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“Toplumun sa¤l›k düzeyini yükseltmek, daha sa¤l›kl› ve daha iyi bir dünyada yaflamak ve gelecek nesillerin daha iyi
flartlarda büyümesini sa¤lamak, bütün insanlar›n ve bütün ülkelerin özlemidir. Etkin, ulafl›labilir ve kaliteli bir sa¤l›k
sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir. Devletin görevi, vatandafl›n sa¤l›kl› bir ortamda yaflamas›n› sa¤lamak,
ona sa¤l›¤›n› koruma bilinci vermek ve bunun için gerekli altyap›y› oluflturmakt›r. Temel sa¤l›k hizmetleri yaklafl›m›,
hizmet sundu¤umuz toplumu daha gerçekçi bir gözle tan›mam›z›, sa¤l›k problemlerini do¤ru olarak belirlememizi ve
ak›lc› politikalar gelifltirmemizi sa¤layacakt›r. Herkesin temel sa¤l›k ihtiyaçlar›n›, tüm sektörlerle iflbirli¤i yaparak yerine
getirmek önceliklerimiz aras›ndad›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü sa¤l›¤›, “hastal›k ve sakatl›¤›n olmamas› de¤il, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam
bir iyilik hali” olarak tan›mlamaktad›r. Bedenen sa¤l›kl› olmak, sa¤l›¤›n yaln›zca bir boyutudur. Ruhsal ve sosyal aç›dan
sa¤l›kl› olmak ise birbiriyle s›k› s›k›ya ba¤l› ve beden sa¤l›¤›n› da etkileyen kavramlard›r. Ruhsal ve sosyal aç›dan
sa¤l›kl› olmak, hastal›k kavram›n› aflan, bireyin kendisi, ailesi, çevresi, ifli ve toplumla iliflkilerini belirleyen, insan
yaflam›n›n temel boyutu olarak de¤erlendirilebilir. Ruh sa¤l›¤› ve insan yaflam›ndaki önemi, uzun y›llar hep göz ard›
edilmifl bir konudur. ‹nsanlar sa¤l›kl› olmaktan, daha çok bedenen sa¤l›kl› olmay› anlamaktad›rlar; doktora, ancak
bedensel sa¤l›klar›nda bir bozukluk oldu¤unu düflündüklerinde gitmektedirler. Ruhsal bozukluk denildi¤inde ise
sadece “delilik” ve “ak›l hastal›¤›” gibi kavramlar anlafl›lmaktad›r. Her iki kavram da “damgalanmak” olarak anlafl›ld›¤›
için insanlar›n korktu¤u ve çekindi¤i konulard›r.

Bugün ülkemizde 500 binden fazla a¤›r derecede, en az 6-7 milyon da tedavi gerektiren, orta ve hafif fliddette ruhsal
bozukluk tan›s› alabilecek birey oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu bireylerin hastal›klar›na tan› konamamas› ve tedavilerinin
gecikmesi yaln›zca t›bbi de¤il sosyal ve ekonomik kay›plara da yol açabilmektedir. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin genel
sa¤l›k hizmetlerine, özellikle birinci basama¤a entegrasyonu; bu hizmetlerin daha genifl bir kitleye ulaflt›r›lmas›n›,
gereksiz tahlil, tetkikler ile yanl›fl teflhis ve tedavilerden kaynaklanan masraflar›n ortadan kalkmas›n› ve toplum
kaynaklar›n›n daha verimli kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r. Güçlü bir ruh sa¤l›¤› politikas› etkili sa¤l›k hizmetleri sisteminin
ayr›lmaz bir parças›d›r. Bu do¤rultuda uzun vadeli, kal›c› ve tutarl› bir ulusal ruh sa¤l›¤› politikas›n›n gelifltirilmesi
ilk ad›m olarak kabul edilmektedir. Toplumumuzun ruh sa¤l›¤› düzeyi ile ülkemizdeki ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin mevcut
durumu dikkate al›narak, öncelikli ruh sa¤l›¤› hedefleri ve bu hedeflere ulaflmak için stratejilerinin belirlenmesi ilgili
bütün kurum ve kurulufllar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilecektir. Bu kurum ve kurulufllar›n belirlenen do¤rultuda faaliyetler
planlay›p uygulamas› ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin amac›na ulaflmas›n› sa¤layacakt›r. “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›”
gelifltirilmesi gibi son derece önemli ve zor olan bu çal›flmada, engin tecrübelerinden yararlanaca¤›m›z bütün bilim
adamlar›na, katk›s› olan bütün kamu kurum ve gönüllü kurulufl temsilcilerine ve eme¤i geçenlere teflekkür ederim.”

Prof. Dr. Recep Akda¤
T.C. Sa¤l›k Bakan›
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Bu belge, T. C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’na ait Marmara Depremi
Acil Durum Yeniden Yap›land›rma Projesinin deste¤i kapsam›nda Türkiye Cumhuriyeti için Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n Gelifltirilmesi
konusunda haz›rlanm›fl olan bir rapordur. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› gelifltirmede amaç, hükümet ve hükümet d›fl› kurulufllar›n
kat›l›m›n› ve sektörler aras› iflbirli¤ini sa¤layarak, mevcut durumu, sorunlar› ve gelece¤e ait hedefleri, ulusal ruh sa¤l›¤› ve ola¤anüstü
durumlarla ilgili haz›rl›klar› oluflturmaya yönelik ulusal bir ruh sa¤l›¤› politikas› gelifltirmektir.

Kuruluflundan bugüne “Mental Health and Developmental Disabilities (MHDD)” Program›n›n yöneticisi olarak, 1999’da Marmara
Depremlerinden bu yana geçen süreç içerisinde, zengin kültürüyle Türkiye’yi daha yak›ndan tan›ma f›rsat› buldum. Bu tan›ma sürecine
paralel olarak Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›’n›n gelifltirilmesi için 2002 tarihinden itibaren bafllad›¤›m›z çal›flmalar›n en büyük hedefi,
bu politikan›n ülkemizde bu konuda bundan sonra yap›lacak yasal düzenlemelere, tüm sektörlerde gelifltirilecek strateji ve programlara,
izlenecek uygulamalara yol göstermesidir. Sonuç olarak elinizdeki bu rapor ülkenin Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› için bir rehber
niteli¤indedir. Kuflkusuz, ülkemizin politika yap›c›lar› ve yöneticileri bu belgeyi, bundan sonraki ulusal ruh sa¤l›¤› politika çal›flmalar›
için bir bafllang›ç noktas› olarak de¤erlendirecekler ve ülkemiz ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n bundan sonra verece¤i her türlü geribildirim,
ruh sa¤l›¤› için ortak bir kavram oluflturulmas› ve ayn› zamanda ruh sa¤l›¤›n›n zenginlefltirilmesi çabalar›na önemli bir katk› sa¤layacakt›r.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na teflekkürlerimi sunarken, engin tecrübelerinden
yararland›¤›m›z birçok bilim insan›na, çal›flmaya katk›s› olan kamu kurum ve kurulufllar›na, meslek örgütlerine ve sivil toplum kurulufl
temsilcilerine, eme¤i geçen tüm meslektafllara içten teflekkür ederim. fiüphesiz, Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› bir bütün olarak, ülkedeki
etkili sa¤l›k hizmetleri sisteminin ayr›lmaz bir parças›d›r. Bu do¤rultuda haz›rlanan rapor, s›n›rl›l›klar› bulunmakla birlikte, uzun vadeli,
kal›c› ve tutarl› bir ulusal ruh sa¤l›¤› politikas›n›n sürekli gelifltirilmesi için bir ilk ad›m olarak kabul edilmelidir.

Çal›flma ulusal ve uluslar aras› düzeyde bir çok bilim insan›n›n katk›lar›yla haz›rlanm›flt›r. Son derece önemli ve zor olan bu çal›flmada,
Türkiye’nin sosyokültürel ve toplumsal özellikleri ve gereksinimleri dikkate al›narak bir politika doküman› oluflturulmufltur. Bu
doküman›n ülkemizde bundan sonra ruh sa¤l›¤› politikalar› ve buna ba¤l› programlar ve uygulamalar gelifltirilmesinde bir bafllang›ç
belgesi olmas› beklenmektedir. Çal›flmalar›m›z›n bafllamas›n›n ard›ndan ülkemiz ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n düzenledikleri çeflitli
etkinliklerde ruh sa¤l›¤› politikalar› üzerine e¤ilerek çal›flmalar yapt›klar›n› görmek bizim için sevindirici olmufltur. Unutulmamal›d›r
ki Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politika belgesinin tamamlanmas› bir sonuç de¤il, bir sürecin bafllang›c› olarak görülmelidir. Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Politikas›, ülkenin ve ça¤›n de¤iflen koflul ve gereksinimlerine uygun olarak sürekli gözden geçirilmesi gereken, yaflayan ve geliflen
bir belge olmal›d›r.

Bu çal›flman›n farkl› aflamalar›nda katk›da bulunan, görüfl, elefltiri ve önerilerinden yararland›¤›m, Say›n Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤;
Necdet Ünüvar, ‹smail Demirtafl, Cihanser Erel, Turan Buzgan, Mehmet U¤urlu, Tahir Soydal, Reflat Do¤usan, Toker Ergüder, Ahmet
Tunç Demirtafl ve Tu¤ba Kurtulufl (Sa¤l›k Bakanl›¤›); Myron Belfer, Alex Cohen, Leon Eisenberg, Gordon Harper, Judy Palfrey, Julius
Richmond, Ludwik Szymanski (Harvard Medical School); Deniz Yücel, Verda Tunal›gil, (Children’s Hospital Boston); Arif Verimli,
Musa Tosun ve Medaim Yan›k, Duran Çakmak (Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi, Türkiye); Vam›k Volkan (University of
Virginia); Phillippe Heffinck, William Gardner, Mine Süngün, Ayfle Yal›n, Nurper Ülküer, Yakut Temuro¤lu ve Jane Barham (UNICEF,
Türkiye); Toril Araldsen, Per Ole Tomassen, ve Rune Stuvland (Center for Crisis Psychology, Bergen, Norveç); Robert Macy (Boston
Trauma Center); Meltem Kora, Belgin Temur (PREP); Beat Mohler, Hans Christoph-Steinhausen (University of Zurich); Angela
Hassiotis (University College London); Seedang Simonin, Peter Berman ve James Ware (Harvard School of Public Health); Joseph
Marrone, William Kiernan ve David Helm (Institute for Community Inclusion, Boston); Mustafa Sercan, ‹smet K›rp›nar, Berna Ulu¤,
Sezai Berber ve Kaan Kora (Türkiye Psikiyatri Derne¤i); Nail fiahin, Nesrin fiahin, ‹hsan Da¤, Ilg›n Gökler (Türk Psikologlar Derne¤i);
Füsun Çuhadaro¤lu Çetin, Bahar Gökler (Türk Çocuk Psikiyatrisi Derne¤i); Nilüfer Voltan Acar, Binnur Yeflilyaprak ve Fidan Korkut
(Türk Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Derne¤i); Hürriyet U¤uro¤lu (Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i); Nesrin Aflt (Psikiyatri
Hemflireleri Derne¤i) Semra fiahin, Necate Baykoç Dönmez, Nihal ‹ldefl (Çocuk Geliflimi ve E¤itimcileri Derne¤i); Ifl›k Say›l (‹ntihar›
Önleme Derne¤i); O¤uz E. Berksun (Türkiye Sosyal Psikiyatri Derne¤i); Bülent Coflkun, Tamer Aker, Emin Önder (Kocaeli Üniversitesi);
Mustafa Naml› (Elaz›¤ Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi, Elaz›¤); O¤uz Karamustafao¤lu (fiiflli Etfal Hastanesi, ‹stanbul); Nesrin
Dilbaz (Numune Hastanesi, Ankara); Ahmet Gö¤üfl, ‹skender Sayek, Nazmi Bilir, Ayfle Ak›n, Serhat Ünal, Aykut Toros, Tuncay Ergene,
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‹hsan Da¤, Fatih Ünal, Dilek Aslan, Erdal Sargutan, Dilek Yaln›zo¤lu, Murat Sincan (Hacettepe Üniversitesi); Orhan Öztürk, Atalay
Yörüko¤lu, Cengiz Güleç (Hacettepe Üniversitesi Emekli Ö¤retim Üyeleri);Gökhan Oral, Alattin Duran (‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla
T›p Fakültesi); Yank› Yazgan (Marmara Üniversitesi); Kay›han Pala (Uluda¤ Üniversitesi); Rüstem Aflk›n (Selçuk Üniversitesi); Adnan
K›sa, fiahin Kavuncubafl› (Baflkent Üniversitesi); Cengiz K›l›ç (Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi); Nefle Erol, Abdülkadir Çevik, Ifl›k Say›l,
Efser Kerimo¤lu, Emine K›l›ç, Hamit Hanc› (Ankara Üniversitesi), Özgür Öner (D›flkap› Çocuk Hastanesi); Zeynep fiimflek (Harran
Üniversitesi); ‹brahim Akçayo¤lu, (Dünya Bankas›, Ankara Ofisi); Nuray Gümüflhan (Baflbakanl›k Proje Uygulama Birimi) ve Ulusal
Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Gelifltirme Komisyonu üyelerine, Birinci ve ‹kinci Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Konferanslar›na kat›lanlara
içtenlikle teflekkürlerimi sunar›m.
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Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› gelifltirme çal›flmas›n›n hedefleri do¤rultusunda bir dizi çal›flma yap›lm›flt›r. Üç
ayr› ruh sa¤l›¤› konferans› düzenlenerek ruh sa¤l›¤› ile ilgili sektör temsilcileri bir araya getirilmifl ve görüflleri al›nm›flt›r. Ülkede ruh
sa¤l›¤› ile ilgili tüm sektör temsilcilerinin davetli oldu¤u bu konferanslarda bir yandan bu sektörlerin hedef, strateji ve kaynaklar›
hakk›nda bilgi toplanm›fl, bir yandan da konuyla ilgili uluslararas› giriflimler aktar›lm›fl, bunlar yerel uzmanlar taraf›ndan incelenmifl
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar›na uygulanabilirli¤i konusu yüz yüze tart›fl›lm›flt›r.

Ülkedeki ruh sa¤l›¤› ile ilgili meslek örgütlerinin URSP hakk›ndaki yaz›l› görüflleri derlenmifltir. Konu ile ilgili baz› sivil toplum örgütleri
ile görüflmeler de yap›lm›flt›r. Temsili özellikleri olan ruh sa¤l›¤› ile ilgili kurumlara ziyaretler yap›lm›fl, bu konularda düzenlenmifl
kongrelerdeki sunumlar izlenmifl, ülkede daha önce yap›lm›fl olan konu ile ilgili araflt›rmalar ve literatür gözden geçirilmifl, Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri’nden kendi illerinde bulunan ruh sa¤l›¤› uygulamalar›na iliflkin bilgiler toplanm›flt›r. Bu çal›flmalar
s›ras›nda, Türkiye’de 1999 y›l›nda yaflanan Marmara depremleri sonras›nda meydana gelen geliflmeler de ayr›nt›l› olarak de¤erlendirmeye
al›nm›flt›r. Tüm bunlara ek olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› arflivlerindeki ruh sa¤l›¤› alan›yla ilgili istatistiksel kay›t ve dökümler de elde
edilmeye çal›fl›lm›fl ve sa¤lanabildi¤i kadar›yla analizlerde dikkate al›nm›flt›r.

Bu çal›flman›n temel kayna¤› olan Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan tasarlanan URSP Kapsam›n›n Gelifltirilmesi ‹çin Hizmet
K›lavuzu Paketi, toplumun ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi için ülkelere yard›m edecek uygulama bilgilerini sa¤lamaktad›r. Bu paket
içerisinde modüller bir yap› ile ruh sa¤l›¤›n›n çeflitli boyutlar› incelenmektedir. Çal›flmada DSÖ’nün söz konusu modülleri ülke
koflullar›na uyarlanm›flt›r. Böylece sekiz modül kapsam›nda Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› yap›land›r›lm›flt›r: Bu
modüller; Ruh sa¤l›¤›n›n organizasyonu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikas›, ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin finansman›, ruh sa¤l›¤›nda kalitenin gelifltirilmesi, ruh sa¤l›¤› alan›nda yasal düzenlemeler, ruh sa¤l›¤› alan›nda
savunuculuk ve ruh sa¤l›¤›nda e¤itim, araflt›rma ve insan gücüdür. Her modülde ele al›nan bafll›kta önce ülkedeki mevcut durum
incelenmifl, ard›ndan o konudaki hedefler ve bunlara ulaflmak için öngörülen stratejiler s›ralanm›fl, ayr›ca ilgili ve sorumlu kurulufllar
da belirtilmifltir. Sonuç ve öneriler bölümünde ise Türkiye’nin ruh sa¤l›¤› alan›ndaki stretejik öncelikleri tart›fl›lm›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› gelifltirme çal›flmas› ülkede ruh sa¤l›¤›na verilen önemin sürekli olmas›n› ve bu
sürecin bir bafllang›ç olarak görülmesini vurgular. Sonuç olarak, Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› yaflayan ve geliflen bir belge olmal›d›r.

Anahtar Sözcükler: Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›, Dünya Sa¤l›k Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti
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Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararas› standartlara uygun, ülke koflullar›n› da dikkate alan ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ilan
edilen “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›”d›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün ruh sa¤l›¤›na ayr›lacak kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla her üye ülkede bulunmas›n› istedi¤i, ülkemiz için gelifltirilen ve ilan edilen Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n (URSP),
bundan sonra ülkemizde bu konuda yap›lacak yasal düzenlemelere ve tüm sektörlerde gelifltirilecek strateji ve programlara, izlenecek
uygulamalara rehberlik etmesi beklenmektedir.

Proje hedefleri do¤rultusunda bir dizi çal›flma yap›lm›flt›r. Üç ayr› ruh sa¤l›¤› konferans› düzenlenerek ruh sa¤l›¤› ile ilgili sektör
temsilcileri bir araya getirilmifl ve görüflleri al›nm›flt›r. Ülkede ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm sektör temsilcilerinin davetli oldu¤u bu
konferanslarda bir yandan bu sektörlerin hedef, strateji ve kaynaklar› hakk›nda bilgi toplanm›fl, bir yandan da konuyla ilgili uluslararas›
giriflimler aktar›lm›fl, bunlar yerel uzmanlar taraf›ndan incelenmifl ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar›na uygulanabilirli¤i konusu
yüz yüze tart›fl›lm›flt›r. Ülkedeki ruh sa¤l›¤› ile ilgili meslek örgütlerinin URSP hakk›ndaki yaz›l› görüflleri derlenmifltir. Konu ile ilgili
baz› sivil toplum örgütleri ile görüflmeler de yap›lm›flt›r. Temsili özellikleri olan ruh sa¤l›¤› ile ilgili kurumlara ziyaretler yap›lm›fl,
bu konularda düzenlenmifl kongrelerdeki sunumlar izlenmifl, ülkede daha önce yap›lm›fl olan konu ile ilgili araflt›rmalar gözden
geçirilmifl, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri’nden kendi illerinde bulunan ruh sa¤l›¤› uygulamalar›na iliflkin bilgiler toplanm›flt›r.
Bu çal›flmalar s›ras›nda deprem bölgesinde meydana gelen geliflmeler de ayr›nt›l› olarak de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Tüm bunlara
ek olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› arflivlerindeki ruh sa¤l›¤› alan›yla ilgili istatistiksel kay›t ve dökümler de elde edilmeye çal›fl›lm›fl ve
sa¤lanabildi¤i kadar›yla analizlerde dikkate al›nm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan tasarlanan URSP Kapsam›n›n Gelifltirilmesi ‹çin Hizmet K›lavuzu Paketi, toplumun ruh sa¤l›¤›n›n
gelifltirilmesi için ülkelere yard›m edecek uygulama bilgilerini sa¤lamaktad›r. Bu çal›flmada DSÖ’nün söz konusu modülleri ülke
koflullar›na uyarlanm›flt›r. Bu yap›l›rken, her modülde ele al›nan bafll›kta önce ülkedeki mevcut durum incelenmifl, ard›ndan o konudaki
hedefler ve bunlara ulaflmak için öngörülen stratejiler s›ralanm›fl, ayr›ca ilgili ve sorumlu kurulufllar da belirtilmifltir.

DSÖ’nün hizmet klavuzu paketinde öngörülen bu modüller ruh sa¤l›¤› alan›n›n sistematik bir incelemesini yapabilmek için oluflturulmufl
bir bölümleme ifllemidir. Ruh sa¤l›¤›n›n organizasyonu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikas›,
ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin finansman›, ruh sa¤l›¤›nda kalitenin gelifltirilmesi, ruh sa¤l›¤› alan›nda yasal düzenlemeler, ruh sa¤l›¤›
alan›nda savunuculuk ve ruh sa¤l›¤›nda e¤itim, araflt›rma ve insan gücü bafll›klar›ndan oluflturulan modüller konunun bu boyutlar›n›
ayr› ayr› derinlemesine ele almak amac›yla kaleme al›nm›flt›r. Ancak, ilgili bölümler birbirlerini tamamlay›c› niteliktedir, her biri tek
bafl›na ele al›nd›¤›nda bir anlam ifade etmeyebilir. Her bir modül program hedefleri de dikkate al›narak birlikte de¤erlendirildi¤inde
gerçek anlam›n› kazanabilecektir. Her bir modül birbirleri ile karfl›l›kl› iliflki içindedir. Örne¤in, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri,
ne yasal düzenlemelerden, ne insan gücü ve e¤itimden, ne de finansmandan ayr›lamaz.

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda bu modüllerde ele al›nan bafll›klardan birine ya da bir kaç›na derinlemesine yo¤unlaflma e¤ilimi oldu¤u
gözlenmektedir. URSP raporunu haz›rlayan grup olarak bu tür bir e¤ilimi sayg› ile karfl›lamakla birlikte, öngörülen misyonumuz gere¤i
bu raporda her hangi bir modülün konusunu ön plana ç›karmaktan kaç›n›lm›fl, tüm modüllere gereken önem verilmifl ve bütüncül
bir anlay›flla yaklafl›lm›flt›r.

DSÖ’nün hizmet k›lavuzu paketi esas al›narak ülkemiz koflullar›na uyarlanan ve yukar›da belirtilen ve raporun 5 - 12. bölümleri
aras›nda incelenen sekiz modülün toplam say›s› 43 olan ana hedefleri afla¤›da s›ralanm›flt›r. Bu hedeflere gerekçe oluflturan ülkemize
iliflkin mevcut durum ile her hedefi baflarmada izlenmesi gereken stratejiler ilgili bölümlerde ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

Modül 1: Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Organizasyonu
1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulaflmada karfl›lafl›lan güçlüklerin giderilmesi.
2. Hedef: Merkezi ve yerel düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin idaresi ile ilgili mevcut yap›n›n güçlendirilmesi.
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda ülke ihtiyaçlar›n›n sürekli izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve bilimsel temelli çözümler üretilmesi.
4. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin olabildi¤ince merkezilikten ç›kar›larak yerellefltirilmesi.
5. Hedef: Do¤al afet, kaza, travmatik yaflant›lar, terör, göç ve kriz potansiyeli yüksek olan ülkemizde bu gibi durumlarda ortaya

14

YÖNET‹C‹ ÖZET‹



15

ç›kabilecek acil ve özel ruh sa¤l›¤› gereksinimlerinin karfl›lanmas›.
6. Hedef: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonunun sadece kamunun ifli olmamas› özel sektörün de bu sisteme dahil
edilmesi.
7. Hedef: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› sistemi içerisinde rehabilitasyon ile ilgili bir örgütlenmeye gidilmesi.
8. Hedef: Ülkede ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kamu ve özel tüm kurum ve kurulufllar aras›nda eflgüdüm sa¤lanmas›.
9. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet üretiminde meslekler aras› koordinasyonun sa¤lanmas›.

Modül 2: Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
1. Hedef: Ruhsal bozukluklar›n tedavisi ile ilgili olarak var olan basamakl› tedavi zincirinin iyilefltirilerek korunmas›.
2. Hedef: Tedavide hasta merkezli yaklafl›m›n benimsenmesi.
3. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan bireyin tedavisinin baflar›ya ulaflmas› için gerek farmakolojik gerekse psikoterapi ve psikososyal
müdahale yöntemlerinin uygulanmas›.
4. Hedef: Bireysel ve toplumsal sonuçlar› itibariyle madde kullan›m bozukluklar› ile ilgili tedavilere öncelik verilmesi.
5. Hedef: Toplum temelli tedavi ve rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi.
6. Hedef: Mesleki rehabilitasyon kapsam›nda iflverenlerin e¤itimi ve yasalarda belirtildi¤i oranlarda ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin
istihdam edilmesinin sa¤lanmas›.
7. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin aile yan›nda ya da toplum içindeki bu iflle ilgili bak›m evlerinde yaflamalar›n›n sa¤lanmas›.
8. Hedef: Birey merkezli rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi.

Modül 3: Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Politikas›
1. Hedef: Nüfusun önemli bir bölümünü oluflturan çocuk ve ergenler aras›nda yüksek risk tafl›yan gruplar›n belirlenmesi.
2. Hedef: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda verilen hizmetin nitelik ve nicelik olarak artt›r›lmas› ve düzenlenmesi.
3. Hedef: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm disiplinlerin eflgüdümünün sa¤lanmas›, gelifltirilmesi ve bu yönde fark›ndal›¤›n
artt›r›lmas›.

Modül 4: Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Finansman›
1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› finansman›n›n da içinde yer ald›¤› sa¤l›k hizmetleri finansman›n›n kapsam›n›n belirlenmesi.
2. Hedef: Sa¤l›¤›n finansman›nda mevcut kaynaklar›n neler oldu¤unun ve nas›l kullan›ld›¤›n›n saptanmas›.
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmeti için kaynak taban›n›n belirlenmesi.
4. Hedef: Toplanan fonlar›n nas›l paylafl›laca¤›n›n belirlenmesi.
5. Hedef: Bütçe ile yönetim ve sorumluluk ba¤›n›n kurulmas›.
6. Hedef: Etkili ve verimli ruh sa¤l›¤› hizmetinin gerekti¤inde sat›n al›nmas›.

Modül 5: Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Kalitesinin Gelifltirilmesi
1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmet sunumunda hizmetin niceli¤ine ek olarak hizmet kalitesinin öneminin bir anlay›fl olarak yerlefltirilmesi.
2. Hedef: Kalitenin bir ölçütü olarak ruh sa¤l›¤› ile ilgili uygulama standartlar›n›n belirlenmesi.
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda kalitenin uygulanmas›nda kimlerin yetkili oldu¤unun belirlenmesi.
4. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetleri için oluflturulan kalite standard›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas›.

Modül 6: Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Yasal Düzenlemeler
1. Hedef: ‹nsanl›k d›fl›, küçük düflürücü, standart d›fl› tedavi ve bak›mlar› sonland›rmak, Birleflmifl Milletler konvansiyonlar› ve
uluslararas› hukuk standartlar› ile uyum sa¤layacak insan haklar› ve ruh sa¤l›¤› yasas›n›n oluflturulmas›.
2. Hedef: Psikiyatrik Hasta Haklar›n› Koruma Yasas›n›n yasalaflmas›.
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› ile ilgili mevzuat›n güncellefltirilmesi.
4. Hedef: Çocuk Haklar› Sözleflmesi hükümlerinin tam olarak uygulamaya geçmesi için yasal düzenlemelerin yap›lmas›.
5. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda görev yapacak olan meslek elemanlar›n›n kendi mesleklerine ait meslek yasalar›n›n gerek ba¤›ms›z
olarak gerekse bir çerçeve yasa olarak ç›kar›lmas›.



Modül 7: Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Savunuculuk
1. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan birey ve ailelerin temel insan haklar›ndan yararlanmalar›n› sa¤lay›c›, damgalanman›n ve ay›r›mc›l›¤›n
ortadan kald›r›lmas›n› amaçlayan savunuculuk faaliyetlerine öncülük edecek olan Sivil Toplum Kurulufllar›n›n (STK), iflleyifllerinin
ve iflbirli¤i yapmalar›n›n kolaylaflt›r›lmas›.
2. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmeti veren meslek elemanlar›n›n özlük haklar›n›n ve çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesine yönelik savunuculuk
faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi.
3. Hedef: Politikac›lar›n ve karar vericilerin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi.
4. Hedef: Toplumun tüm kesimlerinin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi.
5. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk faaliyetlerinin süreklili¤inin sa¤lanmas›.

Modül 8: Ruh Sa¤l›¤›nda E¤itim, Araflt›rma ve ‹nsan Gücü
1. Hedef: Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda yeterli say› ve nitelikte meslek eleman›n›n e¤itilmesi.
2. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda insan gücü planlamas›n›n yap›lmas› ve tüm ruh sa¤l›¤› meslekleri için yeterli istihdam›n sa¤lanmas›.
3. Hedef: Ülkenin ruh sa¤l›¤› etkenlerine iliflkin göstergeleri ve verileri sa¤lamak üzere özgün ve etkili araflt›rmalar›n yap›lmas›.

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI ‹Ç‹N
TEMEL ÖNER‹LER‹M‹Z

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n yap›s›n› içeren temel hedef ve amaçlar ile ana noktalar afla¤›daki gibi özetlenebilir:

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesinde önerilen “en iyi klinik uygulama yöntemi,” planlanacak olan sistemin birinci basamak
sa¤l›k kurulufllar› ile entegre olmas› gereklili¤idir. Hastalar›n ilk temas noktalar› birinci basamak sa¤l›k kurulufllar› olacakt›r. Hastalar›n
tan› ve tedavileri öncelikle birinci basamak sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan yap›lacakt›r. Ülkemizde Aile Hekimli¤i modelinin hayata
geçirilmesi durumunda da, aile hekimi birinci basamak hizmeti verecektir ve sunulan hizmetler ruh sa¤l›¤›n› da kapsayacakt›r. Öte
yandan ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k kurulufllar› iflbirli¤i ile yap›lacak olan tedavilerin izlenmesi ve kontrolünde birinci basamak
sa¤l›k kurulufllar›n›n rolü olacakt›r. Bu aç›dan özellikle birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›ndaki doktor ve di¤er personelin s›k görülen
ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n tan› ve tedavisine yönelik olarak e¤itilmeleri büyük önem tafl›maktad›r.

Bunun yan› s›ra toplumda s›k görülen ruh sa¤l›¤› sorunlar›na yönelik olarak kapsaml› toplum taramalar› yap›lmal›d›r. Bu taramalar
hem bu politika belgesinden sonra gelifltirilecek olan ruh sa¤l›¤› programlar›na esas teflkil edecek hem de taramalarda belirlenen
olgu’lara erken müdahale edilmesi mümkün olacakt›r. Tüm bu faaliyetlerde öncelikle koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerine a¤›rl›k
verilecektir.

Ülkede ruh sa¤l›¤› ve sosyal hizmetleri sunmakla sorumlu kurulufllar aras›nda daha fazla iflbirli¤inin, dan›flmanl›¤›n ve iletiflimin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu iflbirli¤i eksikli¤i, önemli bir engel teflkil etmeye devam etmektedir. Her bir sektörün kendi içinde
ve sektörler aras› iflbirli¤i ruh sa¤l›¤› alan›ndaki uygulamalarda giderek daha fazla önem kazanmaktad›r.

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde hastalar›n ve ailelerinin, uyumlu ve ulafl›labilir bir sistemin merkezinde olmalar› gerekmektedir. Toplum
içinde damgalanma ve d›fllanma engellerinin üstesinden gelmek üzere, hastan›n ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulaflmas› ve hizmetten
yararlananlar›n kendi seslerini duyurmas› temelinde hasta haklar›n›n düzenlenmesine iliflkin bir niyetin olmas› gerekmektedir.

Kan›ta dayal› ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunulmas› ile ilgili sorumluluk alman›n en iyi yaklafl›m oldu¤u art›k evrensel düzeyde kabul
görmektedir. Ruh sa¤l›¤› meslek uzmanlar›na yol gösterirken, politika araflt›rmas› konusunda klinik deneyime sahip temel bir grupla
çal›flmak önemlidir. Raporun örgütlenmeye iliflkin bölümünde bu konuda somut önerilere yer verilmifltir. Ayr›ca, hizmet sunumu
yap›s›n› desteklemek için, illerde “Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Uygulama Ekipleri” oluflturulmal›d›r. “Ruh Sa¤l›¤› Uygulama Ekipleri”nin
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de kendi bölgelerinde bir uygulama plan› oluflturmalar› gerekmektedir. Ruh Sa¤l›¤› Uygulama Ekibine benzeyen bir “Ruh Sa¤l›¤›
Gelifltirme Kurulu”nun da, kalitenin denetlenmesi ve ciddi sorunlar karfl›s›nda al›nacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunmak için
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte çal›flmas› uygun olacakt›r.

Toplumda ruh sa¤l›¤› ile ilgili yeni programlar›n gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r. Hastalar›n ve toplumun, mevcut hizmetlere ulafl›m›n›n
kesilmesini önlemek için daha fazla korunmaya gereksinimleri bulunmaktad›r. Yeni veya gözden geçirilmifl bir ruh sa¤l›¤› yasas›n›n
bu tür gereksinimleri gidermek üzere haz›rlanmas› gereklidir.

Tüm illerde ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve sosyal hizmetler için ek yat›r›mlara acil gereksinim bulunmaktad›r. Bu yat›r›mlar, bir yandan
hastane yataklar›n›n artt›r›lmas›yla, bir yandan da acil durumlarda kiflilerin 24 saat ulaflabilmesini sa¤layacak ve kriz yaflayan veya
hizmetlere olan ba¤lant›s› kesilen kiflilerle düzenli irtibata geçebilen, yeterli, güvenilir ekiplerin oluflturulmas›n› kapsamal›d›r. Ciddi
ruhsal hastal›¤› bulunan kifliler için sunulacak hizmetler, tedavi edilecek kiflilerin evlerine, ailelerine ve içinde yaflad›klar› topluma
yak›n olmal›d›r.

Yeterli ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve yönetimi, hastalara hizmet sunan kiflilerin gereksinimleri olan bilgiye ve deste¤e sahip olmas› ile
mümkündür. Bilgi teknolojisi ça¤›nda, bu konuda maliyet-etki oluflturacak bilgisayar a¤›na dayal› teknolojiler de bulunmaktad›r.
Telefonla yard›m hatlar›n›n veya destek servislerinin gelifltirilmesi de, olas› destek taleplerini karfl›lamada önemli bir yoldur.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n gerçeklefltirilmesi birçok faktöre ba¤l›d›r. Koflullar hizmet alanlar›n (hastalar ve aileleri) bak›fl aç›s›ndan
oldu¤u kadar, bu alanda hizmet sunan meslek insanlar›n›n bak›fl aç›s›ndan da de¤erlendirilmelidir. Hizmet sunanlar›n gereksinimlerini
belirlemeye yönelik belli aral›klarla sürekli olarak de¤erlendirilme araflt›rmalar› yap›lmas› ve her ildeki deneyimlerin yay›nlanmas›,
baflar›lar›n›n ödüllendirilmesi ve desteklenmesi önemlidir. Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki tüm sektör ve ekip çal›flmalar›nda özendirici
uygulamalar ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

Uygulanacak programlarla elde edilen sonuçlar› gelifltirmek için performans göstergeleri oluflturulmal›d›r. Bunun da, hizmetin nas›l
yap›land›r›laca¤› hakk›nda bir vizyonla gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve psiko-sosyal hizmetlerin toplum
genelinde etkinli¤inin de¤erlendirilmesi ve sonuçlar›n›n analizine ihtiyaç vard›r.

Temel sa¤l›k hizmetleri, sorunlar› tan›ma ve önlemede Bölge Ruh Sa¤l›¤› Hastaneleri de e¤itimde ve üçüncü basamak hizmetlerde
ne kadar baflar›l› ve önemli olurlarsa olsunlar, bunlar›n ikisi de toplumda ihtiyaç duyulan hizmetin tamam›n› karfl›layamazlar. Hizmet
alanlar›n ve sunanlar›n d›fl›nda, ruh sa¤l›¤› ve ilgili di¤er sektörlerde görev yapanlar›n katk›lar›n› da bilmek önemlidir.

URSP ile ulafl›lmak istenilen en temel hedefler, herkes için ulafl›labilir hizmetler, ailelerin desteklenmesine yard›mc› olacak toplumsal
kaynaklar›n harekete geçirilmesi ve toplum taraf›ndan damgalanma ve ayr›mc›l›¤›n azalt›lmas› amac›yla, toplum temelli ruh sa¤l›¤›
sisteminin oluflturulmas›d›r. Bunun da ötesinde gerek önleyici gerek tedavi edici ruh sa¤l›¤› hizmetleri, bu hizmetlerden yararlananlar›
merkeze alan, genel sa¤l›k hizmetleri ve sosyal hizmetler ile entegre ve bunlarla koordineli olmak zorundad›r.

