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ICD 11. BÖLÜM RUHSAL BOZUKLUKLAR:   
WPA (DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞI) ÜYELERİ 

İÇİN GÜNCELLEME

Sayın Yayın Yönetmeni,

Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzlarının taslağı, kısa 
bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
Hastalıkların ve Bağlantılı Sağlık Sorunlarının Uluslararası 
Sınıflandırılmasının (International Classification of Diseases 
and Related Health Problems / ICD-11) 11. gözden geçirme-
si için üretilmiştir (Reed ve ark. 2016a). Taslak bu haliyle beş 
gruba ayırdığı ruhsal bozuklukları kapsamaktadır: şizofreni ve 
diğer birincil psikotik bozukluklar, duygudurum bozukluk-
ları, anksiyete ve korkuyla ilişkili bozukluklar, stres nedenli 
bozukluklar ile beslenme ve yeme bozuklukları. Diğer bütün 
ruhsal bozukluk grupları, genel bir tanım ve grup içindeki bazı 
bozukluklarla ilgili açıklamalar ICD-11 beta platformunda 
bulunabilir (Luciano, 2015). 

Bu materyaller çalışmanın son hali olarak ele alınmamalıdır. 
DSÖ alandan gelen yorum ve önerilere son derece açıktır 
(First ve ark. 2015, Reed ve ark. 2016a). Bu yorum ve önerile-
ri toplamak için Küresel Klinik Uygulamaları Ağı’na (Global 
Clinical Practice Network) üye olan herkesin erişebildiği GCP.
Network adı altında bir internet platformu oluşturulmuştur. 
Bu ağa ruhsal ve davranışsal bozuklukları olan insanlara ül-
kelerinde yasal olarak hizmet verme yetkisi bulunan tüm ruh 
sağlığı veya temel sağlık hizmeti çalışanları katılabilmektedir. 
Günümüzde, ağ 150 ülkeden 12,600’den fazla ruh sağlığı ve 
temel sağlık hizmeti çalışanını kapsamaktadır ve bu sayının 
yarısından fazlasını psikiyatri hekimleri oluşturmaktadır (do-
kuz dil seçeneğinden herhangi birini seçerek kaydolmak için 
bkz: http://gcp.network).

ICD-11’in Dünya Sağlık Kurulu tarafından Mayıs 2018’de 
onaylanacak son biçimi; nörogelişimsel bozukluklar, 
şizofreni ve diğer birincil psikotik bozukluklar, duygudu-
rum bozuklukları, anksiyete ve korku ile ilişkili bozukluklar, 

obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar, özellikle stresle bağ-
lantılı bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, bedensel endişe 
bozuklukları (bodily distress disorders), beslenme ve yeme 
bozuklukları, boşaltım bozuklukları, madde kullanımına bağ-
lı bozukluklar, dürtü kontrol bozuklukları, yıkıcı davranış ve 
dissosyal bozukluklar, kişilik bozuklukları, parafilik bozuk-
luklar, yapma bozukluklar, nörobilişsel bozukluklar, başka 
yerde sınıflandırılan hastalık veya bozuklukların neden oldu-
ğu ruhsal ve davranış bozuklukları gruplarından oluşacaktır. 

Uyku-uyanma bozuklukları ve cinsel sağlıkla ilgili durumları 
sınıflandırmanın diğer bölümlerinde yer alacaktır (yani ruhsal 
ve davranışsal bozukluklar bölümünde ele alınmayacaktır). 
Bu karar, ICD-10’da eleştirilen, “organik” ve “organik olma-
yan” uyku bozuklukları (sırasıyla, sinir sistemi hastalıkları ve 
ruhsal ve davranışsal hastalıklar bölümlerinde yer alan) ve  
“organik” ve “organik olmayan” cinsel işlev bozuklukları (sıra-
sıyla, genitoüriner sistem hastalıkları ve ruhsal ve davranışsal 
bozukluklar bölümlerinde yer alan) ayrımlarının üstesinden 
gelmek için verilmiştir. 

