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yazarlara bilgi
Amaç ve Hedefler

psikiyatride güncel Türkiye Psikiyatri Derneği tarafın-
dan yayımlanan bir Sürekli Eğitim/Sürekli Mesleki Ge-
lişim Dergisidir. Temel amacı ruh sağlığı ve hastalıkları 
uzmanlık alanında ülke genelinde gereksinim duyulan uz-
manlık eğitimi ve sonrasında mesleki eğitime sürekli ve dü-
zenli bir şekilde katkıda bulunmaktır. Dergimiz güncel ve 
gereksinim duyulan konularda, uygulamaya dönük ve bi-
limsel bilgi ve gelişmeleri derlemeyi, araştırma ve kanıtların 
yeterli olmadığı alanlarda uzman deneyimlerini aktarmayı 
hedefler. Güncel bilgi ve gelişmelerin psikiyatri çalışanla-
rına hızla ulaşmasının, hizmet alan hastalarımıza yönelik 
uygulamaların kalitesini yükseltmesi en temel amaçtır.
psikiyatride güncel‘in her sayısı bütünlüklü bir konuya 
ayrılmıştır. Derginin dili Türkçedir.

Yazarlara Bilgiler

Makaleler / Yazılar

• Yazılar Konuk Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu 
üyelerince akran değerlendirmesinden (peer review) 
geçirilir.

• Derginin ilgili sayısında kapsamı tamamlamak ve bü-
tünlüğü sağlamak için Konuk Yayın Yönetmen(ler)inin, 
Genel Yayın Yönetmeni ve Yardımcı Yayın Yönetmen-
lerinin önerilerde bulunma ve düzeltme hakkı saklıdır. 

• Yazılardaki görüşler yazarları bağlar.

Yazıların içermesi gereken alt bölümler: 

• Başlık (Türkçe ve İngilizce): Konuyu iyi anlatan, çok 
uzun olmayan, okuyucunun ilgisini çeken, yaratıcı bir 
başlık kullanılması önerilir. İngilizce başlığın Türkçe 
olanı anlam çevirisiyle karşılaması amaçlanmalıdır.

• Yazar(lar): Yazar ad ve soyadının unvan ve çalışılan 
kurum bilgisi olmadan yazılması istenmektedir.

• Yazar(lar)ın ORCID No: Yazarların ORCID numa-
ralarını eklemeleri gerekmektedir.

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi: Yazar(lar)ın özgeçmi-
şinde alınış yılları ile birlikte unvanlarına ve halen çalış-
tıkları kuruma yer vermeleri beklenir.

• İletişim adresi: Tercihen birinci yazarın iletişim adresi 
ve e-posta adresi belirtilmelidir.

• Anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce): Index 
Medicus’a göre belirlenmiş en az 3 en çok 6 anahtar 
sözcük seçilmelidir.

• Özet (Türkçe ve İngilizce): Özetlerin her biri 200 
sözcükten az, 250 sözcükten çok olmamalıdır.

• Yazı: Her yazının en az 8, en çok 12 sayfadan oluş-
ması öngörülmüştür. Yazıların belirtilen sayfa sayıları 
kaynaklar, tablolar ve şekiller hariç tutularak ve tek ara-
lıkla yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda kaleme 
alınması gerekmektedir. (Not: Sayfa sınırlaması konu-
sunda duyarlık gösterileceği ve uyulmaması durumun-
da yazar tarafı ile Yayın Yönetmenliği tarafının birlikte 
karar vereceği bilinmelidir).

• Yapın-yapmayın: Konu elveriyorsa yazıdaki olumlu ve 
olumsuz önerilerin listelendiği tablolar konulması istenir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili bir 
olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. İşlenen 
konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, tek aralıklı ve 
A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şekilde yazılmalıdır. 
Gerçek hasta örneklerinde hasta kimliğinin anlaşılma-
masını sağlayacak önlemler özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okumayı, anla-
şılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak tablo ve şekil-
lerin her biri en sonda ayrı sayfalarda verilmeli ve metin 
içinde girecekleri yerler belirtilmelidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: Her 
makalenin içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturulacak ve 
bu pencerelerde yazının içinden bazı cümleler/kısa 
paragraflar okuyucunun konuya ilgisini çekmek üzere 
bu pencerelerde ayrıca verilecektir. Bu nedenle yazar-
ların bu doğrultuda yapacakları öneriler konuk yayın 
yönetmen(ler)i ile yayın yönetmenlerine yardımcı olacak-
tır. Bu alıntı pencerelerine alınacak cümle ya da cümle-
lere ilişkin önerilerin yazarlar tarafından ayrı bir sayfada 
sunulması beklenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi Ya-
zım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak Yazım 
Kuralları”bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Kaynak gösterme araçları

psikiyatride güncel hem yazar hem yayıncı bakımından 
sağladığı kolaylıklar nedeniyle makale hazırlanırken kaynak 
gösterme araçlarının kullanımını desteklemektedir. Bu ne-
denle psikiyatride güncel kaynak gösterme kuralları iki 
ayrı yazılıma uyarlanmıştır. Şu bağlantıda Mendeley ve 
Endnote araçlarının kaynak göstermede nasıl uygulanaca-
ğı ile ilgili açıklamaları bulabilir, psikiyatride güncel için 
hazırlanmış kaynak gösterme dosyalarını indirebilirsiniz: 
https://bit.ly/pgkaynakprogramlari

