolün kendisinin veya metaboliti olan asetaldehitin fetal gelişimi etkileyen 
başlıca etkenlerden olduğu kabul edilmektedir. Gebelik sırasında alkol alınması fetusta ve yenidoğanlarda dikkat 
dağınıklığı, kilo değişikliği, davranışsal bozukluklar, gelişme geriliği, zeka geriliği, kafatası ve yüzde yapısal 
bozukluklar ve kalp anomalileri görülebilmektedir(1). 
 
Gebelerde Opiat Kullanımı 
İlk trimesterde kodein kullanımı ve konjenital kalp defektleri arasındaki ilişki vaka-kontrol çalışmalarında 
gösterilmiştir. Opioid kullanımının perinatal komplikasyonları, intrauterin gelişme geriliği, erken doğum, fetal ölüm, 
küçük baş çevresi, düşük apgar skoru, amnios sıvısında mekonyum, erken membran rüptürü ve koryoamnionit 
olarak sayılabilir. 
 
Gebelerde amfetamin kullanımı 
Gebelikte kullanımı hem anneye hem fetusa belirgin riskler getirmektedir. Ayrıca intrauterin amfetamine maruz 
kalan çocuklar incelendiğinde 14-15 yaşlarında okul başarısında yaşıtlarına göre bir yıl gerilik saptanmıştır (2). 
 
SİGARA 
Dünyada yaklaşık 250 milyon kadın sigara içmektedir. Nikotin ve karbonmonoksit Fetusun gelişimini olumsuz 
etkiler. Nikotin, vazokonstriksiyon ve uterin arter kan akımında azalma, karbonmonoksit ise fetal dokulara oksijen 
ulaşımını azaltır. Dolaşımdaki siyanid düzeyleri sigara içenlerde daha fazladır ve bu madde, bölünen hücrelere 
toksik etki gösterir. 
 
Sonuç olarak gebelik boyunca madde kullanımı sonucu anne, yeni doğan ve çocuk üzerinde bir takım zararlı 
etkiler oluşmaktadır. Yenidoğanda büyüme gelişme geriliği, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, 
yenidoğan yoksunluk sendromu çocukluk döneminde mental retardasyon yol açabilmektedir (3) 
 
Anahtar Kelimeler: perinatal, madde kullanımı, fetus 
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STRES, İNFLAMASYON VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ETKİLEŞİMİ 
 

Dr. Ömer YANARTAŞ 
 
ÖZET: Son dönemlerde giderek artan sayıda yapılan araştırmalarda bipolar afektif bozukluk, major depresif 
bozukluk, şizofreni ve otizm gibi psikiyatrik hastalıklarla inflamasyon ve merkezi sinir sistemi etkileşimine vurgu 
yapılmaktadır. İnflamasyonun psikiyatrik hastalıklar ile bağlantısını ortaya koyan araştırmalarda; sitokin 
seviyesinde değişiklikler, akut faz reaktanları, hipotalamo-hipofizer adrenal aks aktivasyonundaki değişiklikler 
suçlanmıştır. Ayrıca inflamatuar barsak hastalıkları, romatoid artrit, diyabetes mellitus gibi kronik inflamasyon ve 
immünolojik değişikliklerle ilişkili genel tıbbi duruma bağlı hastalıkların major depresif bozukluk ve bipolar afektif 
bozukluk için risk faktörlerinden biri olduğu gösterilmiştir. Ayrıca periferal immun sistem modulatörlerinin de hem 
preklinik hem de klinik çalışmalarda psikiyatrik belirtileri tetiklediği gösterilmiştir. Sinir sistemi kapsamında 
inflamasyon terimi olarak nöroinflamasyon kavramı birçok psikiyatrik hastalıkta kullanılmıştır ve bu kavram tipik 
olarak mikroglia aktivasyonu ile ilişkili bulunmuştur.  
 
Mikroglia hücreleri merkezi sinir sisteminde bulunan doku hasarı veya beyin enfeksiyonlarında ilk aktive olan 
hücrelerdir. Bu hücreler için; patojeni tanıma, fagositoz, antijen sunumu, sinaps remodeling gibi birçok fonksiyon 
tanımlanmıştır. Aktif durumda olmayan mikroglia patolojik olmayan durumlarda etrafını sürekli kontrol eder ve 
çevresel değişikliklere yanıt olarak yapısal veya fonksiyonel değişiklik yaşarlar. Mikroglialar hasarlı hücreler 
tarafından salınan S100 molekülü, histon molekülü veya P2X7 pürinerjik reseptörü gibi reseptörler tarafından 
aktive edilir. Mikroglia aktivasyonu M1 ve M2 olmak üzere 2 farklı yoldan aktivasyon gösterir. M1 aktivasyonu IL-
1, TNF-alfa gibi proinflamatuar moleküllerin salınımı, M2 aktivasyonu da; IL-10, IGF-1 gibi antiinflamatuar 
moleküllerin salınımından sorumludur. Hasarın büyüklüğü ve doğası ile beraber birçok faktör farklı mikroglia 
türlerinin gelişimine ve mikrogliaların aktive olmasına neden olur. Mikrogliaların tanımlanması inflamatuar sürecin 
bir belirteci olmasına ragmen inflamatuar sürecin anlaşılmasına katkı sağlamaz. Bu yüzden sadece mikrogliaların 
fenotipini belirleyerek onun hücresel toksisite veya nöron korumadaki rolünü tanımlayabiliriz.  
 
Geçtiğimiz dönemlerde birçok çalışmada mikroglia hücre sayısı ve/veya şeklindeki değişiklikler psikiyatrik 
bozukluklarda görülebilen bilişsel ve davranışsal değişikliklerle ilişkilendirilmiştir. Mikroglia aktivasyonu beyin 
patolojisinin tipik bir göstergesi olmasına ragmen, farklı psikiyatrik bozukluklarda hangi düzeyde faydalı veya 
zararlı olduğu net değildir. Mikroglia hücrelerinin sitotoksik veya nöron koruma yolağında aktive edildiği 
düşünüldüğünde mikroglia aktivasyonunun karakteristiği özgün durumlarda göz önüne alınmalıdır.  
 
Mikroglia hücrelerinin aktivasyonunun etkisi major depresif bozukluk ve stress, bipolar afaktif bozukluk, şizofreni 
ve otizm gibi psikiyatrik hastalıklarda hem preklinik hem de klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Fakat mikroglia işlev 
bozukluğundaki patolojik mekanizma tam olarak aydınlatılamamıştır. Ayrıca mikroglia aktivasyonunun psikiyatrik 
bozuklukların ortaya çıkmasında bir etken mi yoksa nöroinflamatuar sürecin bir sonucunda mı ortaya çıktığı net 
değildir. Ayrıca netleştirilmesi gereken bir diğer durum ise farklı psikiyatrik hastalıklarda M1 veya M2 alt 
tiplerinden hangisinin aktive olduğu konusudur. Gelecek çalışmalar periferik inflamatuar belirteçler ile mikroglial 
aktivasyon ve psikiyatrik bozukluklar arasındaki anahtar faktörleri ortaya koymalıdır.  
 
Bu sunumumuzda psikiyatrik hastalıklar, inflamasyon ve stres arasındaki etkileşimi ve psikiyatri pratiğine etkileri 
bakımından klinisyenleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 
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DEPRESYONDA İNFLAMASYONUN ROLÜ: BİR İNFLAMATUVAR HASTALIK MI? 
 

Uzm. Dr. Emel KURT 
 
ÖZET: Major depresyonun etyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da, son yıllarda çok sayıda çalışma 
inflamasyon ve depresyon arasındaki ilişkiye dikkat çekmeye başlamıştır. Bundan bir süre öncesine kadar 
depresyonda bağışıklık sisteminin zayıfladığı varsayılıyordu. Artık bunun yanında inflamatuvar aktivasyona da yol 
açtığı söylenebilmektedir. Depresyonda plazma sitokinlerinde artış gösterilmiştir. Bunlar özellikle IL-1β, IL-2, IL-6, 
TNF-α ve INF-γ’dur (1). Bunun dışında depresyon ile inflamatuvar süreçlerin ilişkisini destekleyen çok çeşitli 
bulgular vardır. Romatoit artrit, otoimmun hastalıklar, kanser, enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar 
gibi inflamasyonun ön planda olduğu hastalıklarda depresyonun sık görülmesi,  benzer şekilde interferon-α gibi 
sitokinlerle tedavi edilenlerde depresyon gelişme riskinin yükselmesi buna örnek olarak verilebilir (2). 
Depresyonda inflamatuvar kaskatın nasıl işlediği de gösterilmeye çalışılmıştır. Oksidatif ve nitrozatif stres yolu, 
antioksidanlar, tirptofan katabolizması,   ω3 poliansature yağ asitleri, yapısal beyin değişiklikleri depresyonda 
inflamasyon sürecinin nasıl işlediğini göstermek amacı ile araştırılmıştır. Hipoteze göre stres ile CRH salınımının 
artması, katekolamin salınımının artması, makrofaj aktivasyonu ve proinflamatuvar sitokinlerin üretiminde artış, 
sonrasında monoamin metabolizmasında değişiklikler, eksitotoksisitenin artması nörotofik faktörlerin üretimin 
azalması ve sonuç olarak depresif bozukluğun ortaya çıkması şeklinde açıklanmaktadır (3). Depresyonda 
inflamatuvar süreçlerin ortaya konulması ile de tedavide nonsteroid antiinflamatuvarların yeri araştırılmıştır (4). 
Antisitokin tedavilerin antidepresan etkilerini inceleyen bir metaanalizde adalimumab, etanercept, infliximab ve 
tokilizumabın anlamlı şekilde depresyon belirtilerini düzelttiği görülmüştür (5). Psöriazisi olan hastalarda 
etanercept tedavisi ile Beck Depresyon Ölçeğinde %50 azalma olduğu belirlenmiş ve bu iyileşmenin psöriazisin 
düzelmesinden bağımsız olduğu vurgulanmıştır (6). Pramipeksolün de antiinflamatuvar etkisi ile antidepresan 
etkisi araştırılmıştır (7). Antidepresanlar da tedavi öncesi yüksek olan serum proinflamatuvar sitokin düzeylerini 
(IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α ve INF-γ) azaltarak normale döndürürler. Ayrıca son yıllarda balık yağı kullanımı, 
probiyotik kullanımı ile oluşan antidepresan etkiler immun sistem ile bagıntısı açısından ele alınarak 
araştırılmaktadır (8,9). Nükleer Faktör -2 (Nucleer factor-like2) (Nrf2) depresyondaki inflamasyon 
patofizyolojisinde anahtar rol oynamaktadır. Nrf2’yi aktive eden TBE-31 [(±)-(4bS,8aR,10aS)-10a-ethynyl-4b,8,8-
trimethyl-3,7-dioxo-3,4b,7,8,8a,9,10,10a-octahydrophenanthrene-2,6-dicarbonitrile]  ve MCE-1 [(±)-3-ethynyl-3-
methyl-6-oxocyclohexa-1,4-dienecarbonitrile] inflamasyon bağımlı olan depresyonda etkili olduğu gösterilmiştir 
(10) Medikal tedavilerin yanında psikoterapilerin de depresyondaki inflamasyon sürecine etkisi araştırılmıştır. 
İnflamasyon bağımlı depresyonda tirptofan ve fenilalanin metabolizması araştırılan inflamatuar yolaklardandır 
(11). İnflamatuar sürecin nasıl aktive olduğu henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte psikosoyal stresin bunu 
tetiklediği bilinmektedir. Sonuç olarak; tüm bu veriler depresyon ile inflamatuvar maddelerin ve yolakların ilişkili 
olduğunu, gelecekteki tedavilere ışık tutacağını söyleyebiliriz. 
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PSİKOPATOLOJİDEN TEDAVİYE ŞİZOFRENİDE İNFLAMASYONUN ROLÜ 
 

Uzm. Dr. Serhat ERGÜN 
 
ÖZET: Şizofreni, heterojen semptomatolojisi olan (halüsinasyonlar, sanrılar, negatif semptomlar, bilişsel 
işlevlerde bozulma gibi) kronik ruhsal bir rahatsızlıktır [1]. Araştırmalarda toplumdaki yaygınlığı yaklaşık %1 
olarak bulunmaktadır.  
 
Şizofreninin etyopatogenezinde genetik etkenler, çevresel etkenler ve nörokimyasal etmenler yer almaktadır. 
Bunun yanında değişen immun sistem fonksiyonlarının şizofrenide önemli bir rol oynayabileceği literatürde uzun 
zamandır tartışılmaktadır [2]. Şizofrenide immun sistemdeki değişikler birçok çalışmada inflamatuar süreçlerdeki 
aktivasyonla açıklanmaktadır [1, 3]. İnsan ve hayvan çalışmaları ile prenatal dönemde enfeksiyon varlığının ya da 
immun aktivasyonun gelişmesinin postnatal immun fonksiyonlara etkisi olan en önemli çevresel faktörlerden bir 
tanesi olduğu gösterilmiştir. Epidemiyolojik araştırmaların birçoğunda influenza epidemileri sırasında var olan 
gebeliklerden doğan kişilerde şizofreni riskinin arttığı bildirilmiştir. Çalışmaların çoğunun retrospektif olması, 
influenza maruziyetinin kanıtlarının eksik olması bu çalışmaların eleştiriler almasına neden olmuştur. Geniş 
epidemiyolojik çalışmalarda, şizofreninin kış sonu, ilkbahar başında doğan kişilerde daha sık görüldüğü 
bildirilmiştir. Bu veri, gebelik sırasında enfeksiyon maruziyetinin şizofreni riskini arttırdığı yönündeki görüşü 
desteklemektedir.  
 
Bazı çalışmalarda, enfeksiyon varlığı ya da immun aktivasyonun gelişmesinin immun sistemin fonksiyonel 
gelişimini etkilemesinin yanı sıra santral sinir sistemi gelişimini etkilediği ve çeşitli mekanizmalarla (mikroglia ve 
astrosit aşırı aktivasyonu ve anormal fonksiyonları, nöroendokrin geri bildirim inhibisyonunun bozulması gibi) ileri 
dönemde şizofreni ve ilişkili psikotik bozuklukların gelişimini arttırdığı gösterilmiştir [4, 5]. Bununla birlikte son 
dönemde şizofrenide hastalığa yatkınlığı arttıran genetik varyantları tanımlayabilmek için geniş popülasyonlu 
genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) başlatılmıştır. Bu geniş, çok sayıda kohort çalışmaları ile 
hastalığa yatkınlığı arttırdığı gösterilen genetik varyantların 6. kromozomda (6p22) majör histokompatibilite 
kompleksi (MHC) içinde olduğu tutarlı bir şekilde gösterilmiştir. İnsanlarda MHC bölgesi 140 gen içerir ve bu 
genlerin birçoğunun immun sistem içinde ve inflamasyonda görevi olduğu bilinmektedir. Başka birçok çalışma ile 
de şizofrenide immun sistemle ilişkili genlerdeki varyantların önemli olduğu desteklenmiştir [4].  
 