Önerilen ICD-11 tanı yönergesi cinsel işlev bozukluklarını 
dört alt-gruba ayırır: cinsel istek ve uyarılma bozuklukları, 
doyum (orgazm) bozuklukları, boşalma (ejakülasyon) bozuk-
lukları ve diğer belirlenmiş cinsel bozukluklar. ICD-10’daki 
cinsel kimlik bozuklukları, ICD-11’de “cinsiyet uyumsuzlu-
ğu” (gender incongruence) olarak yeniden yapılandırılmış ve 
cinsel sağlıkla ilgili yeni bölüme taşınması önerilmiştir. ICD-
10’da yer alan cinsel yönelim ile ilgili kategorilerin ise ICD-
11’den kaldırılması tavsiye edilmiştir (Cochran ve ark. 2014, 
Chou ve ark. 2015, Drescher 2015, Reed ve ark. 2016b).

ICD-11 yukarıda bahsedilen gruplandırmalara dahil tüm bo-
zukluklar hakkında aşağıdaki alanlarda bilgiler yer alacaktır 
(First ve ark. 2015): a) kısa bir tanım; b) içerdikleri ve içerme-
dikleri terimler listesi; c) temel (gerekli) özelliklerin tanımla-
ması; d) bozukluk ve ilgili bazı “normal” durumları ayırmak 
için gerekli bir yönerge (“normalle sınır”); e) tanımı yapılan 
bozukluklardan ayrılması gereken bozuklukların bir listesi 
ve ayırıcı tanı ile ilgili yönerge (ayırıcı tanı); f ) belirlenmiş 
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niteleyici özellikler ve alt-türler; g) bozukluğun tipik seyri 
hakkında klinik bilgi (“seyir özellikleri”); h) “ilgili klinik gö-
rünümler”; i) kültürle ilişkili özellikler; j) gelişimsel özellikler 
(çocukluk, ergenlik, ileri yaş dahil farklı gelişimsel aşamalarda 
hastalığın nasıl kendini gösterebileceği gibi); l) cinsiyetle iliş-
kili özellikler, 

Makalenin bundan sonraki kısmında, ICD-11 Klinik 
Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzlarının şu anki taslağının içe-
riğine ilişkin bazı bilgiler verilecektir. Ancak eldeki materyal-
lerden yararlanarak yazılmış olan bu bilgilerin, devam eden 
çalışmalara bağlı olarak gözden geçirmeye açık olduğu unu-
tulmamalıdır (Sampogna, 2015).

ICD-11’de yer alan “Şizofreni ve diğer birincil psikotik bozuk-
luklar” gruplandırmasında, şizofreni tanısı koymak için sırala-
nan yedi belirtiden ikisinin bulunması ve bu belirtiler arasında 
sanrı, varsanı, düşünce dağınıklığı ya da etkilenme, edilginlik 
yaşantılarından en az birinin yer alması gereklidir. ICD-10’da 
tarif edilen şizofreni alttipleri zaman içinde çok sık değişiklik 
gösterdikleri ve tanı ya da tedavi açısından önemli bir fark ya-
ratmadıkları için ICD-11’den çıkarılmıştır. Hastalığın dönem-
sellik özelliklerini belirtmek için seyir nitelikleri (ilk hastalık 
dönemi, birden fazla hastalık dönemi, sürekli) ve o sıradaki 
belirti durumunu tanımlayan özellikler (belirtili, kısmen dü-
zelme, tamamen düzelme) eklenmiştir. Klinisyenin belirtilerin 
ağırlığını ayrıntılı bir şekilde tarif edebilmesi için; artı (pozitif ) 
belirtiler, eksi (negatif ) belirtiler, depresif duygudurum, manik 
duygudurum, psikomotor belirtiler ve bilişsel belirtiler başlıklı 
altı ayrı belirti niteliği sağlanmıştır. Şizoaffektif bozukluğun 
tanımı büyük ölçüde aynı kalmıştır; şizofreni ve duygudurum 
dönemi (manik, depresif veya karma) ölçütlerinin eşzamanlı 
olarak karşılanmasını gerektirmektedir. DSM-5’ten farklı ola-
rak bu tanının konulmasında psikotik ve duygudurum bile-
şenlerinin görece süreleri dikkate alınmamaktadır (Gaebel, 
2012). “Diğer bozuklarla ve normallikle sınır” bölümünde, 
genel toplumda görülen şizofreni ve diğer psikotik-benzeri be-
lirtilerin ayırıcı tanısı tanımlanmıştır (van Os ve Reininghaus 
2016, Lawrie 2016, Parnas 2016, Tandon 2016). DSM-5 
Bölüm III’te yer alan “hafiflemiş psikoz sendromu” (attenu-
ated psychosis syndrome) ICD-11 taslağında yer almamakta-
dır (Fusar-Poli ve ark. 2015 ve 2016, Schimmelmann ve ark. 
2015 ve Yung ve Lin 2016).