Proje grubu olarak, Türkiye’nin ruh sa¤l›¤› alan›ndaki stratejik önceliklerini afla¤›daki flekilde öngörmekteyiz.

•

•

Genifl bir co¤rafyaya ve h›zla büyüyen bir nüfusa sahip olan ülkemizde tüm insanlar›m›za, nitelikli, kan›ta dayal›, maliyet
etkili, yeterli, evrensel standartlara uygun, toplum temelli, ça¤dafl teknolojileri de kullanan, eflitlik prensibine dayal› ve
ulafl›labilir ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sa¤lanmas›. Bunun için birey-aile temelli ve okullar› da içine alacak flekilde genifl
anlamda birinci basamak ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin önemsenmesi ve bunun da sa¤lanmas› için ilgili tüm sektörler aras›nda
gereken koordinasyonun oluflturulmas›.

Projenin ç›k›fl noktas›nda oldu¤u gibi bir çok do¤al afet yaflanan Türkiye’de, afetler ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kabilecek
ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n nas›l ele al›naca¤›n› öngören ayr›nt›l› ruh sa¤l›¤› programlar›n›n yap›lmas›, böylece karfl›lafl›labilecek



afetlere haz›r olunmas›; bunun gerek e¤itim, gerek insan gücü, gerek mali kaynaklar›n önceden ayr›nt›l› planlanmas› ve
programlar›n ülke çap›nda her koflulda uygulanabilir olmas› ilkesinin gözetilmesi.

•

•

•

•

•

Bu rapor boyunca ve bu bölümde ana hatlar›yla s›ralanan tüm bu önerilenlerin hayata geçirilmesinde ve k›sa, orta ve uzun vadede
sonuçlar›n›n al›nabilmesinde her fleyden daha kritik olan bir nokta vard›r. Bu nokta da bu raporla ortaya konan Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Politikas›’na iliflkin siyasi ve bürokratik inanç ve iradenin çok aç›k bir biçimde ortaya konmas› gerekti¤idir. Öneriler aras›nda hükümetin
yasal düzenleme ve uygulamalar aç›s›ndan çal›flmas›n› gerektiren her konuda çok aç›k deste¤inin sürekli olarak sa¤lanmas› zorunludur.
URSP’nin baflar›s› en temel olarak bu inanç, bilinç, kararl›l›k ve deste¤e ba¤l›d›r.

Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden söz edildi¤inde, bunun belirli birkaç sektörün ve uzmanl›k alan›n›n ifli oldu¤u gibi yanl›fl bir
kavramsallaflt›rma bulundu¤u yayg›n bir gözlemimizdir. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Raporumuz kapsam›nda aç›kça görüldü¤ü gibi
esasen ruh sa¤l›¤› hizmetleri denildi¤inde genifl anlamda bir çok sektör, kurum, meslek dal›n›n bu konu ile ilgili oldu¤u düflünülmektedir.
Modüllerimizin her hedef için son bölümlerinde “ilgili kurum ve kurulufllar” bafll›¤› alt›nda, çok say›da sektör, kurum, meslek
listelenmifltir. Dolay›s›yla ruh sa¤l›¤› hizmetleri alan›nda herkese çeflitli oranlarda sorumluluklar düflmektedir. Burada önemli olan,
paylafl›lmas› gereken bu sorumluluklar›n karfl›l›kl› olarak bir di¤erine b›rak›lmas› veya paylafl›lmaktan kaç›n›lmas› de¤il fakat herkes
taraf›ndan üstlenilmesidir. Di¤er bir ifade ile ruh sa¤l›¤› alan›nda da “Kendin için ne yapabilece¤in de¤il, Ülken için ne yapabilece¤in”
anlay›fl›ndan hareket edilmesi gerekmektedir.
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Türkiye’de sa¤l›k harcamalar› aras›nda ruh sa¤l›¤›na özel ve yeterli bir kayna¤›n ayr›lmas›; bu kayna¤›n baflta rehabilitasyon
hizmetlerinde kullan›labilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yap›lmas›, önleyici ruh sa¤l›¤› hizmetlerine toplumun
nüfus yap›s›, ilgili meslekler ve yaklafl›mlar dikkate al›narak önem verilmesi.

Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de ruh sa¤l›¤› alan›nda bilgi eksikli¤ine ba¤l› damgalanma, ayr›mc›l›k ve d›fllanma
sorununa acilen çözüm olacak toplumsal fark›ndal›¤›n art›r›lmas› ve yasal önlemler al›nmas›.

Bu raporda kavramsallaflt›r›ld›¤› flekilde genifl anlam› ile ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde görev alacak nitelik ve nicelik aç›s›ndan
yeterli tüm kadrolar›n yetifltirilmesi. Sadece psikiyatrist, çocuk ve ergen psikiyatristi, psikolog, sosyal hizmet uzman›
de¤il, kastedilen genifl anlam› ile, çocuk geliflim uzmanlar›, psikolojik dan›flmanlar, hemflireler, engelliler ile çal›flabilecek
rehabilitasyon uzmanlar›, aile ve evlilik terapistleri, konuflma terapistleri, gibi meslek dallar›n›n da bu kadro yetifltirilmesi
kapsam›nda ele al›nmas›. Mesle¤e girifl, meslekte kal›fl ve meslekten ç›k›fl standartlar›n›n belirlenmesi. Bu kadrolar›n
istihdam›nda ülkenin ihtiyaçlar›n›n yerel düzeyde dikkate al›nmas› ve ülke içinde gereken adil da¤›l›m›n sa¤lanmas›.

Üçüncü basamak ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kurumlar›n, e¤itim faaliyetlerini engelleyen, yo¤un hasta ak›fl›n› önlemek
üzere, il ve ilçe düzeyinde bulunan devlet hastanelerinde ikinci basamakta yat›l› ruh sa¤l›¤› hizmetinin verilebilece¤i
düzenlemelerin yap›lmas›. Yine ayn› amaçla ülke çap›nda yayg›n ve toplum temelli rehabilitasyon kurumlar›n›n oluflturulmas›.
Ülkenin sosyolojik ve di¤er nedenlere ba¤l› olarak dinamik bir yap› gösteren nüfus hareketlerinin ve yap›s›n›n burada
sözü edilen örgütlenmede sürekli olarak dikkate al›nmas› ve bunlara ba¤l› gereken de¤iflikliklerin zaman›nda yap›lmas›.
Di¤er bir ifade ile ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin de¤iflen koflullara yan›t verebilir nitelikte olmas›.

Bu raporda genifl anlam›yla ifade edilen ruh sa¤l›¤›n›n sa¤lanmas›nda en büyük rolün ailelere, ilgili sektörlere ve topluma
düfltü¤üdür. Bu durum dikkate al›nd›¤›nda, aileleri ve toplumu örgütlemede en etkili kurumlar olan Sivil Toplum Kurulufllar›
(STK)’n›n gönüllü olarak vermeyi amaçlad›klar› ruh sa¤l›¤› ile ilgili hizmetleri kolaylaflt›racak koordinasyonun sa¤lamas›
ve her türlü yasal düzenlemenin yap›lmas›, bu kurumlar›n teflvik edilmesi. STK’lar›n uluslararas› örgütlerle iflbirli¤ine
olanak verecek flekilde gerekli mevzuat de¤iflikliklerinin Avrupa Birli¤i (AB) müktesabat› uyum çal›flmalar› çerçevesinde
yap›lmas›. Ruh sa¤l›¤› örgütlenmesi ve uygulamalar› ile ilgili olarak önerdi¤imiz koordinasyon kurullar›nda bu STK’lara
rol verilmesi ve onlar›n da karar verme süreçlerinde söz sahibi olmalar›n›n sa¤lanmas›.
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Temel bir anlay›fl olarak, bu raporda aç›kça görüldü¤ü gibi çok kapsaml› biçimde ruh sa¤l›¤› alan›nda oluflan bu a¤›r yükü toplumun
tüm kesimlerine adil olarak da¤›tmak öncelikli olmal›, bunun için de sorumluluk olabildi¤ince farkl› kesimlere koordineli bir biçimde
yay›lmal›d›r. Dolay›s›yla, URSP hükümet taraf›ndan ilgili tüm taraflara mal edilmelidir. Bu da hükümetin önemsedi¤i maliyet etki
unsuruna en uygun, di¤er bir deyiflle en az maliyetle en etkili ve en fazla hizmetin al›nmas› ilkesini sa¤laman›n bir yoludur. Görüldü¤ü
gibi URSP raporundaki önerilerimizin bir ço¤u bu ilkeyi gözeterek yap›lm›flt›r.

Raporumuz, ülkemizin flimdiki koflullar› ve uluslararas› literatür dikkate al›narak oluflturuldu¤u için, ülkemizin ulusal ruh sa¤l›¤›
politikas›, gelecekte de¤iflebilecek koflullarda daima gözden geçirilmeye ihtiyaç duyacakt›r. Di¤er bir deyiflle ulusal ruh sa¤l›¤›
politikas› çal›flmalar› bir sonuç de¤il, bir sürecin bafllang›c› olarak görülmeli ve bundan sonraki çal›flmalarda kimi k›s›tl›l›klarla yap›lan
çal›flmam›z›n eksiklikleri de giderilerek, ayn› bilimsel titizlik ve anlay›fl gösterilmelidir. Son olarak URSP yaflayan bir belge olmal›d›r.



“Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› (URSP),” bir ülkede yaflayan toplumun ruh sa¤l›¤›n› gelifltirmek ve iyilefltirmek için oluflturulan, bu
alanda hedefler belirleyen ve bu hedeflerin öncelikleri ile bunlara ulafl›lmas› için gerekli olan ana yöntem ve stratejileri öneren, ayn›
zamanda o ülkenin hükümeti veya Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan yaz›l› belgeye denilmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ),
tan›m›n› bu flekilde yapt›¤› URSP’lar›n›n alt› temel bileflene sahip olmas› gerekti¤ini öngörmektedir. Bunlar (1) merkeziyetçilikten
ayr›lma (desentralizasyon), (2) sektörler aras› iflbirli¤i, (3) kapsaml›l›k, (4) eflitlik, (5) devaml›l›k ve (6) toplum kat›l›m›d›r. Türkiye
Cumhuriyeti için bu raporla önerilen URSP’da bu alt› temel bileflene tümüyle sad›k kal›narak yap›land›r›lm›flt›r.

Ruh Sa¤l›¤› Program›, Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n› etkin bir flekilde hayata geçirebilmek için ilgili tüm sektörlerin dahil edildi¤i
ulusal bir hareket plan›d›r. Program, URSP’da ortaya konulan hedeflere ulaflabilmek için gereken faaliyetleri tan›mlar ve organize
eder; yap›lmas› gerekenleri, sektörlerin görev paylafl›m›n›, zaman ve kaynak ayarlamas›n› içerir. Ayn› anda farkl› hedeflere ulaflmak
üzere farkl› Ruh Sa¤l›¤› Programlar› uygulanabilir. Kendileri için URSP belirleyen tüm ülkelerde bu süreç bu flekilde gerçekleflmektedir.
Ülkemizde de bu raporda çerçevesi çizilen URSP’nin öngördü¤ü hedeflere ulafl›labilmesi için, izleyen y›llarda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
koordinasyonunda çeflitli ruh sa¤l›¤› plan ve programlar›n›n yapt›r›larak hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Ruh sa¤l›¤› alan›nda
politikalar ve uygulamalar kapsam›nda burada sözü edilen plan, program, uygulama gibi kavramlar raporun 2. ve 3. bölümlerinde
ayr›nt›l› olarak ele al›nm›flt›r.

DSÖ son 25-30 y›ld›r tüm ülkelerde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin etkin bir biçimde planlanmas›na rehberlik edecek Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Politikalar›n›n belirlenmesini teflvik etmektedir. Bu teflvikler sonucunda bugün Dünya ülkelerinin % 60’›nda URSP’lar› belirlenmifl
durumdad›r ve uygulanmaktad›r. Bu ülkeler dünya nüfusunun % 85’lik bir bölümünü kapsamaktad›r. URSP’n›n uyguland›¤› ülkelerde
bu uygulamalar›n 1980’den sonra bafllad›¤› görülmektedir. Ülkelerin % 63.4’ünde toplum sa¤l›¤› hizmetleri kapsam›nda ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin verildi¤i gözlenmektedir. Buna ra¤men, halen ülkelerin % 40’›nda URSP yoktur. Türkiyede bu çal›flma öncesinde URSP
bulunmayan ülkeler aras›ndayd›. Ancak bu çal›flmayla ortaya konan Türkiye için Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›, ülkemizde ruh sa¤l›¤›
plan, program ve uygulamalar›na rehberlik edecek ve Türkiye’nin Genel Sa¤l›k Politikalar›na entegre edilerek, ülke çap›nda ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesinde kullan›lacakt›r.

ÇALIfiMANIN BAfiLANGICI

Türkiye’de DSÖ taraf›ndan çerçevesi çizilen ve uluslararas› standartlarda bir URSP gelifltirilmesi için son 25-30 y›ld›r gösterilen
çabalar, 1999’da birbiri ard›na meydana gelen iki büyük deprem sonras›nda h›z kazanm›flt›r. Yaflanan bu depremler fiziksel boyutta
y›k›mlara neden olurken, ruh sa¤l›¤› alan›nda görev yapan meslek elemanlar›n›n deprem sonras› geçen sürede yak›ndan gözledi¤i
gibi, ayn› zamanda o bölgede yaflayan yüzbinlerce kiflinin ruh sa¤l›¤›n› da çok olumsuz yönde etkilemifltir.

Marmara Depremi
17 A¤ustos 1999 gecesi saat 3:02’de 45 saniye kadar bir zaman içinde yaflanan bir felaket Türk insan›n›n yaflam›nda köklü de¤iflikliklere
yol açm›flt›r. Marmara bölgesinde yüksek nüfus yo¤unlu¤una sahip ‹stanbul ve ülkenin önemli endüstri bölgesi olan Kocaeli’nde
Richter ölçe¤ine göre 7.4 fliddetinde bir deprem olmufltur. Binalarda gerçekleflen y›k›m göz önüne al›nd›¤›nda gerçek rakam› tam
yans›tmasa da ölü say›s› resmi olarak 18,000’dir. Deprem sonras›nda bir çok kiflinin de bulunamad›¤› bilinmektedir. Yaklafl›k 45,000
kiflinin de yaraland›¤› tahmin edilmifltir. Yine tahminen yar›m milyona yak›n insan için acil bar›nma ihtiyac› do¤mufltur. Türkiye
nüfusunun %1’lik bir bölümü depremden do¤rudan etkilenmifltir. Depremden Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu yo¤un, ‹stanbul ise
k›smen zarar görmüfltür, öyle ki Kocaeli’nin bir ilçesi olan Gölcük’de bulunan binalar›n yaklafl›k % 80’i tamamen y›k›lm›fl veya a¤›r
hasar görmüfltür. Bölgeye komflu olan Bursa ve Eskiflehir illeri ile ‹stanbul’un iki ilçesi olan Avc›lar ve Ba¤c›lar’da depremden k›smen
etkilenen bölgeler aras›ndad›r. Depremde kötü yap›laflma ürünü 290,000’den fazla bina tahrip olmufltur. Deprem ekonomik olarak
da efl düzeyde y›k›c› olmufltur: Karayolu ve demiryolu tafl›mac›l›¤›ndaki kesintiler, su ve kanalizasyon sistemlerindeki sorunlar, elektrik
sistemindeki bozulmalar ve bölgede bulunan petrol rafinerisinde yaflanan yang›nlar nedeniyle ülkenin ekonomik altyap›s›n›n yaklafl›k
üçte biri durmufltur.
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Bolu-Düzce Depremi
Birinci depremden yaklafl›k üç ay sonra, 12 Kas›m 1999’da saat 19.00’da, merkez üssü Düzce ve Bolu illeri olarak belirlenen ikinci
bir deprem daha olmufltur. Bu depremde de 850 kifli ölmüfl, 4,500 kifli yaralanm›fl ve 250,000 kifli de evsiz kalm›flt›r. Bu ikinci
depremde insan kayb›n›n daha az olmas›n›n nedenleri, ilk depremden sonra artç› sars›nt›lardan korkan insanlar›n bu bölgede evlerini
terk ederek çad›rlarda yaflamaya bafllam›fl olmalar› ve depremin gece de¤il, akflam›n erken saatlerinde meydana gelmesi ve insanlar›n
bir k›sm›n›n aç›k mekanlarda olmas›d›r. Ayr›ca, acil yard›m ekiplerinin haz›rl›kl› olmalar› ve derhal olaya müdahale edebilmeleri, yine
bir çok sivil toplum örgütünün de h›zla bölgeye intikal edebilmeleridir. Bununla birlikte, ikinci deprem Düzce ilinin sosyo ekonomik
bak›mdan dezavantajl› bir ilçesi olan Kaynafll›’da halk›n stres düzeyini daha da art›rm›flt›r. Ayn› zamanda yaklaflan sert k›fl koflullar›
ve da¤l›k alanlarda bulunan deprem kurbanlar›na ulaflman›n daha güç olmas› bu stresi art›rm›flt›r.

Jeolojik ve Psikolojik Artç› sars›nt›lar
Bölgede, ilk depremin oldu¤u 17 A¤ustos 1999 tarihinden 14 Aral›k 1999 tarihine kadar, Richter Ölçe¤ine göre 2.4 ila 5.2 fliddeti
aras›nda, ortalama olarak günde 12 olmak üzere, toplam 1,391 artç› sars›nt› meydana gelmifltir. Deprem sonras›nda yap›lan araflt›rmalar
yaln›z halk›n de¤il, ayn› zamanda bölgede kurtarma faaliyetlerinde de görev yapan polislerin, itfaiyecilerin, askerlerin ve belediye
çal›flanlar›n›n da depremden psikolojik olarak etkilendiklerini ortaya koymufltur. Bireyler bir çok yak›nlar›n› ve arkadafllar›n› kaybetmifltir.
‹nsanlar›n temel gereksinimlerini karfl›lad›klar› ve hizmet ald›klar› kaynaklar zarar görmüfl veya kesintiye u¤ram›flt›r. Akut stres tepkileri
yayg›n olarak gözlenmifl, acil psikolojik yard›m hizmeti öncelikli hale gelmifltir. Deprem sonras› yaflananlar›n özellikle çocuklar
üzerinde yaratt›¤› olumsuzluklar›n kuflaklar boyu sürme olas›l›¤› bulunmaktad›r.

‹lk depremden 4-5 ay sonras›nda yaklafl›k 150,000 kifli hala çad›rlarda yaflamakta ve prefabrik yerleflim alanlar› sürekli olarak infla
edilmekteydi. Bununla birlikte, ciddi engellere karfl›n k›sa sürede yeniden kurulmufl olan e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri ifller duruma
getirilmifltir. UNICEF Acil Yard›m Program› çal›flmalar› s›ras›nda bölgede yaklafl›k % 25’lik bir ö¤retmen aç›¤› oldu¤u belirlenmifl,
bunun nedeni olarak da, ya ö¤retmenlerin kendilerinin deprem kurban› durumuna düflerek ifl göremez olmalar› ya da tayinlerini
isteyerek ülkenin farkl› flehirlerine göç etmeleri oldu¤u tespit edilmifltir.

MARMARA DEPREM‹ AC‹L YAPILANDIRMA PROJES‹ – TRAVMA PROGRAMI:
RUH SA⁄LI⁄I PROJES‹

Marmara Bölgesinde meydana gelen ve yukarda özetlenen deprem hasarlar›n›n en k›sa zamanda giderilmesine yönelik olarak, ileride
deprem risk bölgesi olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankas› aras›nda imzalanan 23 Kas›m 1999 tarihli ‹kraz Anlaflmas›
ve ayr›ca T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Baflbakanl›k Proje Uygulama Birimi aras›nda 7 fiubat 2001 tarihinde imzalanan Protokol uyar›nca,
Marmara Depremi Acil Yeniden Yap›land›rma (MEER) Projesi - Travma Program›’n›n yürütülmesi görevi T. C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Temel
Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Ruh Sa¤l›¤› Dairesi Baflkanl›¤›’na verilmifltir.

Türkiye’deki ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin mevcut durumu dikkate al›narak, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin koflullara göre yeniden yap›land›r›lmas›
hedeflenerek uygulamaya konan “Ruh Sa¤l›¤› Projesi”nin amac›, halk›n sa¤l›k e¤itimini de içerecek flekilde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
niteli¤inin ve ulafl›labilirli¤inin art›r›lmas› ve birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan personelin ruh sa¤l›¤› hizmetleri aç›s›ndan
bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesidir.

Ruh Sa¤l›¤› Projesi kapsam›nda öngörülenler afla¤›da s›ralanm›flt›r:
• Türkiye için Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n (URSP) gelifltirilmesi;
• Birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan personele koruyucu ruh sa¤l›¤› e¤itimlerinin verilmesi;
• Halk› bilgilendirme ve ruh sa¤l›¤›n› gelifltirme ve iyilefltirme kampanyalar›n›n bafllat›lmas›;
• Merkez ve ‹l düzeyinde Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlü¤ü çal›flanlar›na “Program Yönetimi ve Psikolojik ‹lk Yard›m”
    e¤itimlerinin düzenlenmesi;
• Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlükleri’nin e¤itim ve büro malzemesi gereksinimlerinin karfl›lanmas›.



Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Gelifltirilme Çal›flmas› Yöntemi
Bu raporun kapsad›¤› Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› (URSP) T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yukar›da çerçevesi özetlenen “MEER” bilefleni
Ruh Sa¤l›¤› Projesinin bir bölümünü oluflturmaktad›r. T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, bu çal›flmay› yapacak kifli ve kurulufllar› belirlemek üzere
bir ilan vererek ihale açm›flt›r. Afla¤›da bafllang›ç bölümü görülen bu ilanda belirlenen koflullara uyan ve uluslararas› nitelikte gruplardan
biri olarak bu raporun haz›rlay›c›s› olan grup çal›flmay› gerçeklefltirmek üzere seçilmifltir.

‹LG‹ B‹LD‹R‹M‹ ‹Ç‹N ÇA⁄RI

Türkiye Cumhuriyeti
Sa¤l›k Bakanl›¤›
Marmara Depremi Acil Yeniden Yap›land›rma Projesi (MEER)

TÜRK‹YE ‹Ç‹N ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI HAZIRLANMASINA ‹L‹fiK‹N DANIfiMANLIK H‹ZMETLER‹

‹kraz No. 4517-TU

‹flbu ilgi bildirimi için ça¤r›, bu proje için Birleflmifl Milletler’in “Development Business” 554 say› ve 16 Mart  2001 tarihli yay›n›nda
yer alan Genel Sat›n Alma ‹lan›’n› izlemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararas› ‹mar ve Kalk›nma Bankas›’ndan (IBRD)  alm›fl oldu¤u kredinin bir bölümünü, “Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Politikas›” gelifltirilmesi amac›yla Dan›flmanl›k Hizmetleri Sat›n Al›nmas›na iliflkin düzenlenecek sözleflme dahilindeki ödemelere
ay›rmak istemektedir.

‹stenilen dan›flmanl›k hizmetleri afla¤›dakileri içermektedir:

1.Türkiye’de, 1999 A¤ustos ve Kas›m depremleri sonras› geliflmeleri de içeren, ulusal, il ve belediye düzeyinde mevcut ruh sa¤l›¤›
stratejilerinin detayl› bir analizini gerçeklefltirerek Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n› belirlemek;
2. Ruh sa¤l›¤›nda rolü olan kurulufllar›n stratejilerini, planlar›n› ve kaynaklar›n› de¤erlendirmek;
3. Ruh sa¤l›¤› konusunda ilgili uluslararas› giriflimleri belirleyip analiz etmek, ve bunlar›n Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar›na
uygulanabilirli¤ini sa¤lamak;
4. Türkiye Cumhuriyeti’nde, felaketlerin bireyler ve toplum ruh sa¤l›¤› üzerindeki etkilerini azaltacak ve acil durum ve felaket sonras›
travma tedavisi sa¤layacak k›sa ve uzun dönem tedbirler için, önerilen stratejilerin etkin uygulan›fl› için gerekli  kurumsal ve bütçesel
kaynaklar› da içeren, detayl› bir öneriler seti haz›rlamak;
5. Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n oluflturulmas› için çal›flma toplant›lar› düzenlemek

Çal›flma grubu, ikrazda belirtilenler do¤rultusunda çal›flmalar yapm›flt›r. Düzenlenen çal›flma toplant›lar› (I. Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Konferans›, 12-13 Aral›k 2002, Ankara, II. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Konferans›, 10-12 Mart 2003, Ankara ve III. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Konferans›,
4 Temmuz 2006, Ankara) ile ruh sa¤l›¤› politikalar› konusunda yerel ve uluslararas› uzmanlar bir araya getirilmifl, düzenlenen yuvarlak
masa toplant›lar›nda ortak çal›flmalar› sa¤lanm›flt›r. Ülkede ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm sektör temsilcilerinin davetli oldu¤u bu konferanslarda
bir yandan bu sektörlerin plan, strateji ve kaynaklar› hakk›nda bilgi toplanm›fl, bir yandan da konuyla ilgili uluslararas› çal›flmalar
aktar›lm›fl, bunlar yerel uzmanlar taraf›ndan analiz edilmifl ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar›na uygulanabilirli¤i konusu yüz yüze
tart›fl›lm›flt›r.

Konferans çal›flmalar›na ek olarak, grup yetkilileri, ülkenin bir çok farkl› bölgesinde ruh sa¤l›¤› sektöründe önemli rolleri olan resmi
ve özel bir çok kurulufla inceleme gezileri düzenlemifller; buralarda uygulanan ruh sa¤l›¤› stratejilerine iliflkin verileri toplayarak
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sonradan bunlar› analiz etmifllerdir. Uzmanlar›m›z, yerel yetkililerle ve ulusal düzeyde temsil edilen ruh sa¤l›¤› ile ilgili önemli sivil
toplum ve meslek örgütleriyle de ayn› amaçlarla toplant›lar düzenlemifller ya da bu kurulufllar›n URSP hakk›ndaki görüfl ve önerilerini
yaz›l› olarak temin etmifllerdir.

Bu süre içinde Türkiye’de ruh sa¤l›¤› ile ilgili toplant›lara kat›l›nm›fl ve al›nan kararlar politika çal›flmalar›na dahil edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Bu toplant›lar aras›nda Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Recep Akda¤’›n ça¤r›s› üzerine, Prof. Dr. Rüstem Aflk›n taraf›ndan 10-11 Haziran
2004’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Bilimsel Dan›flma Kurulu, Ruh Sa¤l›¤› Alan›ndaki Meslek Dernekleri,
üniversite temsilcileri ve ayr›ca gönüllü meslektafllar›n ça¤r›ld›¤› “Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi” konulu bir toplant›
yap›lm›flt›r. Bu toplant›da yap›lan tart›flmalar sonucu Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin iyilefltirilmesine yönelik olarak 27 maddeden
oluflan bir iyilefltirme öneri listesi Sa¤l›k Bakan›’na sunulmufltur. Sa¤l›k Bakan›’n›n önerisiyle iyilefltirme önerilerinin yap›lmas›n›
izleyecek befl kiflilik bir izleme kurulu belirlenmifltir. Bu kurulda Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan iki temsilci ve meslek derneklerinden de birer
temsilci yer almas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu toplant›da al›nan kararlar›n uluslar aras› standartlar çerçevesinde haz›rlanan politika doküman›na
entegrasyonuna özel bir önem verilmifltir. Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Recep Akda¤’›n ça¤r›s› üzerine, toplanan Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh
Sa¤l›¤› Bilimsel Dan›flma Kurulu’nda al›nan kararlar Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politika Doküman›n›n ekler bölümünde Ek – 3 olarak
sunulmufltur.

Bu çal›flmalar s›ras›nda deprem bölgesinde meydana gelen geliflmeler de ayr›nt›l› olarak de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Tüm bunlara
ek olarak T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› arflivlerindeki ruh sa¤l›¤› alan›yla ilgili kay›t ve dökümler de temin edilmeye çal›fl›lm›fl ve temin
edilebildi¤i kadar›yla analizlerde dikkate al›nm›flt›r.

Türkiye’de bu çal›flma öncesinde DSÖ standartlar›nda bir URSP bulunmamakla birlikte, geçen 20-30 y›l boyunca bu konularda
sistematik baz› çal›flmalar da yap›ld›¤› bilinmektedir. Grup uzmanlar›m›z bu konuda yap›lm›fl çal›flmalar› da de¤erlendirmek amac›yla
bir inceleme çal›flmas› yapm›fllard›r. Bu çal›flma I. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Konferans›nda sunulduktan sonra ülkedeki ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n
eriflimine aç›lmak üzere ulusal bir mesleki dergi olan  3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinde de yay›nlanarak ilgililerin
dikkatine sunulmufltur. Bu rapor Ek 4’de bulunmaktad›r. Ülkede ruh sa¤l›¤› alan›nda yap›lm›fl belli bafll› epidemiyolojik çal›flmalar
ve etiyolojik faktörlerle ilgili baz› önemli araflt›rmalar da çal›flma grubu taraf›ndan incelenerek raporun yaz›m›nda dikkate al›nm›flt›r.

Bu politika belgesi, yukarda özetlenen yöntem izlenerek yap›lan bir çal›flman›n ürünüdür. Türkiye’nin ruh sa¤l›¤› alan›ndaki mevcut
durumundan ve raporun içeri¤inden söz etmeden önce bu noktada URSP’n›n temel anlay›fl›n›n tarihsel olarak nas›l ortaya ç›kt›¤›
k›saca izleyen alt bölümde özetlenmifltir.

Ruh Sa¤l›¤› Politikalar›: Dünyadaki Son E¤ilimler
Geçti¤imiz 20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, dünyada bir çok geliflmifl ülke, hastaneye dayal› sistemin toplum temelli sistemle yer
de¤ifltirdi¤ine tan›k olmufltur. 1950’li y›llara kadar ruhsal koruman›n insani anlamdaki yetersizli¤i, devlet ruh sa¤l›¤› hastanelerindeki
kronik hastalar›n bir ço¤unun hastaneden ç›kar›lmas›na, baz› hastanelerin personel k›s›tlamalar›na gitmesine veya kapat›lmas›na ve
toplumsal ruh sa¤l›¤› seçeneklerinin geliflmesine yol açarak, toplum ruh sa¤l›¤› hareketinin büyümesine neden olmufltur. Kurum
d›fl›na ç›karma, hastaneye yat›rmaktan vazgeçilmesi ile psikiyatri kurumlar›n›n d›fl›nda seçeneklerin uygulamas›na yol açan karmafl›k
bir süreçtir. Ancak, birçok geliflmifl ülkede kurum d›fl›na ç›karmaya uygun toplumsal hizmetlerin geliflmesi ne yaz›k ki efllik etmemifltir.

Geliflmekte olan birçok ülkede ise psikiyatrik hizmetler genellikle yetersiz sunulmakta, toplumun küçük bir kesimini kapsamakta ve
buralarda e¤itilmifl insan kaynaklar›nda belirgin eksiklik olmas›n›n yan› s›ra, uygun kurumsal tesisler de bulunmamaktad›r. Bu tür
kurumlar da daha çok büyük flehirlerde yer almakta ve büyük merkezlere hasta ak›m›na neden olmaktad›r. Yine de bu ülkelerde ruhsal
bozuklu¤u olan kiflilere verilen hizmetin belirgin bir geliflme göstermesi iyimser olman›n nedenini oluflturmaktad›r. Sosyal bilimlerdeki
ilerlemeler, depresyon ve kayg› gibi önemli ölçüde toplumsal kaynakl› ruhsal bozukluklara yeni anlay›fllar getirmifltir. Geliflimsel
araflt›rmalar, çocukluk dönemindeki sorunlar nedeniyle ortaya ç›kan zorluklar ve ergenlik ça¤›ndaki ruhsal bozukluklar konusunda
yeni formülasyonlar oluflturmufltur.



Türkiye’de Ruh Sa¤l›¤›: Güçlü ve Zay›f Yönler
Türkiye, 2005 y›l›nda Avrupa Birli¤i (AB) tam üyelik müzakerelerine bafllam›fl, geliflmekte olan, genç ve dinamik nüfusa sahip bir
ülkedir. Yeterli e¤itim ve ifl olanaklar›na kavuflturuldu¤u taktirde bu genç nüfus, sa¤l›k sektöründe de iflgücü, finansman ve insan
kaynaklar› aç›s›ndan büyük bir potansiyeldir. AB üyelik sürecinde ülkenin tüm yasal sistemi AB mevzuat›na uyumlu hale getirilmeye
çal›fl›lmakta, bu amaçla uzun bir süredir yo¤un çal›flmalar halen devam etmektedir. Ülkenin sa¤l›k yasalar› ve mevzuat› da bu çerçevede
gözden geçirilmekte ve gerekli uyum düzeltmeleri ve reformlar yap›lmaktad›r. Türkiye’nin yar›m yüzy›ld›r ulaflmak için çal›flt›¤› AB
hedefinin bu denli somut üyelik müzakereleri aflamas›na gelmesi, önümüzdeki on y›ll›k dönem için ülkemizin en büyük f›rsat›d›r.
Sa¤l›k sektöründe olmas› beklenen iyilefltirmelerin de, bu rüzgar› arkas›na alarak geçmiflteki ilerlemelere nazaran çok daha büyük
bir h›zla gerçekleflmesi beklenmektedir.

Ülke çap›nda da¤›l›mlar› dengesiz ve istihdamlar› sorunlu olmas›na ra¤men, Türkiye’de çok say›da sa¤l›k personeli, özellikle belirli
merkezlerde yüksek teknolojiyi kullanmakta ve yeni uygulamalar› yapabilmektedir. Birçok flehirde sa¤l›k kurumlar› yetersizlikler ve
aksakl›klara ra¤men geleneksel olarak yerleflmifl bir çal›flma yöntemine ve organizasyona sahiptir. Baflta geliflmifl hastaneler olmak
üzere döner sermaye sistemleri de yerleflmifltir. Bu flekilde sa¤l›k sektöründe kaynak ak›fl› sa¤lanm›fl, hastanelerin profesyonel ve
ça¤dafl iflletmeler olabilmesine iliflkin önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Bugünkü duruma göre verimli çal›flan hekim ve sa¤l›k personeli için, verimli çal›flmayan personel ile k›yaslama yap›ld›¤›nda, finansal
aç›dan ödüllendirme mekanizmas› yok denecek kadar k›s›tl›d›r. Bununla birlikte, yeni yasal düzenlemelerle, döner sermaye katk› pay›na
göre hekimlerin ald›¤› destekte baz› k›s›tl› olanaklar sa¤lanm›flt›r. Yeni yerleflmekte olan bu modelin ileride daha da gelifltirilmesiyle,
verimlili¤in ödüllendirilmesi gibi bir temel çal›flma kural›n›n ifllemesi sa¤lanabilir.

Hizmet sunumunda, denetimde, örgütlenmede yetki ve sorumluluk, merkezi, bürokratik ve politik bir örgütlenmeye dayanmakta ve
bunun avantaj ve dezavantajlar›n› beraberinde tafl›maktad›r. Özellikle eriflkin psikiyatrisinde e¤itimin önemli bir k›sm› da yine merkezi
olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan sürdürülmektedir.

Personel temini ve donan›m sa¤lama ile iflletimde ciddi sorunlar olsa da temel sa¤l›k hizmetlerinde fiziksel alt yap› ve güçlü bir hizmet
a¤› mevcuttur. Yafll›, hasta ve engellilerin bak›m ve desteklenmeleri ço¤u zaman yaln›zca geleneksel olarak aile içinde sa¤lanabilmektedir.
Kültürümüze özgü bu durum ülkenin sa¤l›k sistemini bir ölçüde rahatlatm›flt›r. Ülkede genel sa¤l›k alan›nda birçok yetersizliklere
ra¤men, bebek ölüm h›z›nda, afl›yla korunabilen hastal›klarda, verem ve s›tma gibi hastal›klarda azalma olmufltur. Bu azalma sa¤l›k
kurumlar›n›n bu konuyla iliflkili baflar›l› çal›flmalar›na ba¤l›d›r. Ancak, 1939 y›l›nda yaflanan ve yaklafl›k 40,000 kiflinin öldü¤ü Erzincan
depreminden sonra en y›k›c› deprem olan 1999 Marmara depremleri Temel Sa¤l›k Hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinde özellikle il düzeyinde büyük eksikliklerin oldu¤unu da ortaya koymufltur.

Temel sa¤l›k hizmetleri alan›nda baflar›l› birçok çal›flma örne¤i oldu¤u halde, gerek 1961 y›l›nda ç›kar›lan Sa¤l›k Hizmetlerinin
Sosyallefltirilmesi Hakk›nda Yasa ve gerekse Sa¤l›kta Dönüflüm Program› kapsam›nda son zamanlarda düflünülen ve yap›lan reformlar
ruh sa¤l›¤› hizmetlerini yeterli ölçüde kapsamamaktad›r.