Şizofreni hastaları ile yapılan çalışmalarda periferik inflamatuar yanıtın artışı birçok proinflamatuar sitokinin artışı 
ile gösterilmiştir. Bunun yanında artmış pro-inflamatuar aktiviteyle birlikte TGF-β (transforming growth faktör 
beta), IL-10 (interlökin-10)  artışı gibi periferik anti-inflamatuar yanıtta da artış gözlemlenmiştir [6]. Genetik 
etkenler, çevresel faktörler ve immun sistem değişiklikleri ile etkilenmiş olan mikroglia ve astrositler, artan 
aktiviteleri ile salgıladıkları inflamatuar sitokinlerle santral triptofan metabolizmasında kinolinik asit(QUIN), 3-
hidroksikinürenin (3-OHKY), kinürenik asit (KYNA) yapımında artış gibi değişikliklere yol açarlar. Bu değişikliklerin 
şizofreni etyopatogenezinde ve semptomatolojisinde yeri olduğu iddia edilmektedir [4]. Bununla birlikte tedavi 
araştırmalarında anti-inflamatuar ilaçların kullanılması dikkat çekmiştir. Siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibisyonu 
yapan ilaçların KYNA’yı azalttığı bilgisi ve artmış inflamatuar süreci azaltmanın yararlı olabileceği hipoteziyle 
birlikte yapılan şizofrenide antipsikotiklere anti-inflamatuar ilaç ekleme çalışmalarında anti-inflamatuar ilaçların 
faydalı etkileri olduğu gözlemlenmiştir [7]. 
 
Anahtar Kelimeler: şizofreni, inflamasyon, nöroinflamasyon,  
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EKT UYGULAMASI VE CERRAHİ GİRİŞİMLERDE PSİKOTROP  
İLAÇ KULLANMA İLKELERİ 

 

Demet GÜLPEK 
 
ÖZET: Elektrokonvülzif tedavi (EKT) birçok ruhsal bozukluğun sağaltımında etkinliği kanıtlanmış, endikasyonları, 
kontrendikasyonları ve yan etkileri iyi tanımlanmış, tekniği ve güvenilirliği uygulama biçimlerindeki gelişmelere 
paralel olarak daha da artmış etkin bir tedavi yöntemidir. 1960’lardan önce EKT, anestezisiz ve kas gevşemesi 
yapılmadan uygulanmaktaydı. Ancak bu şekilde yapılan uygulamalar neticesinde meydana gelen 
komplikasyonlar, EKT’nin anestezi altında yapılma gerekliliğini doğurmuştur. 
 
EKT anestezisinde kullanılan anestezik maddeler arasında metoheksital, tiyopental, etomidat, propofol ve son 
dönemlerde de ketamin sayılmaktadır. EKT için kullanılan bir anestezik maddenin ideal olabilmesi için hızlı etki 
göstermesi, etki süresinin kısa olması, yan etkilerinin az olması, hızlı derlenme sağlaması, nöbet süresini ve 
amplitidünü etkilememesinin yanı sıra hemodinamik stabiliteyi de bozmaması gerekmektedir. 
 
KAYNAKLAR:  
Avramov MN, Husain MM, White PF. The comparative effects of methohexital, propofol, and etomidate for 
electroconvulsive therapy. Anesth Analg 1995; 81: 596-602. 
Folk JW, Kellner CH, Beale MD, Conroy JM, Educ TA. Anesthesia for electroconvulsive therapy: a review. J ECT 
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CERRAHİ GİRİŞİMLERDEN ÖNCE PSİKOTROP İLAÇLARIN AZALTILMA VE 
KESİLME İLKELERİ 

 

Uzm. Dr. Dursun Hakan DELİBAŞ 
 
ÖZET: Psikiyatrik ilaç kullanan kişilerin herhangi bir tıbbi durum nedeni ile cerrahi operasyonları öncesinde 
psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu aşamada psikotrop ilaçların kesilip 
kesilmeyeceğine karar verilmesi de karmaşık bir konudur.  
 
Ameliyat öncesi psikotropik bir ilacın devam edilmesine karar vermek anestetik ajanlarla etkileşimler, 
hemodinamik etkileşim (örn. Hipotansiyon veya hiper gerginlik) ve postoperatif komplikasyonlar (örn. Aşırı 
sedasyon, ileus) gibi risklere neden olabilir.  Psikotrop ilacın bırakılması ise terapötik etkinin kaybedilmesi, 
psikiyatrik rahatsızlığın tekrarlamasına ve / veya geri çekilme sendromunun gelişmesine neden olabilir.  
 
Genel olarak uzmanlar; cerrahiden önce psikotropik bir ilacın kesilip kesilmeyeceği kararı verilirken,  cerrahinin 
kapsamı, hastanın durumu (tanı, komorbiditeleri, remisyon durumu, atakları gibi), anestetik ajanların seçimi, 
ameliyat öncesi süre (ilacın çekilme belirtilerini ve nüksü göz önüne almak için) gibi durumlara dikkat ederek 
bireyselleştirilmesi gerektiğini önermişlerdir.  
 
Kursun bu oturumunda, psikotrop kullanan ve cerrahi öncesi değerlendirilmesi istenen olgularda, dikkat edilmesi 
gerekenler, kesilmesi veya devam edilmesi potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumlar ve bu klinik tablolarda 
neler yapılması gerektiğine dair önerilerin anlatılması planlanmıştır.  
   
Anahtar Kelimeler: psikotrop, ilaç etkileşimi, anestezi, cerrahi, konsültasyon 
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İNSAN KAYNAKLI KİTLESEL TRAVMALAR SONRASI RUHSAL AÇIDAN TARAMA, 
DEĞERLENDİRME VE İLK MÜDAHALE REHBERİ KURSU 

 

Prof. Dr. Şahika YÜKSEL 
Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ 
Yrd. Doç. Dr. Neşe DİREK 
Uzm. Dr. Zerrin OĞLAGU 
 
ÖZET: Bombalamalar ve kitlesel silahlı katliamlar gibi insan eliyle gerçekleştirilen kitlesel travma ve afetler 
sonrasında ortaya çıkan ruhsal belirtiler, takip eden dönemde ortaya çıkan ruhsal hastalıklar diğer afetlerden bazı 
farklılıklar içerebilir. Afet ve kitlesel travmaların yönetimi için kullanılan yapılanma şemaları, travma yaşayan 
kişileri değerlendirme ve tedavi kılavuzlarına eklenmesi gereken özel maddeler olabilir. Akut ve kronik dönemde 
ruhsal hastalık geliştirme oranı insan eliyle gerçekleşen kitlesel travmalarda çok daha yüksektir.  
Bu kursta insan kaynaklı kitlesel travmalar sonrası; 
İlk günlerde ruhsal değerlendirme 
Sık rastlanan ruhsal belirtiler  
Risk gruplarını belirleme ve tarama 
Psikososyal hizmet sunumunun organizasyonu 
Psikolojik ilk yardım ilkeleri 
İkincil travmatizasyon ele alınacaktır. 
Olgu tartışmaları üzerinden ilk müdahale rehberi eşliğinde etkileşimli öğrenim yöntemleri kullanılarak 
gerçekleştirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Trauma, Crisis Intervention, Acute Stress Disorder, Grief 
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BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE ZOR OLGULAR VE 
PSİKOTERAPİLERİN KULLANIMI 

 

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ 
 
ÖZET: Bipolar bozukluğun tedavisi uzun zamanlardır baskın bir şekilde ilaç tedavisine dayanmaktadır. Ancak son 
15 yılda özellikle bu alandaki psikoterapötik girişimlerle ilgili yayınların ilaç tedavisiyle ilgili yayınlardan daha fazla 
olmaya başladığını görmekteyiz. Bu artan ilgide bipolar bozuklukta ilaç tedavilerinin mani, depresyon ve 
proflakside etkinlik ve etkililikleriyle ilgili çelişkili verilerin bulunmasının ve yan etki ve ilaç uyumsuzluğunun etkisi 
bulunmaktadır. Mevcut veriler ilaç tedavisine benzer şekilde bipolar bozukluğun psikoterapisinde daha fazla 
araştıma ve gelişimlere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. Bipolar bozukluğa psikoterapik girişimler özellikle 
aile odaklı terapi, grup veya bireysel psikoeğitim, kişilerarası sosyal ritim terapisi ve bilişsel davranışçı terapi 
üzerinde durmaktadır. Bu girişimler içinde şu anda en kanıta dayalı olanı bilişsel davranışçı terapidir.  
 
Bipolar bozukluğun psikoterapisi özellikle akut faz haricindeki dönemlere odaklanmaktadır. Mevcut literatür ilaç 
tedavisiyle birlikte psikoterapinin uygulanması yönündedir. Ancak yine de birçok bipolar bozukluk hastası, ağır bir 
ruhsal bozukluğu olmasının, muhtemelen ömür boyu ilaç kullanması gerekmesinin, damgalanmanın, benlik 
saygısında düşmenin, tekrar ve duygu durum dalgalanmalarının, kişiler arası, finansal, kariyer ve ilişki 
zorluklarının, aile kurma ve sürdürme konusundaki zorlukların ve gebe kalma gibi birçok zorluğun üstesinden 
gelmede psikoterapi etkili olabilmektedir. Çalışmalar bipolar bozukluğu olan bireyler prodrom belirtileri tespit 
edebilmekte olduğunu ortaya koymuştur. Eşik altı belirtiler ve prodromal belirtilerin fark edilmesi psikoterapilerin 
önemle üzerinde durduğu bir alan olmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, terapi, kognitif, davranışçı 
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ASKERİ PERSONEL MUAYENELERİ, MUAYENE ESASLARI; OLGU ÖRNEKLERİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah BOLU 
 
ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (SYY) ve TSK Sağlık Muayenesi Yönergesi 
çerçevesinde askeri personelin alım ve periyodik muayeneleri yapılmaktadır.  
 
Resmi gazetenin 12 Kasım 2015 tarih ve 29530 sayısında güncel hali yayınlanmış olan TSK SYY’ne göre 
psikiyatrik arızalar dört madde (15, 16, 17, 18) altında toplanmıştır.  
 
Her ne kadar TSK SYY’nin hastalık ve arızalar listesinde psikiyatrik tablolar belirgin bir biçimde ortaya konmuş 
olsa da bazı tanılar ile işlemler yapılırken tartışmalı olan yönlerin olduğu ve bu konularda fikir birliğinin oluşması 
gerektiği değerlendirilmiştir.  
 
Adli nitelik taşıyan olguların TSK SYY çerçevesinde askerliğe elverişlilik durumu değerlendirilirken dikkat edilmesi 
gerekli olan hususlar belirtilecektir.  
 
Askerlik hizmetini yapan er/erbaşın Rehberlik Danışmanlık Merkezleri (RDM) tarafından yapılan takipleri 
değerlendirilirken psikiyatri uzmanını ilgilendirilen yönleri açığa kavuşturulacak, görev ve sorumlulukların 
netleşmesi sağlanacaktır.  
 
Askeri personel alımlarında ve periyodik muayenelerde aranan sağlık muayene koşulları hakkındaki bilgi ve 
beceriler paylaşılacak. Kurs sırasında katılımcıların pratik uygulamalar sırasında karşılaşmış oldukları sorunların 
tartışılmasına imkan sağlanacak, bu konudaki tecrübelerle çözüme katkı sağlanmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Türk silahlı kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliği 
 
KAYNAKLAR: 
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TSK SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ’NİN İÇERİĞİ 
 

Dr. Mehmet Sinan AYDIN 
 
ÖZET: Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devri sonrası önceleri sadece askeri hastanelerde yapılan askeri 
personelin sağlık işlemleri, artık sağlık kurulu bulunan tüm hastanelerde yapılmaya başlanmıştır. Bu, uygulama 
alanında yönetmeliğin içeriği ve pratikteki karşılığı konusunu özellikle psikiyatri alanında neyi nasıl yapacağı 
konusunda yeterli tecrübeye sahip olmayan geniş bir kitle yaratmıştır. Bu kurs ile bu konuda yeterli tecrübesi 
bulunmayan psikiyatristlerin yönetmeliği öğrenmesi, beceri geliştirmesi amaçlanmıştır. 
 
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği(TSK SYY)nin içeriğine bakıldığında iki boyutlu bir yaklaşım görülür: maddeler 
ve fıkralar. 15. madde bipolar ve psikotik spektrum bozukluklarını ve psikotik ataklarla seyreden kişilik 
bozukluklarını; 16. madde nevrotik spektrum bozuklukları ve konuşma bozukluğunu; 17. madde uyum bozukluğu, 
madde kullanım bozukluğu, mental retardasyon, cinsel kimlik ve davranış bozukluklarını ve 15. madde kapsamı 
dışındaki kişilik bozukluklarını; 18. madde yaygın gelişimsel bozukluk, tik bozukluğu, uyku bozuklukları, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve tıbbi nedenlere bağlı kişilik değişiklikleri ve ruhsal bozuklukları kapsar. A 
fıkrası düzelme haliyle beraber gelecekteki riski, B fıkrası genel olarak savaşta askerlik yapabilip barışta 
yapamama durumunu C fıkrası tedavi ve nekahet halini D fıkrası ise hangi rütbe veya sınıf olursa olsun 
tamamiyle askerliğe elverişsizliği tanımlar.  
 