İki uçlu bozukluk II, ICD-11 duygudurum gruplandırma-
sında ayrı bir tanı ögesi olarak tanınmıştır (ICD-10’da ise 
“başka iki uçlu duygudurum bozuklukları” arasında bahsedil-
miştir). DSM-5’de olduğu gibi aktivite artışı ve öznel enerji 
artışı hissi mani tanısını koymak için zorunlu koşul olmuştur. 
Antidepresan kullanımı sırasında ortaya çıkan ve tedavinin 
fizyolojik etkilerinin ötesinde süren manik veya hipomanik 
sendromların mani/hipomani dönemi tanısı için yeterli ol-
duğu kabul edilmiştir. DSM-5’in aksine, karma dönem ka-
tegorisi ICD-11’den çıkartılmamış, kalıcı ve belirgin mani ve 

depresyon belirtilerinin en az iki hafta süren tek bir hastalık 
döneminde bir arada olması olarak tanımlanmıştır. Belirtiler 
aynı anda görülebileceği gibi günden güne ya da gün içinde 
çok hızlı bir şekilde değişerek, birbirini izleyebilir. Depresyon 
belirtilerinin egemen olduğu karma dönemlerde, karşıt kutu-
ba ilişkin yaygın görülen belirtiler arasında sinirlilik, düşün-
celerin yoğunlaşması ve hızlanması, konuşmada artış ile psi-
komotor ajitasyonun bulunduğu belirtilmiştir (Maj, 2013). 
DSM-5 ile olan bu ayrışma, DSM-5’in “karma özellikli major 
depresyon” tanımının literatürdeki karma depresyonun özünü 
kavrayamadığını gösteren yeni ampirik kanıtlarla desteklen-
mektedir (Perlis ve ark. 2014, Miller ve ark. 2016). ICD-11 
taslağında, kişinin sevdiği birinin kaybına dini ve kültürel bağ-
lamına uygun olarak verdiği yas tepkisinin depresif belirtiler 
içerebileceği ama bunun depresyon dönemi tanısını koymak 
için yeterli olmadığı belirtilir. Bununla birlikte depresyon dö-
neminin normal yas sürecinin üzerine gelişebileceği de kabul 
edilmektedir (Bolton ve ark. 2016). Ayrıca yas döneminde 
depresyonun varlığına işaret eden özelliklere ilişkin bir kılavuz 
oluşturulmuştur. ICD-11, yıkıcı duygudurum düzensizliği 
bozukluğunun yeni bir kategori olarak tantılmasında DSM-
5’i takip etmeyecektir; bunun yerine karşıt olma-karşı gelme 
bozukluğu kategorisine “süregen sinirlilik ve öfke” adı altında 
bir belirteç olarak eklenmiştir (Lochman ve ark. 2015).