Metin içinde kaynak gösterimi

• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacaktır. 
• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre numara-

landırılacaktır. 
• Metin içinde numaralar üst simge niteliğinde yazılacak-

tır. Örnek: 1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 
kuralları

• Yazıda kullanılacak kaynak sayısının en az 20, en çok 
80 olmasına özen gösterilmelidir. Bu sınırlara uyulmadığı 
istisnai durumlarda yazar(lar), Konuk Yayın Yönetmeni 
ve Genel Yayın Yönetmen(ler)i ortaklaşa karar verirler.

• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde “Kay-
naklar” başlığı altında verilir.

• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kullanılır.
• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak nu-

maralanır. Bu numaralar Kaynaklar Listesinde yuvarlak 
parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynakların 1-9 yazarının adlarına yer verilmeli, daha 
sonraki yazarların adı yerine vd. yazılmalıdır.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide ya-
yımlanmış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, 
yayımlanmamış tez, toplantıda sunulan bildiri 
ya da poster, dergide makale (elektronik), kitap 
(elektronik)” gibi kaynakların verilme biçimine ilişkin 
kurallar ve örnekler aşağıda verilmiştir. Bu örnekler dı-
şında yer alan kaynak türlerine ilişkin yazım kuralları 
için Vancouver Yazım Stilinin daha ayrıntılı yer aldığı 
kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmış)
Yazar(lar). Dergide basılmış makalenin adı. Derginin adı 
[italik] Yayın yılı; Cilt numarası [Sayı]: 
Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an overvi-
ew. Drugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap
Yazar(lar). Kitap adı Seri başlığı ve numarası [bir serinin 
parçası ise]. Kaçıncı baskı olduğu (ilk baskı değilse). Ya-

yımlandığı/basıldığı yer (birden fazla yer belirtilmişse ilk 
belirtilen yer adı): Yayıncı kuruluş; Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive Ill-
ness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm
Bölüm yazar(lar)ı. Bölüm başlığı. Editör(ler) [kişi adların-
dan sonra daima (ed.) yazınız)] Kitap adı [italik]. Seri adı/
başlığı ve sayısı [bir serinin parçası ise] Kaçıncı baskı oldu-
ğu. Yayın yeri: Yayıncı;
Yayın yılı. Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock BJ, Sa-
dock VA (ed) Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of  
Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: Lippincott Willi-
ams & Wilkins; 2000. 2377-90. 

Yayımlanmamış tez
Yazar. Tez adı [italik]. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi) 
ibaresi. Uzmanlık eğitimi alınan şehir adı: Uzmanlık eğiti-
mi aldığı kurum adı; Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belirtile-
rin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul: İstan-
bul Üniversitesi; 1987. 

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster
Yazar(lar). Bildiri adı. Kongre adı [italik], Kongre tarihi, 
Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. Immig-
ration and Violence by Mentally Disordered Offenders. 
World Psychiatric Association International Congress, July 12 – 
16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi
Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, basılı 
olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. Farklılık 
varsa çevrimiçi olan kullanılır. Dergi makalesinin bir DOI 
(digital object identifier) numarası varsa URL adresi yerine 
onu kullanınız. 
Yazar(lar). Dergide basılmış makalenin adı. Derginin adı 
[italik] [İnternet] Yayın yılı: Cilt numarası:
(Sayı) Makalenin sayfa numaraları. Ulaşılabileceği adres: 
URL ya da DOI [Erişim tarihi]: 
Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Nature 
(Internet)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği adres: 
http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7177/
full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The novel 
use of  phase change materials in refrigeration plant. Part1: 
Experimental investigations. Applied Thermal Engineering. 
[İnternet] 2007;27(17-18): 2893-2901. Ulaşılabileceği ad-
res: doi:10.1016/j.appltheremaleng.2005.06.011. [Erişim 
tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)
Yazar(lar)/Editör [editör ise isimden sonra (ed.) yazınız] 
Başlık [italik] Seri adı/başlığı ve sayısı [bir serinin parçası 
ise] Kaçıncı baskı olduğu [birinci baskı değilse] [Internet] 
Yayımlandığı/basıldığı yer [birden fazla yer varsa ilk belir-
tilen yer adı]: Yayıncı; Yayın yılı. Ulaşılabileceği adres: URL 
[erişim tarihi]: 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short Co-
urse in Soil and Rock Slope Engineering. A Short Course 
in Soil and Rock Slope Engineering. [Internet] London: 
Thomas Telford Publishing; 2001. Ulaşılabileceği adres: 
http://www.myilibrary.com?ID=93941 [Erişim tarihi:18 
temmuz 2008].
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Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel verilerine göre şizofreni dünya çapında yaklaşık 24 milyon kişiyi 
etkileyen, sıklıkla bilişsel, sosyal ve duygusal işlevsellikte ciddi bozulmayla seyreden ve önemli dü-
zeyde yeti yitimine neden olabilen ağır bir ruhsal rahatsızlıktır. Kraepelin’in bu klinik durumla ilgili 
dementia praecox tanımlamasının üzerinden bir asırdan fazla süre geçmesine rağmen etiyolojisi ve 
patofizyolojisi halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu belirsizliği açıklamada son gelinen nokta 
şizofreninin, değişken fenotipik görünümleriyle, birbirinden farklı, ancak birbiriyle ilişkili bozuk-
lukları altında toplayan bir çatı tanısı olduğu yönündedir. 