Anahtar Kelimeler: asker, sağlık yeteneği, savaş 
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BAĞIMLILIKTA PSİKOSOSYAL MÜDAHELELER 
 

Doç. Dr. Demet Güleç ÖYEKÇİN 
 
Bağımlılık Tanısı  
Bağımlılık biyolojik, psikolojik ve sosyal yanları ile kişinin tüm yaşamını etkileyen bir psikiyatrik bozukluktur. Alkol 
ve madde bağımlılık tanı ölçütleri DSM-IV’te ve ICD-10’da temelde kompulsif madde alma için yoğun istek 
duymak dışında benzerdir. DSM-5 te kötüye kullanım ve bağımlılık tanı ölçütleri birleştirerek “madde kullanım 
bozuklukları” olarak adlandırılmıştır. Maddeye aşerme, tolerans gelişimi ve yoksunluk belirtilerinin tanı koymada 
önemli ölçütlerdendir. Bağımlı alkol/maddeyi bırakmak ya da kullanımı denetlemede zorlanabilir. Alkol/madde 
bulmak, kullanmak ve etkilerinden kurtulmak için zaman harcarken; işte, okulda ya da evde sorumluluklarını 
aksatma olabilmektedir. Bu kursta bağımlı hastayla ilk görüşme ve tanı koyma yöntemleri örnek olgu üzerinden 
uygulamalı olarak anlatılacaktır.  
 
Bağımlılıkta Aile Tedavileri 
Bağımlılık tedavisinde ailenin ele alınması son derece önemlidir. Bağımlılığın etiyopatogenezinde genetik ve 
çevresel etkenlerin rolü oldukça iyi bilinmektedir. Aile dinamikleri hastalığın gelişiminde ve sürmesinde etkilidir. 
Bilimsel yazında bu konuda birçok tedavi modelinden söz edilir. Çift terapisi, grup terapisi, eşzamanlı aile-hasta 
terapisi, kardeş terapisi, muti-family terapi, sosyal ağ terapisi olarak bağımlılıkta aile terapileri çeşitli yöntemleri 
içermektedir. Bağımlılık tanısı olan kişiler çoğunlukla aileleri ile çok yakın temas içindedirler. Birçoğu ya aileleriyle 
birlikte yaşamakta ya da sık sık görüşmektedir. Bağımlık tanısı olan kişilerin ailelerinde belirli ortak özellikler 
bulunmaktadır. Ailelerin birçoğunda ilaç kötüye kullanımı, alkol ya da kumar gibi davranışsal bağımlılıklara daha 
sık rastlanır. Ailede çatışmalı ilişkiler yaygındır. Simbiyotik ilişki belirgindir. Aile öyküsünde beklenmedik, erken ve 
zamansız kayıp yaşantıları sıktır. Bağımlılıkta Aile tedavisinin belirli amaçları vardır. Sorunun tanımlanması, 
maddesiz bir yaşamın çerçevesinin oluşturulması, aile içi krizlerin çözülmesi ve stabilizasyon, ailenin iyileşmesi 
ve yeniden düzenlenmesi tedavi aşamalarını oluşturur. Aile tedavisinin uygulandığı kişilerde relaps oranlarının 
daha düşük olduğu ve işlevselliğin hasta ve ailesi için daha yüksek olduğu görülmektedir. Bağımlılık tedavisinde 
ailenin tedavi içinde yer alması gerekli ve yararlıdır. 
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BAĞIMLILIKTA PSİKOSOYAL MÜDAHALELER 
MOTİVASYONEL GÖRÜŞME VE RELAPS ÖNLEME 

 

Ebru ALDEMİR 
 
ÖZET: Motivasyonel görüşme tekniği madde kullanım bozukluğu tedavi birimlerinde yaygın olarak kullanılan bir 
psikososyal yaklaşım türüdür. Danışan odaklı bu görüşmelerde davranış değişimi için bireyin otonomisi 
desteklenir,  içsel motivasyonu keşfedilerek kuvvetlendirilir. Değişim konusunda ambivalan olan kişilerde bu 
ambivalansın çözülmesi ve bireyin değişime yönlenmesine yardım edilir.  
 
Relaps önleme, danışanın problemli madde kullanımına tekrar başlamaktan kaçınmasını ve madde kullanımını 
içermeyen aktivitelere dahil olarak sağlıklı bir kendilik geliştirmesini sağlama sürecidir. Relaps önlemeyi kapsayan 
psikolojik girişimlerde amaç, uzun süreli ayıklığı sağlamak ve relaps ortaya çıksa bile relapsın şiddetini 
azaltmaktır. Relaps, değişim sürecinin doğal bir parçasıdır. Laps ve relapslar, danışanların davranışlarını 
anlamalarını ve yüksek riskli durumlarla mücadele etmek için yeni beceriler geliştirmelerini sağlayan bir fırsat 
olarak değerlendirilmelidir. 
 
Bu kursta motivasyonel görüşmelerin temel ilkeleri anlatılarak; ambivalansı çözme, dirençle yuvarlanma, değişim 
konuşması ortaya çıkarma tekniklerinden bahsedilecek, madde kullanım bozukluklarındaki relaps kavramı ele 
alınarak, relapsa neden olan etkenler ve relaps önleme girişimleri üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: madde kullanım bozuklukları, motivasyonel görüşme, relaps önleme 
 
KAYNAKLAR: 
Miller WR, Moyers TB (2006) Eight Stages in Learning Motivational Interviewing, Journal of Teaching in the 
Addictions, 5:1, 3-17 
Miller WR & Rollnick S (2002) Motivational interviewing: Preparing people for change (2nd ed.). New York, NY: 
Guilford Press. 
Shand F, Gates J, Fawcett J, Mattick R (2003) The treatment of alcohol problems: A review of the evidence. 
Commonwealth Department of Health and Aging. Canberra: Commonwealth of Australia. 
Ögel K (2010) Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları, 
İstanbul. 
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TRAVMATİK STRES VE TERAPOTİK YAKLAŞIM İLKELERİ 
 

Prof. Dr. Tamer AKER 
Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ 
Doç. Dr. Ejder Akgün YILDIRIM 

 
ÖZET: Travmatik stres ve ilişkili ruhsal hastalıkların tedavisinde psikoterapötik yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Son 
10 yılda yayınlanan tüm tedavi algoritmalarında psikolojik tedaviler öne geçmiştir.  Bu kursta bilişsel davranışçı 
terapi ve destekleyici terapi yöntemleriyle travma ile ilişkili ruhsal hastalıklara temel yaklaşım ilkeleri ele 
alınacaktır. 
 
Travmatik strese psikoterapötik yaklaşımlar klasik terapi ortamından bir çok farklılık içerebilir. Mekanın 
düzenlenmesinden, terapistin konumuna, seans sıklığı ve süresinden ücretlendirmeye kadar bir dizi yapısal 
farklılık içerir. 
 
Hermann’ın üç aşamalı travma tedavisinin ilkeleri ruhsal travmada kullanılan pek çok modelde de yer almaktadır. 
Güvenliğin sağlanması, hatırlama ve yas, yeniden bağ kurma olarak özetlenebilecek üç aşamalı model kursta 
kısaca tanıtılacaktır.  
 
Travmatik stres tedavisinde bilişsel davranışçı terapiler son 10 yıldır öne çıkmaktadır. Bu kursta travmatik stresin 
bilişsel açıdan nasıl ele alındığı tartışılarak, prolonged exposure ve cognitive processing yöntemleri tanıtılacaktır. 
Bu kursta olgu örnekleri üzerinden etkileşimli öğrenme yöntemleri kullanılarak travmatik streste kullanılan bazı 
terapi türleri tanıtılacak ve genel terapötik ilkelerden söz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Trauma intervention, supportive psychotherapy, prolonged exposure, cognitive processing 
therapy  
 
KAYNAKLAR: 
1. ansdors IF (2008) Psychological interventions following terrorist attack.  Br Med Bull  88 (1): 7-22. 
2. NICE Post traumatic stress disorder overview (2016) https://pathways.nice.org.uk/pathways/post-traumatic-
stress-disorder 
3. Hermann J. Travma ve İyileşme (1997, çev. Tamer Tosun-2007) Literatür Yayınları, İstanbul. 
4. Yehuda R. (2002) Treating Trauma Survivors with PTSD, APA, Washington. 
5. Seeley KM. (2008 ) Therapy after terror. Cambridge Press, New York. 
6. Schnyder U, Cloitre M. (2015) Evidence based treatments for trauma related psychological disorders. Springer, 
Switzerland. 
7. Gautier A, Scalmati AS (2010) Bearing Witness. Karnac Books, London. 
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ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ 
 

Doç. Dr. Nurhan FISTIKCI 
Uzm. Dr. Eren YILDIZHAN 
 
ÖZET: Şizofreni rahatsızlığının terapiden fayda görmeyen bir durum olduğu fikri artık çok gerilerde kalmıştır. 
Birçok gelişmiş ülke bilişsel davranışçı terapiyi (BDT) Şizofreni hastalarına mutlaka uygulanması gereken bir 
uygulama olarak görmektedir. Ülkemizde de durum yavaş yavaş değişmektedir.  
 
Şizofreni ’de BDT’nin temel basamakları hastayı tedaviye katmak ve iyi ilişki kurmak, normalizasyon, profesyonel 
çerçevede dostça bir yaklaşım ve sonrasında stres duyarlılık modeli çerçevesinde kişiyle sorunlarının BDT 
teknikleriyle ele alınması olarak özetlenebilir. Bu kurs çalışmasında Şizofrenide BDT yaklaşımı anlatılacak ve 
güncel meta analiz düzeyindeki veriler eşliğinde BDT’nin eksiklikleri ve yapılması gerekenler tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: bilişsel davranışçı terapi, şizofreni 
 
KAYNAKLAR:  
Sungur M.Z. , Yalnız Ö. Şizofreni Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar. Klinik Psikiyatri 1999;2:160-166 
Kingdon D. G.,  Turkington D. Cognitive-behavioral therapy of schizophrenia. Guilford Press, 1994. 
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TRAVMA ÇALIŞMASINDAN ÖNCE STABİLİZASYON NASIL YAPILIR? 
 

Doç. Dr. Önder KAVAKCI 
Uzm. Psikolog Zeynep ZAT 
 
ÖZET: Travma tedavisinin üç aşaması tanımlanmıştır. Bunlar, stabilizasyon, travmanın işlenmesi ve 
rehabilitasyon. Travma çalışmasından önce hastanın stabilizasyonu kritik öneme sahiptir. Travmanın işlenmesi ve 
günlük yaşamı sırasında hastanın kendi kendisini yatıştıramaması, yeniden travmatize olmasına, tedaviyi 
bırakmasına ve psikopatolojinin sürmesine neden olur. Yeterince hazırlanmamış hastalar travmatik materyalle 
karşılaşmak istemez, direnç gösterirler. Bu kursta travma çalışmasından önce yapılması önerilen çeşitli 
stabilizasyon tekniklerinden örnekler uygulamalı olarak gösterilecektir. Sunulacak yöntemlerin başlıcaları, güvenli 
yer, nefes, relaksasyon egzersizleri, kaynak geliştirme, çapalama, ışık egzersizi, otojenik eğitim olarak 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: travma sonrası stres bozukluğu, terapi, stabilizasyon 
 
KAYNAKLAR: 
Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Basic prenciples, protocols and procedures, 
second edition, Guilford Press, 2001.  
Trauma Practice, Tools for Stabilzation and Recovery, Hogrefe Publishing 20015 
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CEZA SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ 
 

Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ 
 
ÖZET: Kişinin suç esnasında yaptığı eylemde kusurlu olabilmesi için eylemin haksızlığını anlayabilmesi ve buna 
göre davranabilme yeteneğinde bulunması gerekmektedir. Anlama ve isteme yeteneği (isnat kabiliyeti) TCK’da 
“fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği” olarak ifade edilmiştir. 
 
Algılama yeteneği (anlama kabiliyeti): Doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırabilmedir. Kişinin yaptığı eylemin 
toplum içindeki değerini bilmesi ve toplu yaşam şartları içerisinde olumsuz karşılandığını bilebilmesidir. 
 
Davranışlarını yönlendirme yeteneği (isteme kabiliyeti, olumsuz dürtüyü durdurabilme yetisi): Kişinin iradesine 
uygun hareket edebilme ve gerektiğinde iradesinin isteklerini engelleyebilme yeteneğine sahip olma halidir. Bir 
başka deyişle hareketlerini özerk olarak tayin edebilmesidir. 
 
Bunlardan birisinin önemli ölçüde azalması ceza sorumluluğunu kaldırırken (TCK 32/1), (önemli olmayan 
derecede) azalması azaltılmış ceza sorumluluğuna (TCK 32/2) yol açar. 
 
Psikiyatrinin ceza hukukuna yardımcı olduğu nokta, suçun manevi öğesinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
saptanması aşamasındadır. Çünkü bir kişinin yaptığı suç olan eylemden (ya da eylemsizlikten) sorumlu tutulması 
için,  
1. Suçu bilerek işlemiş olmalı,  
2. Yaptığının ne tür sonuçlara yol açacağını biliyor olmalı,  
3. Karşılığında ceza göreceğinden haberdar olmalı,  
4. İçinden gelen dürtüleri denetim altında tutabilmeli. 
Bu ruhsal yetilerden biri ya da birkaçı eksikse kişinin ceza sorumluluğu (suç sorumluluğu, isnat ehliyeti, ceza 
ehliyeti, criminal responsibility) olup olmadığı yönünde tıbbi (psikiyatrik) bilirkişi görüşüne başvurulur. Bilirkişi 
(sağlık kurulu) kişinin burada sayılan ruhsal yetilerini tamamen ortadan kaldıran ya da önemli ölçüde etkileyen bir 
psikiyatrik hastalığı olduğu kanısına varırsa kişiye ceza verilmez (TCK 32/1) ya da bu ruhsal yetileri kısmen 
etkileyen bir psikiyatrik hastalığı olanlara azaltılmış cezalar verilir (TCK 32/2). 
 
Ceza sorumluluğunun belirlenmesinde psikiyatrik değerlendirme 
 
Adli psikiyatr, genel psikiyatrik değerlendirmede gözetmesi gereken “ön yargısız olma”, “gerçeğin ne olduğunu 
araştırma” güdüsünü adli psikiyatrik değerlendirmede daha da dikkatli korumak ve güçlendirmek zorundadır. 
Çünkü bir hastanın “nesi olduğunu” anlama gerekliliğine bir de “suç anındaki ruhsal durumu neydi?” sorusunun 
yanıtını bulma gerekliliği eklenmiştir. Ama adli psikiyatrik değerlendirme hiçbir zaman incelenen kişinin “suçlu, 
haklı vb.” olup olmadığının değerlendirmesini içermez. 
Adli psikiyatrik değerlendirme şu evreleri içerir: 
 
Kişinin psikiyatrik durumu, halen psikiyatrik bir hastalığı olup olmadığının saptanması, gizli kalmış ama olası bir 
hastalığın bulunup bulunmadığının anlaşılması için olanaklar ölçüsünde bütün tıbbi incelemelerin yapılması hasta 
hakkında uzunlamasına bir bilgi edinilmesi. 
 