Artan nüfus, kentleflme, ruh sa¤l›¤› hizmetlerine olan talepteki h›zl› art›fl ve sa¤l›k hizmetlerine yap›lan yetersiz yat›r›mlar ile özellikle
il düzeyinde ruh sa¤l›¤› hizmetlerindeki bofllu¤un birleflimi olumsuz bir tablonun oluflmas›na neden olmufltur. Bu tarihi bofllu¤un
etkisi ile Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin da¤›l›m eksikliklerini vurgulayan Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› haz›rl›k çal›flmalar› asl›nda
1980’li y›llardan beri tart›fl›lmaktad›r. Bu giriflimlerin özünü, merkeziyetçi olmayan, yerel gereksinimlerin giderilmesine uygun, ayn›
zamanda maliyeti düflük ve etkilili¤i yüksek hizmetlerin gelifltirilmesi oluflturmufltur.

Bütçede büyük iç borçlanma durumu nedeniyle kamu kaynaklar›ndan sa¤l›k sektörüne yeterli pay ayr›lamamaktad›r. Belki bu durum
yak›n bir gelecek için de geçerli olmaya devam edecektir. Ancak sa¤l›k sektörü içinde birinci basamak ruh sa¤l›¤› hizmetleri için
yeterli kaynak ayr›lmamas›, ülkemiz için olumsuz ve öteden beri elefltirilmifl bir durumdur. Ça¤dafl ekonominin kurallar›na uygun
olarak bu durumun düzeltilmemesi halinde Türkiye’de birinci basamak ruh sa¤l›¤› hizmetleri tümüyle çal›flamaz hale gelebilir.
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Türkiye'de Marmara depremlerinden sonra ruh sa¤l›¤› hizmetleri alan›nda sa¤lanan en büyük olanak, sa¤l›k sektörünün politik iradeyi
göstermesi ve bu durumu düzeltmeye çal›flmas›d›r. Yeni bir büyük afeti beklemeden, Sa¤l›kta Dönüflüm Program› bünyesinde bu
çal›flmayla ortaya konan Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› mutlaka güçlendirilmelidir.

Aradan geçen y›llarda kan›ta dayal› uygulama modellerinin ve mesleki standartlar›n geliflmesi büyük bir avantajd›r. Örne¤in, t›p
fakültelerinde uygulamaya konulabilecek bir ulusal e¤itim program›n›n gelifltirilmesi; t›p fakülteleri say›s›ndaki art›fla ba¤l› olarak
bu fakülteler aras›nda bir e¤itim standard›n›n oluflturulmas› gere¤i ve e¤itimde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden yararlanmayla ilgili
damgalaman›n azalt›lmas› konular›yla ilgili olarak, Türk ve Dünya Psikiyatri Dernekleri ve ayn› zamanda Türk Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Derne¤i ile Avrupa’da bulunan benzer örgütler aras›nda oluflturulan iliflkiler gelece¤e yönelik olumlu iflbirli¤inin iflaretleridir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda 1983 y›l›nda kurulan Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› nadir olarak ruh sa¤l›¤› konusunda uzmanl›¤› bulunan kifliler
taraf›ndan yönetilmifltir. Bürokratik önceliklerin çat›flmas› ile kurumlar aras› koordinasyon yetersizlikleri, sektörler aras› iflbirli¤i ve
büyük ölçüde saydaml›¤›n gerekli oldu¤u projelerin yürütülmesinde önemli zorluklar yaratm›flt›r. Bu nedenle farkl› projelerin
entegrasyonu Baflbakanl›¤a ba¤l› olarak kurulan Baflbakanl›k Proje Uygulama Birimi arac›l›¤› ile sa¤lan›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Yeterli
personel atamas› yap›lamad›¤› için il düzeyinde bulunan ruh sa¤l›¤› müdürlüklerinin bir ço¤u bofl kalm›flt›r.

Di¤er taraftan ülkede bulunan psikiyatri uzmanlar›n›n büyük bir k›sm›, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastaneler de dahil, Ankara, ‹stanbul,
ve ‹zmir’de toplanm›fllard›r. Ülkemizde bir psikiyatri uzman›na düflen toplam nüfus oran› 1:100,000’dir. Bir karfl›laflt›rma yap›lacak
olursa, Amerikan Psikiyatri Derne¤i’ne göre Amerika Birleflik Devletlerinde bu oran 16:100,000’den fazlad›r. AB’de ise bu oran›n
10:100,000 civar›nda oldu¤u bilinmektedir.

Ülkemizde nüfusun üçte birinin 18 yafl ve alt›nda oldu¤u göz önüne al›n›rsa, 18 yafl ve alt›nda bulunan nüfusa hizmet veren çocuk
psikiyatristi oran› ise 1:500,000’de kalmaktad›r. Toplam çocuk psikiyatristlerinin % 80’i ayn› zamanda, ülkede bulunan toplam 19
çocuk psikiyatrisi biriminin 13’ünün yer ald›¤›, üç büyük flehirde toplanmaktad›r ve bu psikiyatristlerin büyük bir ço¤unlu¤u da
üniversite hastanelerinde e¤itilmekte ve çal›flmaktad›rlar. Geriye kalan alt› çocuk psikiyatrisi birimi Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep,
Kocaeli ve Trabzon’da bulunan üniversitelerde yer almaktad›r. Ankara’da yetiflkin psikiyatrisi klini¤i içinde yer alan iki ergen klini¤i
ve ‹stanbul’da da Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü içinde bulunan bir ergen klini¤i vard›r.

Bu aflamada nüfusu 70 milyonu geçen Türkiye’de ruh sa¤l›¤› uzman› say›s›, eriflkin veya çocuk psikiyatristi, doktoral› olmak üzere,
klinik psikolog, sosyal hizmet uzman›, psikolojik dan›flma ve rehberlik uzman›, psikiyatrik hemflire toplam olarak 2000 say›s›n›
aflamamaktad›r. Yine bu rakam›n da büyük bir k›sm› üç büyük flehirde toplanm›flt›r.

Türkiye’de sa¤l›k sisteminin güçlü yanlar›ndan biri, özellikle 1961 y›l›nda kabul edilen 224 Say›l› Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi
Hakk›nda Yasan›n kabulünden sonra, temel sa¤l›k hizmetleri felsefesine uygun olarak sa¤l›k ocaklar›n›n yer ald›¤› birinci basamak
hizmetlerin örgütlenmesidir. Buna karfl›n, birinci basamak düzeyinde bugüne kadar sistemli ve ifllevsel bir ruh sa¤l›¤› hizmeti
bulunmamaktad›r. Bu hizmetlerin yoklu¤u özellikle yaflanan depremlerden sonra daha da iyi anlafl›lm›flt›r. Sa¤l›k ocaklar›nda görev
yapan pratisyen hekimler t›p e¤itimleri s›ras›nda, genellikle yetersiz düzeyde bir ruh sa¤l›¤› e¤itimi alm›fllard›r. Yeterli ruh sa¤l›¤›
uzman›n›n olmamas› nedeni ile ruh sa¤l›¤› alan›nda ancak Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ulusal düzeyde meslek dernekleri iflbirli¤i ile sa¤l›k
görevi yapan pratisyen hekimlere yönelik k›sa süreli ek e¤itimler düzenlenmifltir. Ülkede her gün artmakta olan kent nüfusuna ra¤men
geliflmekte olan sa¤l›k merkezleri, üniversiteler ve devlet hastaneleri, bu da¤›l›m bozuklu¤unu gelecekte telafi edebilecek say›da
görülmemektedir.

Yaflanan son iki depremden önce yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar ailelerin ruhsal sorunu olan bireyler için, uzun yolculuklar› göze
alarak, büyük flehirlerde görev yapan uzmanlardan yard›m talep etti¤ini göstermifltir. Erzurum’da ve Ankara’da bulunan psikiyatrik
merkezlerde yap›lan araflt›rmalarda genel sa¤l›k hizmetleri ile ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sevk zincirinin iflleyiflinde farkl›l›klar oldu¤u
ortaya konulmufltur. Ruh sa¤l›¤› hizmeti isteyen hastalar ve aileleri sa¤l›k ocaklar›ndan yararlanmaks›z›n do¤rudan psikiyatri
merkezlerinden ve psikiyatri uzmanlar›ndan yard›m talep etmektedirler. Bulgular, hastalar›n ve ailelerin sa¤l›k ocaklar›nda sunulan



ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin yetersizli¤inden yak›nd›klar›n› ve bu hizmetlere güvenmediklerini ortaya koymaktad›r. Psikiyatri merkezlerinde
bir ay içinde görülen 582 hastadan yaln›z % 4’ü pratisyen hekim; % 42’si hastanede görev yapan doktor taraf›ndan sevk edilmifltir,
% 53’ü de kendileri do¤rudan gelmifltir. Hastalar›n yüzde biri de psikiyatri merkezlerine gitmeden önce ülkenin bir gerçe¤i olarak
dini flifac›lardan ve falc›lardan yard›m talep etmifllerdir.

Türkiye’de psikiyatrik hizmetlerden yard›m talep etme ile yard›m alma aras›nda geçen zaman fark› medyan de¤eriyle sadece bir hafta
olarak saptanm›flt›r. Karfl›t olarak, bu süre hastan›n somatik semptomlar ileri sürmesi veya hastanede görev yapan ve psikiyatri
alan›nda uzman olmayan di¤er hekimlerden konsültasyon al›nmas› durumunda anlaml› olarak uzamaktad›r. Birinci basamakta ruh
sa¤l›¤› problemlerinin belirlenmesindeki s›n›rl›l›k ve hastane temelli uygulamalardaki uygun olmayan düzeyde yaflanan gecikmeler,
ayn› zamanda buralarda çal›flan hekimlerin temel ruh sa¤l›¤› bozukluklar›n› nas›l tan›yabilecekleri ve bunlarla nas›l çal›flabileceklerine
iliflkin e¤itime gereksinimleri oldu¤unu da ortaya koymaktad›r.

DÜNYA SA⁄LIK ÖRGÜTÜ VE ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KALARI

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) özellikle ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda üye ülkelerde ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi için çerçeve niteli¤inde
çal›flmalar yapmaktad›r. Bu çal›flmalar kapsam›nda DSÖ taraf›ndan üye ülkelerde Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikalar›’n›n belirlenmesine
esas oluflturmak üzere Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› (URSP) Kapsam›n›n Gelifltirilmesi ‹çin Hizmet K›lavuzu Paketi oluflturulmufltur.
Bu paket toplumun ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi için ülkelere yard›m edecek uygulama bilgilerini sa¤lamaktad›r. Bu Hizmet K›lavuzu
Paketinin kullan›m amac› temel olarak dört noktada özetlenebilir:

• Genel nüfusun ruh sa¤l›¤›n›n toplum temelli ve önleyici bir anlay›flla gelifltirilmesi için politika ve kapsaml› stratejilerinin
    belirlenmesi;
• Var olan kaynaklar›n en üst düzeyde yarar sa¤lamak üzere kullan›lmas›;
• Gereksinimi olanlara etkili hizmetlerin sunulmas›;
• Ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin, toplumsal yaflam›n her yönüyle bütünlefltirilmesi ve böylece bütünüyle yaflam kalitelerinin
    art›r›lmas›.

Hizmet K›lavuzu Paketi, Türkiye’deki politikalar, planlar ve programlar için bir Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› gelifltirmek üzere Sa¤l›k
Bakanl›¤›na yard›mc› olmufl ve uygulama bilgileri sa¤lam›flt›r. Çal›flmay› üstlenen grup uzmanlar› da uluslararas› standartlar› oluflturan
bu paketi Rapor haz›rl›¤›nda esas alm›fllard›r. Benimsenen Hizmet K›lavuzu Paketi ülke gereksinimleri dikkate al›narak afla¤›daki
modülleri içerecek biçimde uyarlanm›flt›r:

• Ruh Sa¤l›¤›n›n Organizasyonu
• Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
• Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Politikalar›
• Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Finansman›
• Ruh Sa¤l›¤›nda Kalitenin Gelifltirilmesi
• Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Yasal Düzenlemeler
• Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Savunuculuk
• Ruh Sa¤l›¤›nda E¤itim, Araflt›rma ve ‹nsan Gücü

Yukar›da listelenen sekiz ayr› alana iliflkin modülde, her bir ana bafll›k alt›nda o alanda ülkemizdeki mevcut durum özetlenmeye
çal›fl›lm›fl, hemen ard›ndan da o alandaki hedefler s›ralanm›flt›r. Belirlenen her bir hedef için de hedef gerekçesi ve buna dayanak
olan mevcut durum k›saca özetlendikten sonra, o hedefe ulaflmak üzere belirlenen stratejilere yer verilmifltir. Son olarak da o stratejilerin
uygulanmas›nda ilgili olan ve iflbirli¤i yap›labilecek devlet ve özel kurum ve kurulufllar listelenmifltir. Burada bafll›klar› s›ralanan bu
sekiz modül için ayn› yap› kullan›lmaya çal›fl›lm›fl ve böylece ülkenin ruh sa¤l›¤› alan›nda her boyutta birbiriyle tutarl› bir flekilde
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politikalar önerilmifl, bu suretle de hedef ve stratejiler kendi içlerinde kolayca karfl›laflt›r›labilir k›l›nm›flt›r.

Söz konusu sekiz modül afla¤›da k›saca tan›t›lm›flt›r.

1. Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Organizasyonu

Ruh Sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonu, hizmetlerin etkilili¤i ve Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n hedeflerine ulaflabilmesi ile ilgili
olarak önemli bir etkiye sahiptir. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri için tek bir model yoktur ve hizmet organizasyonunun temel hizmet alan› ve
sunumu Türkiye’nin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yap›s›na, bu konuda yap›lan araflt›rmalarla elde edilen bilgi birikimine,
deneyimlere ba¤l›d›r. Ruh sa¤l›¤› alan›nda organizasyon, ulafl›labilirlik, koordine edilmifl hizmetler, süreklilik, etkinlik ve insan
haklar›na sayg› ve hakkaniyet temeline oturtulmal›d›r. Hizmetleri planlayanlar için temel konu belirli alanlardaki ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
sunumunda bir entegrasyon sa¤lamay› esas almal›d›r. Hizmetlerin ço¤unun, toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetleri, birinci basamakta
sunulan ruh sa¤l›¤› hizmetleri, devlet hastaneleri kapsam›nda yer alan psikiyatrik hizmetler ve uzmanlar taraf›ndan sunulan ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinden oluflmas› gerekmektedir. Bu modül için belirlenen mevcut durum ile hedef ve stratejiler Bölüm 5’de ayr›nt›l› olarak
incelenmifltir.

2. Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Psikososyal tedavi ve rehabilitasyonda, a¤›r ruhsal bozuklu¤u olan hastalar›n toplum içinde ba¤›ms›z flekilde yaflayabilmeleri için
sosyal ve mesleki beceriler kazanmalar›n› sa¤lamak amac›yla çeflitli yöntemlerin kullan›lmas› önerilmektedir. Bu tür tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri poliklinikler, gündüz hastaneleri, sosyal klüpler, grup evleri, hastalar›n kendi evleri gibi ortamlarda
uygulanmaktad›r. Ciddi ruhsal bozuklu¤u bulunan kiflilerin, toplum içinde yaflamas›, çal›flmas›, sevme ve ö¤renme yeteneklerini
kazanmas› ile yaflamlar›n› daha iyi sürdürebilmeleri toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin bafll›ca odak noktalar›d›r.

Türkiye’de ruhsal bozuklu¤u olan hastalara yönelik toplum içinde tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar› de¤erlendirildi¤inde, bunun
henüz tüm hastalar› kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lamad›¤›, genellikle projeler düzeyinde ya da baz› kamu veya üniversite hastanelerinde
yürütülmeye çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Hastalar ço¤unlukla hastanelerde tedavi edilmeye çal›fl›lmakta ve toplum içinde tedavi ve
rehabilitasyona yönelik sistemli çal›flmalar bulunmamaktad›r. Bu modül için belirlenen mevcut durum ile hedef ve stratejiler Bölüm
6’da ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

3. Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Politikas›

Niteliksel olarak farkl› özellikleri olan belirli yafl dönemlerindeki çocuk ve ergenlerin hem di¤er yafl dönemlerindeki çocuk ve
ergenlerden hem de eriflkinlerden farkl› sa¤l›k gereksinimleri bulunmaktad›r. Bu nedenle nüfusun yar›ya yak›n›n› oluflturan bu kesime
yönelik gelifltirilecek ruh sa¤l›¤› politikas›n›n eriflkin ruh sa¤l›¤› politikalar›ndan farkl› olmas› gerekmektedir. Ulusal, ça¤dafl, somut,
uygulanabilir ve süreklili¤i olan bir politika gelifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu politikalar›n öncelikli hedef kitlesi çocuk ve ergenler,
aileler, e¤itim kurumlar› ve ö¤retmenlerdir.

Bu do¤rultuda üç temel hedef belirlenmifltir. Bunlardan ilki, nüfusun önemli bir bölümünü oluflturan çocuk ve ergenlerin içinde
yüksek risk tafl›yan gruplar›n belirlenmesidir. Bir di¤eri, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda verilen hizmetin nitelik ve nicelik olarak
artt›r›lmas› ve düzenlenmesidir. Sonuncusu ise, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm disiplinlerin eflgüdümünün sa¤lanmas›,
gelifltirilmesi ve bu yönde fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›d›r. Bu modül için belirlenen mevcut durum ile hedef ve stratejiler Bölüm 7’de
ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

4. Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Finansman›

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde kaynaklar›n planl› tahsis edilmesi yoluyla, plan ve politikalar› eyleme dönüfltüren bir mekanizma olarak



finansman, çok önemli bir yer tutmaktad›r. Ruh sa¤l›¤› finansman› politik ve ekonomik çerçevede oluflturulmaktad›r. Birçok ülkede
ruh sa¤l›¤› finansman› genel sa¤l›k finansman›n içindedir ve ruh sa¤l›¤› finansman› genel sa¤l›k finansman›n›n amaçlar› do¤rultusunda
biçimlendirilmektedir. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin ve altyap›s›n›n finansman› için yeterli sermayenin harekete geçirilmesi, ülkenin
gereksinimlerine ve önceliklerine göre ruh sa¤l›¤› hizmet sunumu için fonlar›n tahsis edilmesi, hizmetlerin maliyetinin kontrol alt›nda
tutulmas› ruh sa¤l›¤›n›n finansman›nda bafll›ca konulard›r.

Ülkemizde sa¤l›k hizmetlerine genel bütçeden bir pay ayr›lmakta ve sa¤l›k sektörünün finansman› çok büyük ölçüde bu kaynaktan
karfl›lanmaktad›r. Buna ek olarak özel sa¤l›k sigortalar› ile kiflilerin flahsi kaynaklar› da sa¤l›¤›n finansman›nda kullan›lmaktad›r. Ruh
sa¤l›¤›na da genel sa¤l›¤a ayr›lan finansman›n göreli olarak oldukça küçük bir pay› düflmektedir. Bu modül için belirlenen mevcut
durum ile hedef ve stratejiler Bölüm 8’de ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

5. Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Kalitesinin Gelifltirilmesi

Mali yönden karfl›lanabilir, eflit, co¤rafik olarak ulafl›labilir ve iste¤e ba¤l› olarak elde edilebilir olmas› gereken temel ruh sa¤l›¤›
hizmetlerine herkesin ulaflabilmesi gerekmektedir. Kalite, hizmetlerin istenilen sonuçlar› verip vermedi¤inin ve kan›ta dayal› uygulamayla
uyumluluk gösterip göstermedi¤inin ölçülmesi ile anlafl›labilir.

Hastalar›n bak›fl aç›s›ndan kalite, sa¤l›kta istedikleri hizmeti almalar›n› ve yak›nmalar›n›n geçmesi ve yaflam kalitesinin iyileflmesini
garanti alt›na almakt›r. Ailelerin bak›fl aç›s›ndan kalite, aile bütünlü¤ünü korumak için destek ve yard›m sa¤lamakt›r. Hizmet sunanlar›n
veya program yöneticilerinin bak›fl aç›s›ndan kalite, etkililik ve etkinliktir. Politika yap›c›lar› için ise kalite toplumun ruh sa¤l›¤›n›
gelifltirmede parasal de¤er ile ulafl›labilen en yüksek hizmetin kesiflmesidir. Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde flimdiye dek
ulafl›labilirlik gibi hedefler ön plana ç›km›flt›r. Kalite ise k›smen ve dar kapsamda, olanaklar› yüksek sa¤l›k kurumlar›nda gündeme
gelebilmifltir. Bu modül için belirlenen mevcut durum ile hedef ve stratejiler Bölüm 9’da ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

6. Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Yasal Düzenlemeler

Ç›kar›lmas› önerilen Ruh Sa¤l›¤› Yasas› ile, toplumun en korunmas›z gruplar›ndan birini oluflturan ruhsal bozuklu¤u bulunan kiflilerin
haklar›n›n korunmas› gerekmektedir. Bu kifliler geçmiflten günümüze birçok toplumda insan haklar›n›n ihlal edilme durumunu art›ran
damgalanma, ayr›mc›l›k ve d›fllanmakla yüz yüze gelmektedirler. Ruh Sa¤l›¤› Yasas›, ülkenin di¤er yasalar›yla ve yönetmelikleriyle
uyumlu bir flekilde; hastalar için en alt düzeyde k›s›tlay›c› seçenek ilkesi, gizlilik, bilgilendirilmifl izin, hastanelerde iste¤e ba¤l› ve
istek d›fl› al›koyma, iste¤e ba¤l› ve istek d›fl› tedavi, bu hastalar üzerinde ba¤›ms›z araflt›rma yetkisi, müdahale yeterlili¤i ve koruma
hizmetleri, hastalarla ilgili iskan, istihdam, sosyal güvenlik ve e¤itim gibi ana hükümleri kapsamal›d›r. Bu modül için belirlenen
mevcut durum ile hedef ve stratejiler Bölüm 10’da ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

7. Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Savunuculuk

Yap›lan çal›flmalar ruh sa¤l›¤› alan›nda gerçeklefltirilen savunuculuk faaliyetlerinin, ruhsal bozukluklara ve ruhsal bozuklu¤u olan
birey ve ailelere duyarl›l›¤› art›rd›¤›n› göstermifltir. Ruh sa¤l›¤›n›n savunulmas› kavram›, ruhsal sorunu olan bireylerin temel insan
haklar›ndan yararlanmalar›, damgalanma ve ay›r›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› amac›yla gelifltirilmifltir. Toplumun ruh sa¤l›¤›n›n
korunmas› ve gelifltirilmesi için, öncelikle var olan sosyal ve kültürel engellerin ortadan kald›r›lmas›na yönelik faaliyetler düzenlenmelidir.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk iki düzeyde ele al›nmaktad›r. Birincisi, bireylerin, ailelerin, gruplar›n ve toplumun günlük yaflamlar›nda
ruh sa¤l›¤›n› güçlendirmeyi ve korumay› hedeflemektedir. ‹kincisi, ruhsal bozukluklar›n toplumun genelinde bilinmesini, anlafl›lmas›n›
ve kabul edilmesini amaçlamaktad›r. Her iki düzeyde gerçeklefltirilen faaliyetler gerek ruh sa¤l›¤› politikas› gerekse yasal düzenlemeler
aç›s›ndan itici bir güç oluflturmaktad›r. Bu modül için belirlenen mevcut durum ile hedef ve stratejiler Bölüm 11’de ayr›nt›l› olarak
incelenmifltir.
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8. Ruh Sa¤l›¤›nda E¤itim Araflt›rma ve ‹nsan Gücü

Ruh sa¤l›¤› politikalar›nda bir ülkede ruh sa¤l›¤› hizmetlerini verecek kadrolar›n e¤itim ve istihdam› en önemli bilefleni oluflturmaktad›r.
Di¤er modüllerde kapsanan bir çok konu da do¤rudan do¤ruya ülkede bu alanda yeterli nicelik ve nitelikte, e¤itilmifl, kadrolar›n
bulunmas›na ba¤l›d›r. Bu alanda bir istihdam aç›¤› ya da fazlas›n›n bulunmas› hizmetlerin sunumunda dengeleri bozucu bir unsur
olmaktad›r. Bu nedenle ülkenin ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde nüfus art›fl› ve yerleflim gibi faktörler ›fl›¤›nda gereksinim duyulan meslek
insanlar›n›n ileriye dönük bir gerçekçi plan dahilinde yetifltirilmesi gerekmektedir.

Ülkenin ruh sa¤l›¤› alan›ndaki göstergelerini elde edebilmek ve kan›ta dayal› uygulamalar› daha da ilerletebilmek için bu alanda
kapsaml› araflt›rmalar›n da yap›lmas› gerekmektedir. Türkiye’de bugüne kadar ruh sa¤l›¤› alan›nda yap›lan araflt›rmalar ülkenin ruh
sa¤l›¤› sorunlar›na ›fl›k tutacak nitelikte olmakla beraber, parça parça görünümdedir. Bu modül için belirlenen mevcut durum ile hedef
ve stratejiler Bölüm 12’de ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.



G‹R‹fi

Ruh sa¤l›¤› alan›nda “politika,” “plan,” “program” ve “uygulama” kavramlar› birbirleriyle kar›flt›r›lmamas› gereken kavramlard›r. Ulusal
Ruh Sa¤l›¤› Politikas›, bir ülkede ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi ve ruhsal bozukluklar›n topluma getirdi¤i yükün azalt›lmas› için
düzenlenmifl bir dizi de¤erler, ilkeler ve amaçlar bütünüdür. Gelecek için bir öngörü belirlemek ve nas›l önlem al›naca¤› konusunda
bir modelin oluflturulmas›na yard›mc› olmak Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n bafll›ca ifllevleridir.

Planlar, Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› taraf›ndan belirlenmifl eylem alanlar› ile ilgilidir. Programlar, ise ruh sa¤l›¤› konusunda varolan
en iyi kan›t› kullanarak somut ruh sa¤l›¤› müdahelelerini belirleme ifllevine sahiptir. Programlar›n Uygulanmas› da, ilgili tüm sektörler
aras›nda yüksek bir koordinasyonun sa¤lanmas›yla gerçekleflmektedir.

Bu kavramlar›n birbiriyle olan iliflkileri bu konudaki çal›flmalar›n afla¤›da s›ralanan ana aflamalar›nda daha aç›k olarak görülebilir:

Aflama 1: Toplumun ruh sa¤l›¤› gereksinimlerinin kapsaml› bir de¤erlendirilmesi;
Aflama 2: Etkili bir politika için toplanan kan›tlar›n bir araya getirilmesi;
Aflama 3: ‹lgili tüm sektör temsilcileriyle dan›flma ve görüflmeler yap›lmas›;
Aflama 4: Ruh sa¤l›¤› politika ve uygulamalar› konusunda deneyimli ülkelerle görüfl al›flveriflinde bulunulmas›;
Aflama 5: Politikan›n tüm görüfl, de¤er, ilke ve amaçlar›n›n oluflturulmas›;
Aflama 6: Bafll›ca eylem alanlar›n› saptayan planlar›n belirlenmesi (a) bafll›ca stratejiler ve önceliklerinin belirlenmesi, (b) bu eylem
hedefleri için zaman çizelgesinin ve kaynaklar›n oluflturulmas›;
Aflama 7: Farkl› sektörlerin bafll›ca rollerinin ve sorumluluklar›n›n saptanmas›;
Aflama 8: Pilot projelerin programlar halinde gelifltirilmesi ve uygulanmas›.

Sekizinci aflamada ifade edilen Program gelifltirilmesi de, belirlenen politika ve bu politikaya ba¤l› planlara dayal› belli aflamalar›
içeren bir süreçtir. Söz konusu ruh sa¤l›¤› programlar›n›n gelifltirilmesinde izlenmesi gereken ad›mlar afla¤›da s›ralanm›flt›r:

1. Ele al›nmas› gereken konu ve sorunlar›n saptanmas›;
2. Program hedeflerinin belirlenmesi;
3. En uygun program uygulamalar›n›n seçilmesi;
4. Program faaliyetlerinin aç›klanmas›;
5. Sorumlu kurulufllar›n saptanmas›;
6. Zaman çizelgesinin oluflturulmas›;
7. Bütçenin haz›rlanmas›;
8. Program›n hayata geçirilmesi;
9. Program›n de¤erlendirilmesi.

Programlar›n yukar›da s›ralanan süreç içerisinde haz›rlanmas›ndan sonra, uygulanmas›nda gözetilmesi gereken önemli noktalar
vard›r. Bunlar da afla¤›da k›saca özetlenmifltir:

1. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›;
2. Politik destek ve mali kaynak sa¤lanmas›;
3. Destekleyici örgütlenmelerin gelifltirilmesi;
4. Pilot bölge seçilmesi;
5. Ruh sa¤l›¤› hizmeti verenlerin güçlendirilmesi;
6. Sektörler aras› iflbirli¤inin güçlendirilmesi;
7. Taraflar aras›nda etkileflimin artt›r›lmas›.
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Bu bölümde yukar›da genel bir çerçevesi özetlenen kavramlar ve aflamalar ele al›nm›flt›r.

URSP’nin Önemi

Bir ülkede ruh sa¤l›¤› plan ve programlar›n›n gelifltirilmesi ve yürütülmesi için o ülkeye özgü kan›tlar›n toplanmas› gerekir. Ruh sa¤l›¤›
politikalar›, genel sa¤l›k politikalar› ve refah politikalar› ile do¤rudan ilgili kavramlar çerçevesinde oluflturuldu¤u kadar, ayr›ca dolayl›
olarak e¤itim, sosyal güvenlik, istihdam, iskan, flehir planlama, belediye hizmetleri, yasal düzenlemeler, çeflitli risk gruplar›na yönelik
politikalar, sektörler aras› iflbirli¤i gibi alanlar›n politikalar› ile de dolayl› olarak ilgilidir.

Ulusal ruh sa¤l›¤› politikas› Türkiye için, özellikle kaynaklar›n etkili bir flekilde da¤›t›lmas› konusunda getirece¤i katk›lar düflünüldü¤ünde
çok önemlidir. Haz›rlanan ulusal planlamaya uygun olarak gerek merkezi gerekse yerel düzeyde programlar oluflturulmal›d›r. Ulusal
bir politikan›n olmamas› durumunda, merkezi ve bölgesel düzeyde haz›rlanan planlar birbiriyle tutarl›l›k göstermeyecektir.

URSP’de Öncelikler ve Kaynaklar

Ulusal bir politikan›n belirlenmesinde ilk ad›mda ülkenin önceliklerinin aç›k bir biçimde belirlenmesi gerekir. Bu yap›l›rken, ilk önce
temel stratejiler için önceliklerin ortaya konulmas› esast›r. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›, di¤er politikalar taraf›ndan belirlenen uygulama
alanlar›yla uyumluluk göstermelidir. Stratejiler genellikle ortak kurulufllara dan›fl›larak; (i) mevcut ruh sa¤l›¤› sisteminin güçlü ve
güçsüz yanlar› ile (ii) Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n f›rsat ve tehditleri göz önünde bulundurularak oluflturulmal› ve her bir stratejinin
öncelik dereceleri belirlenmelidir.

‹kinci s›rada ise kaynaklar›n oluflturulmas› esast›r. Öncelikleri belirlenmifl stratejilerin yürütülmesinde en kritik olan husus, ülkede
ya da bölgede ruh sa¤l›¤› kaynaklar›n›n mevcut olmas›d›r. Hemen her sa¤l›k sisteminde belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için
üç temel kayna¤›n bulunmas› gereklidir: (i) insan kaynaklar›, (ii) fiziki altyap›; (iii) hizmetler. Bir çok ülkede sa¤l›¤›n finansman› için,
devlet bütçesi, sosyal sigortalar, özel sigortalar, yard›m kurulufllar› ve bütçe d›fl› di¤er kaynaklar› içeren kar›fl›k yap›lar bulunabilmektedir.
Özellikle ruh sa¤l›¤›n›n finansman›nda bölgesel olarak de¤ifliklikler gösterse de ayr›ca sivil toplum kurulufllar›, aile, özel kurulufllar
gibi di¤er kaynaklar›n varl›¤›n› da göz önünde bulundurmak gerekir.

Program Gelifltirme

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›nda genel amaçlar, temel stratejiler ve kaynaklar ile uygulama alanlar› belirlendikten sonra, sa¤l›k sistemi
içinde ve d›fl›nda, ifl yerleri ve okullar gibi, yürütülecek ruh sa¤l›¤› programlar›n›n gelifltirilmesi gerekir. Toplumun ve bireylerin ruh
sa¤l›¤›n›n sistematik bir biçimde korunmas›, iyilefltirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu için gerekli müdahaleler bu programlar
çerçevesinde sa¤lanabilir. Sa¤l›k Bakanl›¤› merkezi yönetim olarak, URSP oluflturulmas› ve koordinasyonu ve de¤erlendirilmesinin
sorumlulu¤una sahiptir. Bununla birlikte Sa¤l›k Bakanl›¤›, merkezi ve bölgesel programlar da gelifltirmelidir. Bu gibi programlar›n
oluflturulmas›nda ana hatlar›yla afla¤›da s›ralanan ad›mlar olmal›d›r:

1. Ele al›nmas› gereken konu ve sorunlar›n saptanmas›
Ruh sa¤l›¤› program› gelifltirmenin ilk ad›m›, program›n hedefini belirleyen özel konu ve sorunlar›n saptanmas›d›r. Konu ya da sorun
farkl› bak›fl aç›lar›ndan ele al›nabilir: örne¤in, özel bir rahats›zl›¤› olan bireylere müdahale, duyarl› ve risk grubunda yer alan kiflilere
müdahale, belirli koruma alanlar›na ihtiyaç duyan kiflilere müdahale gibi. Konuyu belirlerken, konunun neden önemli oldu¤unun
ve programlanacak müdahalelerin bu konuya nas›l yard›mc› olabilece¤inin aç›klanmas› önemlidir. Saptanan sorun, program için aç›k
ve net olarak ortaya konulmufl olan bir gerekçe olarak kabul edilebilir.

2. Program hedeflerinin belirlenmesi
Sorunun belirlenmesinden sonraki aflama, program için hedefler oluflturmakt›r. Hedefler, program›n neye ulaflmay› amaçlad›¤›n› ve
programdan kimlerin faydalanabilece¤ini aç›k bir flekilde belirtmelidir. Genel olarak, toplumun ruh sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi, belirli



gruplar›n bireysel beklentilerinin karfl›lanmas›, sa¤l›k maliyetine karfl› ekonomik destek ve koruyuculuk sa¤lamak gibi amaçlar bu
tür programlar›n hedefleri aras›nda görülebilir.

3. En uygun program uygulamalar›n›n seçilmesi
Bu aflamada uygun uygulamalar seçilir. Müdahalelerin seçimi kan›ta dayal› uygulamalar› temel almal›d›r. Seçimde ayr›ca mevcut
hizmetlere iliflkin bilgiler ile yap›lan ön çal›flmalarda kazan›lan deneyim ve saptanan gereksinimlerin de dikkate al›nmas› gerekir.
Bütün bunlara ek olarak müdahale seçimi olabildi¤ince iflbirli¤i yap›lan kurulufllara dan›fl›larak belirlenmelidir.

4. Program faaliyetlerinin aç›klanmas›
Seçilen müdahale ile ilgili olarak program için gerekli özel faaliyetler bu aflamada tan›mlan›r. Bir program oluflturulurken, müdahaleleri
içeren tüm faaliyetler tan›mlan›r. Bu süreci kolaylaflt›rmak için, faaliyetlerin gerekli olup olmad›¤›na karar verilebilmesi aç›s›ndan
eyleme yönelik ulusal politika alanlar›n›n gözden geçirilmesi gerekebilir. Yürütülecek faaliyetlerin ruh sa¤l›¤› hizmeti ile ilgili standartlara
uygun oldu¤undan emin olunmas› gerekir.

5. Sorumlu kurulufllar›n saptanmas›
Bir program›n etkili bir flekilde yürütülmesini ve program›n içerdi¤i yüksek niteli¤e sahip ve eriflilebilir müdahalelerin uygulanmas›n›
sa¤lamak üzere programda farkl› unsurlara ihtiyaç vard›r: (i) yönetim; (ii) kaynak sa¤lay›c›lar; (iii) yönetmelikleri düzenleyenler; (iv)
yasa yap›c›lar; (v) sa¤l›k d›fl› sektörler; (vi) program›n savunuculu¤unu yapabilecek kurulufllar.

6. Zaman çizelgesinin oluflturulmas›
Her program›n hayata geçirilmesi için kaynaklar ve teknik kapasiteye göre haz›rlanm›fl bir zaman çizelgesinin belirlenmesi gerekir.
Plan ve program ortalama 1 ila 5 y›l sürebilir. Bu tür hizmetlere ihtiyac› olan toplumun tamam›n› programa dahil etmekte yetersiz
kalan bir miktar kaynakla yürütülmeye çal›fl›lan programlar, istenen baflar›ya ulaflamayaca¤›ndan, programlar›n aral›ks›z yürütülmesini
garantilemek için kaynaklar bafltan belirlenmelidir.