Belirsizliklerin yükünün yanında “şizofreni” kelimesi hastalar için öylesine ağır bir damgalanmaya 
yol açmaktadır ki, son yıllarda bu tanısal kavramı yeniden adlandırma hareketi doğmuştur. Bu hare-
ket son 10 yılda sırasıyla Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Hong-Kong’da amacına ulaşmış ve bazı 
çalışmalar şizofreniyi yeniden adlandırmanın, hastalara yönelik damgalayıcı tutumda düzelmeyle 
ilişkili olabileceğine, bunun da erken tanı ve ruh sağlığı hizmetlerine erişim sağlayabileceğine işaret 
etmiştir. Öte yandan, bu yeniden adlandırma veya kavramı ortadan kaldırma hareketinin damgalan-
manın kökündeki nedeni değiştirmeyeceğini belirten araştırmacılar, bu tür adımların bozukluğun 
altında yatan nedenler ve patofizyolojik mekanizmaların anlaşılmasını da güçleştireceğini düşün-
mektedir. Bu sayının ilk bölümünde kaleme alındığı gibi bu görüşü taşıyan yazarlar “başka bir isim 
de koysanız gül yine aynı kokardı” demekte, yeni bulunan adın da çok geçmeden damgalamada 
kullanılabileceğini belirtmektedir. Tıp tarihinde adını bile terketmek zorunda kalabilen bir tanısal 
kavram sanırım oldukça enderdir. 

Tüm karmaşıklığına rağmen psikiyatride güncel’in bu sayısında şizofreni kavramında, nörobiyoloji-
sinde, genetiğinde, epidemiyolojisinde, nörogörüntülemesinde, ilaç ve ilaç dışı somatik tedavilerinde 
ile psikososyal yaklaşımlarında yenilikler başlıklarıyla hazırlanan bölümlerin bu tanısal kavramı en 
güncel biçimde gözden geçirmenize katkıda bulunmasını diliyoruz.

Bu sayıda yer alan konulara bakıldığında aktarılan yenilikler şizofreninin patogenezini anlama ve 
tedavisinde gelişmeler olması yönünde umutlarımızı besliyor. Önümüzdeki dönemde tüm-genom 
ilişkilenme çalışmaları ve çoklu gen risk skoru yöntemlerinin kullanıldığı, gen-çevre etkileşimini ve 
geniş psikoz fenotipini irdeleyen yeni çalışmalar giderek artacak. Farklı bozukluklarda olduğu gibi 
şizofrenide de çoklu gen risk skorlarının hesaplandığı çalışmaların artması, bireysel riski tanımla-
ma ve tedaviye yanıtı yordama yönünden önem taşımakta. Görüntüleme çalışmalarına bakıldığında 
özellikle büyük ortak veri tabanı çalışmaları ile görüntüleme-genetik verilerinin bütünleştirildiği 
çalışmalar dikkat çekecek. Geniş veri tabanlarının oluşturulması genetik çalışmaları yürütmek için 

Bu Sayının Konusu: 
Şizofreni 2023 - Bugünden yarına... 



IV  |  CİLT 13 • SAYI 1  |  KIŞ 2023  | Şizofreni 2023 - Bugünden yarına... 

Bu Sayının Konusu: 
Şizofreni 2023 - Bugünden yarına... 