Kişinin yaşam öyküsü, varsa fiziksel hastalıkları, psikiyatrik özgeçmişi ayrıntılarıyla öğrenilmelidir. Alkol ve madde 
kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa sıklığı, kişilik özellikleri, varsa önceki suç öyküsü, varsa önceki tıbbi tedavi 
öyküsü mutlaka değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Tıbbi belgeleri incelenmelidir.  
Olanak varsa tam kan sayımı, açlık kan şekeri, üre, karaciğer ve tiroid fonksiyon testleri, tam idrar, antiHIV, VDRL 
tetkikleri ile EEG incelemesi, idrarda ve kanda toksikolojik inceleme yapılmalıdır. Ayrıca kişinin tıbbi durumu 
gerektiriyorsa kranial bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri ya da uyku 
incelemeleri yapılabilir. 
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Psikolojik testlerle IQ derecesi ile organisite, kişilik bozuklukları ve duygudurum ya da psikotik bozukluklar olup 
olmadığı incelenmelidir.   Gerekirse nöropsikolojik testler de uygulanmalıdır. Klinikle uyumlu olup olmadığı hatta 
temaruz (simülasyon) lehine bulgu olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
 
Dava dosyasındaki (ya da soruşturma dosyasındaki) bilgilerle tanıkların, (varsa) başka sanıkların ve kendisinin 
ifadeleriyle, adli psikiyatrik yönden incelenen kişinin suç anındaki ruhsal durumunun ortaya çıkarılması.  
Ceza sorumluluğu konusunda rapor düzenlenmesinde dava dosyası ya da soruşturma dosyası incelenmesi 
titizlikle yapılmalıdır. Olayın oluş şekli, olay sonrası tutum ve davranışlar, sanık, mağdur ve tanıkların kolluk 
gücünde, savcılıkta ve mahkemede verilen ifadeleri, varsa kriminolojik ve diğer inceleme raporları, adli muayene 
raporları, başka tıbbi belgeler ayrıntılarıyla incelenmelidir. Akıl hastalığı ya da zayıflığı iddiasının nasıl ortaya 
çıktığına dikkat edilmelidir. 
 
Kişinin suç anındaki ruhsal durumu saptandıktan sonra, bu durumun saptanmış olan uzunlamasına psikiyatrik 
değerlendirme sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesine geçilir.  
Kişinin incelenmesinde hiçbir psikiyatrik hastalık saptanmamışsa, dava dosyasında da psikiyatrik etkilenmeyi 
düşündüren bir olay, ifade vb. görülmemişse ya da bir psikiyatrik hastalık olsa bile suç anında iyilik halinde olduğu 
belirlenmişse kişinin ceza sorumluluğunun tam olduğu kanısına varılır. 
Kişinin suç anında psikiyatrik hastalığı bulunduğu saptanmışsa, bu hastalığın kişinin gerçekleri algılamasını, 
kavramasını, doğru yorumlamasını, içsel dürtülerini denetleyebilmesini etkileyip etkilemediğinin, etkilemişse bu 
etkinin derecesinin yani kişinin söz konusu suça karşı ceza sorumluluğunun belirlenmesi gerekir. Bu evrede 
kişinin durumuna göre üç kanı olasılığı belirir: 
 
Kişide suç anında psikiyatrik bir hastalık var ama suç oluşumunda etkili değil, kişinin ceza sorumluluğu tam.  
Kişideki hastalık suç oluşumunda önemli ölçüde ya da tamamen etkili, kişinin ceza sorumluluğu yok. 
Kişideki hastalık suç anında var ve suç oluşumunda az ölçüde etkili, kişinin ceza sorumluluğu az.  
Kişide ceza sorumluluğu dışında raporda belirtilmesi gereken durumların olup olmadığı değerlendirilmelidir.  
Kişide suç anında yoksa da sonradan oluşmuş ve gözlem sırasında saptanmış bir hastalık saptanmışsa bu da 
raporun tartışma ve sonuç bölümünde belirtilmelidir. 
Kişide suç anında olmasa da sonradan oluşmuş ve gözlem sırasında saptanmış, tedavi edilmesi gereken bir 
hastalık varsa tedavi sürdürülür, raporda sözü edilir, sonuç olarak belirtilmesine gerek yoktur. 
 
Kişinin silahlı görev yapan bir güvenlik görevlisi, sürücü, silah ruhsatı olan bir kişi vb. saptanmış akıl hastalığı ile 
bağdaşmayan bir görevi, bir belgesi vb. bulunuyor ve adli psikiyatr bundan belgeli olarak haberdar olmuşsa bu 
görev ya da belgelerle ilgili yapılması gerekenlere de tıbbi gerekçeleri belirtilerek başka bir yazışma ile ilgili 
kuruma bildirilmelidir. 
 
Adli psikiyatrik rapor  
Ceza sorumluluğunun belirlenmesi için gönderilen olguların değerlendirilmesinde şu durumlara dikkat edilmelidir. 
Savcılık ya da mahkeme yazısında istenilen ne? 
Sadece gözlem gerekip gerekmediği mi, sadece ceza sorumluluğunun belirlenmesi mi? 
Ceza sorumluluğunun belirlenmesi isteniyorsa gözlem kararı var mı? 
Soruşturma dosyası ya da dava dosyası var mı? 
Yapılan ilk psikiyatrik muayenede acil yatış endikasyonu var mı? 
Olgunun durumuna, suçun niteliğine, ayaktan ya da yatarak inceleme yapılıp yapılmama koşullarına göre 
izlenecek yol değişebilir. Rapor,  tıbbi açıdan açıklayıcı bilgiler içermelidir. 
 
Sadece gözlem gerekip gerekmediği konusunda rapor düzenlenmesi isteniyorsa tek tabip raporunun yazılması 
yeterlidir. Ancak ceza sorumluluğu konusunda rapor isteniyorsa kanunda raporun nasıl olacağına dair atıf 
olmamasına rağmen genel uygulamada sağlık kurulu raporu düzenlenmektedir. 
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Adli psikiyatrik raporda bulunması zorunlu veri başlıkları şunlardır: Tarafların ad ve soyadları, bilirkişinin 
çözümüyle görevlendirildiği konular, incelemenin zamanı, inceleme konusu yapılan maddi gerekçeler, rapor 
edilen sonucun dayanakları, bilirkişiler arasında farklı görüşler ve kanaatler varsa bunların açıklaması, raporun 
düzenlendiği gün, bilirkişilerin imzaları. 
 
Anahtar Kelimeler: adli psikiyatri, suç, ruhsal bozukluklar 
 
KAYNAKLAR: 
Öncü F, Sercan M. Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi, Uygur N (Edt) Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu. 
Güncellenmiş 2. Baskı, Türkiye Psikiyatri Derneği, Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara 2014, 40-72. 
Soysal H. Adli Psikiyatri, Güncellenmiş Basım. İstanbul: Özgür Yayınları; 2012.  
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SİGARA BIRAKMA VE KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİ YAKLAŞIM 
 

Dr. Gülay OĞUZ  
 
ÖZET: Dünya Sağlık Örgütü, sigara kullanımını dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını olarak 
nitelendirmektedir. Sigara içenlerin %70’inden fazlası bırakmayı istemektedir. Her yıl % 30-50’si denemektedir. 
Yardım almayanların ancak %5’i başarılı olmaktadır.(1)Farmakolojik tedavi ile uzun süreli bırakma oranları%30 
dur(2).Sigara bağımlılığı tedavisinde KDT nin etkinliği birçok çalışmada gösterilmiştir(3). 
 
Sigara dumanı ile vücuda alınan nikotin sinir sitemini etkileyerek uyanık kalma, rahatlama, dikkati toplama, keyif 
almaya yol açmaktadır. Bu etkiler, sigara kullanımını pekiştirerek, bireylerin sigara kullanmayı sürdürmesine ve 
sigara bağımlısı olmasına neden olmaktadır. Sigara içimi ile kişinin performansı, dikkati artar, endişe ve depresif 
bulgular azalır. Nikotin alınımıyla oluşan bu olumlu tablo kişide sigara içiminin bütün sosyal, psikolojik, 
davranışsal bileşenleriyle bağlantılar kuran; 
 
• Kompulsif kullanım, 
• Klasik şartlanma, 
• Edimsel şartlanma ile sonuçlanır. Bu nedenle tedavide kognitif davranışsal yöntemler etkindir. Sigara bırakma 
aşaması üç döneme ayrılır: 
 
1- Farkındalık öncesi dönem (bağımlı olduğunu ya da sigarayı bırakmayı düşünmez, durumundan rahatsız olmaz) 
2- Farkındalık ve düşünme dönemi (sigarayı içmekle bırakmak arasında gidip gelir ve sigarayı bırakmayı ciddi 
şekilde düşünür) 
3- Hareket dönemi (sigarayı bırakmaya çalışır ve bırakmayı dener) 
 
KDT yaklaşımının temel amacı sigara davranışından önceki, içme sırasındaki ve sonrasındaki düşünce ve 
duyguların oluşturduğu otomatik sigara içme davranışının ortadan kaldırmak ve nüksleri engellemektir. Vakanın 
formülasyonu yapılır otomatik düşünceler,  düşünce hataları, tetikleyici faktörler, yüksek riskli durumlar, şemalar 
tespit edilir. Riskli durumlarda baş etme teknikleri çalışılır.(4) 
  
Kognitif Davranışçı Terapi Aşamaları, 
 
I.HAZIRLIK:  
       
- Hastanın hangi aşamada olduğunun belirlenmesi (Farkındalık aşaması; Bağımlılığın  sonuçlarının neler olduğu 
hakkında farkındalık oluşturulması 
 
-Sigara içme davranış bilincini kazandırma 
 
II. SİGARA BIRAKMA AŞAMASI 
 
-Sigara tetikleyicilerini belirleme ve yönetme 
 
-Sigara bırakma sonrası tetikleyicilerle başa çıkma 
 
-KDT teknikleri 
 
 1-Sigara bırakma anlaşması 
 
 2-Formülasyon 
 



 

98 | S a y f a  
 

3-Düşünce kayıt formu kullanımı 
 
4-Kognitif yapılandırma  
 
5- Davranışçı tekniklerin kullanımı; 
 
Sigaraya karşı olumsuz tepki geliştirme teknikleri; 
-Örtük duyarlılaştırma(hastalıklarla ilişkilendirme) 
      -Sigara içme davranışının zevk vermeyen ortamlara taşınması ( 
            -Davranış bedelinin öğrenilmesi  
 
İçme dürtüsü ile başa çıkma becerilerini kazandırma teknikleri;  
 
Davranışların ödüllendirilmesi 
 
III. RELAPSI ENGELLEME AŞAMASI  
 
Sigara bırakma sonrası belirli aralıklarla yapılan seansları içerir. 
 
Anahtar Kelimeler: sigara bırakma, KDT 
 
KAYNAKLAR:  
1-Shape of the relapse curve and long term abstinence among untreated smokers. Addiction 2004 . 
2-Advances in pharmacotherapy for tobaccodependence. Expert Opin Emerg Drugs 2004. 
 3-  Hooper M,Antoni M ve arkadaşları Randomized Controlled Trial of Group-Based Culturally Specific Cognitive 
Behavioral Therapy among African American Smokers.  Published by Oxford University Press on behalf of the 
Society for Research on Nicotine and Tobacco.  
4-Perkins KA, Conklin CA, Levine MD. Cognitive-Behavioral Therapy for smoking cessation. USA, Routledge, 
2007. 
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TRAVMADA PSİKOEĞİTİM I 
 

Yrd. Doç. Dr. Taner ÖZNUR 
 
ÖZET: Travmaya yönelik psiko-eğitim modülü, askeri ortamda travmatik olaylar yaşamış kişilerin tedavisinde 
psikoterapiyle ilişkili olarak hazırlanmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi, Metakognitif Terapi ve 
Mutluluk Terapisi (well-being therapy) uygulamalarının eklektik olarak kullanıldığı bir programdır. On bölümden 
oluşmaktadır. Konular belirli bir sırada birbirlerini takip etmektedir. Konuların veriliş sırasına göre takip edilmesi ve 
uygulanması önem arzetmektedir. Konulların aktarımında torik bilgilerin yanında uygulamalara yer verilerek 
hastanın aktif katılımı sağlanarak tedavi etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. Tüm psikoeğitim programlarında 
olduğu gibi travmaya uğrayan kişilerin kendilerinin uygulayabileceği bir kendine yardım yöntemidir. Profesyonel 
olarak bir ruh sağlığı uzmanıyla birlikte de uygulanabilir. İlk bölüm olan “Mevcut sıkıntılarının nedenlerini anlama 
(Hayatta kalma ve Alarm modu ile Yaşam Modu)” ‘de hastanın sıkıntılarının neden devam ettiğini, aynı olayları 
yaşayan diğer insanların hepsinin, hastayla aynı sıkıntıları aynı derecede uzun süre neden yaşamadığını 
anlamasına yardımcı bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümde “Sıkıntılarınızla şu ana kadar nasıl başa çıktığınızı 
anlamak (işe yarayan ve yaramayan yollar)” travma hastalarının işlevsel olan ve olmayan başa çıkma stratejileri 
gözden geçirilmektedir. Üçüncü bölümde “Sıkıntılarınızla başa çıkmada etkili yöntemler-1 (Davranış alışkanlıkları 
ile ilgili teknikler)” tedavi basamağının ilkini oluşturan davranışsal uygulamalar hakkında bilgi verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler:  travma, psiko-eğitim, hayatta-kalma modu, alarm modu, başa çıkma 
 
KAYNAK:  Herman, Judith. "Travma ve iyileşme." Literatür Yayınları. İstanbul (2011). 
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PANİK BOZUKLUKTA BİLİŞSEL FORMULASYON VE PSİKOEĞİTİM 
 

Doç. Dr. Mehmet AK 
 
ÖZET: Panik bozukluk; nefes almada güçlük, çarpıntı, baş dönmesi, titreme, çıldırma-ölüm korkuları gibi çeşitli 
bedensel ve bilişsel belirtilerin ön planda olduğu, yineleyici ve beklenmedik “panik nöbetlerle” kendini gösteren bir 
anksiyete bozukluğudur. Panik nöbetleri kişiyi “beklenti anksiyetesi” olarak kavramlaştırılan ve bir sonraki panik 
nöbetin ne zaman olacağı konusunda yoğun bir endişeli beklenti içine sokar. Ayrıca; Panik nöbetlerine ikincil 
gelişen ve bu bozukluktaki yeti yitiminin temel nedeni olan kaçınma davranışları da bozukluğun önemli 
özelliklerindendir. 
 