ICD-11 taslağında, obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar 
ile özellikle stresle bağlantılı bozukluklar, bunaltı ve korku 
nedenli bozukluklardan ayrılırken, çocuklarda görülen iki bo-
zukluk, ayrılma anksiyetesi bozukluğu ve seçici konuşmazlık 
ikinci kategoriye alınmıştır (Kogan ve ark. 2016, Stein ve ark. 
2016). ICD-11 taslağına göre ayrılma anksiyetesi bozukluğu 
tanısı sadece çocuklara değil yetişkinlere de konulabilmektedir 
(Silove ve ark. 2016). Yaygın anksiyete bozukluğu bir dışlama 
ölçütü olmaktan çıkarılmış ve günlük yaşamın farklı alanları-
na ilişkin kötü bir şey olacağı ile ilgili genel bir duyarlılık ya 
da endişe gibi belirgin anksiyete belirtilerinin temel nitelikleri 
daha ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır . ICD-11 taslağı kas 
gerginliği ve aşırı otonomik aktivite gibi yaygın duyarlılık ya 
da endişeye eşlik eden ilave belirtileri de kapsamaktadır. ICD-
11 taslağında artık agorafobi tanısındaki panik bozukluğu 
olan ve olmayan ayrımı yer almamaktadır. Agorafobi ve panik 
bozukluğu tanısı bir arada ya da ayrı ayrı konulabilmektedir. 
ICD-10’da geçen sosyal fobi tanısının yerini sosyal anksiyete 
bozukluğu almıştır ve bozuklukla, yaşa uygun normal korku-
ları ayırabilmek amacıyla bir yönerge sağlanmıştır. 

Özellikle stresle bağlantılı bozuklukların yeni gruplandır-
ması stresli veya travmatik bir veya birden fazla olay ya da 
olumsuz yaşantı ile karşı karşıya kalmayla doğrudan ilişkili 
bozuklukları kapsar. Bu gruplandırma travma sonrası stres 
bozukluğu, karmaşık travma sonrası stres bozukluğu, uzamış 
yas bozukluğu, uyum bozukluğu ve özellikle stresle ilişkili 
başka bozuklukları içerir. Akut stres tepkisi ruhsal bozukluk 
olarak sayılmamakla birlikte, ICD-11’de klinikte karşılaşılan 
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hastalık ya da bozukluk olmayan durumlar arasında geçmek-
tedir. ICD-10 ve DSM-5’de bulunmayan karmaşık travma 
sonrası stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğunun 
üç ana özelliğini taşır (yani; travma nedeni olayı tekrar ya-
şama hissi, travmayı tekrar yaşama hissine neden olabilecek 
hatırlatıcı şeylerden kasıtlı olarak kaçınma, ve sürekli yüksek 
bir tehdit algısı hissetme). Bu üç ana özelliğe duygu düzenle-
mesinde ağır ve kalıcı bozukluklar; kendini yetersiz, yenilmiş 
ve değersiz hissettiren kalıcı inançlar ve ilişkileri sürdürmekte 
ve başkalarına yakın hissetmede yaşanan sürekli zorluklar da 
eşlik eder. Uzamış yas bozukluğu ICD-10’da bulunmamak-
tadır ve DSM-5 bölüm III’de yer alan “süregen karmaşık yas 
bozukluğu” kategorisine denk gelmektedir. Bu tabloda kişi-
nin gösterdiği yas tepkisi kültürünün sosyal ve dini normla-
rını açıkça aşacak kadar uzun süreli, yaygın ve belirgin sosyal 
engel yaratacak şiddette olur (Cloitre ve ark. 2013, Maercker 
ve ark. 2013, Bryant 2014, Maciejewski ve ark. 2016, Keeley 
ve ark. 2016).