önsöz KIŞ 2023

update in psychiatry

Türkiye Psikiyatri Derneği
Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi

Journal of Psychiatric Association of Turkey for Continuing Education/ 
Continuing Professional Development

kurulan konsorsiyumlarla da kendini göstermekte. Bu geniş oluşumlar daha büyük örneklemli ge-
nom boyu ilişkilendirme ve nadir varyantları tanımlama çalışmalarına temel oluşturabilecek. Yeni 
geliştirilmekte olan farmakolojik tedavilerde ise temelde dopamin hipotezinin ötesine geçilmeye 
çalışıldığı görülmekte. Serotonerjik, kolinerjik, glutamaterjik sistemlere, opioid ve diğer çoklu re-
septörlere odaklanan yeni tedavilerin yanı sıra, eser amin ilişkili reseptör-1 gibi (TAAR-1) hücre 
içi reseptörlere yönelen yepyeni mekanizmalar üzerinde de çalışıldığı görülmekte. Farmakolojik te-
davilere yetersiz yanıt veren hastalarda diğer somatik tedavi yöntemlerinin tedaviye eklenmesi, far-
makolojik tedavinin her zaman ruhsal toplumsal tedavi ve iyileştirim girişimleri ile desteklenmeye 
çalışılması yakın gelecekte de önemini koruyacak.

Tüm bu yenilikler ve gelişmelerle “başka bir isim de koysak” hastalarımızı, ailelerini ve toplumları 
yaralamaya devam edecek olan şizofreniyi daha iyi anlamayı ve onunla daha iyi savaşmayı umuyoruz.

Saygılarımla,

A. Elif Anıl Yağcıoğlu
Konuk Yayın Yönetmeni
0000-0002-3269-150X
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ÖZET
Tıbbın en gizemli ve en karmaşık sorun alanlarından biri olmayı sürdüren şizofreni, günümüzde hala etiyolojisini tam olarak bilmediğimiz, 
gen-çevre etkileşimiyle oluştuğuna ilişkin çeşitli kanıtlara sahip olduğumuz ve klinik görünüm, tedavi yanıtı ve gidiş bakımından farklılık-
lar gösteren bir sendromdur. Şizofreni tanısı için kullandığımız hiçbir nesnel ölçüt ve onaylanmış bir biyolojik belirteç bulunmamaktadır. 
Şizofreni tanısı, hastalarımızın öznel deneyimlerine ve hekimin gözlemlerine dayanmaktadır. Şizofreni tanısının değerlendiriciler arası 
güvenilirliği görece yüksek, yapısal geçerliği düşüktür. Şizofreni bir spektrum içinde ele alınmalıdır. Son yıllarda bazı araştırmacılar şizof-
reni teriminin tümüyle ortadan kaldırılmasını önermişlerdir. Uzmanların önemli bir bölümü ise özellikle klinik ortamda sağladığı yararları 
vurgulayarak; daha iyi bir seçenek bulunana dek mevcut yapıyı korumayı, ancak bazı değişiklikler yapılmasını önermektedir. Tanı koyma 
aşamasında, önde gelen uluslararası tanı ve sınıflandırma sistemleri kategorik ve boyutsal yaklaşıma yer vermektedir. Araştırma Alanı Öl-
çütleri ve Psikopatolojinin Hiyerarşik Taksonomisi İnsiyatifleri, mevcut zorlukları aşmak amacıyla oluşturulmuştur. Şizofreni kavramının 
üniter bir yapı olarak değil, içerdiği bileşenlerin ayrı ayrı tanımlandığı bozukluklar olarak ele alınması giderek daha çok sayıda bir uzman 
grubu tarafından kabul görmektedir.

Anahtar sözcükler: Şizofreni kavramı, tanısal kanıt, biyolojik belirteç, kategorik tanı, boyutsal yaklaşım

ABSTRACT
The concept of schizophrenia: “Shall we destroy and rebuild, repair and update?
Schizophrenia, continuing to be one of the most mysterious and complex problem areas of medicine is a syndrome whose etiology is still 
unknown. Evidence indicates that it is caused by gene-environment interaction, and differs in clinical presentation, treatment response 
and course. There are no objective criteria and approved biomarkers for the diagnosis of schizophrenia. The diagnosis of schizophrenia 
is based on the subjective experiences of our patients and the observations of the physician. The inter-rater reliability of the diagnosis of 
schizophrenia is relatively high and its structural validity is low. Schizophrenia should be considered within a spectrum. In recent years, 
some researchers have suggested the abolition of the term schizophrenia. An important part of the experts, emphasizing the benefits es-
pecially in the clinical setting; suggests keeping the existing structure, but making some changes, until a better option is invented. When 
making the diagnosis, the leading international diagnostic and classification systems include a categorical and dimensional approach. The 
Reserach Domain Criteria and Hierarchyical Taxonomy of Psychopathology Initiatives were created to address current challenges. The 
concept of schizophrenia is increasingly accepted by an expert group, not as a unitary structure, but as disorders in which the components 
are defined separately.

Keywords: Concept of schizophrenia, diagnostic evidence, biomarker, categorical diagnosis, dimensional approach