Panik bozuklukta bilişsel kavramlaştırma ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. En çok kullanılan modeli Clark (1986) 
tanımlanmıştır. Bu modelde; bedensel duyumları yanlış yorumlayarak bunların ciddi fiziksel ya da ruhsal bir 
felaketle sonlanacağına inanmanın önemi vurgulanmıştır. Panik hastaları bedensel duyumlarına karşı daha 
duyarlıdır ve panik atak geçirmeyenlere göre daha felaketleştirici biçimde yorumlama eğilimindedirler. Panik 
hastalarının formulasyonunu yaptıktan sonra bilişsel ve davranışçı müdahalelere başlanabilir. Burada da ilk 
basamak psikoeğitimdir. Hastanın anlayabileceği bir dilde bir eğitim bile birçok hastada atakları kontrol etmede 
önemli başarı sağlamaktadır. Psikoeğitim içinde bilişsel model, otonomik sinir sistemi ve panik döngüsü yer 
almalıdır. Hastanın kendi atakları üstünden anlatılması modelin kavranması ve içselleştirmesini kolaylaştıracaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: panik, bilişsel terapi, psikoeğitim 
 
KAYNAKLAR: 
1.Cognitive-Behavioral Case Formulation and Treatment Design A Problem-Solving Approach Springer 
Publishing Company Arthur M. Nezu, PhD, ABPP,Christine Maguth Nezu, PhD, ABPP, Elizabeth Lombardo, PhD 
2. Cognitive Therapy of Anxiety Disorders Science and Practice David A. Clark, Aaron T. Beck 
3.Marchesi C: Pharmacological manegement of panic disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008;4(1):93-106. 
 
 



 
 
 
 
 
 

UZMANLA BULUŞMA 
KONUŞMA ÖZETLERİ 
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PSİKOLOJİK TRAVMANIN PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
PSİKOTERAPİSİ 

 

Doç. Dr. Nuray TÜRKSOY 
 
ÖZET: Bu çalışmada günümüzde yaygın bir toplumsal sorun haline gelen, bu nedenle klinik pratikte giderek daha 
sık karşılaştığımız psikolojik travmanın etkilerinin değerlendirilme ve tedavisi konusunda birikimlerimi 
paylaşacağım. 
 
Psikolojik travmaya psikanalitik yaklaşımın temelini güncel travmanın intrapsişik işlenmesi oluşturmaktadır. 
Bireylerin geçmiş yaşam deneyimlerinin ve bunları içselleştirme yollarının araştırılması, güncel ruhsal sorunun 
anlaşılarak çözümlenmesinde kilit rol oynar.  
 
Çeşitli ruhsal sorunlarından kurtulmak istemiyle başvuran hastanın beden ve ruh sağlığının bütününü 
değerlendirdiğimiz ilk görüşmede kişinin güncel ve geçmiş travmalarının da araştırılması önemlidir. 
 
Akut ya da süreğen, insan eliyle ya da değil, travma mağdurlarında ortak olan özelliklerden birisi travma 
niteliğindeki olayların unutulma, gizlenme, anımsanmama, paylaşılmama eğilimidir. Çünkü travmatik olaylar 
kişinin o ana dek geliştirdiği, zorluklarla başa çıkma yollarını işe yaramaz kılar. Bu nedenle uç noktada kaygı, 
güçsüzlük ve çaresizlik yaşatır. Kişi bir yandan başetme çabasıyla olayı denetimsizce tekrar tekrar yaşantılarken, 
öte yandan olaydan zihinsel olarak kaçınmaya çabalar. Kişinin dağarcığında var olanlarla kavrayamadığı "dilsiz" 
bir deneyimdir. Travma öyküsünü açıkça sormak, ilk görüşmeden itibaren üzerinde konuşulabilir olduğunu, bizim 
buna açık olduğumuzu göstermektir. Değerlendirme görüşmelerinin amacı travma(lar)ın yol açtığı hasarın 
yaygınlığının, derinliğinin belirlenmesidir. Bununla ilgili yeterli bilgi edinildikten sonra çözüm yolu seçenekleri 
önerebiliriz. Psikanalitik psikoterapinin tedavi yolu olarak önerilmesi için kişinin içgörü kazanma merakı ve 
kapasitesi olması temeldir.  
 
Travma mağdurunun tedavisinde travmanın yaşattığının aksi biçimde ilişki kurmak uygundur. Travma kişiye uç 
noktada güçsüzlük, belirsizlik yaşatır. Biz ise kişinin psikiyatristiyle olan ilişkisinde belirsizlik yaratmaz ve kişinin 
işlevsel egosuyla işbirliği içinde oluruz. Bu anlamda hastaya her aşamada net bilgiler vermek önemlidir. Hastanın 
tedavinin bütün aşamaları hakkında bilgilendirilmesi yani sınırların netleştirilmesi, hastanın tedavi ilişkisinde 
güven hissetmesini sağlar.  
 
Anahtar Kelimeler: travma psikoterapisi, psikanaliz, psikanalitik psikoterapi 
 
KAYNAKLAR: 
Boulanger G. The cost of survival: Psychoanalysis and adult onset trauma. Contemporary Psychoanalysis, 
38(1):17-44, 2002. 
Akhtar S. Psychoanalytic treatment of trauma and the analyst's personality. Psychoanalytical Inquiry, 34:204-213, 
2014. 
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KANSERDE DEPRESYONA YAKLAŞIM 
UYUM MU? DEPRESYON MU? YAS MI? 

KEMOTERAPİ ALIYOR İLAÇ VERECEKMİYİM? 
 

Özen Önen SERTÖZ 
 
Depresyon kanser hastalarında yaşam kalitesini, tedaviye uyumu, hastalığın seyrini, ağrı algısını ve enerji 
düzeyini olumsuz etkiler. Bunlara rağmen kanserde depresyon halen yeterince tanınmamakta ve yeterince tedavi 
edilmemektedir. Genel olarak kanser hastalarının %25’inin hastalığın herhangi bir döneminde depresif olduğu 
bildirilmiştir. Kanser hastalarında depresyon gelişiminin farklı nedenleri olduğu düşünülmektedir. Kanser tanısı ve 
tedavisi ile ilişkili stres, tedavide kullanılan ilaçlar, çeşitli nörolojik veya tıbbi problemler (folat-B12 eksikliği ile 
sonuçlanabilen beslenme yetersizlikleri, tiroid anormallikleri ve adrenal yetmezlik gibi endokrin sorunlar, beyin 
metastazları, leptomeningeal hastalık) depresyon gelişiminden sorumlu olabilir. Önceden var olan duygudurum 
bozukluğunun tekrarlaması da bu hasta grubunda depresyon gelişiminde rol alan etmenlerden birisidir. Kanser 
hastalarında hastalığın kendisine veya tedavilere bağlı olarak halsizlik, uyku ve iştah problemleri, bilişsel 
işlevlerde zayıflama gibi depresyonla örtüşen belirtiler gelişmektedir. Bu nedenle kanser hastalarında depresyon 
tanısı koymak zaman zaman zorlaşabilir. Günümüzde kanserde depresyon tanısında altın standart halen DSM-
5’e sadık kalınarak yapılan klinik görüşmedir. Kanser hastasında depresif duygudurum veya anhedoni yanı sıra 
değersizlik-suçluluk- intihar düşüncelerinin olması vejetatif belirtilerin olmasına göre depresyonu daha fazla ön 
gördürür. 
 
Bu sunumda katılımcılara kanserde uyum süreci, depresyon belirtileri, hangi belirtilerin depresyonu daha çok ön 
gördüreceği, depresyon ve yas ayrımı, depresyon tanısı koymada elimizdeki araçların neler olduğu, nasıl 
uygulanacakları, depresyon tedavisinde uygulayabileceğimiz tedavi yöntemleri konusunda bilgi verilecektir. 
 
KAYNAKLAR: 
Rodin G, Lloyd N, Katz M, Green E, Mackay JA, Wong RK. (2007). Supportive Care Guidelines Group of Cancer 
Care Ontario Program in Evidence-Based Care. The treatment of depression in cancer patients: a systematic 
review. Support Care Cancer; 15: 123-36. 
Holland JC, Golant M, Greenberg DB, Hughes MK, Levenson JA, Loscalzo MJ, Pirl WF. Psycho-Oncology. A 
quick reference on the psychosocial dimensions of cancer symptom management. Second Ed. New York, Oxford 
University Press, 2015. 
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KLİNİSYEN İÇİN BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM 
 

Dr. Işıl VAHİP 
 
ÖZET: Bu uzmanla buluşma oturumunda, biyopsikososyal yaklaşım ve klinik ortamda tanı ve sağaltım sırasındaki 
yararları yarı yapılandırılmış şekilde, kısaca anlatılacak ve izleyicilerin olgu örnekleri üzerinden ayrıntılı olarak 
tartışılacaktır. 
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CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUYLA BAŞVURAN OLGULARDA  
PSİKANALİTİK ÇİFT TERAPİSİ 

 

Yusuf Özay Özdemir 
 
Çift terapileri temel olarak iki kaynaktan gelişmiştir: «aile sistemi kuramı» ve «nesne ilişkileri kuramı». Psikanalitik 
çift terapisi nesne ilişkilerini de içeren psikanalitik kuramın bir uygulamasıdır. Cinsel işlev bozukluğu olgularında 
psikanalitik çift terapisi, kişilerin ruhsal örgütlenmeleri ile davranışsal alıştırmalar arasındaki müthiş etkileşimi 
gözlemlemek ve kullanabilmek için fırsat sağlar.   
 
Psikanalitik çift terapisinde kullanılan teknikler; çerçeveyi sürdürmek, yansız davranarak kapsamak, 
duygulanımları izlemek, çekirdek duygulanımsal anlarda geçmiş nesne ilişkilerini anlamak, bağlanma tarzlarını 
saptamak, yansıtmalı özdeşleşim sitemini değerlendirmek, aktarım özelliklerini belirlemek için karşı-aktarımı 
kullanmak, fantezi ve rüyalarla çalışmak, savunma paternlerini ve altgruplaşmaları yorumlamak, temel kaygıları 
anlayıp yorumlamak şeklinde özetlenebilir.  
 
Cinsel işlev bozukluğu ile başvuran olgularda psikanalitik çift terapisi tekniklerini (cinsel terapilerde kullanılan) 
klasik davranış alıştırmaları ile bütünleştirmek gereklidir. Değerlendirme görüşmelerinin ardından başlayan çift 
seanslarında aşamalı olarak-en düşük cinsel uyarıdan en yükseğe doğru- alıştırmalar verilir. Her seansın başında 
«serbest çağrışım» tekniği kullanılarak partnerler sıra ile deneyimlerini, düşünce, duygu ve duyumlarını anlatırlar. 
Terapist alıştırmalara ilişkin anlatılar ile çiftin genel zorlukları ve öyküleri arasında bağlantı kurarak altta yatan 
bireysel ve çift meselelerini yorumlar.  
 
Çift terapisini sonlandırmak için terapistin gözlemlemesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: 1) Terapötik alan tutma 
kapasitesine güven duyumu ile içselleştirilmiştir. 2) Partnerler kendilerindeki ve geri aldıkları bilinçdışı yansıtmalı 
özdeşleşimleri tanımışlardır. 3) Yaşam ortağı olarak birlikte çalışma kapasiteleri onarılmıştır. 4) Yakınlık ve 
cinsellikten karşılıklı doyum alınır. 5) Her bir partnerin ihtiyaçları ayrılmış ve farklılaşmıştır (farklılıklara izin 
verebilme kapasitesi artmıştır). 6) Evliliğin/birlikteliğin kaybı kabullenilir, anlaşılır, yası tutulabilir. 
 
KAYNAKLAR: 
Kaplan HS (1976). Psychoanalysis and the Behavioral Therapies. Journal of American Academy of 
Psychoanalysis, 4:3-6.  
Myers WA (1994). Concomitant use of psychoanalysis and sexual therapy techniques. Journal of American 
Psychoanalytic Association, 42: 1305-1306.  
David E. Scharff & Jill Savage Scharff (2014). Psychoanalytic Couple Therapy: Foundations of Theory and 
Practice (The Library of Couple and Family Psychoanalysis) (Kindle Locations 799-800). Karnac Books.  
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GEBELİK VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE PSİKOTİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİ 
 

Esra YAZICI 
Nazan AYDIN 
 
ÖZET: Psikotik bozukluğu olan kadın hastalarda gebelik ve doğum sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar 
özellikle hastanın bebeği ile ilgili karar verebilme ve bakım kapasitesi konusunda ve/veya mevcut hastalığın 
tedavisinin nasıl sürdürülebileceği konularında olmaktadır. Psikotik bozukluğu olan hastaların çoğunluğunda 
gebelik, planlanmamış ve istenmeyen gebelik şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  Gebelik hastalığı daha da 
kötüleştiren bir faktör olmaktadır. Ayrıca, psikotik bozukluğu olan hastalarda plasental anormallikler ve doğum 
öncesi kanamaları da içeren şekilde obstetrik komplikasyonlar için risk artışı da söz konusudur. Doğum 
sonrasında, psikotik belirtiler bebeğin sağlığını tehlikeye atabilecek sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle gebelik 
varlığında mevcut tedavinin kesilmesi ya da halen etkili olan bir ilacın değiştirilmeye çalışılması bu riski daha da 
artıran bir faktördür. Dolayısıyla erken müdahale ve etkili tedavinin sağlanması gereklidir. Günümüze kadar 
yapılan çalışmalarda belirli bir antipsikotik ilacın belirli bir malformasyon artışına yol açtığına dair bir veri mevcut 
değildir. İlaç seçimi hasta özelinde literatür desteğinde hasta için en etkili ilacın seçilmesiyle yapılmalı, hastanın 
tedavisiz kalmaması sağlanmalıdır.  