7. Bütçenin haz›rlanmas›
Herhangi bir program› yürütebilmek için önceden ayr›nt›l› bir bütçenin oluflturulmas› gerekir. Program gelifltirmenin avantajlar›ndan
biri, (i) insan kaynaklar›, (ii) fiziki altyap› ve (iii) hizmetler için uygun bir bütçenin oluflturulmas›n› sa¤lamas›d›r. Bir y›ll›k program
bütçesini hesaplamada, her y›l müdahale yap›lmas› gereken kiflilerin say›s› ve kullan›lacak insan kaynaklar› ile tedavi, laboratuvar
ve fiziki altyap› konusunda kifli bafl›na düflen ortalama maliyet dikkate al›n›r. Mevcut kaynaklar ve program bütçesinin birbirine uymas›
için gerekli düzenlemeler bu aflamada yap›l›r.

8. Program›n hayata geçirilmesi
‹lk yedi aflamada haz›rlanan program art›k bu aflamada hayata geçirilerek gereken uygulamalar›n koordineli bir biçimde yap›lmas›
sa¤lan›r. Tüm aktörler ve taraflar program›n öngördü¤ü uygulamalar› saptanm›fl bulunan zaman çizelgesine uyarak yapmakla
sorumludur.

9. Program›n de¤erlendirilmesi
Program›n, yürütülmeye baflland›ktan hemen sonra ad›m ad›m de¤erlendirilmeye bafllanmas› da gerekir. Bu, hem program›n etkisini
ve maliyetini gecikmeden de¤erlendirmek hem de gelecekteki programlar›n gelifltirilmesi için bilgi sa¤lamak aç›s›ndan önemlidir.
Kuflkusuz, program›n bitiminde çok kapsaml› bir genel de¤erlendirme yer almal›d›r. Programlar› denetleme ve de¤erlendirme
yöntemlerinden baz›lar›: (i) o konudaki standartlar›n k›stas olarak kullan›m›; (ii) program d›fl›ndan denetleyicilere yetki verilmesi; (iii)
mevcut biliflim sistemlerinin kullan›m›; (iv) hizmet alanlara, ailelerine ve program›n savunuculuk gruplar›na dan›fl›lmas›d›r.

URSP ve Uygulanmas›nda Temel Konular

Bir ülkede oluflturulan URSP belirlenen öncelikli stratejiler ve giriflimler ile yürütülebilir. Ancak bu müdahale ve stratejilerin etkili
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bir biçimde yürütülebilmesi için ülkede sa¤lanmas› gereken temel baz› koflullar bulunmaktad›r. Bir di¤er deyiflle, programlar›n yukar›da
s›ralanan süreç içerisinde haz›rlanmas›ndan sonra, uygulanmas›nda gözetilmesi gereken önemli noktalar vard›r. Bunlar da afla¤›da
k›saca özetlenmifltir:

1. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
Öncelikle Sa¤l›k Bakanl›¤› ve örgütünün bu politikalar› ilgili tüm ortak kurulufllara yayg›nlaflt›rmalar› gerekir.

2. Politik destek ve kaynak sa¤lanmas›
Uygulanacak politikada rol alacak olan ortak kurulufllar›n kat›l›m› sa¤lanmal› ve aralar›ndaki iletiflim kolaylaflt›r›lmal›d›r. Bunun temel
amac› yürütmeye yeterli politik destek ve mali kaynak sa¤lanmas›n› temin etmektir. Ülke liderleri ruh hastal›klar›n›n, hastal›k yükünün
önemli bir k›sm›n› oluflturdu¤unu ve ruhsal bozukluklar›n önemli gereksinimleri beraberinde getirdi¤ini ve bunlar için etkili stratejiler
oldu¤unu bilmelidirler. ‹nsanlar›n ruh sa¤l›¤›n› iyilefltirmede tüm sektörlerin katk› sa¤layabilece¤inin fark›nda olmal›d›rlar.

3. Destekleyici örgütlenmelerin gelifltirilmesi
URSP’nin yürütülmesi, ruh sa¤l›¤› ve halk sa¤l›¤› konusunda uzmanlardan oluflturulan bir grup meslek insan›n›n birlikte çal›flabilmesini
gerektirir. Bu uzman grubu, hem plan ve programlar›n yürütülmesi hem de sektörler aras› ortak uygulamalar›n oluflturulmas› alanlar›nda
sorumlu olmal›d›r.

Merkezi düzeyde Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda disiplinleraras› çal›flan bir ekibin çok yararl› olaca¤› aç›kt›r. Ekibe dahil edilecek profesyonel
meslek gruplar›, psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri, psikologlar, psikolojik dan›flmanlar, çocuk geliflimi uzmanlar› halk sa¤l›¤›
hekimleri, psikiyatri hemflireleri, sosyal hizmet uzmanlar›, evlilik ve aile dan›flmanlar› ve u¤rafl› terapistleri gibi meslek elemanlar›d›r.

‹l Müdürlükleri düzeyinde bir ruh sa¤l›¤› uzman› görevli olmal› ya da daha ideali Sa¤l›k Bakanl›¤› düzeyindeki yap›ya benzer
disiplinleraras› bir ekip oluflturulmal›d›r. Toplum Ruh Sa¤l›¤› Merkezleri düzeyinde, toplum sa¤l›¤› ve yönetimi ile ilgili konularda
çal›flan bir koordinatör olmas› gerekir. Her birinci basamak sa¤l›k hizmeti kuruluflunda çal›flan ekibin de bir ruh sa¤l›¤› koordinatörü
olmas› gerekir.

4. Pilot bölge seçilmesi
Pilot bölge olarak seçilecek uygulama alan› ülkedeki co¤rafi bir bölge ya da toplumun ço¤unlu¤unu temsil eden büyük bir flehrin
bir bölümü olabilir. Bir pilot bölgeden edinilecek bilgi, politikan›n tüm ülkedeki baflar›s› aç›s›ndan çok önemli bir göstergeyi oluflturur.
Bu bilgi ayr›ca il müdürlükleri bünyesinde çal›flan sa¤l›k elemanlar›n›n e¤itimi için de kullan›labilir.

5. Ruh sa¤l›¤› hizmeti verenlerin güçlendirilmesi
Hem genel sa¤l›k hizmeti hem de ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kifli ve kurumlar, ruh sa¤l›¤› faaliyetlerinde bulunurlar. Ayr›ca, sa¤l›k
sektörü d›fl›ndaki kurulufllar›n sundu¤u hizmetlerde de ruh sa¤l›¤›yla ilgili faaliyetler bulunabilir. Ruh sa¤l›¤› hizmeti sunumunun
farkl› türlerinden bahsedilebilir: (i) Toplum ruh sa¤l›¤› hizmetleri sunucular›; (ii) Ruh sa¤l›¤› hizmetleri sunucular›; (iii) Sa¤l›k çal›flanlar›;
(iv) Yard›mlaflma gruplar›; (v) Sivil Toplum Örgütleri; (vi) Ruh sa¤l›¤› hizmeti sunumuna destek veren hasta aileleri.

6. Sektörler aras› iflbirli¤inin güçlendirilmesi
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konu ile ilgili görevleri flunlard›r: (i) Ruh Sa¤l›¤› hizmetlerini oluflturmak, yürütmek ve de¤erlendirmek
konusunda di¤er bakanl›klarla ortak faaliyetlerin merkezi olarak düzenlenmesi; (ii) ‹l Müdürlüklerindeki ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n, o
bölgedeki sektörler aras› hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyonunun sa¤lanmas› için desteklenmesi.

7. Taraflar aras›nda etkileflimin art›r›lmas›
Toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ruh sa¤l›¤› hizmetlerini temin etmek için, farkl› kurulufllar aras›nda birden fazla alanda etkileflim
olmal›d›r. Bu etkileflimler ülke ya da bölgesel düzeyde olmal›d›r. Bu etkileflimler üç boyutta ele al›nabilir.



1. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve di¤er sektörler aras›nda etkileflim:
• Mali kaynak sa¤lamadan sorumlu ortak kurulufllar: Maliye Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik kurumlar› ve özel sigorta kurumlar›,
    yard›m kurulufllar›.
• Hizmet sunumundan sorumlu ortaklar: Sa¤l›k çal›flanlar›, hizmet sunan özel kifliler, ruh sa¤l›¤› bozuk olan kifli ve aileleri
    ile ilgili sivil organizasyonlar, yard›m gruplar›, Sivil Toplum Kurulufllar›.
• Mesleki kurulufllar: Meslek örgütleri, savunucu gruplar.

2. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Müdürlükleri aras›nda etkileflim:
• Politika, plan ve programlar›n merkezi ve bölgesel düzeyde gelifltirilmesinin kendi flartlar›na göre avantaj ve dezavantajlar›
    Bakanl›k ve ‹l Müdürlükleri aras›nda etkileflim halinde de¤erlendirilebilir.
• Merkezi kaynaklardan ‹l Müdürlüklerine mali kaynak ayr›lmas›: Merkezden sa¤lanacak fonlar farkl› mekanizmalar takip
    edilerek ‹l Müdürlüklerine tahsis edilebilir.
• Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Müdürlükleri aras›ndaki görev bölümü: Sa¤l›k Bakanl›¤› yeterli mali kayna¤a ek olarak teknik destek
    de sa¤layarak illerde nitelikli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunulmas›n› sa¤layabilir.

3. Hizmet alan ve hizmet sunan kifliler aras›nda etkileflim;
• Ruh Sa¤l›¤› hizmetlerinin koordinasyonu: Bu koordinasyon etkileflimi temel sa¤l›k hizmetleri ekipleri ve ikinci olarak
    da ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan ekipler aras›nda ve di¤er sektörlerin temsilcileri aras›ndan ortaya ç›kabilir.
• Hizmet alan kifli ve aile gruplar›na destek sa¤lama: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulafl›m› ve bu hizmetlerin kalitesini art›rmak
    için ve baz› hizmet sunucular›n fazla koruyucu olan tutumlar›n›n üstesinden gelebilmek için, hizmet alan kifliler ve aileleri
    ile ilgili organizasyonlar güçlendirilmelidir.
• Ruh sa¤l›¤› ve ruh sa¤l›¤› bozukluklar› konusunda savunman›n sa¤lanmas›: Ruh sa¤l›¤› ve ruhsal bozukluklarla ilgili
   toplum önyarg›s›nda kültürel aç›dan olumlu bir de¤ifliklik sa¤lamak ve damgalanmay› azaltmak için savunuculuk

                    hareketlerinin gelifltirilmesi gereklidir.

SONUÇ

URSP plan ve programlar›n› oluflturmak ve gelifltirmek karmafl›k bir süreçtir. Konu ile ilgili olarak bir çok taraf›n gereksinimleri ve
bir çok faktör göz önünde bulundurulmal›d›r. URSP plan ve programlar› oluflturma ve gelifltirmedeki özel durumlar da ülkeden ülkeye
büyük farkl›l›klar göstermektedir. Burada URSP gelifltirilmesi ile ilgili s›ralanan aflamalar, ülkenin koflullar›na uyarlanabilir. URSP,
görüfl, de¤er ve ilkelerin yaln›zca ana çerçevesini belirler, uygulama alanlar›n› ve bu alanlarda uygulay›c› sorumlulu¤unu üstlenecek
kiflileri saptar, stratejiler için öncelikleri oluflturur. Programlar ise, hedeflenen baz› ruh sa¤l›¤› konular›ndaki hizmetlerin bir mant›k
içerisinde s›ralanmas›na çerçeve oluflturur.

URSP’na sahip olarak bütün bu ayr›nt›larla donanm›fl ülkeler, toplumlar›n›n ruh sa¤l›¤›n› sistematik bir flekilde iyilefltirmek aç›s›ndan
en iyi koflullara sahip olur. Bir çok ülkede yaflanan deneyimler yukar›da özetlenen aflamalar›n URSP plan ve programlar› oluflturma
ve gelifltirmede uygun bir çerçeve oldu¤unu göstermifltir.
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G‹R‹fi

Bu bölümde ruh sa¤l›¤› uygulamalar›nda s›kl›kla karfl›lafl›lan ilkeler, tan›mlar ve kavramlar›n özetle incelenmesi amaçlanm›flt›r. Bu
çerçevede, ilgili tan›mlara “Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinde Müdahale Modellerinin Hedefleri”; “Ruh Sa¤l›¤›nda Gereksinimlerin
De¤erlendirilmesi”; “Toplum Temelli Ruh Sa¤l›¤› Hizmetleri”; “Temel Sa¤l›k Hizmetleri” bafll›klar› alt›nda yer verilmifltir.

Geflti¤imiz son on y›lda, dünyada toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gereklili¤i halk sa¤l›¤› düzenlemeleri kapsam›nda giderek
daha iyi anlafl›lm›flt›r. Toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetleri anlay›fl›n›, uluslar›n sa¤l›k hizmetlerinin genel yap›s›na temel hedef olarak
dahil edecek bir politika art›k birçok ulusal ve uluslararas› organizasyon taraf›ndan kabul görmektedir. Bu ba¤lamda, DSÖ bu politikalar›
geliflmekte olan ülkelere önerirken, Avrupa Birli¤i de ayn› türden sosyal tabanl› ve adil ruh sa¤l›¤› ilkelerini bünyesindeki geliflmifl
ülkelere önermifltir. Toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetleri farkl› sektörler aras›nda ifl birli¤ini ve planlamay› içerir. Bu planlama sadece
klinik hizmetler temelinde olmay›p ayn› zamanda, ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u olan kiflilerin toplum yaflam›na tam kat›l›m›n› sa¤layacak
iskan, istihdam, sosyal hizmetler ve f›rsatlar› da içerir. Ayr›ca, ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n ço¤unun uzun süreli seyiri nedeniyle, hizmetlerin,
kiflilerin y›llar içinde de¤iflen ihtiyaçlar›n› da karfl›layabilecek flekilde esnek olmas›n› gerektirmektedir.

Türkiye genç nüfuslu bir ülke olarak, ruh sa¤l›¤› hizmetleri için planlama yaparken gelece¤e dönük bir yaklafl›m›n›n olmas› önemlidir.
Koruyucu ruh sa¤l›¤› anlay›fl›n›n tan›t›lmas›, halk›n e¤itimi, uzun vadede ruh sa¤l›¤› ile genel sa¤l›k hizmetlerinin ba¤lant›s›n› elde
edebilmek için sektörler aras›nda ulusal bir fikir birli¤i sa¤lamak çok önemlidir. Hizmetlerin ve hizmet verilecek olan risk gruplar›n›n
tan›mlar›n›n yap›lmas› için kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Son y›llarda, Türkiye’de sa¤l›k ve e¤itim personelinin yetifltirilmesindeki baflar›lara ra¤men, h›zl› nüfus art›fl›, ülkenin karfl›laflt›¤›
deprem ve sel gibi say›s›z do¤al felaketler ve trafik kazalar›na ba¤l› travmalar›n hala devam etmesi ve göçler nedeniyle hizmetlerin
sunumunda yeterli say›da meslek insan› bulmada s›k›nt› çekilmektedir.

Gelecekteki hizmet yönetim stratejilerine iliflkin konular aras›nda, temel ruh sa¤l›¤›, toplum ruh sa¤l›¤›, genel sa¤l›k ve uzmanlaflm›fl
ruh sa¤l›¤› hizmetleri aras›nda esnek bir ortakl›¤›n sa¤lanmas›, bunun yan› s›ra sosyal, e¤itsel, iyilefltirici ve ifl ve bar›nma hizmetleri
aras›nda sektörler aras› iflbirli¤inin vurgulanmas› gerekmektedir. Bu ortakl›klar riski azaltmay›, bak›m ihtiyaçlar›n› gözden geçirmeyi,
iliflkiyi sürdürmeyi, sa¤l›k ve sosyal hizmetlere bir girifl noktas› sa¤lamay›, ihtiyaçlar› karfl›layacak tesis ve kaynaklar için planlamay›
ve öncelikli bak›ma ihtiyac› olan bireyleri tespit etmeyi hedefler.

‹l ruh sa¤l›¤› yöneticilerinin, toplum temelli ruh sa¤l›¤› yaklafl›m›nda hizmet verebilmeleri için buna uygun bir idari yap› ile sürekli
ve etkili denetleme ve gelifltirme program›n›n uygulanmas› gerekmektedir. Günlük sorunlar, günlük yaflam faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi
ve u¤rafl› imkanlar› için de yard›m sa¤lamak gerekmektedir.

Temel sa¤l›k hizmetleri bünyesinde koruyucu ruh sa¤l›¤›, erken tan›, ‘triaj’ ve sevk sistemi olanaklar› sunulurken, yerel düzeyde il
içinde bir a¤ oluflturulmal›d›r.

RUH SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹NDE MÜDAHALE MODELLER‹

Ruh sa¤l›¤› hizmet sunumunda befl farkl› müdahale modeli bulunmaktad›r. Bu modellerin her birinin güçlü ve s›n›rl› yanlar› dikkate
al›narak uygulanmal›d›r. ‹lgili befl model afla¤›da s›ralanm›flt›r.

1. ‹laç ve tedavi temelli yaklafl›mlar:
Bu yaklafl›mlar›n oda¤› altta yatan problemlerin tan›mlanmas› ve bunlar›n iyilefltirilmesi ya da tedavi edilmesidir. Bu tedavi fikirleri
ilaç kullan›ml› modellerle k›s›tl› de¤ildir ancak di¤er bir çok alanda mesleki e¤itimi gerektirmektedir.

Her ne kadar t›p e¤itimine tedavi temelli müdahaleler hakim olsa da ve bunlar çok da faydal› olsalar da, ilaç ve tedavi temelli yaklafl›mlar›n

RUH SA⁄LI⁄I UYGULAMALARI: ‹LKE VE KAVRAMLAR

BÖLÜM 3



uzun süreli ruhsal bozuklu¤u olan baz› kiflilerde baflar›s›z olabilecekleri göz önünde bulundurulmal›d›r:
• Müdahalelere ra¤men problemler devam eder ve kiflilerdeki bozukluklar yok olmaz. Bu durum özellikle k›s›tl› kaynaklar›
    olan bir sistemdeki hizmet verenlerin demoralize olmalar›na neden olur;
• Tedavi temelli yaklafl›mlar genellikle yüksek maliyetli oldu¤u için sürdürülemeyebilir;
• Bütün müdahalelerin “terapi” formunda formüle edilmemesi gerekir;
• Terapiler genelde zaman k›s›tl›d›r ve problemlerin tekrarlanmas› durumunda bu k›s›tl›l›ktan dolay› baflar›s›z olarak
    alg›lan›rlar.

2. Beceri-temelli yaklafl›mlar:
‹nsanlar›n ö¤renmeleri gereken beceriler farkl› ö¤elere bölünüp, genelde davran›flsal bir çerçeve içinde, ad›m-ad›m infla edilirler.
Rehabilitasyon, beceri geliflimine paralel görülmektedir. Kiflilere ba¤›ms›z yaflamay› ö¤renebilmeleri ya da daha iyi sosyal iliflkiler
kurmalar› için beceriler ö¤retilmektedir. Beceri temelli yaklafl›mlarla ilgili olarak baz› s›n›rl›l›klar bulunmaktad›r:

• Kifliler becerilerini kullanmay› k›s›tl› ya da “korunakl›” ortamlarda ö¤renmektedirler ve bunu günlük yaflant›lar›nda da
    kullanamayabilirler.
• Kifliler topluma dahil olmay›, toplumun onlar› bar›nd›racak flekilde biçimlendirdi¤i yollarla ö¤renmektedirler.
• Sosyal ve duygusal becerileri ö¤renmek, örne¤in otobüse ya da dolmufla binmek gibi belirli becerilerin ö¤renilmesinden
    daha zordur.
• Karar verme, yarg›lama ve örgütleme gibi beceriler mekanik becerilerden daha zordur, bu nedenle genelde ö¤retilmesi
    daha kolay oldu¤undan mekanik becerilere yöneliktir.
• Beceri çal›flmalar› kiflilerin ruhsal hastal›k deneyimleri ya da travmayla bafla ç›kmalar›na yard›mc› olamayabilir.
• Hasta (daha iyi hissetmek, daha çok para kazanmak, daha çok arkadafl sahibi olmak) ve personel (e¤itim bütçesi, aile
    ile ilgili ve sosyal beceriler) aras›nda genelde çeliflen öncelikler vard›r.

Beceri oluflturma her ne kadar yararl› bir e¤itsel model olsa da ve ruh sa¤l›¤›nda disiplinler aras› e¤iticilerin uygulamalar› kapsam›nda
çeflitli disiplinlerin rollerini art›rsa da, sonuçlar› genelde k›s›tl› olmufltur.

3. ‹htiyaç temelli yaklafl›mlar:
Bu yaklafl›m, ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak hizmetlerin oluflturulmas›n› hedefleyen ve en çok kullan›lan
yaklafl›md›r. ‹htiyaç temelinde yaklafl›mlar, ruh sa¤l›¤› sistemine daha esnek seçenekler yelpazesi sunarlar: sadece semptomlar›n
tedavi edilmesi ya da beceri ö¤retilmesi de¤il, bunlar›n yan› s›ra toplum içinde destek, yard›m ve uyum sa¤larlar.

Ne yaz›k ki, ihtiyaç temelli yaklafl›mlar›n faydalar›na ra¤men ifle yararl›l›klar›, ihtiyaçlar›n nas›l tan›mland›¤›na ve kimlerin tan›mlad›¤›na
ba¤l›d›r. Hizmet alanlar›n ve sunanlar›n çeliflen öncelikleri olabilir. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birincil amac›, ruh sa¤l›¤› problemleri
olan kiflilerin ihtiyaçlar›n›n genelde karfl›lanmad›¤› göz önünde bulundurularak, bu kiflilerin s›radan aktivite, olanak ve iliflkilere olan
gereksinimlerinin karfl›lanma olas›l›¤›n› art›rmak, bunlardan faydalanmalar›n› sa¤lamakt›r.

4. Sosyal yeti yitimi ve eriflim modeli yaklafl›m›:
Sosyal yeti kullan›m güçlü¤ü üç ana kaynaktan do¤maktad›r: (i) ruh sa¤l›¤› ile ilgili güçlükleri (duygusal, davran›flsal ve biliflsel);
(ii) kiflinin problemlerle bafla ç›kma ya da uyum becerileri ve yöntemleri; ve (iii) öncesinden gelen sosyal dezavantajlar veya ruh
sa¤l›¤› ya da iliflkili zorluklardan kaynaklanan damgalanma.

Kiflinin ruhsal sorunlar›, stres ve travmayla bafla ç›kma ya da kiflisel uyum yöntemleri kiflinin özürünün meydana ç›k›fl›n› etkilemektedir.
Kifli, kiflisel ya da kültürel nedenlerden dolay› ruhsal problemlerinin oldu¤unu reddedebilir ve ona yard›mc› olacak deste¤i kabul
etmeyebilir.

Benzer flekilde, sosyal dezavantajlar, ruhsal problemler ve/veya kiflinin bunlara uyum sa¤layamamas› kadar eksikli¤e neden olacakt›r.
Ne yaz›k ki, düflük e¤itim düzeyi, aile içi fliddet, bozulmufl aile iliflkileri, ihmal ve istismar, yoksulluk, olumsuz bar›nma koflullar› gibi
sorunlar, ruh sa¤l›¤› ile ilgili zorluklar›n erkenden ortaya ç›kmas›na neden olabilir. Bunun tersine bak›l›rsa, ruh sa¤l›¤› ile ilgili
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problemlere sahip olmak kaç›n›lmaz bir flekilde; iflsizlik, okuldan at›lma, evsizlik, aile iliflkilerinin ve sosyal ba¤lar›n bozulmas›,
damgalanma ve reddedilme gibi her biri tek bafl›na yeteri kadar engelleyici iken, bir arada bulunmalar› zorluklar› ikiye katlayan sosyal
ve ekonomik dezavantajlar› da beraberinde getirecektir.

Bu durumlara 1999 Düzce depreminin merkezi olan Düzce/Kaynafll›’da da rastlanm›flt›r. 1999 k›fl›nda, da¤l›k ve ‹stanbul - Ankara
aras›nda kalan ekonomik olarak az geliflmifl olan bu ara bölge, A¤ustos ve Kas›m’daki depremlerle çifte darbe alm›flt›r. Nüfusun
zorluklar› yenme gücüyle artç› floklar› önceden tahmin etmeye çal›fl›p ona göre davranmalar›n›n daha büyük kay›plar verilmesini
engellemesi dikkat çekici olmufltur. Felakete çok daha h›zl› ve iyi bir tepki verilmifl, bölgeye gerekli personel sevkinin acilen yap›lm›flt›r.
Ancak, takip eden aylarda insanlar›n günlük yaflamlar›nda psikososyal etki ve travman›n yayg›nlaflt›¤› gözlenmifltir.

5. Afetlerde ruh sa¤l›¤› ve travmaya sosyal yaklafl›mlar:
Bu model bedensel, sosyal ve psikolojik faktörlerin yan› s›ra ruh sa¤l›¤› problemleriyle iliflkili sorunlar› da kapsamaktad›r. Bu yaklafl›m
müdahaleler için az rehberlik sa¤layan uzun bir sorunlar listesi oluflturmaz. Felaketlerde çözümlere ulaflt›racak iyi tan›mlanm›fl
stratejilerin olmas› ruh sa¤l›¤› ve acil durumlara haz›rl›kl› olmak için önemlidir.

Ana konular afla¤›daki gibidir:
• Travma ve özürlülük fiziksel ve sosyal çevreden ba¤›ms›z olarak düflünülemez.
• Duygusal, düflünsel ve sosyal engeller, bireylerin karfl›laflt›¤› bedensel engellerle ayn›d›r. Ancak bedensel engellilerin,
    rampalar, genifl kap›lar, uygun toplu tafl›m imkanlar› gibi yard›mlara ihtiyaçlar› vard›r. Ayn› flekilde benzer desteklere
    duygusal, biliflsel ve sosyal engellilerce de ihtiyaç duyulur. Örne¤in: ifl bulma, bar›nma ve sosyal aktivite konular›ndaki
    yard›mlar da yard›m kurulufllar›nca karfl›lanmal›d›r.
• Semptom ve ac›y› azalt›c› müdahaleler ve bunlara eriflimi sa¤lamak için gereken destekler, sosyal ve ekonomik dezavantajlar›
    azaltmak için toplum içinde çal›flmay› gerektirir - örne¤in, toplumun geri kalan›nda oldu¤u gibi ihtiyaçlar›n karfl›land›¤›ndan
    emin olmak için, bar›nma, çal›flma ve di¤er s›radan aktivitelere somut eriflimlerin sa¤lanmas› gibi.
• Bu modelde kiflinin sosyal durumu, ilgi alanlar› ve tercihleri üzerinde odaklan›lmaktad›r. Aile ve sosyal çevresi içerisinde
    birey ele al›nmaktad›r.
• De¤iflik müdahaleler, yard›mlar ve stratejiler, t›bbi, sosyal, ve psikolojik alanlarda uyum içinde çal›flma noktas›na
    gelmeden, birbirlerine alternatif olmamal›d›r.
• Yo¤unlaflma sadece kiflinin de¤iflmesi üzerinde olmamal› ayn› zamanda toplumun da kifliyi kabul etmesi üzerinde
    olmal›d›r. Herhangi bir eriflim-yönelimli modelde, yard›m›n sa¤lanmas› için azami gayret gösterilmelidir Bu yöntem

                   bedensel bir engel söz konusu oldu¤unda s›kl›kla kullan›lmakla beraber, bireylerin de¤iflim göstermedi¤i veya uyum
                     sa¤lamad›¤› için toplum taraf›ndan d›flland›¤› ruhsal bozukluklar alan›nda kullan›ld›¤›na pek s›k rastlanmaktad›r.

• Hizmetler, bireyin kendisine ve ailesine en uygun koflullarla sa¤lanmal›d›r. Birey, kendisi için baflkalar›nca al›nan kararlar
    yerine, kendisinin ald›¤› kararlar›n neden daha anlaml› oldu¤unu anlamal›d›r. Özellikle Türkiye için flu da bir gerçektir
    ki, kaliteli bir bak›m ortam› s›n›rl› say›da personelle sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r ve bu personelin kifliye, kiflinin istek

                     ve tercihlerine ay›rabilece¤i zaman son derece k›s›tl›d›r.

Özet olarak, sosyal eksiklikler ve eriflim modelleri, felaket an›nda ruh sa¤l›¤›na yaklafl›mlara temel oluflturmaktad›r. Müdahaleler ve
yard›mlar kiflinin ihtiyaçlar›n›n giderildi¤i toplum içindeki rollere, iliflkilere ve yerlere ulafl›m› da kolaylaflt›rmaktad›r. Bu, müdahalelerin
sadece kifli üzerinde yo¤unlaflmad›¤›, ayn› zamanda toplum içerisindeki beklentilere, ihtiyaçlara ve varolan imkanlara da e¤ildi¤i
anlam›na gelmektedir. Kifliler, ayn› zamanda meslek insanlar›n›n seçti¤i yollar› izlemek yerine kendi kararlar›n› da izlemeli ve kendi
yaflam standartlar›n› belirlemelidirler.

RUH SA⁄LI⁄INDA ‹HT‹YAÇLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Ruh sa¤l›¤› sorunlar› olan bireylerin sosyal ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› çok önemlidir ve ayn› zamanda kiflinin ald›¤› hizmetin
uygunlu¤unun belirlenmesinde de önemli bir rol oynar. Bu ihtiyaçlar hiyerarflik düzeyde ifade edilir:



Düzey 1: En yüksek, öncelikli ihtiyaçlar – çok hassas ve karfl›lanmaya muhtaçt›r; sürekli eksikli¤i, ani ya da devaml› hayati risk
veya varolan durumda ani kötüleflme ile sonuçlan›r.
Düzey 2: Yüksek seviyede ihtiyaçlar – normal ve düzenli deste¤in eksikli¤i, kiflinin kendisi ve çevresindekiler için risk oluflturacak
flekilde kiflide kontrol kayb›na neden olur.
Düzey 3: Öncelikli yard›m ihtiyac› – fonksiyon zay›fl›¤› durumlar›nda yard›m eksikli¤i halinde, kiflinin, kendi ifllerinin alt›ndan
kalkamayarak, baflkas›na ba¤l› yaflamak zorunda kalmas› durumu do¤ar.
Düzey 4: Yard›m ihtiyac› – kifliye özel günlük bak›m ihtiyac› yoktur. Ancak tamamen yard›m almadan yaflama, süregelen ruhsal
sorunlar ve yetersizlikler nedeniyle k›s›tl›d›r.
Düzey 5: Nadir yard›m ihtiyac› – kifli tek bafl›na, baflkalar›na ba¤l› olmadan yaflamaya bafllayabildi¤i ana kadar aral›kl› olarak tedavi
edilmelidir.
Düzey 6: Nadiren görülen problemler, kifli harekete geçirilerek veya sorun izole edilerek çözülür.

Gereksinimlerin de¤erlendirilme süreci bir tak›m bileflenlerden meydana gelmektedir. Bunlar afla¤›da özetlenmifltir:

• Maliyet-etki de dahil olmak üzere, tekrar oran›, yayg›nl›k ve etkililik konusunda bilinen tüm bilgileri yans›tan, sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanma düzeyini içeren epidemiyolojik de¤erlendirmeler.
• Yetkililerin performans, maliyet ve kullan›m konular›nda herhangi bir de¤iflime ihtiyaç olup olmad›¤›n› anlamak amac›yla
kulland›klar› sa¤l›k ölçütleri, demografik veriler ve sa¤l›k hizmetleri belirleyicileri.
• Çeflitli anket sonuçlar›

o Yerel nüfus
o Temel sa¤l›k hizmetleri çal›flanlar›
o ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri
o Di¤er yerel yetkililer

Ruh sa¤l›¤› konusunda bir strateji gelifltirilmeye çal›fl›l›rken kaliteye ve niceli¤e iliflkin yaklafl›mlar tek bir de¤erlendirmede
bütünlefltirilmelidir. Niceliksel yaklafl›m, kaç kiflinin sunulan hizmetten faydalanaca¤›n› öngörmeye çal›fl›r. Kaliteye iliflkin olan
yaklafl›m ise insanlar›n ihtiyaçlar›n›n içerik ve kapsamlar›na ait sorulara cavap arar. Her iki yaklafl›m da gereklidir, ayn› durumun farkl›
yüzlerini ele al›rlar ve uyum içinde kullan›lmal›d›rlar.

Kaliteye iliflkin yaklafl›m için üç ana ihtiyaç vard›r. (1) bak›m›n planlanmas› ve yürütülmesi (2) meslek insanlar›na ve yard›m alanlara
yönelik konferanslar ve çal›flma gruplar›, (3) odak gruplar›n oluflturulmas›.

TEMEL SA⁄LIK H‹ZMETLER‹

Alma Ata Bildirgesi'nde verilen tan›ma göre: “Temel Sa¤l›k Hizmetleri, bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli taraf›ndan kabul edilecek
yollardan, bireylerin tam olarak kat›l›mlar› ile, ülke ve toplumca karfl›lanabilir bir harcama karfl›l›¤›nda bireylere götürülen as›l sa¤l›k
hizmetidir. Temel Sa¤l›k Hizmetleri, ülkenin sa¤l›k hizmetinin çekirde¤ini oluflturur ve genel anlamdaki toplumsal ve ekonomik
kalk›nman›n vazgeçilmez bir parças›d›r. Temel Sa¤l›k Hizmetleri, ulusal sa¤l›k sisteminin, insanlar›n yaflad›¤› ve çal›flt›¤› yerlerin
mümkün oldu¤u kadar yak›n›na götürülmüfl, bireylerin, ailelerin ve toplumun ilk baflvuru yeri olan sa¤l›k hizmeti zincirinin birinci
halkas›n› oluflturur."

TOPLUM TEMELL‹ RUH SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹

Toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin amac›, kiflilerin en üst derecede ba¤›ms›z ve kendi ayaklar› üzerinde durabilece¤i seviyede
yard›m› kiflilere sa¤lamakt›r. Önleme toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin esas›n› oluflturur ve üç düzeyde ele al›nabilir:

• Birincil önleme - Hastal›¤›n oluflma riski yüksek olan bireylere yard›m sa¤lanmas›. Önleme oda¤›; kay›p, travma ve
    ekonomik zorluklar, iflsizlik, izolasyon, bebek ve çocuklar, ayr› aile fertleri, yafll›lar.
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• ‹kincil önleme - Hastal›¤›n erken tan› ve tedavisi - tedavi ve nüksetmenin engellenmesi. Damgalay›c› olmayan bir
    ortamda bulunma, ayr›ca gerekti¤i hallerde uzman deste¤i al›nabilmesi.
• Üçüncül önleme - Uzun vadede bak›m ve kronikleflmifl hastal›klar ve nüksetmifl problemler için yard›m› içerir. Tedavide,
    uzmanlar aras›, yerel birimler aras›, il müdürlükleri aras› ve temel sa¤l›k hizmetleri kurumlar› aras› iflbirli¤ine oldu¤u

                    kadar rehabilitasyona da yo¤unlafl›l›r.

Toplum Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Gelifltirilmesi

Geliflim, sunulan hizmetin verimlili¤inin ve de¤erinin anlafl›labilmesi için gereken önemli bir ulusal ruh sa¤l›¤› politikas› ölçütü
durumundad›r. Ruh sa¤l›¤› konusunda kalite, yap›lan toplumsal çal›flmalarda edinilen pragmatik geliflime paralellik gösterir. Kalitenin
ölçütleri afla¤›dakileri içerir:

• Uygunluk - Hizmetin bireylerin ruh sa¤l›¤› gereksinimlerini karfl›lamas›.
• Ulafl›labilirlik - Ruhsal sorunlar› olanlar, hizmete kolayca ulaflabilmelidir (co¤rafi ulafl›m, en aza indirgenmifl bürokrasi,
     hizmetin genifl kitlelerce tan›nmas› ve kabul görmesi).
• Bak›m›n devaml›l›¤› - Geçmifl  ve flu anki bak›m aras›nda devaml›l›¤›n ve de¤iflen ihtiyaçlara göre gereken  esnekli¤in
    sa¤lanmas›.
• Koordinasyon - Her türlü kademenin birbiri ile iflbirli¤i içinde olmas›, hizmetler ve kurulufllar aras›nda etkileflimin yo¤un
    olmas›.
• De¤iflen teleplere cevap verebilme - Ruh sa¤l›¤› merkezi, belirlenen kitleye ve hizmet ihtiyaçlar›na cevap verebilmelidir.
    Hizmet ihtiyaçlar› esnek, uygun ve istenilen flartlara kolayca uyum gösterebilecek flekilde olmal›d›r.
• Etkililik - Varolan kaynaklar› kullanarak, belirlenen hedeflerin ne kadar›na ulafl›labildi¤i ölçülmelidir. Etkililik, farkl› bak›m
    gereksinimlerine en uygun hizmetin sa¤lanmas› ile olanakl›d›r.
• Verimlilik - Elde edilen ç›kt›lar›n en az kaynak, zaman ve insan gücü ile elde edilmesine iflaret etmektedir.
• Hizmet alanlar›n memnuniyeti - Kullan›c›lar›n hizmetten memnun kalmalar› ve ilerleme kaydetmeleridir.
• Hizmet verenlerin memnuniyeti - Hizmet verenlerin memnuniyeti moral ve motivasyon üzerinde olumlu etki yarat›r.

