Editörden
Son yýllarda Psikiyatride uzmanlýk öðrencisi olabilmek TUS'ta yüksek puanlar almayý gerektiriyor.
Yaklaþýk 10 yýldýr böyle bir eðilim var. Psikiyatri en revaçta ihtisas alanlarýndan bir olmaya baþladý.
Daha önceden çok yüksek puanlarla girilebilen Kadýn Hastalýklarý ve Doðum ve pediatri gibi alanlar
neredeyse asistan bulamaz oldu. Bu bölümlere Çok düþük puanlarla girilebiliyor. Bu durum akla kadýn
ve çocuk saðlýðu sorunlarýnýn azaldýðý, bu nenle bu alanlarýn cazibesin yitirdiði, buna karþýlýk ruh saðlýðý
sorunlarýnýn arttýðý, bu baðlamda psikiyatrinin giderek daha çok ilgi çekici hale geldiði gibi bir yorum
yapýlabilir. Kulaða hoþ geliyor. Daha cazibeli hale gelen bir branþ. Ama gerçekten asýl neden bu mu?
Bu eðilimi daha çok son 10 yýlda özelikle daha görünür olan saðlýk politikalarý, saðlýk ortamý ve uzmanlýk eðitiminde yapýlan düzenlemelerle baðlantýlý. Saðlýðýn hak olmaktan çýkmasý, saðlýðýn ve hastalýðýn
ticari bir iliþkinin nesnesi haline gelmesi, çok yorulmadan para kazanma arzusunun týp eðitiminde
giderek egemen olmasý, hekimin toplumcu kimliðinde ortaya çýkan yozlaþma ve kayýp, bireyci hekim
kimliði ve özellikle hatalý uygulamalar (mal-praktis) ile ilgili hekimi zor durumda býrakan ve sistemdeki
sorunlarýn sorumlusu yapan düzenlemeler buna neden oldu diyebiliriz.
Peki psikiyatrinin bu cazibeli döneminde psikiyatri uzmanlýk eðitimini tercih eden genç hekimlere iyi
eðitim olanaklarý sunabiliyor muyuz? Akademik ortamý liyakatla gelen öðretim üyeleri ve eðiticilerle
donatabiliyor muyuz. Eðitimin beceri ve deneyime dönüþeceði hizmet ve araþtýrma ortamý yaratabiliyor muyuz? Cevaplanmasý bitmeyen çok soru var.
Bu sürecin önemli bir öðesini psikiyatri toplantýlarý oluþturuyor. Kongreler, sempozyumlar, okullar,
kurslar, seminerler, atölye çalýþmalarý. nasýl bir evrim geçirdi? Türkiye'deki psikiyatri kongre turizmi ile
bilimsel bilgi paylaþýmý ve beceri düzeyini geliþtirme konusunda ne denli baþarýlý toplantýlar gerçekleþtirildi? Anýlarda sosyal olmayan niteliði ile iz býrakan toplantýlarý tarihsel gerçeklik yaptý? Bu sorularýn
her biri özenle tartýþmayý gerektiriyor.
Ýnönü Üniversitesinde çalýþtýðým dönemlerde güz okullarýnýn baþlatýlmasý ve sürdürülmesinde
katkýlarým olmuþtu. Psikiyatri de alternatif eðitim modellerini geliþtirme yönünde önemli bir örnekti. Güz
okulunda okuyan, öðrencisi olan, mezun olan ve bunu halen anlatan onlarca uzman ve öðretim üyesi
arkadaþlarýmýz, genç ve kýdemli asistanlarýnýz var. Benzeri eðitim etkinliklerine örnek olan, 15 yýl
boyunca gerçekleþtirilen özgün bir etkinlik... Kýþ okulu bu modelden esinlenen, ama farký bir solukla,
eleþtirel psikiyatri bakýþýyla onun ruhunu içererek aþan bir etkinlik.
Terapi Týp Merkezi ve Klinik Psikiyatri Dergisi olarak bu yýl psikiyatriyi bir çok disiplinle buluþturan ve
eleþtirel bir bakýþla irdeleyen bir özgün eðitim modeli olan psikiyatri kýþ okulunun üçüncüsünü gerçekleþtireceðiz. Ýlk okulun temasý çatýþma, ikincinin ise öteki idi. Bu yýl konumuz müphem, yani belirsizlik.
Her zamanki gibi Þubatýn ayýnýn 2. haftasýnda Antalyanýn tarihi Kaleiçi semtinde bu etkinliði gerçekleþtireceðiz. Yeni yüzler ve yeni baþlýklarla. Geçen yýl katýlýmýn çok yüksek olmasý bu yýl daha büyük
bir salonda yapmamýzý zorunlu kýldý. Bu yýl daha kalabalýk olacaðýz. "Müphem"i bir çok boyutuyla
tartýþacaðýz. Ayrýca yapýlan sunular ya da yazarlarýn gönderdiði tam metinler Klinik Psikiyatri Dergisinin
ek sayýsý olarak yayýnlanacak. Program hazýrlýklarýnýn sürdüðü ve yakýnda ilk duyurumuzu paylaþacaðýmýz okulumuzu ve ilgili haberleri takip etmenizi ve okulumuzun öðrenci olmanýzý diliyor þubat 2017
de Antalya'ya bekliyoruz.
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