 

 
 
 
 
 
 

ON SORUDA 
BİR KONU 

KONUŞMA ÖZETLERİ 
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SAĞLIK ANKSİYETESİ 
 

Uzm. Dr. Özlem Kuman TUNÇEL 
 
ÖZET: Kişinin sağlığı ile ilgili hissettiği aşırı inatçı anksiyete ve bir hastalığı olduğu ya da olacağı korkusu sağlık 
anksiyetesi olarak tanımlanmaktadır. Klinikte karşımıza çıkanlar; rahatsız edici emosyonlar, fizyolojik uyarılmışlık 
hali, eşlik eden bedensel durumlar, tehlike düşünceleri ya da imajinasyonları, kaçınma ve güvence arama 
davranışlarıdır. Bir yakınının hastalanması ya da kaybı; medyada hastalıklarla ilgili çıkan açıklamaları takiben 
kişide ortaya çıkabilir. Hipokondriyazis ile örtüşen yanları bulunmakla birlikte ayrışan yanları da mevcuttur. DSM 
5’te yapılan değişikliklerle farklı isimlerdeki tanılarla karşımıza çıkabilmektedir. Kronik yeti yitimine neden olan 
hastalıklara (örneğin Multipl sklerozis) da sağlık anksiyetesi eşlik edebilmektedir. Sağlık anskiyetesinde, 
anksiyete çekirdek belirti olmasına karşın kişiler psikiyatristlerden çok diğer branşlardaki doktorlara 
başvurmaktadırlar; çoğunlukla da altta yatan patoloji anlaşılamamakta ve tekrarlayan tetkikler ve güvence verme 
çabaları sonuçsuz kalmaktadır. Sağlık anksiyetsinin yıllar içinde prevelansında artış olduğu ve bu artışta 
internetin önemli bir payının olduğu düşünülmektedir. Sağlık anksiyetesini ölçmek ve değerlendirmek için çeşitli 
ölçekler geliştirilmiştir. Sağlık anksiyetesinin tedavisinde hangi modalite kullanılırsa kullanılsın öncelik iyi terapötik 
ilişki kurmaktan geçmektedir. Sadece farmakoterapi ile çözüm elde etmek mümkün görünmemekle birlikte var 
olan çalışma sayısı da yeterli değildir. Genellikle antidepresanlar tercih edilmektedir.  
 
Bu sunumda Sağlık anksiyetesinin ortaya çıkmasında rol oynayan etiyolojik etkenler nelerdir? Sağlık anksiyetesi 
klinikte nasıl karşımıza çıkar? Hangi psikiyatrik hastalıklarda sağlık anksiyetesi görülür? Sağlık anksiyetesine 
etkili farmakolojik tedaviler var mıdır? sorularına yanıt verilmeye çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık anksiyetesi, hipokondriyazis, farmakoterapi 
 
KAYNAKLAR:  
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SAĞLIK ANKSİYETESİ: TANI VE AYIRICI TANI 
 

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ 
 
ÖZET: DSM-5’e göre, sağlık anksiyetesi ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp durmayla 
karakterize bozukluktur. Bedensel belirti ya hiç yoktur ya da ağır değildir. Başka bir hastalık durumu varsa ya da 
bir hastalık durumu çıkma olasılığı yüksekse, bu konuda düşünüp durma açıkça aşırı bir düzeydedir ya da 
orantısızdır. Sağlıkla ilgili yüksek düzeyde bir kaygı vardır ve kişi, kişisel sağlık durumuyla ilgili olarak kolaylıkla 
korkuya kapılır. Kişinin sağlıklı ilgili davranışlarında aşırılıklar görülür ya da uygunsuz bir kaçınma içindedir (örn 
doktora gitmekten ve hastanelerden kaçınır). Hastalıkla uğraşıp durma süresi en az altı aydır, ancak korkulan 
özgül hastalık bu süre içinde değişebilir.  
 
Sağlık anksiyetesi bir spektrum olarak değerlendirilmektedir, tanı kriterlerini tam olarak karşılamasanız bile 
sağlığınızla ilgili aşırı bir şekilde kaygı duymayabilirsiniz. Başlangıç herhangi bir yaşta olabilmekle birlikte özellikle 
ergenlik ve genç erişkinlikte başlamaktadır. Sağlık anksiyetesi bozukluğu olan herkes aynı fiziksel deneyimleri 
yaşantılamamaktadır. Bu deneyimler rahatsızlığın boyutuna ve ait olunan kültürel yapıya bağlıdır. 
 
Rahatsızlıkta hissedilen fiziksel duyumlar oldukça gerçekçidir. Kişiler yaşantıladıkları duyumları etraflarındakilere 
anlatırlar ancak genellikle karşılarındakiler bu duyumları tam olarak hissedemezler. Baş dönmesi veya yorgunluk 
gibi normal durumlar ağır bir rahatsızlığın belirtileriymiş gibi algılanabilirler. Tansiyon yükselmesine bağlı bir beyin 
tümörü olarak algılanabilir. Cildinizdeki bir leke kanser olarak yorumlanabilir. Disosiyatif belirtiler şizofreni olarak 
yorumlanabilir. 
 
Özet olarak tanı ve ayırıcı tanısı klinisyeni oldukça zorlayan karmaşık durumlardır. Ayırıcı tanıda bir çok bozukluk 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, anksiyete, tanı 
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KİŞİLERARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİ 
 

Nazan AYDIN 
Esra YAZICI 
 
ÖZET: Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi (KİPT), başta depresif bozukluklar olmak üzere, perinatal dönem, distimi, 
sosyal fobi, bipolar bozukluk, anksiyete, yeme bozuklukları olmak üzere çocuk ve ergenlerden yaşlılara kadar 
geniş bir psikiyatrik bozuklukta pek çok kanıta dayalı klinik araştırma ile etkinliği gösterilmiş bir psikoterapi 
türüdür. Aynı zamanda farklı kültürel yapılarda, eşler, gruplar ve topluluklarda daha kısa süreli kullanımı ile ilgili 
çalışmalar da denenmiş ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Kişilerarası İlişkiler Terapisi; Amerikan Psikiyatri Birliği, 
İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) ve International Cochrane Collaboration tarafından 
etkililiği kabul edilmiş bir psikoterapi yöntemidir. 
 
Bu sunum ile aşağıdaki 10 soru üzerinden KİPT kullanım alanları ve uygulama teknikleri hakkında bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır: 
 
1. KİPT hangi teoriler üzerinden çalışır? 
2. KİPT kanıta dayalı bir terapi midir? 
3. KİPT tedavi kılavuzlarında yer almakta mıdır? 
4. KİPT hangi problem alanları üzerinde çalışır? 
5. KİPT ne kadar sürer? 
6. KİPT in diğer terapilerden başlıca farklılıkları nelerdir? 
7. KİPT hangi teknikleri kullanır? 
8. Yakınlık çemberi nedir, nasıl kullanılır? 
9. KİPT ‘ te hasta-terapist ilişkisi nasıldır? 
10. KİPT yapılandırması nasıldır? 
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TRAVMATIZE KADIN HASTAYA YAKLAŞIM 
 
Uzm. Dr. Münevver Hacıoğlu YILDIRIM 
Uzm. Dr. Neşe Yorguner KÜPELİ 
Uzm. Dr. Emel KURT 
Prof. Dr. Şahika YÜKSEL 
 
ÖZET: Kadın ruh sağlığı açısından travma nedir? 
Kadınlarda travmatik etki yaratabilen durumlar nelerdir? 
Kadınların yaşadığı travmalara dair Türkiye verileri neler söylüyor? 
Travmatize olan kadınlarla ruh sağlığı çalışanları hangi alanlarda ve ne biçimde karşılaşabilirler? 
Travmatize olmuş kadınları psikiyatri polikliniğinde tespit edebilir miyiz? 
Travmatize olmuş kadınlarda en sık ruhsal belirtiler ve hastalıklar nelerdir? 
Travmatize edilmiş kadınlar hangi düşüncelere sahiptir, bunları nasıl tespit edebiliriz? 
Poliklinik koşullarında travmatize olmuş kadınlar ile ilgili neleri yapmalıyız, nelerden kaçınmalıyız? 
Kadınların insan eliyle uğradığı travmalarda uygulayıcıların özellikleri nelerdir? 
Kadına yönelik travmayı azaltabilir miyiz? Neler yapılabilir? 
 
Tanım ve Bilgiler: Travma insan bedeninin ve ruhsal yapısının bütünlüğünü ve iyiliğini tehdit eden her türlü 
durumdur denilebilir. Kadınların travmatik yaşantılarının birçoğunu şiddet oluşturmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (DSÖ) göre şiddet; fiziksel zorlama ya da kuvvetin amaçlı bir şekilde, gözdağı vererek ya da 
uygulanarak, bir kişiye ya da gruba yönelerek, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişimsel sorunlar ya da kayba 
neden olacak şekilde ya da yüksek ihtimalle olabilecek biçimde kullanılmasıdır. ‘Kadına yönelik şiddet’  
cinsiyetleri nedeniyle kadına yönelmiş her türlü zarar verici davranışı ifade eder. Dünyada en sık kadına yönelik 
şiddet eş veya partner tarafından uygulanan şiddettir. Şiddetin kadınlar üzerinde fiziksel, tıbbi ya da ruhsal 
sonuçları oluşabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu panelde kadınların maruz kaldıkları şiddet ve 
bununla ilişkili travmatik yaşantılarının saptanması, farkına varılması ve yapılması gerekenler bu panelde 
belirlenmeye çalışılacaktır. 
 
Yöntem: Bu etkinlikte konu; sorular ve cevaplarla etkileşimli olarak sunulması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, travma, şiddet 
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KARDİYOLOJİ VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 
 

Uz. Dr. Ayşegül ERMİŞ  
 
ÖZET: Psişik yapı ve fonksiyonlar ile kalp fonksiyonları güçlü bir etkileşim içindedirler. Bu ilişki çift yönlü ve 
komplekstir. Her iki sistem (mental ve kardiyolojik) hastalığı bir arada bulunabilir. Psikososyal faktörler, 
kardiyovasküler sistemi (KVS) sempatoadrenal sistemi aracılığı ile doğrudan veya KVS hastalıkları için risk 
faktörleri olarak bilinen sigara içme, yüksek kolesterol (obezite-yeme davranışı), stres, fizik aktivite yokluğu gibi 
faktörler ile etkileşimleri ile dolaylı olarak etkileyebilirler (1,2). 
 
Depresyon, anksiyete, A tipi davranış biçimi, düşmanlık duyguları, öfke ve akut stres, çevresel faktörlere fizyolojik 
aşırı tepkisellik, düşük sosyoekonomik seviye, yetersiz sosyal destek koroner arter hastalığı ortaya çıkışında ve 
gelişiminde risk etkenleridir (3).  
 
Kalp hastalıklarında %50’lere varan oranda psikiyatrik komorbidite bildirilmiştir.  Depresyon, anksiyete, panik 
bozukluk, deliryum, post-travmatik stres bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, somotoform bozukluk (hipokondri, 
kardiyak nöroz, psikojen ağrı bozukluğu, konversiyon) kalp hastalıklarında görülen psikiyatrik bozukluklardır. 
Koroner arter hastalığı olan hastalarda depresyonun eşlik etmesi halinde prognozun daha kötü olduğu çalışmalar 
ile ortaya koyulmuştur (1,4). 
 
Dünyada ve ülkemizde, bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin önde gelen nedenleri arasında birinci sırayı 
KVS hastalıkların aldığı düşünüldüğünde (5), psikokardiyoloji, konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarında 
önemli bir uğraş alanı olarak yer almaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: psikokardiyoloji, kalpdamar hastalıkları, psikososyal faktörler 
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KARDİYOLOJİK HASTALIKLARDA PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI 
 

Uzm. Dr. Mehmet BALTACIOĞLU 
 
ÖZET: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) toplumda yaygın görülen morbidite ve mortalite riski yüksek olan 
hastalıklardır. Tüm dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sıradadır. Eşlik eden kronik ruhsal bozuklukların 
varlığında bu risk daha da artmaktadır. Bu durum bu hastaların yaşam şekliyle ilişkili olduğu kadar kullanılan 
ilaçlarla da yakından ilişkilidir.  
 
Kardiyak Hastalıklarda Antipsikotik Kullanımı: Antipsikotik ilaçlar günümüzde başta şizofreni ve bipolar bozukluk 
olmak üzere pek çok ruhsal bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda ikinci kuşak antipsikotiklerin 
kullanımının yaygınlaşması ile beraber ortostatik hipotansiyon, metabolik sendrom,  QT/QTc aralığında uzama, 
ani ölüm, kardiyomiyopati ve miyokardit gibi kardiyak komplikasyonlarda artış gözlenmektedir. Ortostatik 
hipotansiyon konusunda klorpromazin, klozapin ve ketiyapin gibi ajanlar suçlanırken; haloperidol, aripiprazol ve 
amisülpirid güvenli kabul edilmektedir.  Metabolik sendrom açısından ise olanzapin ve klozapin’ in daha riskli 
olduğu belirtilmektedir. Antipsikotik kullanan hastaların yaklaşık %8-23’ de QT/QTc uzamasına bağlı olarak 
ölümcül aritmi ve ani ölüm vakalarına rastlandığı bildirilmektedir. Tiyoridazin, sertindol, ziprasidon ve pimozid bu 
yan etkilere en fazla neden olan ilaçlardır ve hatta bazı ülkelerde kullanımları yasaklanmıştır.  Aripiprazol ve 
paliperidon’ un ise QT/QTc aralığını etkilemediği belirtilmektedir. Miyokardit, kardiyomiyopati ve perikardit 
antipsikotik kullanımına bağlı olarak nadir görülen fakat ölümcül olabilen kardiyak yan etkilerdir. Bu yan etki 
konusunda en fazla suçlanan ajan klozapindir.  
 