Toplum Hekimli¤i

Prof. Dr. Nusret Fiflek’e göre toplum hekimli¤i toplum ruh sa¤l›¤› yaklafl›m›n›n bir uygulamas› olarak da görülebilir: "Kifliyi tüm
çevresi ile ele alarak, onun sa¤l›¤›n› ana rahmine düfltü¤ü andan ölümüne kadar kendi sorumlulu¤u içinde gören, sa¤lamlar›n
hastalanmamas›na, hastal›klar›n oluflumunda rol oynayan bedensel, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik çevredeki
olumsuz etmenlerin giderilmesine ve olumlu bir çevre yarat›lmas›na u¤raflan, hasta olanlar› olanaklar›n elverdi¤i ölçüde erken
dönemde bulup tan› koymaya ve tedavi etmeye çal›flan bir hizmet dal›d›r."

Sa¤l›k, yaln›z hastal›k ve sakatl›¤›n olmay›fl› de¤il, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Hastal›k ise kiflinin sa¤l›k
kültürü ile yak›ndan iliflkilidir. Kültür yükseldikçe bilimsel olarak ortaya konan sa¤l›k ve hastal›k kavram›na yaklafl›lmakta ve görecelilik
de azalmaktad›r. Dr. Nusret Fiflek'e göre, “kiflilerin ve toplumlar›n sa¤l›klar›n› korumak, hastaland›klar›nda tedavilerini yapmak, tam
olarak iyileflmeyip sakat kalanlar›n baflkalar›na ba¤›ml› olmadan yaflayabilmelerini sa¤lamak ve toplumlar›n sa¤l›k düzeylerini
yükseltmek için yap›lan planl› çal›flmalar›n tümüne sa¤l›k hizmetleri denir”.

TEMEL SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VE TOPLUM TEMELL‹ RUH SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹N‹N KAVfiAK
NOKTASI

Herhangi bir seviyede ruhsal bozukluklar› olan kifliler ço¤unlukla temel sa¤l›k hizmetlerinden yararlan›rlar. Temel sa¤l›k hizmetleri
ilk temas› sa¤lar. Ard›ndan gözlem, sa¤l›¤›n korunmas› (ba¤›fl›kl›k) ve desteklenmesi (sigaray› b›rakma, sa¤l›kl› beslenme) gelir. Buna
ek olarak kronik hastal›k yönetimi (ast›m, diyabet) ile hastal›¤› veya engeli zaten var olan kesimin de büyük ço¤unlu¤una ön bak›m
sa¤lan›r. Temel sa¤l›k hizmetleri, esas olarak ço¤unlu¤u ayakta tedavi edilebilen ruhsal bozukluklar›n tan›s›n› koyma amac› güder.



Do¤al afet ve travma gibi durumlarda bu oran artar; Türkiye’deki deprem sonras› yafland›¤› gibi, öncelikli bak›m personelinin üzerindeki
yük oldukça artar.

Temel sa¤l›k ve toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin kavflak noktas›nda temel (öncelikli) ve ikinci derecede hizmetler aras›ndaki
etkileflimin iyileflmesi için vurgulanmas› gerekli olan çal›flma esaslar› afla¤›daki gibi s›ralanabilir:

• ‹letiflim - Sadece temel sa¤l›k hizmetleri ile toplumsal hizmet aras›ndaki resmi iletiflimin gelifltirilmesi de¤il, gönüllü
    çal›flanlarla yüz yüze iletiflimin de gelifltirilmesi önemlidir.
• Ekip Çal›flmas› - Koordinasyonun ve birlikte çal›flma bilincinin gelifltirilmesi (yönetimce sa¤lanacak imkanlar bu hususta

     yard›mc› olabilir.)
• E¤itim ve Geliflim - Sadece anl›k sorunlara çözüm bulan “vur kaç” tarz› e¤itimlere de¤il, uzun vadeli fayda sa¤layacak
    e¤itimlere ihtiyaç vard›r.
• Bilgi - Kaliteli bilgiye ihtiyaç vard›r. Özellikle Türkiye için, bilgi ifllem teknolojisi ve internet tabanl› iletiflim büyük yarar
    sa¤layacakt›r.
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Türkiye’de halen ruh sa¤l›¤› bozukluklar› alan›ndaki hizmetlerin bir ço¤u gereksinimi olanlar için ulafl›labilir düzeyde de¤ildir. Bu
hizmetlerin ulafl›labilirli¤i, ruh sa¤l›¤› politikas›nda ve yasada yap›lacak de¤iflikliklerle, hizmetin gelifltirmesiyle, ilgili personele
verilecek uygun e¤itimlerle ve mali destek ile sa¤lanabilir. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› (URSP)’n›n temel ifllevi de hizmet planlamac›lar›na,
hizmet sunanlara, ortak kurulufllara ve en önemlisi, hizmetten yararlananlara yard›mc› olunabilmesidir. Bu bölümde ülkemizde ruhsal
bozukluklar›n yayg›nl›¤› ve getirdi¤i yük özetlenmifl, ruh sa¤l›¤› kavram›n›n ne flekilde ele al›nd›¤› ve bu konudaki tarihi öneme sahip
baz› ad›mlar incelenmifl, son olarak da ilgili yasa ve yönetmelikler özetlenmifltir.

Türkiye’de Ruhsal Bozukluklar›n Yayg›nl›¤›

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› bozukluklar›n›n yayg›nl›¤› konusunda bugüne dek yap›lm›fl en kapsaml› çal›flma T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Sa¤l›k
Projeleri Genel Koordinatörlü¤ü, Üniversiteler ve Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) ile iflbirli¤ini sa¤layarak yürüttü¤ü, Türkiye örnekleminin
Dr. Mahir Ulusoy taraf›ndan seçildi¤i, yetiflkinler üzerinde Dr. Cengiz K›l›ç taraf›ndan ve çocuk ve ergenler üzerinde ise Dr. Nefle Erol
ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan epidemiyolojik çal›flmalard›r. Bu çal›flmalar›n sonuçlar›na göre, Türkiye’de ruhsal bozukluklar›n
yayg›nl›¤› eriflkinlerde toplam % 17,2 ve 2-3 yafl gurubu çocuklarda % 10,9 ve 4-18 yafl gurubu çocuk ve ergenlerde toplam % 11,3
olarak belirlenmifltir. Kad›nlarda gözlenen oranlar erkeklerdeki oranlar›n yaklafl›k iki kat›d›r. Eriflkinlerde gözlenen bozukluklar en
s›k somatoform bozukluklard›r ve bunlar› depresif bozukluklar ile anksiyete bozukluklar› izlemektedir. Çocuk ve ergenlerde ise bu
s›ralama anksiyete, depresyon ve davran›fl bozukluklar› fleklindedir.

Ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin ruhsal tedavi amac›yla baflvuruda bulunma oranlar› depresif bozukluklarda en yüksek düzeyde
bulunmakta, bunu s›ras›yla somatoform bozukluklar ve anksiyete bozukluklar› izlemektedir. Eriflkinlerde en az bir ruhsal sorunu
nedeniyle baflvuru oran› % 13,4, çocuk ve ergenlerde bu oran % 0,3 gibi çok düflük bir düzeyde kalmaktad›r. Ruhsal sorunlar
nedeniyle en s›k psikiyatri uzman›na (% 39,2), baflka uzman doktorlara (% 33,1), pratisyen hekimlere (% 20,7), din adamlar›na (%
3.6) ve di¤erlerine (% 3,4) baflvurulmaktad›r.

Ruhsal Bozukluklar›n Getirdi¤i Yük

Ruhsal Bozukluklar›n Dünya Genelinde Getirdi¤i Yük: Ruhsal bozukluklar, dünya genelindeki hastal›klar›n getirdi¤i yükün % 12’sini
oluflturmaktad›r. 2020 y›l›na kadar ruhsal bozukluklar›n, hastal›¤a ba¤l› kay›plar›n y›l olarak (Disability Adjusted Life Years: DALYs)
yaklafl›k % 15’i oran›nda bir yük getirece¤i tahmin edilmektedir. Ruhsal bozukluklar en çok, toplumun en üretken kesimini oluflturan
genç yetiflkinlere yük getirmektedir. Birçok ülkede gelecek y›llarda, ruhsal bozuklu¤un getirece¤i yükün orans›z olarak büyük ölçüde
artaca¤› görülmektedir. Ruhsal bozuklu¤u olan kifliler toplumda damgalanma ve ayr›mc›l›kla karfl› karfl›yad›r.

Ruhsal Bozukluklar›n Türkiye’ye Getirdi¤i Yük: 2000 Y›l› için yap›lan bir tahmine göre, Türkiye’de ruhsal bozukluklardan sadece
unipolar depresif bozuklu¤un oluflturdu¤u yük (DALYs) % 6.8 ile istemik kalp hastal›¤›na ba¤l› % 8.5 lik yükün hemen ard›ndan 2.
s›ray› almaktad›r. Hastal›klar›n oluflturdu¤u yeti kayb›na göre yap›lan s›ralamada ise, toplam unipolar depresif bozukluklar % 14.5
ile ilk s›rada; alkol kullan›m›na ba¤l› bozukluklar % 3.8 ile üçüncü s›rada; flizofreni % 3.3 ile beflinci s›rada ve bipolar afektif bozukluklar
ise % 2.9 ile yedinci s›rada yer alarak, bu ölçüte göre yap›lan ilk on s›ralamas›nda toplam % 25.5 lik bir kayb› göstermektedir.

Ruhsal Bozukluklar›n Ekonomik ve Sosyal Maliyeti: Ruhsal bozukluklar›n toplam ekonomik maliyeti çok belirgindir. 1998’de yay›nlanan
Türkiye Ruh Sa¤l›¤› Raporuna göre, ruhsal bozukluklar›n 1 hafta ya da daha uzun sürede neden oldu¤u ifl gücü kay›plar› (% 20,9 ve %
11,8) bedensel rahats›zl›klar›n neden oldu¤u kay›plara (% 15,9 ve % 7,5) oranla belirgin biçimde daha yüksektir. Ruhsal bozukluklara
ba¤l› dolayl› maliyetler, geliflmifl pazar ekonomilerinde do¤rudan tedavi maliyetlerine iki kat›ndan alt› kat›na kadar artan bir yük getirmektedir.
Geliflmekte olan ülkelerde do¤rudan tedavi maliyetleri düflüfl e¤ilimi gösterirken, toplam tedavi maliyetlerinin büyük bir bölümünün
dolayl› maliyetler oldu¤u görülmektedir. Aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u birçok ülkede aileler, sermayesi sosyal kaynakl› kapsaml›
bir ruh sa¤l›¤› hizmeti a¤›n›n bulunmamas› nedeniyle, bu ekonomik maliyetlerin önemli bir bölümünü karfl›layamamaktad›rlar. Aileler
ayr›ca, özürlü aile üyelerinin bak›m› ile ilgili duygusal yük, ailede bak›m› üstlenen kiflinin yaflam kalitesinin azalmas›, sosyal d›fllama ve
damgalanma ve kendini gelifltirme konusunda gelecekteki f›rsatlar›n kaç›r›lmas› gibi sosyal maliyetler de ödemektedirler.

TÜRK‹YE’DE RUH SA⁄LI⁄I KAVRAMI VE TAR‹HÇES‹
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Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Türkiye’deki Geliflmelerin K›sa Tarihçesi ve Yasal Yap›lanma

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›n›n tarihi içinde ilk akla gelen kurum hiç kuflkusuz Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesidir. Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminde ruh hastalar›na bak›m vermek üzere kurulmufl olan flifahane ve bimarhanelerden, özellikle de son olarak
1927’de kapanan Toptafl› Bimarhanesinin yerine kurulan Bak›rköy Emraz-› Asabiye ve Akliye Hastanesi Türkiye’de bu alanda önemli
ifllevi üstlenmifl bir kurumdur. Bu hastanenin kurulufluna da yol açan ve modern dönemlerde ülkenin ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n
yetiflmesine önderlik eden Dr. Raflit Tahsin’in (1870 – 1936) ad› burada önemle vurgulanmal›d›r. Gülhane Askeri T›p Okulundan
mezun olduktan sonra Almanya’da 3 y›l boyunca Tan›mlay›c› Psikiyatrinin kurucusu olan E. Kraepelin ile çal›flan Dr. Tahsin, ülkeye
dönünce Gülhane Askeri T›p Okuluna Ak›l ve Sinir Hastal›klar› uzman› olarak atanm›flt›r. Sonra Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve Dr.
Mazhar Osman Uzman onun himayesinde Avrupa’da ihtisasa gönderilmifllerdir. Dr. Raflit Tahsin daha sonradan ‹stanbul Üniversitesi
T›p Fakültesi Ruh ve Sinir Hastal›klar› Klini¤ine geçerek ülkenin ruh sa¤l›¤› alan›nda önemli rol oynayacak kiflilerin yetiflmesine
katk›da bulunmaya devam etmifltir. ‹stanbul d›fl›nda ise Ankara Üniversitesinde psikiyatri klini¤i Prof. Dr. Rasim Adasal’›n öncülü¤ünde
kurulmufltur.

Dr. Tahsin’den boflalan yere asistan› Dr. Mazhar Osman Uzman (1884 – 1951) gelmifltir. Dr. Uzman ilk büyük savafl›n ard›ndan
Toptafl› Bimarhanesine baflhekim olmufl, buran›n kapan›fl› ile birlikte de kendisinin o dönemlerde T.C. Sa¤l›k Bakan› olan Dr. Refik
Saydam’›n yard›mlar›yla kurdu¤u Bak›rköy Emraz-› Asabiye ve Akliye Hastanesinin ilk baflhekimi olmufltur. Bu kurum, uzun y›llar
boyunca ülkenin en önemli nöroloji ve ruh hastal›klar› uzmanlar›n› yetifltiren kurumu olmufltur. Ordinaryus Profesör Dr. Mazhar
Osman Uzman ve ekibi, bir yandan e¤itim verip bir yandan da büyük bir hasta grubuna hizmet vermifllerdir. Ancak Bak›rköy daha
sonraki dönemlerde giderek kötüleflip bir süre depo hastane haline gelmiflse de, 1980’den sonra buradaki flartlar›n medya arac›l›¤›
ile kamuoyunun dikkatini çekmesinin ard›ndan, yeni atanan Baflhekim Dr. Y›ld›r›m Aktuna’n›n öncülü¤ünde bir yeniden yap›lanma
geçirmifl ve bugünkü modern halini alm›flt›r.

Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi Cumhuriyet döneminin bafllang›c›ndan beri fiilen ülkenin ruh sa¤l›¤› hizmet ve e¤itimi
veren en büyük kuruluflu olmufltur. Ancak, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda sa¤l›k alan›nda eksikli¤i duyulan mevzuat 1930’da ç›kar›lan
1593 Say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu ile doldurulmufltur.

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›n›n tarihsel geliflimi, halk sa¤l›¤›nda yap›lan reform çal›flmalar›na paralel olmufltur. Bunlardan en önemlisi,
Umumi H›fz›s›hha Kanununda temel sa¤l›k hizmetleri aras›nda ruh sa¤l›¤› konusunda da düzenlemelere yer verilmifl olmas›d›r. Ülkenin
salg›n hastal›klar dahil çok önemli sorunlar›na iliflkin düzenlemelerin yap›ld›¤› bu yasada, okullarda ve iflyerlerindeki sa¤l›k konusunda
oldu¤u kadar, “Mecnunlarla sair ruhi hastal›klara mahsus tedavihaneler veya malül veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanlar›
kabul edecek yurt veya müesseseler tesis ve idare”sini de Devletin sa¤l›k görevleri aras›nda saym›flt›r. Yasan›n Çocuk H›fz›s›hhas›
bafll›kl› 6. Bap’›n›n Çocukluk ve Gençlik Korumas› bafll›kl› birinci fasl›nda, çocuk ve gençlerin okullarda belli aral›klarla yap›lacak
muayeneleri s›ras›nda ruhsal muayeneye de tabi tutulmalar›, aile ve toplum istismar›ndan, alkol ve uyuflturucu maddelerden, zararl›
yerlerden korunmalar› konusunda düzenlemelere de yer verilmifltir (Madde 164 – 167).

Ruh sa¤l›¤› alan›nda en büyük yükü tafl›yan Bak›rköy’ün yükünü azaltmak üzere T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› daha sonradan dört ayr› bölge
ruh hastal›klar› hastanesi daha kurmufltur. Manisa, Elaz›¤, Adana ve Samsun illerinde kurulan bu hastaneler, kendilerine ba¤lanan
illerden sevk edilen ruh hastalar›n›n bak›m ve tedavisini üstlenmifllerdir.

Cumhuriyet Döneminde Devlet her ile en az bir Devlet Hastanesi açm›fl, eleman sa¤lanabildi¤i ölçüde bu hastanelerde de asabiye
servisleri oluflturulmufltur. Ço¤unlu¤u ‹stanbul’da Bak›rköy’de yetifltirilen nöropsikiyatrlar buralarda görevlendirilmifltir. Ruh Hastal›klar›
Bölge Hastanelerine sevk buralardan yap›lagelmifltir. 1950’den sonra Dr. Behçet Uz’un Sa¤l›k Bakan› oldu¤u dönemde baz› illerde
kurulan ya da yeniden yap›land›r›lan Numune Hastaneleri de sa¤l›k alan›nda önemli geliflmelere katk›da bulunmufltur. Bu hastanelerin
psikiyatri servisleri de ülkedeki psikiyatri e¤itimine kayda de¤er katk›lar yapm›flt›r. Devletin belli bir halk kitlesine hizmet vermek üzere
daha sonradan 1945’de kurdu¤u ve bir çok ile yayg›nlaflt›rd›¤› Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanelerinden baz›lar› da e¤itim
konusunda benzeri bir bofllu¤u doldurmufltur. E¤itim konusunda hiç kuflkusuz önemli bir yeri de Üniversitelere ba¤l› T›p Fakülteleri
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ve bunlar›n Psikiyatri Bölümleri dolduragelmifltir. Daha sonradan bir akademiye dönüflmüfl olan Gülhane Askeri T›p Akademisi bu
akademik kurumlara öncülük etmifltir. Dr. Raflit Tahsin’in de Gülhane’den ayr›ld›ktan sonra kadrosuna kat›ld›¤› Çapa T›p Fakültesi
ve di¤erleri psikiyatri alan›nda bilimsel e¤itim verilen en önemli kurumlar olmufllard›r.

Türkiye’nin 1960’da bafllatt›¤› yeniden yap›lanma çal›flmalar› s›ras›nda, o dönemde Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›na getirilen Dr. Nusret
Fiflek öncülü¤ünde 5.1.1961’de ç›kar›lan 224 Say›l› “Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesine Dair Kanun” çerçevesinde halk sa¤l›¤›
alan›nda yeni bir atak yap›lm›fl ve ülke çap›nda Sa¤l›k Ocaklar› ve Sa¤l›k Evleri kurulmufltur. Bu kanunla sa¤lanan sosyalizasyon
sayesinde, eflit ve ücretsiz hizmetin halk›n aya¤›na götürülerek verilmesi amaçlanm›flt›r. Bu, Türkiye’de o zamana kadar dikey yap›
içinde verilen sa¤l›k hizmetlerinin yatay yap›da verilmeye bafllanmas› fleklinde bir de¤iflim oluflturmufltur. Bu ayn› zamanda sa¤l›k
hizmetleri alan›nda do¤ru bir tercihle bir merkezilikten uzaklaflma (desantralizasyon) sürecidir.

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sa¤l›k Ocaklar› ve Sa¤l›k Evlerinin hizmet merkezleri oldu¤u birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini daha da
yayg›nlaflt›rmak ve etkili hale getirmek için de 1997’de bir genelge yay›nlam›flt›r. Bu genelgede tüm sa¤l›k örgütüne verilen talimatlar
incelendi¤inde, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, sa¤l›k hizmetlerini sosyal adalet ve eflitlik ilkesine uygun ve en pratik yaklafl›mla birinci
basamakta bafllatarak ekonomik aç›dan etkin ve verimli olmay› amaçlamaktad›r. Genel sa¤l›k hizmetlerinin bu flekilde götürülmesinin,
insanlar›n güvence içinde olma duygusunu art›rmak suretiyle ruh sa¤l›¤› yönünden koruyucu bir ifllev görmesi beklenir. Bakanl›k
ruh sa¤l›¤› hizmetlerini de birinci basamaktan itibaren vermeyi ve ruhsal bozukluklar› olan vatandafllar› birinci basamakta izlemeyi
benimsemifl ve daha sonradan bu do¤rultuda birinci basamakta görev yapan hekimlere ruh sa¤l›¤› bozukluklar›n›n tan› ve yönlendirilmesi
konusunda hizmetiçi e¤itimler düzenlemifltir.

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› örgütlenmesi içinde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin koordinasyonu halen Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü,
Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmektedir. Bakanl›k ve Müsteflarl›¤› kanal›yla Müsteflar Yard›mc›lar› sorumlulu¤unda
örgütlenen yedi Genel Müdürlükten biri olan Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, kendisine ba¤l› sekiz Daire Baflkanl›¤›’ndan
biri olan Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› ve buna ba¤l› dört fiube Müdürlü¤ü (Koruyucu Ruh Sa¤l›¤›; Madde Ba¤›ml›l›¤›; Kronik Ruhsal
Bozukluklar ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi fiube Müdürlükleri) eliyle koordinasyonu sa¤lamaktad›r. Bakanl›¤›n ruh sa¤l›¤› ile ilgili
taflra orgütü ise illerde Valiliklere ba¤l› olarak faaliyette bulunan ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri bünyesindeki Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlüklerinden
oluflmaktad›r.

Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü çal›flmalar›n›n temel amac›, toplumu her türlü bedensel ve ruhsal hastal›klara karfl› korumak,
bireylere tam iyilik halini sürdürmelerini sa¤lamakt›r. Temel sa¤l›k hizmetleri içinde ruh sa¤l›¤›na yönelik hizmetlerin önemi büyüktür.
Cumhuriyet döneminin bafllar›ndan itibaren “H›fz›s›hha ‹flleri Umum Müdürlü¤ü” ad›yla faaliyette bulunan ve 1963’de ç›kar›lan bir
yasa ve 1982’de yay›nlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ad›n› alan bu birim
taraf›ndan yürütülen hizmetler aras›nda ruh sa¤l›¤›yla do¤rudan ilgili olanlar Tablo’da görüldü¤ü flekilde s›ralanabilir. Tablo’da
belirtilen görevler, Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Kanunu çerçevesinde o dönemde haz›rlanan “Sa¤l›k Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönerge’nin (154 Say›l› Yönerge)”, ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlara ve sorun alanlar›na uygun hale getirilmesi amac›yla
2000 y›l›nda revize edilen “Sa¤l›k Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge”de de ayr›nt›lar›yla yer alm›flt›r. Ayr›ca revize edilen
bu Yönerge’de, sa¤l›k ekibi içinde yer alan meslek elemanlar› (doktor, ebe, hemflire, sa¤l›k memuru, çevre sa¤l›¤› teknisyeni) kapsam›na
sosyal çal›flmac›, psikolog ve diyetisyen ilave edilmifl ve bu meslek elemanlar›n›n görev tan›mlar› yap›lm›flt›r.
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Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü Taraf›ndan Yürütülen Hizmetler Aras›nda Ruh Sa¤l›¤›yla Do¤rudan
‹lgili Olanlar

• Koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci basamak sa¤l›k hizmetleriyle bütünlefltirilmesine yönelik çal›flmalar› yürütmek;
• Hizmet verenlerin mezuniyet öncesi e¤itimlerinde müfredat programlar›n› gözden geçirmek, gelifltirmek ve mezuniyet
sonras› hizmet içi e¤itimlerini sa¤lamak;
• Gebe, lohusa ve 0-6 yafl çocuklar›n birinci basamakta yap›lan izlemlerine psikososyal izlemi entegre etmek;
• Birinci basamakta s›k görülen ruhsal bozukluklar›n erken teflhis ve tedavilerine yönelik çal›flmalar› yürütmek;
• Risk gruplar›na (çocuk, genç, yafll›, afetlere maruz kalanlar gibi) yönelik koruyucu ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›n› yürütmek;
• Tütünün sa¤l›¤a zararlar›n› önlemeye yönelik politika oluflturmak ve uygulanmas›n› sa¤lamak, sa¤l›¤a zararlar› konusunda
halk e¤itimi çal›flmalar›n›n yürütülmesini sa¤lamak, pasif içicilerin etkilenmesini önlemek;
• Sigara ba¤›ml›s› olan ve b›rakmak isteyenlere yönelik çal›flmalar yürütmek;
• Alkol ba¤›ml›l›¤›ndan korunmaya yönelik çal›flmalar› yürütmek, sa¤l›¤a zararlar› konusunda halk e¤itimi çal›flmalar›n›n
yürütülmesini sa¤lamak, birinci basamak sa¤l›k kurumlar›nda tedavi ve izleme yönelik çal›flmalar› yürütmek;
• Uçucu maddelerden korunma çal›flmalar›n› yürütmek, sa¤l›¤a zararlar› konusunda hedef nüfus baflta olmak üzere halk
e¤itimi çal›flmalar›n›n yürütülmesini sa¤lamak;
• Uyuflturucu madde ba¤›ml›l›¤›ndan korunma çal›flmalar›n› yürütmek, sa¤l›¤a zararlar› konusunda halk e¤itimi çal›flmalar›n›n
yürütülmesini sa¤lamak;
• Var olan ruh sa¤l›¤› mevzuat›n›n incelenmesi, de¤erlendirilmesi ve yeni düzenlemelerin yap›lmas› için gerekli çal›flmalar›
yürütmek;
• Kronik ruhsal bozukluklar›n birinci basamakta tan›, tedavi ve izlemleri için gerekli çal›flmalar› yürütmek;
• Kronik ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin çocuklar›na ve ailelerine yönelik koruyucu ruh sa¤l›¤› programlar›n› gelifltirmek
üzere sektör-içi ve sektörleraras› çal›flmalar› yapmak;
• Kronik ruhsal bozukluklar konusunda sa¤l›k personelini ve toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik programlar
gelifltirmek ve uygulamak;
• Kronik ruhsal bozukluklar›n toplum içinde tedavi ve rehabilitasyonlar›n› sa¤lamak üzere sektör-içi ve sektörler-aras›
çal›flmalar› yürütmek;
• Birinci basamakta kronik ruhsal bozukluklar›n tan›, tedavi ve izlemlerine yönelik düzenli veri toplama, de¤erlendirme
ve geri bildirimi sa¤lamak.
• ‹nsan haklar› konusunda Bakanl›k içi çal›flmalar›n koordinasyonunu sa¤lamak.

Görüldü¤ü gibi Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünce yürütülen ruh sa¤l›¤›yla do¤rudan ilgili hizmetler a¤›rl›kl› olarak
koruyucu ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›na ayr›lm›flt›r. Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› ayr›ca ülkede ruh sa¤l›¤› alan›nda politika, plan ve
programlar gelifltirmek amac›yla çal›flmalarda da bulunmufltur. Bu konuda ilk sistematik çal›flmay›, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n “Milli
Ruh Sa¤l›¤› Plan ve Program›” konusunda haz›rl›klar yapmak üzere 17 Haziran 1964’de gerçeklefltirdi¤i özel bir toplant› oluflturmufltur.
Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› da ruh sa¤l›¤› politikalar› konusunda ilk önemli çal›flmas›n›,
25-27 Haziran 1987 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi¤i “Ruh Sa¤l›¤› Program› Gelifltirme Toplant›s›” ile yapm›flt›r. Bu toplant›ya
ülkemizde de¤iflik sektörlerden 120’yi aflk›n uzman›n yan›s›ra DSÖ Ruh Sa¤l›¤› Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Norman Sartorius ile DSÖ
Avrupa Bölgesi Ruh Sa¤l›¤› Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sampaio Faria da kat›lm›flt›r. Toplant›lar sonunda dört ana grup (Koruyucu ruh
sa¤l›¤› çal›flmalar›; ruh sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi; genel sa¤l›k hizmetlerinin psikososyal yönleri; tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar›)
oluflturulmas› ve bu gruplar›n dört dönemlik bir program dahilinde yaklafl›k bir y›ll›k bir çal›flma plan› sonunda raporlar›n› tamamlamalar›
öngörülmüfltür. Ancak, bu çal›flma ne yaz›k ki devam ettirilememifl ve bafllang›çta amaçlanan “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Program›”
gelifltirilememifltir. Bundan sonraki en onemli ad›m ise Mart 1992’de ve Nisan 1993’de duzenlenen 1. ve 2. Ulusal Sa¤l›k Kongrelerinde
kurulan Ruh Sa¤l›¤› Çal›flma Gruplar›nda yap›lan çal›flmalar olmufltur. Son olarak da DSÖ öncülü¤ünde yürütülen Sa¤l›k 21 Çal›flmalar›
kapsam›nda belirlenen ruh sa¤l›¤› hedefleri olmufltur. Tüm bu çal›flmalar Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü Ruh Sa¤l›¤› Daire
Baflkanl›¤›’n›n organizasyonlar› ile gerçeklefltirilmifltir.



45

Mart 2003 Tarihinde Ankara’da düzenlenen I. Ruh Sa¤l›¤› Konferans›nda sunulan ve o tarih itibar›yla son 20 y›lda Türkiye’de ruh
sa¤l›¤› politikalar› gelifltirme konusunda yap›lan sistematik çal›flmalar› özetleyen bir bildiri daha önce yay›nland›¤› gibi, bu raporun
ek bölümleri aras›nda da sunulmufltur (Ek-4).

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Cumhuriyet tarihi boyunca ihtiyaç duydu¤u yasal düzenlemelerin de yap›lmas›na çaba göstermifltir. Bunlar
aras›nda ruh sa¤l›¤› alan›n›, özürlüleri ve sosyal güvenlik konular›n› ilgilendirenler, Genel Müdürlükçe 28.7.2000 tarihinde 10831
Say› ile illere gönderilen bilgi notuna göre afla¤›daki gibi verilmifltir.

Türkiye'de Ruh Sa¤l›¤›, Özürlüler ve Sosyal Güvenlik Konular› ‹le ‹lgili Yasal Düzenlemeler

Anayasa'n›n 50. Maddesinde "Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar, çal›flma flartlan bak›m›ndan özel olarak
korunurlar," 56. Maddesinde "herkesin hayat›n› beden ve ruh sa¤l›¤› içerisinde sürdürmesini sa¤lamak Devletin görevidir", 61.
Maddesinde "Devlet, sakatlar›n korunmas›n› ve toplum hayat›na intibaklar›n› sa¤lay›c› tedbirleri al›r" ifadeleri yer almaktad›r. Dolay›s›yla
a¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin bak›m, tedavi, korunma ve topluma kazand›r›lmas› Devletin görevi olarak belirlenmifltir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (2828-24.5.1983) kapsam›nda 3. Maddenin "c" bendinde (De¤iflik: 30.5.1997-
KHK-572/5md) "Özürlü" do¤ufltan veya sonradan herhangi bir hastal›k veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve
sosyal yeteneklerini çeflitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaflam›n gereklerine uyamama durumunda olup; korunma,
bak›m, rehabilitasyon, dan›flmanl›k ve destek hizmetlerine ihtiyac› olan kifli" fleklinde tan›mlanm›flt›r. Özürlü kiflilere yönelik hizmetler
ise; 5. Maddede "Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezleri: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaflam›n gereklerine
uymama durumunda olan kiflilerin fonksiyon kay›plar›n› gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmas›n› sa¤layan
beceriler kazand›rmak veya bu becerileri kazanamayanlara devaml› bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kurulufllar›” fleklinde kurum
bak›m› olarak tan›mlanm›flt›r Ayr›ca özürlülere yönelik kurumun hizmetleri "Kurumun görevleri" bölümü alt›nda afla¤›daki flekilde
tan›mlanm›flt›r.

Öncelikle çocu¤un aile içinde yetifltirilmesi ve desteklenmesi için aileyi, e¤itim, dan›flmanl›k ve sosyal yard›mlarla güçlendirmek,
korunmaya, bak›ma ve yard›ma muhtaç çocuk, özürlü ve yafll›lar›n tespiti, bunlar›n korunmas›, bak›m›, yetifltirilmesi ve rehabilitasyonlar›n›
sa¤lamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek;

Toplumun de¤iflen ihtiyaçlar›na göre özürlüler ve di¤er sosyal hizmet alanlar›nda Kanunlarla verilen di¤er görevleri yerine getirmek,
bunun için uygun gördü¤ü sosyal hizmet kurulufllar›n› genel esaslar çerçevesinde kurmak ve iflletmek;

Toplum içinde bak›m ve rehabilitasyona yönelik olarak "Genel Esaslar" bölümü 4. Maddede; Muhtaç, özürlü ve yafll›lar›n hayatlar›n›
sa¤l›k, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç özürlülerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale
gelebilecek flekilde bak›m ve rehabilitasyonlar›n›n yap›lmas›, bunlardan tedavisi mümkün olmayanlar›n sürekli bak›m alt›na al›nmas›
amac›yla gerekli her türlü tertip ve tedbir al›n›r" fleklinde bir düzenleme getirilmifltir. Yukar›da belirtilen tan›m esas al›narak özürlülere
verilen hizmetleri koordine etmek ve yasal düzenlemeleri yapmak üzere "Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Kurulmas›na ve Özürlülerin
Durumlar› ‹le ‹lgili Çeflitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yetki Kanunu" 4216-3.12.1996
tarih ve say› ile ç›kar›lm›flt›r. Bu kanun çerçevesinde 1. Maddede amaç flu flekilde ifade edilmifltir, "Bu Kanunun amac›, Baflbakanl›¤a
ba¤l› Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›n›n kurulmas› ile özürlülerin ve ailelerinin korunmas›, bunlar›n e¤itimi, ‹stihdam, tedavi ve rehabilitasyon
gibi konulardaki hak ve sorunlar›na iliflkin yürürlükteki kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde de¤ifliklikler veya yeni düzenlemeler
yap›lmas› amac›yla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler ç›karma yetkisi vermektir." 571-25.3.1997 tarihinde ç›kar›lan
"Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname" ile de Baflkanl›¤›n görevleri 3. Maddenin
"a" bendinde "Özürlülü¤ün önlenmesi, e¤itim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve di¤er konularda ilgili kurum ve kurulufllar
aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak" fleklinde tan›mlanm›flt›r. Madde 8'de "Gönüllü kurulufllar ve yerel yönetimlerle iflbirli¤i
yapmak, ortak projeler haz›rlamak ve sunulan projeleri desteklemek" fleklinde görevler tan›mlanm›flt›r. T›bbi hizmetler, e¤itim hizmetleri,
mesleki rehabilitasyon ve istihdam›, sosyal hayata uyum dairesi baflkanl›klar› ve görevleri de ayr›ca belirlenmifltir. Kurumun halen



yürüttü¤ü görevler genel anlamda "yasal düzenlemelere" iliflkin komisyonlar oluflturma ve ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapmakt›r.

Özürlülerin sosyal güvencelerine yönelik düzenlemeler ise; T.C. Emekli Sand›¤› (5434-8.6.1949 -madde 72), Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, (madde 45), Sosyal Sigortalar Kanunu (506;17.7.1964)'nda sigortal›n›n
kendisi ya da bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar›na ve iyileflmesi olanaks›z, ifl yapamayacak
durumda malul olduklar›, geçimini sa¤layacak baflka bir geliri olmamak kayd›yla ayl›k ba¤lanmaktad›r.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kiflilere yönelik ise; "65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k
Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun" (2022-1.7.1976)' la özür derecesi belirlenmek üzere a¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kifliler de kapsam
içinde yer almaktad›r. Bu çerçeve Madde 1 'de "65 yafl›n› doldurmad›¤› halde baflkas›n›n yard›m› olmaks›z›n hayat›n› devam ettiremeyecek
flekilde malul olduklar›n› tam teflekküllü hastanelerden alacaklar› sa¤l›k kurulu raporu ile kan›tlayanlarla durumlar›na uygun bîr ifle
yerlefltirilemeyen sakatlara bu kanun hükümlerine göre ayn› ölçüde ayl›k ba¤lan›r" fleklinde aç›klanm›flt›r. Bu kifliler sa¤l›k hizmetlerinden
de ücretsiz olarak yararlanmaktad›rlar.