Başka sağlık sorunlarından kaynaklanmayan ya da gelişimsel ve 
kültürel ögelere uygun olmayan anormal yeme veya beslenme 
bozukluklarını kapsayan yeme ve beslenme bozukluklarının 
gruplandırılmasına kaçınıcı-kısıtlayıcı yemek yeme bozukluğu 
kategorisi eklenmiştir. Bozukluğun niteleyici özellikleri yemek 
yemekten kaçınma veya kısıtlı yemek yeme, kişinin beslenme 
ve enerji gereksinimlerini karşılamayan yetersiz miktarda veya 
çeşitlilikte yemek yemesi yüzünden kilo kaybına (veya kilo 
almada başarısızlığa) ya da başka sağlık sorunlarına neden ol-
ması, kişinin kilo veya beden şekli ile aşırı uğraşlarının olma-
ması ve belirgin bir beden imge bozukluğu görülmemesidir. 
Anoreksiya nevroza kategorisinde kişinin normalden ne ölçüde 
zayıf olduğunun bedensel komplikasyonlarla ve büyük ölçüde 
artan ölüm riski ile ilişkilendirmesi nedeniyle beden kitle in-
deksine göre “önemli ölçüde düşük beden ağırlığı” ve “tehlikeli 
derecede düşük beden ağırlığı” tanımları sağlanmıştır. Bulimia 
nervosa ve aşırı yeme bozukluğunda geçen aşırı yeme tanımı-
nın, kişinin yemek yeme konusunda kontrolünü kaybetmesi, 
fark edilir bir şekilde her zamankinden fazla ya da farklı yemesi 
ve yemeğin tipini ya da miktarını değiştiremediği bir yemek 
yeme dönemi olarak yapılması önerilmiştir. Dolayısıyla, tanı 
koymak için aşırı yeme döneminde nesnel olarak fazla yemek 
yeterli değildir; kontrol kaybına bağlı yemenin öznel olarak da 
fazla olması ya da anormal gıdalar tüketilmesi gereklidir (Al-
Adawi ve ark. 2013). 

ICD-11 taslağındaki bedensel endişe bozukluğu (bodily dist-
ress disorder) kişiye sıkıntı veren bedensel belirtiler ve bu be-
lirtilerin üzerine çok düşülmesine bağlı olarak sağlık hizmet-
lerine çok sık başvurma şeklinde tanımlanır. Eğer belirtilere 
neden olan tıbbi bir durum varsa, belirtinin üzerine düşme 
düzeyi tıbbi durumun doğası ve ilerleyişine oranla açıkça aşı-
rıdır. Belirtilerin üzerine aşırı düşmek uygun klinik müdahale 
ve yeterli güvence verilmesiyle yatıştırılamaz. Bedensel belirti-
ler ve ilişkili sıkıntılar süreklidir ve önemli ölçüde işlev kaybına 

yol açar. Böylece tıbbi olarak açıklanabilen ve açıklanamayan 
somatik yakınmaların arasındaki farktan kurtulmak mümkün 
olmuştur ve ICD-10’da geçen somotaform bozuklukların fi-
ziksel veya tıbbi özelliklerin yokluğu ile tanımlanması eleşti-
risine sıkıntı ve aşırı düşünme/davranış gibi niteleyici özellik-
lerin görülmesi gerektiği belirtilerek cevap verilmiştir (Gureje 
ve Reed 2016).

Dürtü kontrol bozuklukları ICD-11 beta platformu tarafın-
dan kişiye kısa sürede zevk veren fakat uzun sürede zararlı olan 
davranışları gerçekleştirme dürtü, güdü ve arzusuna karşı koy-
mada tekrarlayan başarısızlık olarak tanımlanmıştır. Davranış 
örüntüsü şiddetli sıkıntıya yol açar ya da kişisel, ailesel, sos-
yal, eğitimsel, mesleki veya hayatın diğer önemli alanlarında 
bozulmaya neden olur. ICD-11’de patolojik kumarbazlık, 
DSM-5’deki gibi bağımlılık bozukluklarının yanında yer al-
mayıp, dürtü kontrol bozuklukları gruplandırmasının içine 
alınacaktır (Grant ve ark. 2014, Mann ve ark. 2016).