Kardiyak Hastalıklarda Antidepresan Kullanımı: Antidepresan tedavi sırasında ortostatik hipotansiyon, 
elektrokardiyografi (EKG) değişiklileri ve ileti bozuklukları gibi kardiyak yan etkilere sık rastlanmaktadır.  Bu yan 
etkiler Trisiklik antidepresan (TAD) grubunda daha sıktır. Dolayısıyla da bu durum TAD’ ın kardiyak hastalıklarda 
kullanımını sınırlandırmaktadır.  Günümüzde bu ilaçların yerine kardiyak açıdan daha güvenli olan seçici 
serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), serotonin nöradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) ve nöradrenalin 
gerialım inhibitörleri (NARI) gibi ilaçlar kullanılmaktadır. SSRI’ lar her ne kadar bradikardi ve QT uzaması gibi yan 
etkilere neden olsa da halen kardiyak hastalıkların tedavisinde en güvenli seçeneklerdir. Yine SNRI ve NARI’ lar 
da kalp hızını ve ritmini etkilemediklerinden kardiyak hastalıklarda TAD’ lara göre daha güvenli seçeneklerdir. 
Burada sitalopram ve essitalopram’ın doz bağımlı QT aralığını uzatması, fluoksetin’ in bradikardi ve venlafaksin’ 
in de hipertansif etkileri konusunda dikkatli olunmalıdır. Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ), ilaç etkileşimleri 
ve hipertansiyon açısından risklidir. Tiramin reaksiyonu sonucu hipertansif krizlere yol açabileceği 
unutulmamalıdır. 
 
Kardiyak Hastalıklarda Duygudurum Düzenleyicilerinin Kullanımı: Duygudurum dengeleyiciler arasında lityum ve 
karbamazepin’ in sinüs düğümü aritmileri ile ilişkili oldukları, sodyum valproat’ ın ise istenmeyen kardiyak etki 
bakımından görece olarak daha güvenli olduğu bildirilmiştir. 
 
Kardiyak Hastalıklarda Anksiyolitiklerin Kullanımı: Benzodiazepinlerin belirgin kardiyak yan etkileri yoktur. Anjina 
pektoris veya akut koroner sendom (AKS) gibi durumlarda aşırı uyarılmışlığı baskılayarak miyokard yükünü 
hafifletirler.  Dolayısıyla Miyokard İnfarktüsü veya By-Pass sonrası güvenle tercih edilirler.  
Sonuç olarak kardiyak patolojinin eşlik etmiş olduğu ruhsal bozukluğu olan hastalara psikotrop tedavi başlamadan 
önce gerek ilaç ve gerekse de hastayla ilgili riskler iyi değerlendirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Psikotrop İlaçlar, Kardiyovasküler Hastalıklar. 
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SANTRAL HİPERSOMNOLANS BOZUKLUKLARI 
NARKOLEPSİ 

 
Uzm. Dr. Erhan AKINCI 
 
Özet: Narkolepsi gündüz aşırı uykululuk, engellenemeyen uyku atakları ve ilişkili belirtiler ile seyreden bir santral 
hipersomnolans bozukluğudur. Hastalığın klasik belirti dörtlüsü gündüz aşırı uykululuk, katapleksi, hipnogojik 
varsanılar ve uyku paralizisidir. Hastaların sadece %10’unda klasik narkolepsi dörtlüsünün tümü birlikte görülür. 
Tüm narkoleptik hastalarda tanımlanan ilk ve en belirgin yakınma gündüz aşırı uykululuktur. 
 
Yaygınlığı yaklaşık 1/2000 oranında olup her iki cinsiyette eşit oranda görülmektedir. Hastalık herhangi bir yaşta 
başlayabilmesine karşın ortalama başlangıç yaşı 20-30 yaş aralığındadır. Narkolepsi etyopatogenezinde beyinde 
uyanıklığı sağlayan nörotransmitterlerden hipokretinin (oreksin) eksikliği ya da disfonksiyonu olduğu 
düşünülmektedir.  
 
Narkoleptik hastalar günlük yaşantıda, sosyal ve mesleksel alanlarda sorunlar ile karşılaşırlar. Sosyal ilişkilerde 
bozulma, okul başarısızlığı veya işi sürdürmede güçlükler yaşarlar. Hastaların araç kullanırken kaza yapma 
riskleri yüksektir. Depresyon ve anksiyete bozuklukları normale oranla daha sık görülür. Hastaların yaklaşık % 
20’sinde majör depresyon ve sosyal fobi bulunur. 
 
Tedavide davranışsal yaklaşımlar ve farmakolojik tedaviler uygulanır. Farmakolojik tedaviler ile belirtilerin kontrol 
altına alınması amaçlanmakta olup gündüz aşırı uykululukta uyarıcı ve uyanıklığı arttırıcı ilaçlar temel tedavilerdir. 
Bu etkinlikte; santral hipersomnolans bozuklukları başlığında tanımlanan narkolepsinin tanı ve tedavilerinin 
gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Santral hipersomnolans, gündüz aşırı uykululuk, katapleksi  
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SANTRAL HİPERSOMNOLANS BOZUKLUKLARI 
 

Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN 
 
ÖZET: İdiyopatik hipersomni (İH) aşırı gündüz uykululuğu, uzun süren ancak uyku ihtiyacının ortadan kalkmadığı 
uyku dönemleri,  uzamış gece uykusu ile sabah ya da gündüz uykularından uyanmanın güçlükle olabildiği bir 
uyku bozukluğudur (Öztura 2011). Gece uykuları tipik olarak uzun süreli ve kesintisizdir.  
 
Yaygınlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, uyku merkezlerine başvuran hastalara göre İH’nin narkolepsiye 
oranı 1/10 olarak kabul edilmektedir. Kadınlarda daha sık yaygınlık bildirilmektedir. Genellikle ergenlik döneminde 
başlamakla birlikte ortalama başlangıç yaşı 15-25 arasındadır.  
 
Hastalığın patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Klinik olarak heterojen yapıda olması nedeni ile 
patogenezinin değişken ya da çok etmenli olduğu düşünülmektedir. BOS hipokretin-1 seviyeleri normal 
düzeydedir. Hastalık için herhangi bir özgül biyolojik ya da genetik belirteç yoktur. İH çoğunlukla sporadik veya 
izole olarak görülür. Hastaların bir kısmında ailesel öykü mevcuttur.  
 
Klinik Özellikler 
En az üç aydır süregelen ve önüne geçilemeyen gündüz aşırı uykululuk durumu temel belirtidir. Gece uykuları ve 
gündüz uyku epizodları dinlendirici değildir. Gece uykuları tipik olarak kesintisiz ve uzun sürelidir. Gündüz 
uykuları genellikle bir saatten uzun sürelidir. Uyandırılmaya karşı oldukça direnç gösterirler. Uyandıklarında 
yorgun, irritabl ve konfüze görünümdedirler. Uyku mahmurluğu birkaç saat sürebilir. Uykululuk halinde otomatik 
davranışlar görülebilir. İH’de katapleksi görülmez, ancak hastaların yaklaşık dörtte birinde uyku paralizisi 
gözlenmiştir. Depresyon ve anksiyete bozukluğu, normal nüfusa oranla daha sık görülür. Baş ağrısı, ortostatik 
hipotansiyon ve Raynaud fenomeni gibi belirtiler hastalığa eşlik edebilir (AASM 2014, Vernet ve Arnulf 2009). 
 
Tanı 
Klinik tablo, PSG ve çoklu uyku latans testi gibi nesnel testler ile desteklenmelidir. Nesnel testler ile İH’ye benzer 
belirtilere neden olabilecek diğer durumlar dışlanmalıdır. Yetersiz uyku sendromu, uykuda solunum bozuklukları 
ve narkolepsi ayırıcı tanı içinde mutlaka değerlendirilmelidir. Atipik depresyon başta olmak üzere bazı psikiyatrik 
bozukluklarda da gündüz uykululuk yakınması sıktır. Psikiyatrik muayene ve değerlendirme, hem eşlik eden hem 
de ayırıcı tanıların belirlenmesi için önemlidir (Dauvilliers ve ark. 2013). 
 
PSG’de REM latansı, NREM ve REM uyku evre oranları genellikle normal sınırlardadır. PSG’de uyku etkinliği 
yüksek (≥ %90-94) saptanır. Toplam uyku süresi uzamıştır. Günlük toplam uyku süresi on bir saat ve üzerindedir. 
Çoklu uyku latans testinde ortalama uyku latansı kısalmıştır ve REM ile başlayan uyku nadirdir.  
 
Tedavi 
Altta yatan nedenler bilinmediği için tedavi belirtilere yöneliktir. Hastaların uyku hijyeni kurallarına uyması önerilir. 
Uyku düzeninde, her ne kadar dinlendirici olmasa da uzun gece uykusu ve uygun ortamda gündüz uykuları 
sağlanmalıdır. Farmakolojik tedavilerde modafinil ve metilfenidat en sık kullanılan ilaçlardır.  
 
Anahtar Kelimeler: İdiyopatik Hipersomni 
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TEKRARLAYAN HİPERSOMNİLER 
 

Yrd. Doç. Dr. Serhat TUNÇ 
 
ÖZET: Kleine-Levin sendromu bilişsel, psikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile ilişkilendirilen yineleyen ve 
düzelen şiddetli hipersomnolans atakları ile tanımlanır. Sendrom ataklar halinde dönemsellik gösterir. Ataklar 
ortalama 3 ayda bir tekrar eder. Tipik bir atak ortalama 10 gün sürer. İlk atak sıklıkla enfeksiyon veya alkol alımı 
ile tetiklenir, daha sonra ki ataklar süresince hastalar her gün 16-20 saat kadar uzun uyuyabilirler ve sadece 
yemek veya tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için uyanırlar (idrar kaçırma gözlenmemiştir). Uyandırılabilirler fakat 
uyumakdan engellenirlerse asabileşebilirler. Anterograd amnesi tipikdir (AASM 2014). Aşırı uykululuk tablosuna 
en sık eşlik eden belirtiler ise algılama ve bilişsel bozukluklardır. Ayrıca kompülsif tarzda hiperfaji ve 
hiperseksüalite gibi davranış bozuklukları da eşlik edebilir. Atak dönemlerinde başta depresyon olmak üzere 
duygudurum değişiklikleri gözlenebilir(Arnulf ve ark. 2005; Arnulf ve ark. 2008). ‘Mensle ilişkili Hipersomni’ isimli 
bir alt tipi vardır ve bu alt tipinde ataklar menstrüel siklus ile ilişkilidir. Mens boyunca yada hemen öncesinde atak 
başlar (AASM 2014).    
  
Anahtar Kelimeler: hypersexuality; hypersomnia; Kleine–Levin syndrome; periodic; recurrent 
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İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDE İLK YARDIM:  
YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER 

 

Doç. Dr. İpek SÖNMEZ 
 
ÖZET: Tamamlanmış intiharların yaklaşık yarısında daha önce intihar girişimi öyküsü olduğu saptanmıştır. Fakat 
birçok ülkede yapılan çalışmaların sonuçları acil servise intihar girişimi ile gelen hastaların %60-%80 oranlarında 
psikiyatri konsültasyonu almadan hastaneden ayrıldığını ortaya koymuştur. Bu konuda özellikle acil servis 
hekimlerine verilen eğitimlerin de intihara yaklaşımda daha iyi sonuçlar verdiği literatürde vurgulanmıştır. Bir 
intihar girişimi ile karşılaşıldığında yapılması gereken ilk şey tıbbi müdahalenin sağlanmasıdır. Her intihar girişimi 
önemsenmeli ve tıbbi müdahalenin ardından hastanın psikiyatri konsültasyonu alması sağlanmalıdır. Öncelikle iyi 
bir terapötik ilişki kurarak hastanın ölüm isteği, nedenleri, sorunları ayrıntılı konuşulabilmelidir. Öykülerinde daha 
önceki intihar girişimleri veya psikiyatrik bir tanı varlığı araştırılmalıdır. Burada amaç hastaya psikiyatrik bir tanı 
varlığında uygun farmakoterapi ve sorunlarla baş etmesini geliştirecek uygun terapi yöntemlerini sunmaktır. Acil 
servise başvuran intihar hastaları içinde özellikle ciddi duygudurum bozukluğu ve şizofreni-spektrum bozukluğu 
olan hastalarda EKT seçeneği de düşünülmelidir. 
 
Psikiyatristin diğer vermesi gereken karar da hastaneye yatışın gerekip gerekmediğidir. Bu gibi hastaların 
hepsinin yatışa ihtiyacı yoktur, bazıları ayaktan hasta prensibiyle tedavi edilebilir. Ancak güçlü bir sosyal destek 
sisteminin olmayışı, dürtüsel davranış geçmişi olması, intihar için eylem planı olması hastaneye yatış için 
endikasyonlardır. Güvenli ve destekleyici yaşam koşulları ve ayaktan psikiyatrik bakımın devam ettiği koşulda, 
hastanın önceden tıbbi olarak anlamlı girişimleri ve kronik bir intihar düşüncesi yoksa ayaktan takip edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: intihar, intihar girişimi, acil, ilk yardım 
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YAŞLILARDA İNTİHAR DAVRANIŞI VE MÜDAHALE İLKELERİ 
 

Prof. Dr. Çınar YENİLMEZ 
 
ÖZET: Günümüzde tedavi edici ve koruyucu tıp alanındaki gelişmeler, beslenme, sağlık ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi, doğum hızının azalması ve yaşam süresinin uzaması ile dünyada hem yaşlı nüfusun sayısı hem de 
yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı artmaktadır. Gelecekte bu sayı ve oranın daha da artacağı 
öngörülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de beklenen yaşam ömürleri uzamaktadır. Yaşlılık 
döneminde emeklilik ve sosyal statü kaybı, toplumsal roller ve bu rollerdeki değişimler, kuşaklar arası çatışmalar, 
fiziksel hastalıklar ve işlev kaybı,  güç ve yeti kaybı, eş, akraba ve arkadaşların kaybı, ekonomik kayıplar, çevreye 
bağımlılık, yalnızlık ve umutsuzluk gibi sorunlar baş gösterir. Buna paralel olarak da yaşlılarda ruhsal bozukluk 
yaygınlığı ve intiharlar artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu istatistikleri en yüksek yaşa özel intihar hızının yaşlı 
erkeklerde olduğunu göstermektedir. İntiharın kendisi gibi önlenmesi de değişik yönleri olan karmaşık bir konudur.  
İntihar zamanında fark edilip önlenebilecek toplumsal bir sorundur.  Yaşlılarda intihardan koruyucu faktörler ve 
yaşamı sürdürme nedenlerinin iyi bilinmesi intiharı önlemede önemlidir. 
 