Ayr›ca, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamayan kifliler için Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek
Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda Kanun (3816-18.6.1992) ç›kar›lm›fl ve 1. Maddede kanunun amac›, "hiçbir sosyal güvenlik
kurumunun güvencesi alt›nda olmayan ve sa¤l›k hizmetleri giderlerini karfl›layacak durumda bulunmayan Türk vatandafllar›n›n bu
giderlerinin, Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›na geçilinceye kadar Devlet taraf›ndan karfl›lanmas› ve bu hususta uyulacak usul ve
esaslar›n belirlenmesidir" fleklinde tan›mlanm›flt›r. A¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin toplum içinde yeterli bak›m ve tedavi sistemleri
olmad›¤› için s›k s›k hastaneye yatt›klar› düflünülecek olursa bu kanun oldukça önemlidir. Yeflil kart sahiplerinin ilaç giderlerinin
karfl›lanmas› olumlu bir geliflmedir. Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Kanunu (3294-29.5.1986) kapsam›nda 2. Maddede
"Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurulufllar›na tabi olmayan ve bu kurulufllardan
ayl›k ve gelir almayan (2022 hariç) vatandafllar ile geçici olarak küçük bir yard›m veya e¤itim ve ö¤retim imkan› sa¤lanmas› halinde
topluma faydal› hale getirilecek üretken duruma getirilebilecek kifliler bu kanun kapsam›ndad›r" fleklinde aç›klama ile Kanunun kapsam›
ifade edilmifltir. A¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin reçete giderlerinin karfl›land›¤› ve ayni yard›mlar›n verildi¤i bir fon olarak
bilinmektedir. Bunun yan› s›ra Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan da ayni ve nakdi yard›mlar yap›lmakla birlikte henüz istenilen
amaca ulaflamam›flt›r.

Özürlülerin toplum hayat›na özellikle sosyal ve kültürel amaçl› etkinliklere kat›labilmeleri ve çal›flmalar›na olanak tan›mak amac›yla
yerel yönetim çerçevesinde de baz› yasal düzenlemeler bulunmaktad›r. Belediye Kanunu'nda (1580-3.4.1930) yap›lan düzenlemeler
incelendi¤inde; Madde 18'de "B›rak›lm›fl ve bulunmufl çocuklar›, delileri, dalanmifl ve kudurmufllar›, sokakta bay›lanlar›, kazaya ve
afete u¤rayanlar› koruyup gözetmek," Madde 81'de ise, "Özürlüler için ulafl›m ile sosyal ve kültürel amaçl› hizmetlerden ücret almamak
veya indirimli tarife uygulamak, belediyelere ait ve belediyeler taraf›ndan iflletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iflyerlerinin
özürlüler taraf›ndan iflletilmesi konusunda kolayl›k sa¤lamak" ifadeleri yer almaktad›r.

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu'nda (1593-24.4.1930); 13. Madde'de "Mecnunlarla sair ruhi hastal›klara mahsus tedavihaneler veya
malul veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanlar› kabul edecek yurt ve müesseseler tesis ve idare" maddesiyle a¤›r ruhsal
bozuklu¤u olan kiflilerin kurum bak›m›n› öngörmekte ve bu yöndeki düzenlemeleri içermektedir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin (181-13.12.1983); 1. Maddesinde "herkesin
hayat›n›n beden ve ruh sa¤l›¤› içinde devam›n› sa¤lamak, ülkenin sa¤l›k flartlar›n› düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sa¤l›¤›na zarar
veren amillerle mücadele etmek ve halka sa¤l›k hizmetlerini ulaflt›rmak, sa¤l›k kurulufllar›n› tek elden planlay›p hizmet vermelerini
temin etmek için Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n kurulmas›na, teflkilat ve görevlerine iliflkin esaslar› düzenlemektir" ifadesi yer almaktad›r.
Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu'nda (3359-7.5.1987); 3. Maddede, Herkesin sa¤l›k durumunu takip edebilmek için gerekli kay›t ve
bildirim sisteminin kurulmas› ve özürlülü¤ün önlenmesi için gerekli çal›flmalar›n yap›lmas› görevleri yer almaktad›r.

Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk›nda Kanun (224-5.1.1961) Sa¤l›k hizmetlerini: "‹nsan sa¤l›¤›na zarar veren çeflitli
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faktörlerin yok edilmesi ve bu faktörlerin tesirinden korunmas›, hastal›¤›n tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri
azalm›fl olanlar›n ifle al›flt›r›lmas› için yap›lan t›bbî faaliyetler" fleklinde tan›mlam›flt›r. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n
kurulmas› ile ilgili 184 say›l› KHK’nin 29. maddesinin (b) bendi ile “sakatlar›n soyal, t›bbi ve mesleki rehabilitasyonu, e¤itimi ve
ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kaynaklar›ndan yeterli ölçüde faydalanmalar›n› ve istihdam imkanlar›na kavuflmalar›n› sa¤lamak"
ve (c) bendi ile de "sakatlara hizmet götüren bütün resmi ve özel milli ve milletleraras› kurum ve kurulufllar aras›nda koordinasyon
sa¤lamak ve iflbirli¤i yapmak" görevleri bu kuruma verilmifltir.

931 Say›l› ifl Kanunu'nda belirli koflullar›n gerçekleflmesi durumunda iflverenlere özürlü iflçi çal›flt›rma zorunlulu¤u getirilmifltir. Ayn›
düzenleme 1475 Say›l› ‹fl Kanunu'nda da yer alm›flt›r. 16.3.1987 y›l›nda ç›kar›lan, 18.8.1989 ve 26.11.1996 y›l›nda de¤ifliklikler
yap›lan "Sakatlar›n ‹stihdam› Hakk›nda Tüzük"; Tan›mlar bölümü Madde 2'de "bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle çal›flma
gücünün en az % 40'ndan yoksun oldu¤u sa¤l›k kurulu raporu ile belgelenenler, bu Tüzük hükümleri bak›m›ndan sakat say›l›rlar"
denilmekte, ancak özürleri nedeniyle sa¤l›k kurulu raporunda çal›flamayacaklar› bildirilmifl olanlar bu Tüzük hükümlerinden
yararlanamazlar ifadeleri yer almaktad›r. Tüzükte, elli ya da daha çok sürekli iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde iflverenler iflçi say›s›n›n %
2'si oran›nda özürlüyü mesleklerine, bedensel, zihinsel ve ruhsal durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rmak zorunlulu¤u getirilmifltir.
572 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile 1475 say›l› ifl Kanunu'nun 25. Maddesinde 1.1.2000 y›l›nda yürürlü¤e girmek üzere
yap›lan de¤ifliklikle % 2'lik oran % 3'e ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, sakat›n çal›flt›r›labilece¤i ifller ek bir liste halinde düzenlenmifl, özürün
içeri¤ine uygun bir liste olmad›¤›nda buna yönelik olarak, sa¤l›k kurulu raporunda doktor taraf›ndan ne tür ifllerde çal›flt›r›labilece¤inin
belirtilmesi ifadesi yer alm›flt›r. Dolay›s›yla sakatlar›n mesle¤e kazand›r›lmalar›, mesleki rehabilitasyon istihdam dan›flmanl›¤› hizmetleri
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu'nun sorumlulu¤unda olacak flekilde düzenlenmifltir.

Polis Vazife ve Selahiyet Tüzü¤ü, Madde 24. ...sevklerine lüzum görülen delilerin baflkalar›na sald›rmalar› ihtimali mevcut ise bu
takdirde sevk iflinden mes'ul olmamak ve yaln›zca sald›rmaya mani olmak üzere sevk ifli polis refakatinde yap›l›r.

Jandarma Teflkilat› Görev ve Yetkileri Yönetmeli¤i, Madde 52;… sevkleri gerekli görülen delilerin baflkalar›na sald›rma ihtimali varsa,
sevkten sorumlu olmamak ve yaln›zca sald›r›ya engel olmak görevi; polis teflkilat› olmayan yerlerde Jandarma iç Güvenlik Makamlar›nca
yerine getirilir.

Görüldü¤ü gibi Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›n›, özürlüleri ve sosyal güvenlik konular›n› ilgilendiren yasalar aras›nda varolanlar içinde
ruh sa¤l›¤› alan›n› kapsay›c› bir biçimde ele alan bir “Ruh Sa¤l›¤› Yasas›” bulunmamakta, bunun yerine çeflitli yasal düzenlemeler
içerisine da¤›lm›fl, dolay›s›yla da uygulanmas› ve takibi güç bir yasal yap›ya dayan›lmaktad›r.

Sa¤l›k hizmetleriyle ilgili olarak Türkiye’de ç›kar›lm›fl en son kapsaml› yasa 7.5.1987 tarihinde kabul edilen 3359 Say›l› SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹ TEMEL KANUNU’dur. Bu yasa ile sa¤l›k alan›nda devlete ve vatandafllara düflen hak, sorumluluk ve yetkiler oldukça
aç›k bir biçimde hükme ba¤lanm›flt›r.



G‹R‹fi

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonu, hizmetlerin etkilili¤i ve Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n hedeflerine ulaflabilmesi ile ilgili
olarak önemli bir etkiye sahiptir. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri için tek bir model yoktur ve hizmet organizasyonunun temel hizmet alan› ve
sunumu Türkiye’nin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yap›s›na, araflt›rmalar›n sonuçlar›na ve deneyimlere ba¤l›d›r.

Temel sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda bulunan ruh sa¤l›¤› hizmetleri; tedavi hizmetlerini ve birinci basamak sa¤l›k kurumlar›nda çal›flan
pratisyen hekimler, hemflireler ve di¤er sa¤l›k personeli taraf›ndan sunulan önleme ve iyilefltirme faaliyetlerini içerir. Temel sa¤l›k
hizmetleri kolay ulafl›labilir hizmetlerdir ve di¤er hizmet türleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda genellikle ruh sa¤l›¤› hizmetleri ruhsal bozuklu¤u
olan kiflilerce daha kolay kabul edilir. Bunun temel nedeni, bu tür hizmetlerden yard›m talebinin, toplum taraf›ndan damgalanmay›
azaltacak nitelikte olmas›d›r. Di¤er ruh sa¤l›¤› hizmetleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hizmet sunanlar da, alanlar kadar bu hizmetleri daha
ucuz bulmaktad›rlar.

Mevcut Durum

Genel olarak sa¤l›k sistemleri, en karmafl›k toplumsal sistemler olarak görülmektedir. Türk sa¤l›k sistemi içinde kamu ve özel kesime
ait çok say›da kurum ve kurulufl ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin üretimi ve sunumuyla ilgili roller üstlenmifltir.

Türk sa¤l›k sistemi, ço¤ulcu bir özellik tafl›maktad›r. Sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›, organizasyonu, finansman› ve sunumuyla
iliflkili farkl› yap›lara sahip kurum ve kurulufllar etkin roller oynamaktad›r. Türkiye’de yatakl› tedavi kurumlar›n›n ve hasta yataklar›n›n
kurumlara göre da¤›l›m›, Türk Sa¤l›k sisteminin ço¤ulcu karakterinin varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ancak, sa¤l›k hizmetlerinin
organizasyon, sunum ve finansman›n›n ço¤ulcu nitelik tafl›mas›, önemli koordinasyon sorunlar›na da yol açmaktad›r. Nitekim, Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan bafllat›lan reform çal›flmalar›n›n ivme kazand›¤› 1990’l› y›llarda Ulusal Sa¤l›k Politikas› Taslak Doküman›nda
(1991) sa¤l›k hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili olarak afla¤›da belirtilen tespitlerde bulunulmufltur.

Sa¤l›k hizmetleri çok bafll›, afl›r› derecede merkeziyetçi, yetkilerin daima üst seviyelerde topland›¤› bir yönetim ve organizasyon
yap›s›na sahiptir, Koordinasyon eksikli¤inin yol açt›¤› tekrarlar›n yan› s›ra yetki kargaflas› da vard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› sa¤l›kla ilgili
di¤er kurumlar üzerinde etkili olmay›p, mevcut mevzuatla kendisine verilen yetkileri de tam anlam›yla kullanamamaktad›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤› makro planlar› yapan ve sektörü yönlendiren bir yap›dan ziyade, günlük ifllerle u¤raflan bir uygulama Bakanl›¤›
fleklinde çal›flmakta, üst düzey yöneticilerin zaman›n›n çok önemli bir k›sm› personel tayinleri ile geçmektedir. Bakanl›k yönetiminde
en üst düzey yöneticiden taflradaki en uç birime kadar profesyonel sa¤l›k yöneticilerine pek rastlanmamaktad›r. Bakanl›¤›n merkez
ve taflra teflkilat yap›s›, modern yönetim anlay›fl› ile ba¤daflmamaktad›r.

Türkiye’nin befl y›ll›k kalk›nma planlar› ile y›ll›k uygulama programlar›n› gelifltiren Devlet Planlama Teflkilat›, Sekizinci Befl Y›ll›k
Kalk›nma Program›n› haz›rlarken, bir ihtisas komisyonu oluflturmufltur. Bu komisyon raporunda da, sa¤l›k hizmeti sunan kurumlar
aras›nda koordinasyon eksikli¤inin bulundu¤u ve bu durumun da sa¤l›k sisteminin yönetimi ve kaynaklar›n verimli kullan›m›n›
olumsuz etkiledi¤i vurgulanmaktad›r.

Türk sa¤l›k sistemi içinde ruh sa¤l›¤› hizmetleri ile ilgili kurum ve kurulufllar› üç düzeyde incelemek yararl› olacakt›r;

1. Stratejik düzey: Politika belirleme ve yasal düzenlemeler
2. Taktik düzey: Plan ve program oluflturma
3. Operasyonel düzey: Sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve desteklenmesi

Stratejik düzey: Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetleri dahil, tüm sa¤l›k hizmetleri ile ilgili politika ve stratejilerin belirlendi¤i düzeydir.
Bu düzeyde bulunan bafll›ca kurumlar, TBMM, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Milli
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Savunma Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat› ve Yüksekö¤retim Kuruludur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sa¤l›k hizmetlerinin hukuki çerçevesini belirleyen tek kurumdur. TBMM, bünyesinde bar›nd›rd›¤›
komisyonlar (örne¤in Meclis Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu) arac›l›¤› ile önerilen mevzuat› incelemekte ve
biçimlendirmektedir. ‹htisas komisyonlar›ndan al›nan kararlar, Meclis Genel kurulunda görüflülerek yasalaflt›r›lmaktad›r. TBMM,
ayr›ca yine özel amaçl› komisyonlar ve araflt›rma ve soruflturma komisyonlar› arac›l›¤› ile denetim ifllevini de yerine getirmektedir.

Stratejik düzeyde yer alan bir di¤er önemli kurulufl Devlet Planlama Teflkilat›d›r (DPT). DPT bünyesinde yer alan ana hizmet birimlerinden
birisi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü¤ü’dür. Bu Genel Müdürlük, sa¤l›k sektörü ile ilgili stratejileri ve uygun
yat›r›mlar› kararlaflt›rmaktad›r. Bu birimin ana ifllevi, sosyal sektörlerde çal›flma ve araflt›rmalar yapmak suretiyle kalk›nma planlar›
ve y›ll›k programlar›n haz›rlanmas›na katk›da bulunmak, sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler gelifltirmek, kamu
yat›r›m program›n› haz›rlamak, kamu projelerini izlemek ve y›l içinde revizyonu ile ilgili ifllemleri yapmak, uygulamay› yönlendirmek,
kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüfl vermek, plan ve programlar›n uygulanmas› s›ras›nda kamu ve özel kesim kurulufllar›
aras›nda gerekli koordinasyonu sa¤lamak ve bu amaçla kurum ve kurulufllar›n üst düzey yetkili temsilcilerinin kat›laca¤› muhtelif
komisyonlar kurmak, uluslararas› kurulufllarla temas ve müzakerelere ifltirak etmektir.

Taktik Düzey: Taktik düzey, stratejik düzey taraf›ndan belirlenen ilke, politika ve stratejilerin uygulama hedeflerinin ve planlar›n›n
kararlaflt›r›ld›¤› düzeydir. Bakanl›k bünyesindeki daire baflkanl›klar›, il sa¤l›k müdürlükleri, bu düzeyde bulunan birimlere örnek olarak
verilebilir. Taktik düzeydeki organlar, belirlenen strateji ve politikalar çerçevesinde taktik plan ve programlar›n haz›rlanmas›ndan ve
yönlendirilmesinden sorumludur.

Uygulama Düzeyi: Uygulama düzeyi, do¤rudan hizmet üretimi ve sunumunu sa¤layan kurulufllardan oluflmaktad›r. Ruh Sa¤l›¤›
Hastaneleri, genel hastanelerdeki ruh sa¤l›¤› klinikleri ve özel muayenehaneler uygulama düzeyinde yer alan kurulufllara örnek olarak
verilebilir. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri ile ilgili ulusal plan ve politikalar›n gelifltirilmesi, uygulanmas› ve koordinasyonunu sa¤layan kurum,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’d›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›, ayn› zamanda ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin en önemli sunucusu konumundad›r. K›sa bir süre
öncesinde Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilinceye dek Sosyal Sigortalar Kurumu da, Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetleri alan›nda yatakl›
tedavi hizmeti veren ikinci büyük kurum olmufltur.

Sa¤l›k Bakanl›¤› Teflkilat fiemas›, ana hizmet birimlerinden, destek birimlerinden, dan›flma ve denetim birimlerinden ve ba¤l›
kurulufllardan oluflmaktad›r. Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar›
hizmetlerinden sorumlu temel hizmet birimleridir.

Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün asli görevleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname ile düzenlenmifltir. Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü bünyesi içinde 1984 y›l›nda kurulan Ruh Sa¤l›¤› Daire
Baflkanl›¤›, Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetleri ile ilgili çal›flmalar›n yönlendirildi¤i makam niteli¤i tafl›maktad›r. Ruh Sa¤l›¤› Daire
Baflkanl›¤› dört flube ve bir proje biriminden oluflmaktad›r. Bu flubeler afla¤›da s›ralanm›flt›r;

1. Koruyucu Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlü¤ü
2. Madde Ba¤›ml›l›¤› fiube Müdürlü¤ü
3. Kronik Ruhsal Bozukluklar fiube Müdürlü¤ü
4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi fiube Müdürlü¤ü

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, yatakl› tedavi kurumlar›n›n planlanmas›, koordinasyonu ve denetlenmesiyle ilgili olan yönetim
organ›d›r. Türkiye’de yatakl› tedavi hizmeti veren ruh sa¤l›¤› hastaneleri, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak çal›flmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde, birinci basamak, bir genel müdürlük, ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmetleri ise bir baflka genel
müdürlük taraf›ndan organize edilmektedir. Bu iki genel müdürlük aras›nda etkili bir koordinasyonun bulundu¤unu ifade etmek de
güçtür.



Sa¤l›k Bakanl›¤› taflra örgütlenmesi ve bu örgütlenme içindeki kurulufllar›n yetki ve görev iliflkileri Sa¤l›k Hizmetlerinin Yürütülmesi
Hakk›nda Yönerge ile düzenlenmifltir. Yönergenin amac›, Sa¤l›k Bakanl›¤› taflra teflkilat›n›n bütün kademelerinde verilen hizmetlerin
nas›l yürütülece¤ine aç›kl›k getirmek, sa¤l›k hizmetlerinin bir bütün olarak ve uyum içinde verilmesini sa¤lamak, personele bu yönde
rehberlik etmek ve yard›mc› olabilmektir. ‹l düzeyinde sa¤l›k hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, vali ve il sa¤l›k
müdürüdür. Vali, ‹lde sa¤l›k hizmetlerinin yürütülmesinden, eflgüdümünden ve gelifltirilmesinden birinci derecede sorumlu kiflidir.
Valiler, yetkilerinin bir k›sm›n› yard›mc›lar›ndan birine ya da il sa¤l›k müdürüne devredebilirler. Her ilde bir sa¤l›k müdürü ile Sa¤l›k
Bakanl›¤› Taflra Teflkilat› Yatak ve Kadro Standartlar› Yönetmeli¤i’nde belirtilen say›da sa¤l›k müdür yard›mc›s› bulunur. Sa¤l›k müdürü
ilin en üst sa¤l›k yöneticisi olup, görevinde valiye karfl› sorumludur.

‹l sa¤l›k müdürü, görevleri müdür yard›mc›lar› aras›nda dengeli bir flekilde da¤›t›r. Sa¤l›k müdür yard›mc›lar›, kendilerine verilen
görevleri sa¤l›k müdürünün verece¤i yetki s›n›rlar› içinde yürütürler. Sa¤l›k Müdürünün görevleri, Sa¤l›k Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönerge’de belirlenmifltir. ‹l Sa¤l›k Müdürü ildeki sa¤l›k hizmetlerini planlamak, Bakanl›kça gönderilen planlar› ve programlar›
uygulamak, sa¤l›k hizmetlerinin mevzuata uygun olarak ve en yüksek nitelikte yap›labilmesi için gerekli iflleri yürütmekle sorumludur.
‹l baz›nda ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hizmetlerinin sa¤lanmas›ndan sorumlu olan flube müdürlü¤ü Ruh Sa¤l›¤› ve Sosyal Hastal›klar
fiube Müdürlü¤üdür. ‹lçe düzeyinde sa¤l›k hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, kaymakam ve sa¤l›k grup baflkan›d›r.
Kaymakam, ilçede sa¤l›k hizmetlerinin yürütülmesinden, eflgüdümünden ve gelifltirilmesinden birinci derecede sorumlu kiflidir.
Sa¤l›k grup baflkan›, ilçenin en üst düzeyde sa¤l›k yöneticisidir. Sa¤l›k grup baflkan›n›n görevi, ilçedeki sa¤l›k hizmetlerini planlamak,
sa¤l›k müdürlü¤ü taraf›ndan gönderilen planlar›n uygulanmas›n› sa¤lamak, sa¤l›k hizmetlerinin en yüksek nitelikte yap›labilmesi için
gerekli iflleri yürütmektir. Performansa dayal› ödemeler sa¤l›k elemanlar›n›n çal›flma ve verimlili¤ine belirgin katk› sa¤lam›flt›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca uygulamaya konan tayin ve atama yönetmeli¤i, Bakanl›k mensuplar›n› politik zorlamalar›n bask›s›ndan büyük ölçüde
kurtarm›fl, tayin ve atamalarda oldukça nesnel kriterler getirmifltir.

Türkiye yafl ortalamas› aç›s›ndan genç bir nüfusa sahiptir. Yeterli ifl olanaklar›na kavuflturuldu¤u taktirde bu genç nüfus sa¤l›k
sektöründe iflgücü, finansman ve insan kaynaklar› aç›s›ndan avantaj sa¤layabilir. Sa¤l›k Kurumlar›, bir tak›m yetersizlikler ve aksakl›klara
ra¤men y›llar içinde geleneksel olarak yerleflik bir çal›flma yöntemine ve güçlü bir organizasyona sahiptir. ‹l ve ilçe düzeylerinde
merkezi bir örgüt a¤› bulunmaktad›r. ‹flleyiflte ciddi sorunlar olsa da, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde (Sa¤l›k oca¤›, vb.) oldukça
yeterli bir fiziksel alt yap› ve hizmet a¤› mevcuttur.

Sa¤l›k hizmetlerinde, e¤itiminde, denetiminde, örgütlenmesinde yetki ve sorumluluk, hiçbir geliflmifl Bat› ülkesinde olmad›¤› kadar
merkezi, bürokratik ve politik bir örgütlenmeyle, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n elinde bulunmaktad›r. Buna karfl›l›k, son y›llarda Türk Tabibler
Birli¤i (TTB) ve Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) içinde, bu yetki ve sorumluluklar›n büyük bir k›sm›n›n sivil meslek
kurulufllar›na devredilmesi gerekti¤ine dair düflünceler ve çal›flmalar ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu durum, ça¤dafl sistemlerle uyumlu
hale getirilmesi yönünden Türkiye için umut verici bir bafllang›çt›r. Öte yandan iletiflim ve biliflim teknolojilerinin sa¤l›k alan›nda
kullan›m›nda baz› önemli geliflmeler sa¤lanm›flt›r. ‹flletmede baz› sorunlar olmakla birlikte 112 acil yard›m sistemi kurulmufltur. Refik
Saydam H›fz›s›hha Merkezi baz› koruyucu t›p hizmetlerini üstlenmifltir.

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetleri organizasyonunun ciddi s›n›rl›l›klar› bulunmaktad›r. Bu s›n›rl›l›klar ve zay›f yönler ruh sa¤l›¤› hizmet
üretimi ve hizmet da¤›t›m›n› ciddi ölçülerde engellemektedir. Sa¤l›k kurulufllar›n›n ço¤unun ve personelin kontrolü, merkezi ve politik
bir kurulufl olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n elinde bulunmaktad›r. Sa¤l›k politikalar›, ülkenin sa¤l›k sorunlar›na gerçekçi, ak›lc› ve kal›c›
çözümler getirmekten çok, hükümetlerin ve politikac›lar›n seçimlerde tabandan gelen tepkileri önleyebilmeleri ilkesi üzerine oturmufltur.
Türkiye'de kamu kesimi sa¤l›k sisteminde, sa¤l›¤a ayr›lan k›s›tl› kaynaklar, politik nedenlerle ve as›l amac›ndan farkl› olarak, koruyucu
t›p ve sa¤l›kta altyap› yat›r›mlar›ndan çok tedavi edici t›p alan›na yönlendirilmektedir.

Türkiye'de Sa¤l›k Bakanl›¤› Merkez Örgütü ve Taflra Örgütünün bürokratik mekanizmalar›na bak›ld›¤›nda, sistemin yatay örgütlenmesinin
gereksiz yere fliflirilmifl oldu¤u ve büyük ölçüde verimsiz çal›flt›¤› dikkati çekmektedir. Kamu sa¤l›k kurulufllar›nda hekim ve personel
çal›flt›r›lmas›, ço¤u zaman, devlet memuriyeti yasalar›yla düzenlenmektedir. Bu yasalar uyar›nca, ifl verilen kiflilerin e¤itimlerinin
seviyesi, ürettikleri iflin kalitesi ve miktar›, çal›flma verimlili¤i gibi temel ve ça¤dafl iflletmecilik kavramlar› hesaba kat›lmamaktad›r.
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Hekim d›fl› sa¤l›k personeli konusunda ve altyap› yat›r›mlar› ile do¤ru iflletmecilik anlay›fl› ad›na ciddi bir at›l›m yap›lmamaktad›r.
Hekim d›fl› sa¤l›k personelinin ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde istihdam› konusunda geçmiflten günümüze devam eden sorunlar›n yap›lan
son yasal düzenlemelerde de halen dikkate al›nmad›¤› görülebilmektedir. Örne¤in bilindi¤i gibi son zamanlarda sa¤l›kta dönüflüm
kapsam›nda yeni yasa ve yönetmelikler ç›kar›lm›flt›r (Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas› Hakk›nda Kanun, Yönetmelik, Toplum Sa¤l›¤›
Merkezlerinin ‹flleyifline Dair Yönerge). 2000 y›l›nda revize edilen Sa¤l›k Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge’de tan›mlanan
hizmetler ve ilave edilen meslek elemanlar› da bu son düzenleme ile ne yaz›k ki ç›kar›lm›fl durumdad›r.

Türkiye'de mevcut ve yetiflmekte olan hekim say›s›yla, hekimlerin verimli olarak çal›flabilece¤i donan›ml› sa¤l›k kurulufllar›n›n say›s›
aras›nda büyük bir uyumsuzluk vard›r. Türkiye, sa¤l›k sektöründe, ilaç, sa¤l›k malzemesi ve teknik donan›mda büyük oranda d›fla
ba¤›ml› durumdad›r. Bu durum, ülke kaynaklar›n›n büyük oranda yurtd›fl›na aktar›lmas›na yol açmaktad›r. Sa¤l›k sektöründe, kalite
kontrolü, standardizasyon, ifl verimlili¤i analizleri, denetimler ve geri bildirim gibi yöntemlerle sistemin kendi kendini düzeltmesi
kanallar› çal›flmamaktad›r. Dünyada, trafik kazas›na ba¤l› yaralanma ve ölümlerin en çok oldu¤u ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye'nin
bir deprem ülkesi olmas› sa¤l›k alan›nda baz› özel tedbirlerin ve ek harcamalar›n yap›lmas›n› gerektirmektedir. Yetersiz beslenme ve
yetersiz hijyenin yayg›n olmas› nedenleriyle toplum tedavi edici sa¤l›k hizmetlerine daha çok ihtiyaç duymaktad›r.

Avrupa Birli¤i ile uyum süreci, sa¤l›k alan›nda e¤itim, sa¤l›k hizmeti ve finans konular›nda ak›lc› de¤iflimlere yol açabilir. Sa¤l›k
alan›nda do¤ru iflletmeye yönelik, ak›lc› düzenlemeler yap›ld›¤› taktirde, Türkiye'de mevcut bulunan iyi yetiflmifl hekim ve sa¤l›k
personeli, Avrupa Toplulu¤u ülkelerine de daha ucuz ve kaliteli sa¤l›k hizmeti sunabilir. Avrupa ve ABD sigorta sistemleri hastalar›n
Türkiye'de tedavisini maliyet aç›s›ndan daha uygun bulabilirler. Bu da Türkiye'ye önemli bir gelir kayna¤› sa¤layabilir. Bu durum
Türkiye sa¤l›k sistemi için önemli bir f›rsat olarak görülebilir.

Ancak f›rsatlar yan›nda tehditler de bulunmaktad›r. Türkiye'de sa¤l›k hizmetleri alan›nda baz› çevrelerce en büyük tehlike sa¤l›k
sektörünün politik iradeyi gösterememesi ve fiili durumun sürmesi olarak de¤erlendirilmektedir. Ancak sa¤l›kta dönüflüm çal›flmalar›
ile bu durumun de¤iflti¤i gözlenmektedir. Ülkedeki iyi yetiflmifl ö¤rencilerin ço¤unun art›k eskiden oldu¤u gibi hekimlik mesle¤ini
seçmedi¤i iddia edilmektedir. Bu durumlar›n do¤al sonucu olarak, hekim hatalar›n›n ve yanl›fl t›bbi uygulamalar›n art›fl›n›n toplumun
sa¤l›¤› için ciddi bir tehdit oluflturmakta oldu¤u da ifade edilmektedir.

Türkiye’deki ruh sa¤l›¤› hizmetlerine iliflkin mevcut durumun ana noktalar› ile yukar›daki gibi saptanmas›ndan sonra, Ulusal Ruh
Sa¤l›¤› Politikas›n›n temel eksenlerinden birini oluflturan hizmetlerin organizasyonuna yönelik olarak haz›rlanan hedefler afla¤›da
s›ralanm›flt›r. Oluflturulan her bir hedefe iliflkin ülkedeki mevcut durum ve hedef gerekçesi k›saca aç›klanm›fl, ilgili hedefe ulaflmak
için izlenebilecek stratejiler önerilmifl ve ülkede bu konuyla ilgili ve iflbirli¤i yap›labilecek kurum ve kurulufllar s›ralanm›flt›r.

HEDEFLER

1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulaflmada karfl›lafl›lan güçlüklerin giderilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetinin sunumu özellikle üç büyük flehirde yer almaktad›r. Di¤er illerin
bir k›sm›nda hiçbir ruh sa¤l›¤› uzman›n›n bulunmad›¤› bilinmektedir. Bu durum ruh sa¤l›¤› ihtiyac› olan kiflilerin büyük zorluklara
ba¤l› olarak hizmete ulaflmalar›na veya hizmetten hiç yararlanmamalar›na neden olmaktad›r. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden yararlanma
oran› ülke genelinde oldukça düflüktür.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri genel sa¤l›k hizmetlerine tümüyle bütünlefltirilmelidir.
2. Birinci basmakta da ruh sa¤l›¤› hizmetleri sunulmal›d›r.
3. Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri sa¤l›k ocaklar› ve Ana-Çocuk Sa¤l›¤› Merkezleri’nin yan› s›ra, özellikle koruyucu ve önleyici



fonksiyonda bulunabilecek okul öncesi kurumlar, okul ve üniversiteler, ö¤renci yurtlar›, Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri, ifl yerleri,
emniyet, silahl› kuvvetler, ceza ve tevkif evleri, SHÇEK’e ba¤l› yuva, yurt, huzurevleri ve belediyelerde de verilmelidir. Tüm bu birimlerde
verilecek birinci basamak sa¤l›k hizmetleri ruh sa¤l›¤› hizmetlerini de kapsamal›d›r.
4. ‹kinci basamakta bulunan sa¤l›k kurulumlar›n›n, her il ve ilçenin nüfus yo¤unlu¤una ve nüfusun gösterdi¤i ruh sa¤l›¤› gereksinimine
göre, ruh sa¤l›¤› birimlerinin bulunmas› sa¤lanmal›d›r.
5. Üçüncü basamakta psikiyatri hastaneleri gereksinim duyulan bölgelere yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Varolan psikiyatri hastaneleri, yatak
say›s› 500’ü geçmeyecek flekilde yeniden organize edilmelidir. Bu kurumlarda yeterli altyap› oluflturulmak kayd›yla çocuk ve ergen
birimleri de bulunmal›d›r.
6. Özgül ruh sa¤l›¤› sorunlar›na yönelik olarak kurulacak klinik ve birimler (madde ba¤›ml›l›¤›, travma, krize müdahale merkezleri
v.b.) bölgesel nüfusun özellikleri ve epidemiyolojik veriler göz önünde bulundurularak yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
7. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri için daha ifllevsel bir kay›t ve sevk zinciri sistemi kurulmal›, aile hekimli¤i, birinci basamak, ikinci ve üçüncü
basamak ve rehabilitasyon hizmetleri etkililik ve verimlilik esaslar›na göre iflletilmelidir.
8. Ruh sa¤l›¤› hizmeti talep eden bireyin yaflad›¤› ortamda bireye ulaflmak ve hizmeti oraya götürmenin temel oldu¤u adil bir eriflim
modeli yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
9. Toplum içerisinde engelli ve örselenebilir bireylerin (hamile anneler, bebekler, çocuklar, ergenler, yafll›lar, kad›nlar, korunmaya
muhtaç çocuklar) ihtiyac› olan ruh sa¤l›¤› hizmetlerine özel önem verilerek, hizmetlere ulafl›labilirlikte bu kesimlere öncelik tan›nmal›d›r.
Bunun için gereken planlama ve programlar ilgili kurulufllarla koordinasyon içinde yap›lmal›d›r. Bu gruplara yönelik olarak merkezi
ve yerel düzeylerde özel çal›flma gruplar› oluflturulmal›d›r.
10. Ruh sa¤l›¤› do¤urgular› da olabilen onkolojik, kardiyolojik, organ nakli v b. çeflitli t›bbi hastal›klar nedeni ile tedavi gören hastalar›n
ruh sa¤l›¤› hizmetlerine yeterince ve daha kolay ulafl›mlar› sa¤lanmal›d›r.
11. Ortaya ç›kan sorunlar›, sorunlara neden olan faktörleri saptama ve ortadan kald›rmaya yönelik etkili bir denetim sistemi kurulmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), Baflbakanl›k
Özürlüler ‹daresi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Özel E¤itim Kurumlar›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, Devlet
Planlama Teflkilat› (DPT), Bas›n Yay›n Kurulufllar›, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Meslek Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›.

2. Hedef: Merkezi ve yerel düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin idaresi ile ilgili mevcut yap›n›n
güçlendirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruh sa¤l›¤› alan›nda politika oluflturma ve uygulamas› Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› arac›l›¤› ile organize edilmektedir. Bu tarihsel süreç incelendi¤inde, Ruh
Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’nda ruh sa¤l›¤› profesyonellerinin çal›flt›¤› dönemlerde önemli giriflimlerde bulunuldu¤u görülmektedir.
Ancak ço¤unlukla Daire Baflkanl›¤›nda ruh sa¤l›¤› konusunda yeterli e¤itim almam›fl ve ruh sa¤l›¤› eleman› olmayan kiflilerin görev
yapmalar› söz konusu olmufltur. Ayr›ca bu birimlerde görev yapacak ruh sa¤l›¤› alan›nda uzman kiflilere yönelik idari ve mali özendirici
uygulamalar da bulunmamaktad›r. Hizmet sunulacak genifl bir nüfusun bulunmas› ve ruh sa¤l›¤› alan›nda ülkede bulunan gereksinimler
dikkate al›nd›¤›nda merkezi örgütlenmenin Genel Müdürlük düzeyinde olmas› yararl› olacakt›r. ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerinde yer alan
Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlüklerinde bulunan kadrolar da yayg›n olarak bofl durmakta veya ruh sa¤l›¤› alan›nda bilgi sahibi olmayan
personelin görev yapt›¤› gözlenmektedir. Bu fiube Müdürlükleri’nin yerel düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmetlerini organize etmeleri
desteklenmelidir.