ICD-11 beta platformunda, kişilik bozuklukları kişinin ken-
disini, başkalarını ve dünyayı görüş ve yorumlayışında bi-
liş, duygusal deneyim, duygusal ifade ve davranış açısından 
uyumsuz örüntülere yol açan görece kalıcı ve süregen ra-
hatsızlık olarak tanımlanır. Bu uyumsuz davranış modelleri, 
değişime görece dirençli olup, özellikle kişilerarası ilişkilerde 
kendini gösteren ciddi psikososyal işlev bozukluklarına yol 
açarlar. DSM-5 ve ICD-10’a göre en önemli değişiklik, fark-
lı kişilik bozuklukluları kategorilerinin bırakılmış olması ve 
aynı zamanda birincil sınıflandırmanın tek bir şiddet boyu-
tu üzerinden yapılmasıdır. Kategori sisteminin yerini halen 
gözden geçirilmekte olan monotetik alan özellikleri (mesafeli, 
dissosyal, kontrolsüz, sıkıntılı, anankastik) almıştır (Tyrer ve 
ark. 2011, Kim ve ark. 2014, Tyrer ve ark. 2015, Kim ve ark. 
2015).  

ICD-11 taslağında yer alan çeşitli ruhsal bozuklukların klinik 
tanımlamaları ve tanı kılavuzunu değerlendirmek için inter-
net tabanlı ve klinik tabanlı saha çalışmaları halen sürdürül-
mektedir (Evans ve ark. 2015, Keelet ve ark. 2016). ICD-11 
gözden geçirmesine uygun klinik karar verme mekanizma-
sını olgu örneği yöntemini kullanarak inceleyen internet ta-
banlı saha çalışmaları Küresel Klinik Uygulama Ağı (Global 
Clinical Practice Network) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 
Klinik tabanlı saha çalışmaları önerilen ICD-11 yönergeleri-
nin güvenirlik ve yararlılığını sınıflandırmanın uygulanacağı 
klinik ortamlarda değerlendirmeyi amaçlamaktadır ve bu uy-
gulama DSÖ Uluslararası Saha Çalışma Merkezleri Ağı tara-
fından gerçekleştirmektedir.

Daha önceki ICD gözden geçirmelerinde olduğu gibi DSM-
III ve sonraki gözden geçirmelerinde de birincil önceliğin kli-
nik yarar olduğu vurgulanmıştır (First ve ark. 2015). Bu ko-
nuda başka bakış açıları da bulunmakla birlikte (Bolton 2016, 
Ghaemi 2016, Wakefield 2016) tanı dizgeleri için klinik 
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yarara sıklıkla en yüksek önem sırasında yer verilir (Frances 
2016, Jablensky 2016). ICD-11 için yapılan klinik fayda ça-
lışmaları, aslında, bir psikiyatrik tanı dizgesinin ilk sistematik 
değerlendirmesidir. 

ICD-11 taslağında, çeşitli ruhsal hastalıkların temel (gerekli) 
özellikleri tanımlanırken DSM-III ve sonraki gözden geçir-
melerinin aksine, belirti süresi ve sayısı gibi belirli eşiklerin 
verilmesinden kaçınılmıştır. Bunun yerine, tanı kılavuzunun, 
psikiyatristlerin günlük klinik çalışmaları sırasındaki tanı 
koyuş tarzlarına yani, esnek bir klinik yargılamaya uygun ol-
masına çalışılmıştır (First ve ark. 2015, Parnas 2015).

ICD gözden geçirme sürecinde ve Amerikan Ulusal Ruhsal 
Sağlık Enstitüsü (National Institute of Mental Health/
NIMH) tarafından başlatılan Araştırma Alanı Kriterleri 
(RDoC) projesi arasında diyalog kurulması söz konusudur. 
Gerçekten de, iki projenin ana amaçları (yani; ICD için psiki-
yatrik tanının klinik yararlılığını geliştirmek, Araştırma Alanı 
Kriterleri (RDoC) projesi için ise psikopatolojinin etyopato-
genetik temellerini yenilikçi bir şekilde araştırmak) birbirini 
tamamlayıcı olarak görülebilir ve psikiyatristlerin günlük 
çalışmalarında, özellikle psikoz alanında, karşılaştıkları klinik 
görüngüler ve RDoC yapılandırması arasındaki açığı kapat-
mak için bir çok şey yapılabilir (Frangou ve ark. 2016, Maj 
2016, Sanislow 2016). 
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