Bu amaçla yaşlı bireylere yeterli sosyal, tıbbi ve psikiyatrik destek sağlanmalıdır. Bu konuşmada, yaşlanma ve 
yaşlılık, yaşlılık dönemi ile ilişkili istatistikler, bu döneme ait sorunlar ve ruhsal bozukluklar, yaşlılıkta intiharlar ve 
intiharla ilişkili istatistikler, yaşlılıkta intihar nedenleri ve risk faktörleri,  intihar yöntemleri,  intiharı önleme ve 
müdahale ilkeleri ele alınacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: yaşlılık, intihar, ruhsal bozukluklar, önleme, müdahale  
 
KAYNAKLAR: 
Engin T. Özel gruplarda intihar: yaşlı intiharları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2008; 1(3):34-39. 
Aslan M, Hocaoğlu Ç. Yaşlılarda İntihar Davranışı.  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2014; 6(3):294-309. 
Yenilmez Ç. Yaşlılıkta İntihar Davranışı. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2016; 9 (3): 30-6 
(4) Zengin Y,  Gündüz E,  İçer M, Durgun R,  Gürbüz H, Demir S,  Kuyumcu M. Acil servise intihar girişimi ile 
başvuran yaşlı hastalarda mortaliteyi etkileyen sosyo demografik ve klinik faktörler. Dicle Med J 2015;42( 3): 279 
- 283   
(5) Avci D, Selcuk KT, Dogan S. Suicide risk in the hospitalized elderly in turkey and affecting factors. Arch 
Psychiatr Nurs 2017;31(1):55-61 
(6) Kutcher S, Chehil S. Suicide Risk Management: A Manual for Health Professionals’de. 
Massachusetts, Blackwell Publishing Inc; 2007,78-9. 
 
 

http://dergipark.gov.tr/dicletip/issue/4714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avci%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28104059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selcuk%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28104059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dogan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28104059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28104059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28104059


 
 
 
 
 
 

SİZ OLSAYDINIZ NE 
YAPARDINIZ 

KONUŞMA METİNLERİ 
 
 
 
 
  



 

123 | S a y f a  
 

KABUL VE ADANMIŞLIK TERAPİSİ FORMÜLASYONU VE TEDAVİ PLANI 
 

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ 
 
ÖZET: Davranışçı terapiler ilk olarak doğmuş sonra ortaya atılan kognitif terapiler ile bütünleşmiştir. Bu 
bütünleşmeyi bir evlilik olarak değerlendirecek olursak kabul ve adanmışlık terapisini de içinde barındıran üçüncü 
dalga terapiler kognitif ve davranış terapilerinin çocukları olarak değerlendirilebilir.  
 
Kabul ve adanmışlık terapisinin temeli dil ve kognisyonlarla ilişkili bağlamsal çerçeve teorisine dayanır (Relational 
Frame Theory). Bağlamsal çerçeve teorisine göre insanların acılarının bu kadar fazla olmasının nedeni dildir. Dil 
dış dünya ile başa çıkmada harika bir yetenek ve diğer türlere üstün olmamızın anahtarıdır. Ancak dış uyaranları 
tanımlamak için dile aktarılmaları insanın psikolojik acısının da önemli bir kısmından sorumludur. Zihnimiz tehdit 
yaratabilecek uyaranlara karşı aşırı duyarlıdır. Zihnimize gelen birçok tehdit mesajı (düşünce) aslında kesin 
değildir, hatta saçmadır. Ancak zihnimiz adeta bir kelime makinasıdır ve olumsuz kesin olmayan düşüncelerin bile 
doğru olduğunu söyler ve onlara olması gerektiğinden fazla anlam verme eğilimindedir. Olumsuz otomatik 
düşünceler de acı verici duyguların oluşumuna neden olur. Kelimeler (düşünceler) duyguları aktive eder. Örneğin 
örümcekten korkuyorsanız örümcek kelimesi de sanki orada gerçekten bir örümcek varmış gibi ilişkili düşünce ve 
duyguları tetikleyebilir veya boşanmayla ilgili konuşan bir kişiyi dinlemek onu dinleyenleri mutsuz edebilir ve 
hepimiz kelimelere maruz kalırız. Yani kelimeler/dil geçmiş ve geleceği şu ana getirebilir. Şu anda sahip 
olduğumuz düşünceler geçmişte yaşadığımız sıkıntıları hatırlamamıza veya gelecekte oluşabilecek sıkıntıları 
düşünmemize neden olabilir. Zihnimiz de bu acı verici düşüncelerden ve hislerden kaçmalıyız şeklinde bir kural 
oluşturabilir. Ancak bu işe yaramaz. ACT’ın bu konudaki temel önerileri psikolojik acı çekmenin normal ve 
herkesin yaşayabileceği bir durum olduğu yönündedir. Psikolojik acı çekmeden bir plan doğrultusunda kaçmak 
mümkün değildir. Ancak onun artmamasını sağlamak elimizdedir. 
 
Kendimizi çektiğimiz ıstırapla bir tutmak zorunda değiliz. Istırabımızı azaltmanın ilk adımı çektiğimiz ruhsal acıları 
kabul etmektir. Daha değerli bir hayat yaşayabilmek için zihnimizden çıkmalı ve hayatımıza ilerlemeliyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: kabul, adanmışlık, terapi 
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DEMANS HASTALARINDA AJİTASYONA MÜDAHALE 
 

Uzm. Dr. Bilgen Biçer KANAT 
 
ÖZET: Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusu hızla artmaktadır.  Yaşla birlikte Alzheimer hastalığı (AH) başta olmak 
üzere nörodejeneratifdemanslar da yaygın görülmektedir. Demansta bilişsel bozulmaya davranışsal ve psikolojik 
belirtilerin sıklıkla (%61-%88) eşlik ettiği bilinmektedir (1). Bu belirtilerin en sık görülenlerinden biri ajitasyondur. 
Ajitasyon, amaca yönelik olmayan ve konfüzyondan kaynaklanmayan, uygunsuz sözel, vokal ve motor aktivite 
olarak tanımlanmaktadır. Demans hastalarında ajitasyon davranışlarının sıklığının %45-99 civarında olduğu 
bildirilmektedir (2).Ajitasyon, hastanın ve bakım vereninin yaşam kalitesini bozmakta, bakım veren yükünü 
artırmaktadır. Ayrıca, antipsikotikler başta olmak üzere daha fazla ilaç reçetelenmesine,  hastaların daha erken 
bakımevine yerleştirilmesine ve sık hastane yatışlarına yol açabilmektedir. Bu nedenlerle son yıllarda demans 
hastalarında bilişsel işlevlerin yanında ajitasyon davranışlarının da değerlendirilerek, etkin bir biçimde ele 
alınmasının önemi vurgulanmaktadır (3).Bu panelde demans hastalarında ajitasyon belirtilerinin saptanması, 
belirlenen ajitasyon bulgularına yönelik sağaltım girişimlerinin planlanması ve etkinliğinin izlenmesi konuları 
ayrıntılı olarak güncel literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Demans, agresyon, psikomotor aktivite artışı, farmakoterapi, psikososyal müdahale 
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GEBELİKTE OKB VE DAHA FAZLASI 
 

Uz. Dr. Ayça Öngel ATAR 
 
ÖZET: Obsesif kompulsif bozukluk  (OKB) yaygın görülen, kişinin yaşam kalitesinde belirgin düşüşe neden olan, 
sosyal ve mesleki işlevselliğini olumsuz etkileyen bir psikiyatrik bozukluktur. Gebelik ve doğum sonrası dönem bu 
bozukluğun başlangıcını ve gidişini etkileyen kritik dönemlerdir. Bu dönemler önceden var olan OKB belirtilerinin 
şiddetinde artışa neden olabileceği gibi OKB açısından başlatıcı da olabilmektedir. Doğum yapan OKB 
hastalarının geriye dönük değerlendirildiği bir sistematik derlemede, OKB’ye dair belirtilerin hastaların %40’ında 
gebelik döneminde, %30’unda ise doğum sonrası dönemde başladığı bildirilmiştir [1]. 2013 yılında yayınlanan bir 
meta-analizde ise OKB prevalansının gebelik döneminde (%2.07) ve doğum sonrası dönemde (%2.43),  genel 
nüfusa (%1.08) oranla arttığı bildirilmiştir [2].  
 
Gebelik döneminde ve doğum sonrası dönemde obsesyonlar ve kompulsiyonlar sıklıkla bebeğe odaklanır. 
Annenin bebeğiyle ilgili işlevselliği etkilenir ve bu durum annenin bebeğinden kaçınmasından bebeğiyle aşırı 
uğraşmasına kadar değişebilir. OKB ve annenin işlevselliğinde yol açtığı düşüş hem annenin bebeğine bakım 
vermesini, hem de anne bebek ilişkisini ve annenin bebeğine bağlanmasını olumsuz etkiler. Bu durum bebekte 
bilişsel ve gelişimsel olumsuz sonuçlarla ilişkili bulunmuştur [3].  
 
Gebelik döneminde ve doğum sonrası dönemde OKB’nin tanınması ve tedavi edilmesi anne bebek ilişkisini 
geliştirmek ve bebekteki olası bilişsel ve gelişimsel olumsuz etkileri engellemek açısından önemlidir. Bu oturumda 
gebelik döneminde OKB tanı ve tedavi süreci, beraberinde astım hastalığı ve sigara bağımlılığı olan bir olgu 
üzerinden tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Obsesif Kompulsif Bozukluk 
 
KAYNAKLAR: 
1. Ross LE, McLean LM: Anxiety disorders during pregnancy and the postpartum period: A systematic review. J 
Clin Psychiatry 2006, 67:1285-1298. 
2. Russell EJ, Fawcett JM, Mazmanian D: Risk of obsessive-compulsive disorder in pregnant and postpartum 
women: a meta-analysis. J Clin Psychiatry 2013, 74:377-385. 
3. Brandes M, Soares CN, Cohen LS: Postpartum onset obsessive-compulsive disorder: diagnosis and 
management. Arch Womens Ment Health 2004, 7:99-110. 
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AKRAN SÜPERVİZYONU - 3 OLGU ÜZERİNDEN PİLOT UYGULAMA 
 

Pelin ŞİRİN 

 
Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul 
 
GİRİŞ ve AMAÇ: Süpervizyon sürecinin, psikiyatri asistanlarinin mesleki yeterliliginin arttirilmasinda önemli bir 
yeri bulunmaktadir. Akran grup süpervizyonunun ruh sagligi danisanlarinin öz-yeterlilik düzeyini arttirdigina 
yönelik calismalar bulunmaktadir. 
 
Asistan hekim komitesi, akran grup süpervizyonu çalışma alt birimi olarak, bu panelde 3 farklı bakış açısı ile 
hastaların değerlendirilmesi ve akran süpervizyonuna pilot bir uygulama düşünülmüştür. 
 
YÖNTEM: 3 farklı ekolden 3 vaka formülasyonu ve tedavisi özetlenecek bu doğrultuda katılımcıların formülasyon 
ve tedavi önerileri alınacaktır. 
 
BULGULAR: Konuşulacak. 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konuşulacak. 
 
Anahtar Kelimeler: akran grup süpervizyonu, asistan hekim komitesi, asistan eğitimi 
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DEPRESİF RUMİNATİF ÖZELLİKLİ BİR VAKA,  
HANGİ EKOLLE TEDAVİ ETMELİYİM? 

 
Dr. Çiğdem Çelik YAŞAR 
 
ÖZET: Depresyon, bütün hastalıklar arasında en sık görülen bozukluklardandır. Hem sosyal hem bedensel hem 
de psikolojik alanda işlev kaybına yol açar. Depresyon tedavisinde psikoterapinin yeri büyüktür. Psikanalitik 
yönelimli psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi etkili yöntemlerdir.  
 
Eşik altı depresif belirtiler ve ruminatif düşüncelerle giden bir vakanın psikoterapi süreci sunulacak ve asistan 
hekimler ile akran süpervizyonu çerçevesinde tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: depresyon, psikoterapi  
 
KAYNAKLAR:  
1) Öztürk, M. Orhan, and Aylin Uluşahin. Ruh sağlığı ve bozuklukları. Nobel Tıp Kitapları, 2011, (366,416) 
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DEPRESYONUN DİNAMİK FORMÜLASYONU ÜZERİNE BİR OLGU SUNUMU 
 

Dr. Abdullah AKGÜN 
 
ÖZET: Depresyon sebep olduğu yeti yitimi ile en önde gelen hastalıklardandır. Ayrıcı tanısı ve hastalığın gidişini 
ayırmak tedavi modalitelerini ve süreci anlamak adına önem arzeder. Psikofarmokolojik ve güncel terapi 
ekollerinin etkisiyle geride kalmış olsa da dinamik formülasyonu hala hastayı anlamada bir adım öndedir. 
Arieti’nin progresif teleolojik regresyon modeline göre egonun enerjisi sınırlı olduğundan her savunma 
düzeneğine yeni bir enerji aktarır ve zamanla enerji tükenince de psikotik tablo açığa çıkar. Bu olguda anksiyete 
tablosuna eklenen depresif bulguların dinamik formülasyonla açıklanması amaçlanmıştır. Böylece bahsedilen 
geçişi dinamik olarak açıklamak hastalığın gidişini anlamayı kolaylaştırmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: depresyon, psikodinamik yaklaşım, süpervizyon 
 
KAYNAKLAR: 
Orhan Öztürk – Psikiyatri 
Kaplan & Sadock – Synopsis of psychiatry 
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AKRAN SÜPERVİZYONU: 3 OLGU ÜZERİNDEN PİLOT UYGULAMA 
 

Arş. Gör. Kezban Burcu AVANOĞLU 
 
ÖZET: FG, 66 y, K, evli, dört çocuğu var, çalışmıyor, Ankara’da yaşıyor. 
Son iki yıldır giderek artan unutkanlık, halsizlik, isteksizlik, uyku bozukluğu yakınmaları olan hasta Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’nde izleme alınmış. Çarşıya çıkarken cüzdanını evde unutuyor, 
ocağın altını açık unutuyor, ilaçlarını aldıktan bir süre sonra alıp almadığını tekrar soruyormuş. Daima çok 
evhamlıymış, ancak bu durum son zamanda artmış. Her telefon çaldığında kötü bir şey olacağından 
şüpheleniyor, artık yaşamak istemiyormuş. Gençliğinden beri eşyasını çok zor atan biriymiş, ancak biriktirmesi 
yokmuş. Biriktiricilik son dört yılda başlamış. Ayırıcı tanı ve tedavi düzenlenmesi açısından 01/09/2016 tarihinde 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’ne yatırılarak on gün takip edilen hastanın tanısı ve tedavisi 
tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Biriktirme, demans, vasküler demans 
 
 
 
 