Stratejiler:

1. Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› bir Genel Müdürlü¤e dönüfltürülmelidir.
2. Kurulacak yeni Genel Müdürlük bünyesinde ruh sa¤l›¤› alan›ndaki risk gruplar›na yönelik birimlerin aç›lmas› ve bu birimlerde
psikiyatr, psikolog, sosyal hizmet uzman› gibi ruh sa¤l›¤› alan›ndan meslek elemanlar›n›n çal›flmas› sa¤lanmal›d›r (Çocuk ve Ergen
Ruh Sa¤l›¤› Dairesi vb.).
3. ‹l düzeyinde Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlükleri güçlendirilerek ifllevsel hale getirilmelidir.
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‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Yerel Yönetimler, Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar›,
‹lde bulunan ve ruh sa¤l›¤› alan›yla do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgili kamu ve özel kurum ve kurulufllar.

3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda ülke ihtiyaçlar›n›n sürekli izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve
bilimsel temelli çözümler üretilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizde özel olarak sadece ruh sa¤l›¤› ile ilgili konular›n ele al›nd›¤› bir kurul ya da konsey
yer almamaktad›r. Tüm ortak kurulufllar› temsil eden Ulusal düzeyde bir konsey fleklinde bir örgütlenmeye gereksinim vard›r. Bu
konseyin çeflitli dan›flma komiteleri ve bunlar›n görevlerini ve ayn› zamanda bu komiteleri oluflturan kiflileri belirlemesi gerekir. Bu
komitelerin bütün ortak kurulufllardan temsilciler içermesi idealdir. Komiteleri küçük ve ifllevsel hale getirmek için, bir flemsiye
örgütlenme alt›nda toplanm›fl örgütler daha büyük bir grup örgütü temsil edebilir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki ülke ihtiyaçlar›n› sürekli izleyen, de¤erlendiren ve bilimsel temelli çözümler oluflturan çeflitli üniversitelerden
disiplinleraras› bilim insanlar›ndan kurulu ve özerk “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Konseyi” kurulmal›d›r.
2. Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki yerel ihtiyaçlar› sürekli izleyen, de¤erlendiren ve bilimsel temelli çözümler oluflturan ve “Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Konseyi” ile koordineli çal›flmalar yapan ve bu konseyi model alan “Yerel Ruh Sa¤l›¤› Kurullar›” kurulmal›d›r.
3. Ulusal ruh sa¤l›¤› “Veri Taban›” oluflturulmal›d›r.
4. Bireylere sunulan her türlü ruh sa¤l›¤› hizmetleri kay›t alt›na al›nmal›, bu kay›tlar›n her birimde etik kurallara uygun olarak
ulafl›labilirli¤i sa¤lanmal›d›r.
5. Ruh sa¤l›¤› alan›nda ülke gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunlara çözümler üretilmesine dönük araflt›rmalar yap›lmas› teflvik
edilmelidir. Bunlar aras›nda epidemiyolojik araflt›rmalara ve izleme çal›flmalar›na özel önem verilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, TUB‹TAK, YÖK, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), Baflbakanl›k
Özürlüler ‹daresi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Özel E¤itim Kurumlar›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, Devlet
Planlama Teflkilat› (DPT), Bas›n Yay›n Kurulufllar›, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Meslek Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›,
UNICEF.

4. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin olabildi¤ince merkezilikten ç›kar›larak yerellefltirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Sa¤l›k hizmetleri çok bafll›, afl›r› derecede merkeziyetçi, yetkilerin daima üst seviyelerde topland›¤›
bir yönetim ve organizasyon yap›s›na sahiptir. Koordinasyon eksikli¤inin yol açt›¤› tekrarlar›n yan› s›ra yetki kargaflas› da vard›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤› makro planlar› yapan ve sektörü yönlendiren bir yap›dan ziyade, günlük ifllerle u¤raflan bir uygulama Bakanl›¤›
fleklinde çal›flmaktad›r. Ruh sa¤l›¤› hizmet üretimi ve hizmet da¤›t›m›nda bölgelerde bulunan nüfusun epidemiyolojik çal›flmalara
göre ortaya ç›km›fl olan gereksinimlerini gidermeye yönelik bir çal›flma düzeni bulunmamaktad›r.

Stratejiler:

1. Yerel koflullar do¤rultusunda ruh sa¤l›¤› hizmet ihtiyaçlar› saptanmal› (tarama çal›flmalar›, epidemiyolojik araflt›rmalar, v.b.),
organizasyon bu gereksinimlerin karfl›lanmas›na yönelik olarak yap›lmal›d›r.
2. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin her boyutta verilmesinde fiziki olanaklara ek olarak finansman da olabildi¤ince yerel kaynaklarla
desteklenmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, Baflbakanl›k
Özürlüler ‹daresi, SHÇEK, MEB, Özel E¤itim Kurumlar›, STK’lar.



5. Hedef: Do¤al afet, kaza, travmatik yaflant›lar, terör, göç ve kriz potansiyeli yüksek olan
ülkemizde bu gibi durumlarda ortaya ç›kabilecek özel ruh sa¤l›¤› gereksinimlerinin karfl›lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Türkiye'nin bir deprem ülkesi olmas› sa¤l›k alan›nda baz› özel tedbirlerin ve ek harcamalar›n
yap›lmas›n› gerektirmektedir. Ülkede son yüz y›l içinde Richter ölçe¤ine göre 7 ve daha üstü fliddette 14 deprem oldu¤u bilinmektedir.
Bu, ülkede ortalama yedi y›lda bir büyük bir afet yafland›¤›na iflaret etmektedir. Ayr›ca özellikle Do¤u Karadeniz bölgesinde co¤rafi
yap›ya ba¤l› olarak sel felaketleri ile karfl›lafl›lmaktad›r. Ayr›ca, dünyada trafik kazas›na ba¤l› yaralanma ve ölümlerin en çok oldu¤u
ülkelerden biri Türkiye'dir.

Bilindi¤i gibi halk›n önemli kesiminin gelir düzeyi çok düflüktür. Yetersiz beslenme ve yetersiz hijyenin yayg›n olmas›, koruyucu
sa¤l›k hizmetlerinin yeterince sunulamamas› gibi nedenlerle, tedavi edici sa¤l›k hizmetlerine talep artmaktad›r. fiehirleflme sürecindeki
çarp›kl›klar, köyden kente göç, düzensiz altyap›ya sahip ve gürültülü kent merkezleri, çevresel kirleticileri ortaya ç›karmakta; bu da,
insan sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkilemektedir. Yaflanan ekonomik krizler, son y›llarda kontrol alt›na al›nmakla birlikte y›llard›r yaflanan
yüksek enflasyon ve yasalardaki iflleyifl bozukluklar› tedavi edici sa¤l›k kurumlar›n› çal›flamaz hale getirmektedir.

Türkiye'de sa¤l›k sorunlar›n›n çözümlenmesini sadece hekimin varl›¤›na ba¤layan anlay›fl etkisini sürdürmektedir. Bu nedenle özellikle
afet durumlar›nda ortaya ç›kan hekim d›fl› ruh sa¤l›¤› meslek insanlar›na yönelik gerçek ihtiyaç, psikolog, psikolojik dan›flman, sosyal
hizmet uzman› gibi meslek elemanlar›n›n azl›¤› ile gözlenmektedir. Altyap› yat›r›mlar› ve do¤ru iflletmecilik anlay›fl› ad›na ciddi bir
at›l›m da yap›lmamaktad›r. Türkiye'de mevcut ve yetiflmekte olan hekim say›s›yla, hekimlerin verimli olarak çal›flabilece¤i donan›ml›
sa¤l›k kurulufllar›n›n say›s› aras›nda büyük bir uyumsuzluk vard›r ve bu durum ruh sa¤l›¤› alan›nda daha da belirgindir. Afetler
sonras›nda sunulabilecek ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonuna iliflkin belirsizlikler bulunmaktad›r.

Stratejiler:

1. Ülkenin ruh sa¤l›¤› sisteminde, ola¤anüstü durumlarda ortaya ç›kabilecek özel ruh sa¤l›¤› gereksinimlerine gereken etkili ve h›zl›
yan›t› verebilecek birimler oluflturulmal›d›r.
2. Ola¤anüstü durumlarda Baflbakanl›k ve ona ba¤l› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde çal›flan kriz yönetim merkezleri, verecekleri
hizmetlere ruh sa¤l›¤› hizmetlerini de dahil etmeli, bunun için gereken birimleri de önceden kurmal›d›r.
3. Ola¤anüstü durumlar için, ola¤anüstü durum öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda, hizmet verecek Sivil Toplum Kurulufllar›n›n
(STK) çal›flmalar›n› koordine etmek üzere Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde bir birim oluflturulmal›d›r. Ola¤anüstü durumlarda STK’lar›n
yerel düzeyde hizmetlerinin koordinasyonu da il/ilçe kriz yönetim merkezlerinde olmal›d›r.
4. Özellikle ola¤anüstü durumlarda eksikli¤i hissedilen hekim d›fl› ruh sa¤l›¤› personelinin yetifltirilmesi ve istihdam›na özen
gösterilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi, SHÇEK, MEB,
Özel E¤itim Kurumlar›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, K›z›lay, STK’lar.

6. Hedef: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonunun sadece kamunun ifli olmamas›
özel sektörün de bu sisteme dahil edilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizde genel olarak sa¤l›k hizmetleri içinde özel sektörün pay› küçüktür. Özelde de ruh sa¤l›¤›
alan›ndaki pay› çok daha küçüktür. Özel sektör ruh sa¤l›¤› hastanesi olarak bir tek ‹stanbul’da bulunan Bal›kl› Rum Hastanesi
bulunmaktad›r. Ülkedeki genel özellefltirme politikas›na da paralel olarak konunun sosyal boyutunu da ihmal etmeden bu alanda
uygun olan hizmetlerin özellefltirilmesine, hizmet ve hizmet sunum kalitesinin art›r›lmas›na gereksinim vard›r.
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Stratejiler:

1. Özel hastanelerde ruh sa¤l›¤› hizmet birimlerinin ve özel ruh sa¤l›¤› rehabiltasyon merkezlerinin aç›lmas› desteklenmelidir. Bunun
için gerekli yasal ve idari alt yap› sa¤lanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, Özel Sa¤l›k Kurulufllar›, Sigorta
flirketleri.

7. Hedef: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› sistemi içerisinde rehabilitasyon ile ilgili bir örgütlenmeye gidilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Hizmete yönelik yaklafl›m, a¤›r ruhsal bozukluklar› olan ve ihtiyaçlar› sadece t›bbi ve tedavi edici
müdahaleleri aflan kiflilerin önündeki engelleri kald›rmakd›r. Hastal›k kontrolü, ciddi tedavi programlar› ve psikiyatrik rehabilitasyon
gibi hizmetler veren ihtiyaca yönelik yaklafl›ma do¤ru bir e¤ilim vard›r. Bu modele göre, öncelikle hastan›n gereksinimlerine yer
verilmekte ve daha sonra da gereksinimlere göre hizmetler düzenlenmektedir. Ülkemizde ise halen ruh sa¤l›¤› alan›nda rehabilitasyonun
bütün yükü, üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin üzerinde bulunmakta ve bu durum hizmetlerin verimini büyük ölçüde düflürmektedir.
Bir yandan da ad› konmadan verilmeye çal›fl›lan bu rehabilitasyon hizmetleri son derece yetersiz kalmaktad›r. Bu yükün büyük bölümü
ise hasta yak›nlar›nca tafl›nmaktad›r.

Stratejiler:

1. Kronik hastalara yönelik olarak yerel düzeyde, toplum içinde, küçük çapl› rehabilitasyon birimleri (gündüz hastanesi, bak›mevleri
v.b) kurulmal›d›r.
2. Bölge hastanelerinde bulunan Adli psikiyatri klinikleri, “Yüksek Güvenlikli Servisler” olarak, yatak say›s› ve güvenlik aç›s›ndan
asgari standartlar belirlenerek donat›lmal›d›r.
3. Öngörülen rehabilitasyon birimleri büyük ölçüde yerel kaynaklar›n ve özel sektörün harekete geçirilmesi ile örgütlenerek hizmet
vermelidir.
4. Kurumsal deste¤in ulaflt›r›lamad›¤› noktalarda da hasta yak›n› ailelere maddi ve dan›flmanl›k deste¤i ve rehabilitasyon sa¤lanmal›d›r.
5. Kurumsal deste¤in oluflturulamad›¤› koflullarda, evlerinde bar›nan ruh sa¤l›¤› gereksinimi olan kiflilere gezici rehabilitasyon
hizmetlerinin götürülmesine yönelik örgütlenmelere imkan tan›nmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), Baflbakanl›k
Özürlüler ‹daresi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Özel E¤itim Kurumlar›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›,  Devlet
Planlama Teflkilat› (DPT), Meslek Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›.

8. Hedef: Ülkede ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kamu ve özel tüm kurum ve kurulufllar aras›nda
eflgüdüm sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruh hastal›¤›na sahip pek çok kiflinin karmafl›k ihtiyaçlar› sadece sa¤l›k sektörü taraf›ndan
karfl›lanamaz. Sa¤l›k sektörünün kendi içerisinde ve sa¤l›k sektörünün d›fl›nda di¤er sektörler aras› iflbirli¤ine de ihtiyaç duyulur.
Temel iflbirli¤i alanlar›; ruh sa¤l›¤› alan›n›n felsefesi, politikalar, süregelen aktivite alanlar›, baflar›l› olunmufl alanlar, varolan problemler
ve ihtiyaç alanlar› ile ilgili bilgi al›flveriflini kapsamaktad›r. Kamu ve özel tüm sektörler aras›nda iliflkiler kurmak için kiflisel ziyaretler
çok etkilidir. Bunlar daha sonraki aflamalarda toplant›lar, beyin f›rt›nas› atölye çal›flmalar›, haftal›k-ayl›k bildirimler, telefonlar, yaz›flmalar
ve mümkün olan yerlerde web sayfalar› ile desteklenmelidir. Ülkemizde ise halen bu konuda eflgüdüm eksikli¤i de bilinen bir gerçektir.

Stratejiler:

1. Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesindeki birimler aras›ndaki koordinasyonun en üst düzeye ç›kar›lmas› sa¤lanmal›d›r.



2. Sivil toplum kurulufllar› ile meslek örgütlerinin ruh sa¤l›¤› hizmet sunumunda etkin rol oynamalar› kolaylaflt›r›lmal›d›r.
3. Farkl› kurumlara ba¤l› olarak çal›flan, gençlik, aile, ifl dan›flma merkezleri gibi birimler ile üniversiteler ve sa¤l›k kurumlar› aras›nda
iflbirli¤i güçlendirilmelidir.
4. Özel sa¤l›k kurulufllar›n›n ruh sa¤l›¤› hizmeti vermeye bafllamas›yla birlikte bu hizmetlerin kamu ruh sa¤l›¤› hizmetleriyle uyum
içinde sunulmas›, tekrarlardan çok boflluklar›n doldurulmas›na yönelik olmas› sa¤lanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), Baflbakanl›k
Özürlüler ‹daresi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Özel E¤itim Kurumlar›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›,  Devlet
Planlama Teflkilat› (DPT), Bas›n Yay›n Kurulufllar›, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Meslek Kurulufllar›, Sivil Toplum Kurulufllar›.

9. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet üretiminde meslekler aras› koordinasyonun sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki hizmetler bir çok meslek grubunun birlikte hizmet üretimini gerekli
k›lmaktad›r. Bu meslek gruplar›n›n büyük k›sm›n›n meslek yasalar› bulunmamaktad›r. Bununla birlikte söz konusu meslek alanlar›n›n
kendi örgütlenmeleri bulunmaktad›r. Bu meslek örgütlerinin güçlendirilerek kendi meslek alanlar›nda üretebilecekleri ruh sa¤l›¤›
hizmetlerini belirlemeleri yararl› olacakt›r. Ülkede ruh sa¤l›¤› konusunda e¤itim alm›fl olan hekim d›fl› meslek elamanlar› da
bulunmaktad›r, ancak bu yetiflmifl elemanlar özellikle devlete ba¤l› kurumlarda kadrosuzluktan dolay› görev yapamamaktad›rlar.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› hizmeti sunmada rolü olabilecek tüm mesleklerden çal›flanlar ilgili tüm birimlerde yeterince temsil edilmelidir.
2. Ruh sa¤l›¤› hizmeti veren tüm mesleklerin görev ve rol tan›mlar›ndaki belirsizlikler uluslar aras› standartlar esas al›narak giderilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, ruh sa¤l›¤› alan›ndaki profesyonellerin Meslek
Kurulufllar›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›, Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi, SHÇEK, MEB, Özel E¤itim Kurumlar›, Özel Sa¤l›k Kurulufllar›,
Birinci basamak sa¤l›k hizmeti verebilecek tüm kurulufllar.

SONUÇ

Ruh Sa¤l›¤› hizmetleri organizasyonu, hizmetlerin etkilili¤i ve Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n hedeflerine ulaflabilmesi ile ilgili olarak
önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin organizasyon, sunum ve finansman›n›n ço¤ulcu nitelik tafl›mas›, önemli
koordinasyon sorunlar›na yol açmaktad›r. Bu sorunlar hem stratejik düzeyde (politika belirleme ve yasal düzenlemeler), hem taktik
düzeyde (Plan ve program oluflturma) ve hem de operasyonel düzeyde (Sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve desteklenmesi) görülmektedir.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n temel eksenlerinden birini oluflturan hizmetlerin organizasyonuna yönelik olarak oluflturulan tüm
hedefler bölüm içinde s›ralanm›flt›r. Oluflturulan her bir hedefe iliflkin ülkedeki mevcut durum ve hedef gerekçesi k›saca aç›klanm›fl,
ilgili hedefe ulaflmak için izlenebilecek stratejiler önerilmifl ve ülkede bu konuda ilgili ve iflbirli¤i yap›labilecek kurum ve kurulufllar
belirtilmifltir.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda organizasyon ulafl›labilirlik, koordine edilmifl hizmet, süreklilik, etkinlik ve insan haklar›na sayg› ve hakkaniyet
temeline oturtulmal›d›r. Hizmetleri planlayanlar için temel konu belirli alanlardaki ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumunda bir entegrasyon
sa¤lamay› esas almal›d›r.

Türkiyede ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonu konusunda Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n en temel hedefinin ruh sa¤l›¤›
hizmetlerine ulaflmada karfl›lafl›lan güçlüklerin giderilmesi oldu¤u saptanm›flt›r. Merkezi ve yerel düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
idaresi ile ilgili mevcut yap›n›n güçlendirilmesi de bir di¤er ana hedeftir. Organizasyonda ihtiyaçlar›n de¤erlendirilmesi organizasyonun
baflar›s› için esas bir unsur oldu¤undan, ruh sa¤l›¤› alan›nda ülke ihtiyaçlar›n›n sürekli izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve bilimsel temelli
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çözümler üretilmesi önem arz etmektedir. Modern ruh sa¤l›¤› anlay›fl› uyar›nca, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin olabildi¤ince merkezilikten
ç›kar›larak yerellefltirilmesi önerilmifltir. URSP’nin gelifltirilmesinde ç›k›fl noktas›n› oluflturan do¤al afetlerin ruh sa¤l›¤› alan›nda
yapt›¤› tahribattan hareketle, do¤al afet, kaza, travmatik yaflant›lar, terör, göç ve kriz potansiyeli yüksek olan ülkemizde bu gibi
durumlarda ortaya ç›kabilecek özel ruh sa¤l›¤› gereksinimlerinin karfl›lanmas› önemle vurgulanm›flt›r.

Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonunun sadece kamunun ifli olmamas›, özel sektörün de bu sisteme dahil edilmesi
konusu saptanan hedeflerden biri olmufltur. Bu da ülkenin özellefltirme konusundaki genel politikas›yla uyumluluk göstermektedir.
Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin etkin bir biçimde verilmesinde önemli bir sorun kayna¤› olan rehabilitasyon konusunda da, ruh
sa¤l›¤› sistemi içerisinde rehabilitasyon ile ilgili bir örgütlenmeye gidilmesi öngörülmüfltür. Organizasyon konusunun ana ekseni
olan koordinasyon ile ilgili olarak da ülkede ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kamu ve özel tüm kurum ve kurulufllar aras›nda eflgüdüm
sa¤lanmas› belirtilmifltir. Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet üretiminde meslekler aras› koordinasyonun sa¤lanmas› da ayr›ca vurgulanm›flt›r.



G‹R‹fi

Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan rehabilitasyon “ruhsal bozukluk nedeniyle bireydeki ifllev kayb›, yetersizlik ve engellerin azalt›lmas›
ya da ortadan kald›r›lmas› ve bireyin yaflam kalitesini mümkün oldu¤unca yükseltmek amac›yla planlanan müdahale ve eylemler”
olarak tan›mlanmaktad›r. Psiko-sosyal rehabilitasyon 1940’l› y›llar›n sonlar›nda toplum içinde yaflayan hastalar›n sosyal klüplere
kabul edilme ve duygusal destek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için bir araya geldiklerinde gündeme gelmifltir. Özellikle hastalar›n kendilerini
“hasta” olarak görme yerine “birey” olarak düflünmeleri sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Psikososyal tedavi ve rehabilitasyonda, a¤›r ruhsal
bozuklu¤u olan hastalar›n toplum içinde ba¤›ms›z flekilde yaflayabilmeleri için sosyal ve mesleki beceriler kazanmalar›n› sa¤lamak
amac›yla çeflitli yöntemlerin kullan›lmas› önerilmektedir. Bu tür tedavi poliklinikler, gündüz hastaneleri, sosyal klüpler, grup evleri,
hastalar›n kendi evleri gibi ortamlarda uygulanmaktad›r.

Ciddi ruhsal bozuklu¤u bulunan kiflilerin, toplum içinde yaflamas›, çal›flmas›, sevme ve ö¤renme yetenekleri ile yaflamlar›n› daha
iyi sürdürebilmeleri toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin bafll›ca odak noktas›d›r. Kiflilerin yaflam kalitesindeki bu niteliksel geliflme
k›smen de olsa afla¤›daki niceliksel ölçümlerle ortaya konulabilir.

• Bireyin toplum içinde yaflamas› (evlerde ve ev arkadafllar›yla birlikte);
• Ücret karfl›l›¤›, bilgi, beceri ve yetene¤ine uygun ifllerde çal›flmas›;
• Arkadafll›k, evlilik gibi iliflkiler kurmas›.

Ruhsal bozuklu¤u bulunan hastalar yaflamlar›n› daha iyi kontrol alt›na alabilmeleri için, toplumdan ayr› tutulmamaya, özellikle
bafllang›çta, yard›m sa¤layan kiflilerin ümit ve destek vermesine gereksinim duymaktad›rlar. Toplum taraf›ndan yeterli psikososyal
destek verildi¤i taktirde, flizofreni gibi ruhsal bozuklu¤u olan kifliler e¤itim, istihdam gibi pek çok alanda toplum yaflam›na
kat›labilmektedirler. Bu nedenle, sosyal rehabilitasyon kapsam›nda, hastan›n bir mesle¤in gereklerini yerine getirebilecek flekilde
e¤itilmesi önemli bir müdahaledir. Ancak rehabilitasyon hizmetleri sadece bu alandaki meslek elemanlar›n›n verdi¤i hizmetlerle s›n›rl›
olmay›p, ayn› zamanda toplumunda deste¤ini gerektiren hizmetlerdir.

Rehabilitasyon ve iyileflmeye yönelik çal›flmalar, genellikle hastal›¤›n ve engelin üstesinden gelmeyi, biliflsel ve psiko-sosyal ifllevlerde
yeterlili¤in artmas›n› kapsamaktad›r. Bu, dinamik ve devaml› de¤iflen bir süreçtir ve bireyin ihtiyaçlar› zaman içinde de¤iflebilecektir.
Müdahaleler, bireyin ihtiyaçlar›na ve kültürel özelliklerine göre seçilmeli ve biçimlendirilmelidir.

Mevcut Durum

Türkiye’de ruhsal bozuklu¤u olan hastalara yönelik toplum içinde tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar› de¤erlendirildi¤inde, bunlar›n
henüz tüm hastalar› kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lamad›¤›, genellikle projeler düzeyinde ya da baz› kamu veya üniversite hastanelerinde
yürütülmeye çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Hastalar ço¤unlukla hastanelerde tedavi edilmeye çal›fl›lmakta ve toplum içinde tedavi ve
rehabilitasyona yönelik sistemli çal›flmalar bulunmamaktad›r.

Zihinsel engel, otizm gibi geliflimsel hastal›klar› olan çocuklar›n ilaç tedavilerinin yan› s›ra özel e¤itim almalar› gerekli olmakla birlikte,
bu çocuklara yönelik özel e¤itim ve rehabilitasyon merkezleri gerek nicelik gerekse nitelik aç›s›ndan yeterli düzeyde de¤ildir.

Alkol ve alkol d›fl› madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› yüzy›l›m›z›n en önemli ve ciddi sorunlar›ndan biridir. Günümüzde ba¤›ml›l›¤a karfl›
verilen savaflta birincil ikincil ve üçüncül koruma önlemleri gittikçe önem kazanmaktad›r. Birincil koruma önlemleri okul aile 15-24
yafla odakl› e¤itim programlar› ve yerel bölgesel ve ulusal örgütlenmeleri içermektedir. Alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› tedavi ve
rehabilitasyonlar› ise ikincil koruma önlemleri içine al›nmaktad›r. Detoks sonras› bireysel ve grup terapi programlar› aile tedavileri
sosyal dan›flmanl›k, ifl bulma, kendine yard›m gruplar› gibi çok say›da tedavi seçenekleri bu önlemler kapsam›nda ele al›nmaktad›r.
Madde ba¤›ml›s› olup da tedaviyi kabul etmeyenleri ve onlar›n çevresindekilerle toplumu olas› zararlardan korumaya yönelik programlar
da üçüncül önlemler kapsam›ndad›r.
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Uyuflturucu madde kullan›m›n›n önlenmesi, ba¤›ml› hale gelen kiflilerin tedavisi ve topluma kazand›r›lmas›, baflkalar›n› madde
kullanmaya sevk etmelerinin önlenmesi ve ülkemizdeki uyuflturucu madde talebinin bu yolla azalt›lmas› amac›yla, Bakanl›kça bu
alanda hizmet veren kurumlar›n nitelik ve nicelik yönünden yeterlili¤inin artt›r›lmas› hedeflenmifltir. Bu kapsamda; ‹stanbul Bak›rköy
Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Alkol ve Madde Ba¤›ml›lar› Araflt›rma ve Tedavi Merkezi’ne
(AMATEM) ilave olarak 1997 y›l›nda Elaz›¤, Samsun, Manisa Ruh Sa¤l›¤› Hastal›klar› Hastaneleri bünyelerinde 30’ar yatakl› AMATEM
Merkezi hizmete aç›lm›fl, Adana ve Denizli AMATEM Merkezleri de 2000 y›l› bafllar›nda hizmete bafllam›fl ancak baz› aksakl›klardan
dolay› Adana Ak›l ve Ruh Sa¤l›¤› Hastal›klar› Hastanesi bünyesindeki AMATEM Merkezi tam olarak faaliyete geçememifltir. Ankara’da
da 2004 y›l›nda Numune Hastanesine ba¤l› olarak kurulan fakat ayr› bir bölgede hizmete aç›lan AMATEM bulunmaktad›r. ‹stanbul
AMATEM bünyesinde, uçucu madde kullanan çocuklara yönelik olarak hizmet vermek üzere kurulan "Uçucu Madde Ba¤›ml›lar›
Araflt›rma ve Tedavi Merkezi" UMATEM bu konudaki faaliyetlerini baflar›yla sürdürmektedir. Ba¤›ml›lar›n ilaçla tedavisinin ülkemizde
de yerlefltirilmesi amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›nca bafllat›lan çal›flmalar da devam etmektedir.

Ayr›ca bölge hastanelerinde adli vakalar›n gözlem, tedavi ve muhafazalar› için ayr›lm›fl klinikler de bulunmaktad›r. Ancak bu klinikler
yatak say›s› ve güvenlik aç›s›ndan standartlara uygun de¤illerdir.

Bunlar›n d›fl›nda risk alt›ndaki çocuk ve ergen gruplar›n›n ayr›ca ele al›nmas› uygun olacakt›r. Özellikle sokak çocuklar›, çal›flan
çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, alkol ve uyuflturucu madde kullananlar, özürlüler, suça yönelmifl ergenler, istismara u¤ram›fl,
fliddete maruz kalm›fl olan çocuk ve ergenler, deprem gibi felaketlerde travmaya u¤ram›fl olan bireyler ve kronik bedensel hastal›¤›
olan çocuk ve ergenler için özel hizmet programlar›n›n gelifltirilmesi de ruh sa¤l›¤› politikas› kapsam›nda yer almal›d›r.

1. Hedef: Ruhsal bozukluklar›n tedavisi ile ilgili olarak var olan basamakl› tedavi zincirinin
iyilefltirilerek korunmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Dünyadaki örneklerine benzer olarak di¤er sa¤l›k sorunlar›nda oldu¤u gibi ruhsal bozukluklar
alan›nda da basamakl› bir tedavi sistemi öteden beri uygulanmaktad›r. Ancak bu sistemin iyi yap›land›r›lamamas› fiziki mekan ve
eleman eksiklikleri ve bunlara ek olarak yo¤un göç gibi sebeplerle iflleyiflte sorunlar yafland›¤› bilinmektedir.

Stratejiler:

1. Ülkedeki sa¤l›k sistemi içerisinde ruh sa¤l›¤› hizmeti birinci basamaktan itibaren verilmeye bafllanmal›d›r. Bunun için gerekli her
türlü yasal ve idari düzenleme ile altyap› sa¤lanmal›d›r.
2. ‹kinci basamak sa¤l›k kurulufllar›n›n ihtiyaca göre büyük bir bölümüne ruh sa¤l›¤› hizmeti verebilecek birimlerin oluflturulmas›
ve var olanlar›n güçlendirilmesi sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca, bu kurulufllar›n acil servislerinde psikiyatrik kriz birimlerinin kurulmas› da
sa¤lanmal›d›r.
3. Nüfus da¤›l›m›na ve bölgesel ihtiyaçlara göre aç›lm›fl bulunan ruh sa¤l›¤› bölge hastaneleri ile üniversite hastaneleri bünyesindeki
psikiyatri servisleri, eriflkin, çocuk ve ergen gruplar› da dikkate al›narak, gerek uygun donan›m ve yatak kapasitesine sahip, dahiliye
uzman› gibi di¤er gerekli t›p uzmanlar› dahil eleman ve mekan yönünden, de¤iflen nüfus yap›s› ve nüfusun ruh sa¤l›¤› alan›ndaki
gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmelidir.
4. ‹kinci ve Üçüncü basamak hastanelerde bulunan Adli Psikiyatri klinikleri “yüksek güvenlikli servisler” olarak donat›lmal›d›r. Özellikle
alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› tedavisi, adli vakalar ve tehlikeli hastalar için oluflturulmufl yüksek güvenlikli, uygun yap›sal düzenlemeler
ve yeterli say›da uzmanlaflm›fl personele sahip birimler kurulmal›d›r.
5. Ruh sa¤l›¤› alan›nda öngörülen bu basamakl› tedavi sisteminde basamaklar aras› ifller bir sevk zinciri kurulmal› veya var olan sevk
zinciri iyilefltirilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, MEB, SHÇEK, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum
Kurulufllar›.



2. Hedef: Tedavide hasta merkezli yaklafl›m›n benimsenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizde de ruhsal bozukluklar›n tedavisinde geleneksel olarak sistemin, meslek uzmanlar›n›n
önceliklerinin dikkate al›nd›¤› tedaviler ön planda olagelmifltir. Ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin özgün gereksinimlerinin bizzat
dikkate al›nd›¤› ve hizmetin oda¤› oldu¤u yaklafl›mlar ço¤u zaman ihmal edilmektedir. Ancak son zamanlarda do¤as› gere¤i ruhsal
bozukluklar alan›nda hastan›n gereksinimlerinin bizzat merkeze konuldu¤u yaklafl›mlara bir yönelifl oldu¤u dikkat çekmekte ve etkili
sonuç almada bunun bir gereklilik oldu¤u giderek daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Stratejiler:

1. Bireylerin dünya görüflü, de¤erleri ve yaflam tarz›yla tutarl› olan, kiflisel amaçlar›n›n ve önceliklerinin belirlenmesinde yard›mc›
olan tedavi programlar› uygulanmal›d›r.
2. Tedavi süresince hastan›n periyodik aral›klarla yeniden güvenilir bir biçimde de¤erlendirilmesi sa¤lanmal›d›r.
3. Tedavi sürecinde hastan›n psiko-sosyal de¤erlendirmesi yap›larak, bu de¤erlendirme kapsam›nda güçlü yanlar› ve yetersizlikleri
tespit edilmelidir.
4. Hizmetlerle ilgili bireyin ve yak›nlar›n›n memnuniyetinin düzenli olarak de¤erlendirilmesi sa¤lanmal›d›r.
5. Tedavi sürecinde ruhsal hastal›k ve di¤er bozukluklara iliflkin olarak, kültür, ›rk, cinsiyet, cinsel e¤ilim, yaflla iliflkili olan ay›r›mc›l›k,
damgalanma gibi etkenlerle bafla ç›kma konusunda bireye beceri kazand›r›lmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Özel Sa¤l›k Kurulufllar›, Meslek Örgütleri,
Sa¤l›k hizmeti veren tüm kurum ve kurulufllar.

3. Hedef. Ruhsal bozuklu¤u olan bireyin tedavisinin baflar›ya ulaflmas› için gerek farmakolojik
gerekse psikoterapi ve psikososyal müdahale yöntemlerinin uygulanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruhsal bozukluklar›n tedavisinde bireylerin özgün gereksinimlerine göre var olan tedavi
yöntemlerinden en etkili oldu¤u düflünülenlerin seçilip uygulanmas› esast›r. ‹hiyaçlara göre tedavilerde de çeflitlilik bulunmakta
bunlar bazen de bütünlefltirilerek kullan›lmaktad›r. Tedavideki bu modern anlay›fl›n ülkemizde de olanaklar ölçüsünde benimsenmeye
çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Ancak, bu konuda e¤itim, eleman ve donan›m konular›ndaki eksiklikler nedeniyle etkili bir uygulama tam
olarak sa¤lanamamaktad›r. Hastalar›n ihtiyaçlar› ile eflleflen farkl› tedavilerin gerekti¤i oranda kullan›lamad›¤› yayg›n bir gözlemdir.

Stratejiler:

1. Bireyin, ruhsal bozuklu¤u, ilaç tedavisi, tedavinin yan etkileri konusunda bilgi sahibi olmas›na yard›mc› olunmal›d›r. Bireyin birçok
ciddi ruh hastal›klar›n›n biyokimyasal özellikte oldu¤u, ancak ayr›ca yaflam olaylar›na ve strese neden olan durumlara karfl› duyarl›
oldu¤unu anlamas›na yard›mc› olunmal›d›r.
2. Uygun olan durumlarda, ruhsal sorunlara psikoterapi yöntemlerinin kullan›ld›¤› tedavilere öncelik verilmelidir.
3. Ruhsal bozukluklarla bafla ç›kma konusunda e¤itim verilmesi ve aile üyelerine ve yak›nlar›na destek olunmas› sa¤lanmal›d›r.
4. Psikiyatrik durumdaki bozulman›n erken belirtileri ve etkili farmakolojik ve psikoterapötik müdahaleler hakk›nda bireye ve onun
için önemli konumda olan di¤er bireylere bilgi verilmelidir.
5. Bireye, duygusal tepkilerinin kontrolünün bozuldu¤unu gösteren bedensel, biliflsel, davran›flsal ve duygusal belirtileri tan›mas›n›n
ve bunlarla bafla ç›kmas›n›n ö¤retilmesi sa¤lanmal›d›r.
6. Bireye ve yak›nlar›na stres yönetimi konusunda e¤itim verilmelidir.
7. Bireyin ruhsal hastal›klar ve ilaç tedavisiyle ilgili e¤itimi yap›lmal›d›r.
8. Hasta taraf›ndan önceden izin verilen ve daha ileri psikiyatrik giriflimleri de kapsayacak flekilde müdahale planlar› gelifltirilmelidir.
9. ‹laç tedavisindeki etkili dozun ve semptom kontrolünün sa¤lanmas› amac›yla ilac› veren doktorla yak›n iflbirli¤i halinde çal›fl›lmal›d›r.
10. Dikkat uzam› ve biliflsel yetkinli¤in art›r›lmas›, kendini idare edebilme ve kiflilerle iliflkilerindeki sorunlar› çözmek için gereksinim
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duyulan beceriler bireye kazand›r›lmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Özel Sa¤l›k Kurulufllar›, Meslek Örgütleri,
çeflitli Psikoterapi Uzmanl›k Dernekleri, Sa¤l›k hizmeti veren tüm kurum ve kurulufllar.

4. Hedef. Bireysel ve toplumsal sonuçlar› itibariyle madde kullan›m bozukluklar› ile ilgili
tedavilere öncelik verilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Madde kullan›m bozukluklar› gerek bireylerin gerekse toplumun en olumsuz etkilendi¤i
bozukluklard›r. Ülkemizde de özellikle büyük flehirlerde madde kullan›m› ile ilgili sorunlar›n özellikle de gençler aras›nda giderek
artt›¤› bildirilmektedir. Bu nedenle, önleyici çal›flmalar öncelikli olmakla birlikte, madde kullan›m›na ba¤l› ruhsal bozukluklar›n tedavisi
özel bir önem tafl›maktad›r. Di¤er ruhsal bozukluklardan farkl› olarak madde kulan›m bozukluklar›n›n tedavileri s›ras›nda dikkate
al›nmas› gereken baz› önemli bileflenler bulundu¤u da bilinmektedir.

Stratejiler:

1. Alkol ve madde ba¤›ml›l›klar› için uzmanlaflm›fl üçüncü basamak tedavi servisleri AMATEM ve UMATEM gibi tedavi sonras›
rehabilitasyon birimlerinin bölgesel ihtiyaçlara göre kurulmas› ve var olanlar›n gelifltirilmesi gereklidir.
2. Ba¤›ml›l›k yapan maddelerin (alkol, madde, tütün) fizyolojik ve psikolojik etkileri konusunda birey ve yak›nlar› bilinçlendirilmelidir.
3. Ruhsal hastal›k ve madde ba¤›ml›l›¤› aras›ndaki ve madde ba¤›ml›l›¤› ve psikotropik ilaçlar aras›ndaki etkileflim konusunda birey
e¤itilmelidir.
4. Bireye madde ba¤›ml›l›¤› tedavisi ya da kendine yard›m gruplar› ve madde ba¤›ml›l›¤›yla ruhsal hastal›¤›n etkileflimine duyarl› di¤er
toplumsal programlar tan›t›lmal›d›r.
5. Madde ba¤›ml›l›¤› gruplar›na ve toplumsal programlara sürekli kat›l›m desteklenmelidir.
6. Madde ba¤›ml›l›¤› olan bireye kiflisellefltirilmifl olarak gelifltirilen psiko e¤itim materyalleri kulan›lmal›d›r.
7. Madde ve alkol almay› tamamen b›rakmas›nda baflar›l› olmas› ve bu durumu sürdürmesi konusunda bireye yard›m edilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Özel Sa¤l›k Kurulufllar›, Meslek Örgütleri,
Bas›n Yay›n Kurulufllar›, Sa¤l›k hizmeti veren tüm kurum ve kurulufllar.

5. Hedef: Toplum temelli tedavi ve rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Bilindi¤i gibi 1960’lardan itibaren geliflmifl ülkelerde Toplum Temelli Tedavi anlay›fl› giderek
yayg›nlaflm›flt›r. Hastalar›n izole olmamas›, içinde yaflad›klar› toplumdan kopmamalar› için ideal olan bu yaklafl›m insani de¤erlere
uygunluk aç›s›ndan da üstün görülmektedir. Ülkemizde ise henüz bu yaklafl›m›n uygulamas›n›n büyük ölçüde sa¤lanamad›¤›
bilinmektedir. Bunun sonucu olarak da hastalar ait olduklar› topluma yabanc›laflabilmekte ve üçüncü basamak sa¤l›k kurumlar› çeflitli
nedenlerle geliflmifl ülkelerde çoktan terkedilmifl bulunan depo hastane görünümünden kurtulamamaktad›rlar.

Stratejiler:

1. Ç›kar›lmas› öngörülen ruh sa¤l›¤› yasas›, toplum temelli tedavi ve rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesine ve uygulanabilmesine
olanak tan›yacak biçimde formule edilmelidir.
2. Hastalar›n ve ailelerinin kolayl›kla ulaflabilece¤i toplum ruh sa¤l›¤› tedavi ve rehabilitasyon ekipleri (Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Uzman›, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzman›, Terapist, Hemflire, Psikiyatrik Hemflire, U¤rafl› Terapisti gibi hasta için planlanan programa
uygun meslek insanlar›) oluflturulmal› ve bu ekiplerin hizmet verece¤i birimler kurulmal›d›r.
3. Ruh sa¤l›¤› ekibinde yer alan meslek insanlar›n›n mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim programlar›nda toplum temelli tedavi ve
rehabilitasyon programlar›na iliflkin bir donan›m kazand›r›lmal›d›r.



4. Ruh sa¤l›¤› ekiplerine süpervizyon deste¤i verilmelidir.
5. Toplum, ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin toplum içinde bak›m›, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda bilinçlendirilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, SHÇEK, Maliye Bakanl›¤›, Sosyal Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Vak›flar›, Özel Sa¤l›k Kurulufllar›, Meslek Örgütleri, STK’lar.

6. Hedef: Mesleki rehabilitasyon kapsam›nda iflverenlerin e¤itimi ve yasalarda belirtildi¤i
oranlarda ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin istihdam edilmesinin sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruhsal bozukluklar›n tedavisi sonras›nda bireylerin topluma bir yük olarak alg›lanmas› bu bireylerin
ve ailelerinin esenli¤i ve hastal›klar›n tekrarlamas› aç›s›ndan en önemli etken olmaktad›r. Rehabilitasyon aflamas›nda hastan›n topluma
yük olmadan yaflam›n› sürdürebilece¤i bir iflinin olmas› ve bir kazanca sahip olabilmesi rehabilitasyonun baflar›s›n›n da en önemli
bileflenidir. Ülkemizde ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin iflyerlerinde istihdam› konusunda özellikle de damgalanma kaynakl› büyük
tereddüt ve s›n›rl›l›¤›n bulundu¤u bilinmektedir. Bu konuda yasal düzenlemeler olmas›na karfl›n uygulamada çok büyük sorunlar
vard›r.

Stratejiler:

1. Ruhsal bozuklu¤u olan hastalar›n rehabilitasyonu içerisinde meslek edindirme programlar›n›n yer almas› sa¤lanmal›d›r.
2. Mesleki rehabilitasyon programlar› sonunda bireye sertifika verilmeli ve sertifika alanlar›n kay›tlar› düzenli tutularak, durumlar›na
uygun ifllere yerlefltirilmeleri sa¤lanmal›d›r.
3. ‹flverenler ruh sa¤l›¤› konusunda e¤itilmeli ve olumlu tutum gelifltirmeleri sa¤lanmal›d›r.
4. ‹fle al›mlarda ifle baflvuran adaylar›n ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan bir ayr›mc›l›k yap›lmas›n› önleyecek yasal düzenlemelere gidilmelidir.
5. ‹flyerlerinde izleme çal›flmalar› sürdürülmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›flma Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Bas›n-Yay›n Kurulufllar›,
Belediyeler, TOBB, Sanayi ve Ticaret Odas› ve Sivil Toplum Kurulufllar›, ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu.

7. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin aile yan›nda ya da toplum içindeki bu iflle ilgili
bak›m evlerinde yaflamalar›n›n sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Türkiye’de ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin rehabilitasyonunda kurumsal yap›lar bulunmad›¤› için
ve depo hastane görünümündeki kurumlar›n da yetersiz kalmas› nedeni ile bu bireylerin rehabilitasyonu büyük ölçüde aileleri taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. Ancak aileler bu konuda sistematik bir destekten ve gerekli donan›mlardan yoksun durumdad›r. Türkiye’nin mevcut
aile yap›s› ve de¤erlerinin olumlu ve destekleyici özelli¤i rehabilitasyon amaçl› olarak belli bir sistematik dahilinde sistemin bir parças›
olabilir. Ailesel deste¤in daha kolay sa¤lanabilmesi için toplum temelli bir yaklafl›m çerçevesinde bireylere yaflad›klar› yerlerde özel
bak›m evlerinin kurulmas› bu sistemi daha da iyi destekleyebilir.

Stratejiler:

1. Hastalar›n ailelerinin yan›nda yaflamalar›n› sa¤lamak için aileye yönelik psiko-e¤itimsel programlar uygulanmal›, ailenin tedavi
ve rehabilitasyon program›n›n bir parças› olmas› sa¤lanmal›d›r.
2. Hastalar›n ailelerinin yan›nda ya da ba¤›ms›z evlerde (koruyucu aile tipi) yaflamalar› için temel yaflam becerileri gelifltirilmelidir.
3. Toplumda damgalamay› azaltmak ve sosyal destek sistemlerini gelifltirmek için, toplumun, ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerle yaflamas›n›
sa¤lay›c› nitelikte e¤itim programlar› tedavi ve rehabilitasyon ekipleri taraf›ndan yerel düzeyde uygulanmal›d›r.
4. Evsiz ve kimsesiz olanlar için toplum içinde özel bak›m evleri aç›lmal› ve aile yan›nda yaflamalar›n› sa¤lay›c› düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
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‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal
yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar›, Bas›n-Yay›n Kurulufllar›, Belediyeler, Sivil Toplum Kurulufllar›.

8. Hedef: Birey merkezli rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruhsal bozukluklar alan›nda bu bozukluklar›n hastalarda yaratt›¤› yeti kayb›n›n yüksek olmas›
nedeniyle neredeyse ömür boyu rehabilitasyon hizmetlerine gereksinim bulunmaktad›r. Hastalar›n bireysel özelliklerinin çok farkl›l›klar
göstermesi ihtiyaç duyduklar› rehabilitasyon hizmetlerinde de onlar›n bu özgün gereksinimlerini dikkate alan yaklafl›mlara olan ihtiyac›
art›rmaktad›r. Dolay›s›yla rehabilitasyon hizmetlerinin bireylerin gereksinimlerini merkeze alan bir anlay›flla sunulmas› esast›r.
Ülkemizde ise engellilere oldu¤u gibi ruh sa¤l›¤› bozuk olan bireylere rehabilitasyon hizmeti hemen hiç bulunmad›¤›ndan bunun
birey merkezli olup olmamas› da gündeme gelmemifltir.

Stratejiler:

1. Engelli ya da ruh sa¤l›¤› bozuk olan bireyin psiko-sosyal ifllevlerindeki güçlü ve yetersiz yönlerin ve çevresel desteklerinin ve
konumunun de¤erlendirilmesinde bireyin genel sosyokültürel durumu da dikkate al›nmal›d›r.
2. Bireyin ev, yemek, gelir, sa¤l›k hizmeti ve ulafl›m da dahil olmak üzere temel yaflam gereksinimlerinin tutarl› ve istikrarl› bir flekilde
karfl›lanmas› sa¤lanmal›d›r.
3. Ruhsal bozukluk tan›s› alan kiflinin kiflisel amaçlar›na ve önceliklerine dayal› bir rehabilitasyon plan› gelifltirilmelidir.
4. ‹fl ve/veya e¤itim ihtiyac›n› desteklemek için giriflimler gelifltirilmelidir.
5. Bireyin ifllevsel bozukluklar›n›n üstesinden gelmek üzere etkili bir biçimde bafla ç›kma mekanizmalar›n›n ve sorun çözme becerilerinin
ö¤retilmesi sa¤lanmal›d›r.
6. Her bireye sosyal güçlerini ve yetersizliklerini tespit etmesi ve alternatif davran›fllar gelifltirmesi için yard›m edilmelidir.
7. Bireye sosyal alg›lamalar›n›n do¤rulu¤unu de¤erlendirmesi konusunda beceri kazand›rmal›d›r.
8. Sosyal etkinliklere kat›l›m›n ve do¤al destek a¤lar›n›n geniflletilmesi sa¤lanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, SHÇEK, Sosyal yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar›, Bas›n-
Yay›n Kurulufllar›, Belediyeler, Sivil Toplum Kurulufllar›.

SONUÇ

Türkiye’de ruhsal bozuklu¤u olan hastalara yönelik toplum içinde tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar› de¤erlendirildi¤inde, bunlar›n
henüz tüm hastalar› kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lamad›¤›, genellikle projeler düzeyinde ya da baz› kamu veya üniversite hastanelerinde
yürütülmeye çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Hastalar ço¤unlukla hastanelerde tedavi edilmeye çal›fl›lmakta ve toplum içinde tedavi ve
rehabilitasyona yönelik sistemli çal›flmalar bulunmamaktad›r. Bu do¤rultuda ruhsal bozuklu¤u olan hastalar››n tedavisi ve rehabilitasyonu
konusunda özgün hedefler belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bunlardan ilki, ruhsal bozukluklar›n tedavisi ile ilgili olarak var olan basamakl›
tedavi zincirinin iyilefltirilerek korunmas›d›r. Bir di¤eri, tedavide hasta merkezli yaklafl›m›n benimsenmesi olmufltur. Bunun gibi,
ruhsal bozuklu¤u olan bireyin tedavisinin baflar›ya ulaflmas› için gerek farmakolojik gerekse psikososyal müdahale yöntemlerinin
uygulanmas› öngörülmüfltür.

Dünyan›n oldu¤u kadar ülkemizin de giderek ciddileflen bir sorunu olan madde kullan›m› ile ilgili olarak özgün bir hedef konulmas›
uygun bulunmufltur: Bireysel ve toplumsal sonuçlar› itibariyle madde kullan›m bozukluklar› ile ilgili tedavilere öncelik verilmesi
öngörülmüfltür.

‹leri ülkelerin y›llard›r benimsedi¤i toplum temelli tedavi ve rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi de bir di¤er hedef olmufltur.
Mesleki rehabilitasyon kapsam›nda iflverenlerin e¤itimi ve yasalarda belirtildi¤i oranlarda ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin istihdam
edilmesinin sa¤lanmas›na da dikkat çekilmifltir.



Türk aile yap›s›n›n olumlu bir özelli¤ine dayal› olarak ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin aile yan›nda ya da toplum içindeki özel bak›m
evlerinde yaflamalar›n›n sa¤lanmas› öngörülmüfltür. Son olarak birey merkezli rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi üzerinde
durulmufltur.
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Nüfusumuzun yaklafl›k % 40’› 0-18 yafl aras› çocuk ve ergenlerden oluflmaktad›r. Bu nedenle, Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› kapsam›nda
çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›na özgü konular›n da yer almas› Türkiye için önemli olacakt›r.

Çocukluk (0-11 yafl) ve ergenlik (12-18 yafl), geliflimsel özellikler ve gereksinimler bak›m›ndan farkl› yafl dönemlerini kapsamaktad›r (0-
1 yafl, 2-3 yafl, 4-6 yafl, 7-11 yafl ve 12-18 yafl). Niteliksel olarak farkl› özellikleri olan belirli yafl dönemlerindeki çocuk ve ergenlerin hem
di¤er yafl dönemlerindeki çocuk ve ergenlerden hem de eriflkinlerden farkl› sa¤l›k gereksinimleri bulunmaktad›r. Bu nedenle nüfusun yar›ya
yak›n›n› oluflturan bu kesime yönelik gelifltirilecek ruh sa¤l›¤› politikas›n›n eriflkin ruh sa¤l›¤› politikalar›ndan farkl› olmas› gerekmektedir.
Ulusal, ça¤dafl, somut, uygulanabilir ve süreklili¤i olan bir politika gelifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu politikalar›n öncelikli hedef kitlesi çocuk
ve ergenler, aileler, e¤itim kurumlar›, ö¤retmenler ve sa¤l›k kurumlar›d›r. Bu do¤rultuda belirlenen temel hedefler afla¤›da sunulmufltur.

HEDEFLER

1. Hedef: Nüfusun önemli bir bölümünü oluflturan çocuk ve ergenlerin içinde yüksek risk tafl›yan
gruplar›n belirlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizin sosyokültürel ve ekonomik koflullar› dikkate al›nd›¤›nda hemen hemen tüm çocuk ve
ergenler, ruh sa¤l›¤› yönünden riskli grupta yer al›yor olarak kabul edilebilir. Bu nedenle öncelikli olarak ruh sa¤l›¤› hizmetleri
aç›s›ndan daha yüksek risk alt›ndaki çocuk ve ergen gruplar›n›n saptanmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda yüksek risk tafl›yan çocuk
ve ergenler belli gruplar alt›nda tan›mlanabilir: (1) bedensel veya zihinsel yönden özürlü olanlar, (2) kurum bak›m› alt›nda olan veya
alt›na al›nmas› gerekenler, (3) sokakta çal›flan ve yaflayanlar, (4) alkol ve madde kullan›m sorunu olanlar, (5) halen bir ruhsal bozuklu¤u
olan ve intihar riski tafl›yanlar, (6) ana babalar›nda ruhsal bozukluk olanlar, (7) ihmal ve istismara (örselenme) u¤ram›fl veya bu yönde
risk tafl›yanlar, (8) ›slahevi ve çocuk mahkemelerindekiler, (9) yoksulluk ve yoksunluk içinde olan çocuk ve ergenler.

Stratejiler:

1. Çocu¤u ve çocu¤un gereksinimlerini merkeze alan politikalar üretilmelidir.
2. Korunmaya muhtaç çocuklar›n sorumlulu¤u kamuya aittir. Temel amaç çocu¤un ›slah› de¤il, korunmas› ve rehabilitasyonu olmal›d›r.
Bu görev bilimsel bak›fl aç›s›na sahip profesyonellerin gözetim ve denetiminde olmal›d›r.
3. Konuyla ilgili yasalar oluflturulurken çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› profesyonellerinden oluflan bir ekibin süreçte etkin olarak rol
almas› sa¤lanmal›d›r.
4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) hukuksal ve yönetsel yap›s› özerklefltirilerek korunmal›d›r.
5. Kamu reformu temel yasas›nda bulunan çocuklar›n yerel yönetimlere devrine iliflkin hükümler kald›r›lmal›d›r.
6. Gereksinimleri nesnel olarak saptama ve kaynaklar› etkin biçimde yönlendirmede önemli veriler sa¤layaca¤›ndan çok merkezli
epidemiyolojik araflt›rmalar planlanmal› ve desteklenmelidir.
7. Risk etmenlerinin azalt›lmas›nda kullan›labilecek kaynaklar›n ulafl›labilirli¤inin kolaylaflt›r›lmas› ve da¤›t›m›n›n etkin bir biçimde
planlanmas› sa¤lanmal›d›r.
8. Kurum bak›m› yerine aileye sa¤lanacak maddi destekle çocu¤a kendi evinde bak›lmas› özendirilmeli ve denetlenmelidir. Kurum
bak›m›nda olan çocuklara gereksinimlerine göre profesyonel kifliler taraf›ndan bak›c› sa¤lanarak, aile modelinde bak›ma geçilmelidir.
Koruyucu aile sisteminin etkin bir biçimde çal›flmas›n› önleyen sosyokültürel özellikler belirlenmelidir.
9. Çocuk ve ergenlere yönelik olarak gönüllülü¤e dayal› sistemler, vak›flar, sivil toplum kurulufllar› (STK) desteklenmeli ve gelifltirilmelidir.
10. Aile planlamas› hizmetlerine verilen destek artt›r›lmal›d›r.
11. Anababa e¤itimi programlar› ile anababa okullar› gelifltirilmeli ve ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
12. ‹lgili kurumlar aras› iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r.
13. Çocuk ve ergenlere yönelik bak›m sigortas› sistemi oluflturulmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, SHÇEK, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, üniversiteler, STK’ler, RTÜK ve Bas›n ve Yay›n Kurumlar›.

ÇOCUK VE ERGEN RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI
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2. Hedef: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda verilen hizmetin nitelik ve nicelik olarak
artt›r›lmas› ve düzenlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda koruyucu ve gelifltirici ruh sa¤l›¤› hizmetleri, dan›flmanl›k
hizmetleri ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Avrupa’da 20 yafl alt› nüfusa düflen çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› uzman say›s› yüzbinde 5’in üzerindedir. Türkiye’de ise 16’s› üniversitelerde,
3’ü devlet hastanelerinde olmak üzere toplam 19 çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› bölümü bulunmaktad›r. Üniversite kliniklerinin 13’ü 3
büyük ildedir. Bu alanda çal›flan toplam 230 çocuk ve ergen psikiyatristi (yüzbinde 0.2), 40 psikolog, 5 SHU, 6 Pedagog, 11 hemflire
bulunmaktad›r. Avrupa’da bu alanda çal›flanlar›n da¤›l›m› referans al›nd›¤›nda Türkiye’de 3000 çocuk ve ergen psikiyatristine, 4500
çocuk ve ergenlere yönelik olarak geliflim psikolojisi ve klinik psikoloji e¤itimi alm›fl psikolo¤a, 3000 yard›mc› sa¤l›k personeline
gereksinim vard›r.

Ülkemizde yatakl› tedavi ünitesi yaln›zca iki merkezde bulunmaktad›r. Di¤er kliniklerde yatarak tedavi gerekti¤inde bazen eriflkin
psikiyatrisi ve bazen de pediatri servislerine yat›fl yap›lmaktad›r. Her iki tarafta da tedavi ve izlem süreçleri aç›s›ndan zorluklar
yaflanmaktad›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne ba¤l› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› çat›s› alt›nda yak›n zamanda
oluflturulmufl Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Psikiyatrisi fiube Müdürlü¤ünde 1 pratisyen hekim, 1 psikolog ve 1 çocuk geliflimi uzman›
çal›flmaktad›r. Bu flube halen belirlenen bir Koordinasyon Kurulu ile iliflkili olarak etkinliklerini sürdürmektedir.

Bir STK olan ve 1990 y›l›ndan beri etkin biçimde çal›flan Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i ayn› zamanda Türkiye’deki Çocuk ve
Ergen Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› uzmanlar›n›n meslek kurulufludur. Bu dernek, anababa ve ö¤retmen e¤itimi yapmak; birinci ve ikinci
basamakta çal›flan hekimlere Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› konusunda meslek içi e¤itim vermek; okullara yönelik olarak krize müdahale
programlar› uygulamak; okullar›n rehberlik merkezlerine, çocuk mahkemelerine, TRT ve di¤er medya kurulufllar›na, Sa¤l›k ve Milli
E¤itim Bakanl›klar›n›n ve SHÇEK’nin yürütmekte oldu¤u programlara dan›flmanl›k yapmak; çeflitli paneller ve konferanslar yoluyla
toplumda fliddet, çocuk örselenmesi, yanl›fl tedavi uygulamalar› gibi konularda fark›ndal›¤› artt›rmaya çal›flmak gibi koruyucu ve
önleyici ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Türk Tabipleri Birli¤i ba¤lant›s›yla Avrupa
T›p Uzmanlar› Koordinasyon Kurulunda temsil edilmektedir. Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› uzmanl›k e¤itiminin niteli¤inin
artt›r›lmas›, standardizasyonunun sa¤lanmas› ve t›p e¤itimi ve uzmanl›k e¤itimi müfredatlar›nda Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› alan›na
gereken yerin verilmesi için çal›flmalar›na devam etmektedir.

Ayr›ca Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde Ana-Çocuk Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤ü’nce (AÇSM) UNICEF destekli bir proje kapsam›nda, Çocuk
ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i’nden uzmanlar›n da kat›l›m›yla Gençlik Merkezleri aç›lm›flt›r. Bu Merkezler AÇSM’nin yan›nda ayr›
bir binada hizmet vermekte ve ergenlik dönemindeki gençlerin ruh sa¤l›¤› da dahil olmak üzere sa¤l›k sorunlar›na birinci basamakta
yan›t verebilecek biçimde kadrolaflt›r›lm›fl, üniversitelerden dan›flmanlar›n deste¤i ve meslek içi ve sürekli e¤itimler sa¤lanmas›yla
nitelikli bir hizmet verebilecek donan›ma kavuflturulmufltur.

Stratejiler:

1. Çocuk ve ergenlere yönelik her türlü hizmet ve etkinlik geliflimsel bak›fl aç›s›na sahip olmal›d›r.
2. Hizmetler planlan›rken ülkemizin de imza att›¤› Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin (BM Antlaflmas›) ilkelerine ba¤l› kal›nmal›d›r.
3. Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesindeki Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi fiube Müdürlü¤ü’nce oluflturulmufl bulunan multidisipliner koordinasyon
kurulunun düzenli olarak ve belli aral›klarla toplanmas› sa¤lanmal›d›r. Bu kurulun temel görevi bu müdürlükte çal›flan kiflilerin ifllerine
destek olmakt›r. Bu kurul gerekti¤inde halk sa¤l›¤› uzmanlar›, psikolojik dan›flma ve rehberlik uzmanlar›, çocuk mahkemeleri, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Sa¤l›k Dairesi, Adalet Bakanl›¤› Çocuk Suçlar› Dairesi ve SHÇEK’den görüfl alabilmelidir. Koordinasyon Kurulu
üyelerinin belli sürelerle, örne¤in dört y›lda bir de¤iflmesi sa¤lanabilir.
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4. Merkezdeki bu örgütlenme illere de yay›lmal›, her ilin il sa¤l›k müdürlüklerinde mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› birimi de
oluflturulmal›d›r. Büyük illerde çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ile ilgili ayr› bir kifli atanmal›d›r. Küçük illerde Ruh Sa¤l›¤› Biriminin
sorumlular›na çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› konusunda meslek içi e¤itim verilerek bu konuda da çal›flmalar desteklenmelidir.
5. Ülke genelinde hizmet veren çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› birimleri say›ca artt›r›lmal›d›r. Her t›p fakültesinde çocuk ve ergen ruh
sa¤l›¤› bölümlerinin kurulmas› ve bu bölümlerde uzmanl›k e¤itimi verilecek kadrolar›n art›r›lmas› desteklenmelidir. ‹lk aflamada bölge
hastanelerine 1 çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› uzman› kadrosu aç›lmal›d›r.
6. Bu alanda çal›flan personel say›s› artt›r›lmal› ve da¤›l›m› ülke gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmelidir.
7. Bu alanda çal›flan kurumlar aras›nda iflbirli¤i artt›r›lmal› ve kurumlar›n standardizasyonu sa¤lanmal›d›r.
8. Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flanlar›n e¤itiminin niteli¤i artt›r›lmal› ve e¤itimde standardizasyon sa¤lanmal›d›r. ‹kinci
ve üçüncü basamakta çal›flacak hekim d›fl› personelde mutlaka yüksek lisans derecesi aranmal›d›r.
9. Çocuk ruh sa¤l›¤› alan›nda ülke sorunlar› göz önünde bulundurularak saptanan alanlarda yap›lan hizmete dönük bilimsel araflt›rmalar›n
nicelik ve niteli¤i artt›r›lmal›d›r.
10. Ülkemizdeki çocuk ve ergenlerin kültüre özgü özellikleri de göz önüne al›narak normal geliflim profilleri ç›kart›lmal›, geliflimsel
de¤erlendirme ve tan›ya yönelik nesnel ölçme-de¤erlendirme araçlar› gelifltirilmelidir.
11. Ruh sa¤l›¤› alan›nda e¤itilmifl nitelikli eleman say›s›n›n mevcut koflullarda çok az olmas› nedeniyle ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci
basamakla bütünlefltirilerek planlanmas› ilk aflamada en ekonomik ve en etkili yoldur. Sa¤l›k Ocaklar›ndaki hekim, hemflire, ebe ve
sa¤l›k memurlar›na meslek içi e¤itim verilerek bu personelin baz› programlar› uygulamaya haz›r hale getirilmesi sa¤lanabilir. Bu
do¤rultuda sa¤l›k ocaklar› sistemi yan› s›ra dispanserler, iflyeri-kurum ve okul hekimleri bu hizmetlerin yürütülece¤i kapsama
al›nabilirler.
12. Birinci basamakta (sa¤l›k ocaklar›, okullar, krefller) bebek, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›n›n koruyucu kapasitesi gelifltirilerek riskli
çocuk ve ergenler saptanabilir. Böylece hem erken dönemde koruyucu ve risk azalt›c› giriflimler bafllat›labilecek hem de ikinci
basamaktaki hasta y›¤›l›m› önlenebilecektir.
13. Pediatri araflt›rma görevlileri ve çocuk geliflimi ö¤rencilerinin üniversite hastanelerinde yapacaklar› çocuk ruh sa¤l›¤› rotasyonlar›,
e¤itimlerinin zorunlu bir parças› olmal›d›r.
14. Eriflkin ruh sa¤l›¤› hastanelerinden ayr› olarak, her bölgede bir tane olmak üzere, özellikle ergenlerin geliflimsel özellikleri ve
etiketlenmeyi önlemek amac›yla, sadece ergenlerin yat›r›labilece¤i yatakl› servisler planlanmal›d›r.
15. Yatakl› servisler planlan›rken çocuk ve ergen psikiyatristi, klinik psikolog, SHU, hemflireyi, kapsayacak bir kadro düflünülmelidir.
Özellikle ergenlere yönelik olarak sosyal becerileri destekleyici etkinlikleri yürütebilecek gündüz hastaneleri aç›lmal›d›r.
16. Çocuk ve ergenlere yönelik Konsültasyon-Liyezon birimleri kurulmal› ve bu birimlerde sadece bu alanda hizmet verecek nitelikli
ve yeterli say›da personelin temini sa¤lanmal›d›r.
17. Tüm e¤itim kurumlar›nda geliflimsel temelli psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerinin yap›land›r›lmas› sa¤lanmal› ve birinci
basamak hizmetler kapsam›nda ele al›nmal›d›r.
18. Özel e¤itim kurumlar›n›n say›s› artt›r›lmal› ve tüm il merkezlerinde yeterli say›ya ulaflmalar› sa¤lanmal›d›r. Bu kurumlarda verilen
hizmet ve kadrolar nitelik ve nicelik yönünden ilgili bakanl›klar ve meslek kurulufllar›n›n uzmanlar›ndan oluflan bir komisyonca
denetlenmelidir. Özel e¤itim kurumlar› çal›flma alan› nedeniyle hem Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n hem de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n denetim
ve sorumlulu¤unda olmas› gereken kurumlard›r. Ancak, bu ikili sorumlulu¤un gereken hasasiyette denetimi aksatmamas›n› sa¤layacak
bir yap›lanmaya da gidilmelidir.
19. Çocuk mahkemelerinin say›s› ülke ihtiyaçlar›na cevap verir hale getirilmelidir.
20. Medya kurulufllar›n›n özel çocuk kanallar› oluflturmas› özendirilmeli ve medyada fliddete yer verilmesini azaltacak düzenlemeler
getirilmelidir.
21. Aile ve özellikle anne e¤itimine a¤›rl›k verilmelidir. Aile ve evlilik öncesi dan›flma sistemleri oluflturulmal› ve ulafl›labilirli¤i
kolaylaflt›r›lmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, SHÇEK, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Üniversiteler, STK’ler, RTÜK ve Bas›n ve Yay›n Kurumlar›.



3. Hedef: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm disiplinlerin eflgüdümünün sa¤lanmas›,
gelifltirilmesi ve bu yönde fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flanlar çocuk ve ergen psikiyatristi, klinik psikolog, sosyal
hizmet uzman› (SHU), eriflkin psikiyatristi, çocuk geliflimi uzman›, özel e¤itim uzman›, rehber ö¤retmen ya da psikolojik dan›flma ve
rehberlik uzmanlar› (PDR), pratisyen hekim, aile hekimi, hemflire ve di¤er yard›mc› sa¤l›k personelinden oluflmaktad›r. Ekip içinde var
olmas› gerekli meslek gruplar›n›n yan›nda okul ve okul çevresi gibi ekip d›fl› ortam ve bunlar›n çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda
çal›flanlarla iflbirli¤i içinde olmas› önemlidir. PDR uzmanlar›na okullarda olan gereksinim ülke idarecileri taraf›ndan yeterince fark
edilememektedir. Özürlü çocuklar›n rehabilitasyonuna katk› sa¤lamak amac›yla çocuklar›n sadece spora yönlendirilmesi gibi dar kapsaml›
uygulamalar bulunmaktad›r. Sosyal Hizmet Uzmanl›¤›n›n da bu alanda henüz istenilen yere ulaflabilmifl durumda bulunmad›¤› düflünülmektedir.

Stratejiler:

1. Okul ve dershanelerde psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmeti etkin hale getirilmeli ve SHU, ö¤retmenler, okul psikolo¤u ve
dan›flmanlar›n e¤itimlerinin nitelikli ve donan›ml› olmas› sa¤lanmal›d›r.
2. Çocuk ruh sa¤l›¤› alan› ile bas›n ve halkla iliflkiler alan›n›n iflbirli¤ini sa¤layacak birimler oluflturulmal›d›r. Ö¤renci velileriyle
kurulacak iliflkilerde bu birimlerin önemli rolü olacakt›r.
3. Okullarda PDR hizmetlerinin ihtiyaçlar› karfl›layacak oranda niceliksel ve niteliksel olarak yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
4. STK’lar›n çocuk ve gençlere yönelik olarak yaflam alanlar› ve bofl zamanlar›n geçirilebilece¤i u¤rafl› alanlar›n› oluflturmas›
özendirilmeli ve desteklenmelidir.
5. Medyan›n e¤itim için etkin kullan›m› sa¤lanmal›d›r. TV kanallar›nda e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas› uzmanlarca desteklenmelidir.
6. Halk E¤itim Merkezleri ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› kanallar›yla toplum liderlerinden yararlan›lmal› ve sosyal destek sistemlerinin
güçlendirilmesi sa¤lanmal›d›r.
7. Emniyet teflkilat›nda sokak çocuklar› için iflbirli¤i artt›r›larak özel birimler oluflturulmal›d›r.
8. Profesyonel kiflilerce yönlendirilen ergen destek gruplar› kurulmal›d›r.
9. Çocuk ruh sa¤l›¤› üzerine medyan›n etkisi vurgulanarak medyan›n bu konuya hassasiyet ile yaklaflmas› sa¤lanmal› ve gerekti¤inde
flikayet edilebilecek baflvuru kanallar›n›n yayg›n olarak kullan›m› teflvik edilmelidir.
10. Askerlik sürecinde gençlerin dan›flmanl›k alabilecekleri birimler oluflturulmal›d›r.
11. Okullarda ruh sa¤l›¤›n› tehdit eden etkenler saptanmal› ve bu konuda koruyucu yaklafl›mlar gelifltirilmelidir.
12. ‹letiflim fakültelerinin müfredat›na çocuk ruh sa¤l›¤› derslerinin eklenmesi sa¤lanmal›d›r.
13. Sorunlu çocuklar› erken dönemde saptamak ve sa¤l›kl› çocuklar›n geliflimlerini desteklemek amac›yla nitelikli personel ile donat›lm›fl
ücretsiz ya da ailenin gelir düzeyi ile orant›l› ücretleri olan okul öncesi e¤itim kurumlar› tüm çocuklar›n yararlanabilece¤i biçimde artt›r›lmal›d›r.
14. Çocuk ihmali ve istismar› konusunda toplumsal bilincin artt›r›lmas›na yönelik her türlü e¤itim çal›flmas› desteklenmeli ve bu
konuda hizmet veren STK’lar ile iflbirli¤i yap›lmal›d›r.
15. Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda ruh sa¤l›¤› mesleklerinin e¤itimini veren üniversite bölümlerinin ö¤rencilerinin gönüllülük
esas›nda veya yar› zamanl› olarak çal›flabilmeleri için gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.
16. Çocuklara yönelik kitap, dergi gibi yay›nlar, bilgisayar oyunlar› ve di¤er oyun malzemelerinin toplu üretim öncesinde çocuk ruh
sa¤l›¤› meslek uzmanlar› taraf›ndan çocuklar›n ruh sa¤l›¤› ve geliflimlerine uygunlu¤u yönünden denetimden geçirilmesini sa¤layacak
bir düzenlemeye gidilmelidir.
17. Bakanl›k taraf›ndan gelifltirilen politika ve programlar›n savunucusu olacak sistemler gelifltirilmelidir. Toplumda savunma sistemleri
oluflturulabilmesi için hizmeti alan kesimin kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Örne¤in Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, fiizofreni Aileleri
Derne¤i, Otistik Çocuklar Derne¤i, Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite ve Özgül Ö¤renme Güçlü¤ü Derne¤i, Koruyucu Aile-Evlat Edinme
Derne¤i, Bebek Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Psikolojik Rehabilitasyon ve E¤itim Derne¤i gibi dernekler ve di¤er STK’ler savunma sistemleri
oluflturma ve destek sa¤lama konusunda yard›m al›nabilecek kurulufllard›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, SHÇEK, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, üniversiteler, STK’ler, RTÜK ve Bas›n ve Yay›n Kurumlar›.
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SONUÇ

Nüfusumuzun yaklafl›k % 40’› 0-18 yafl aras› çocuk ve ergenlerden oluflmas› nedeniyle Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› kapsam›nda
çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›na özgü konular›n da yer almas› Türkiye için önemlidir.

Niteliksel olarak farkl› özellikleri olan belirli yafl dönemlerindeki çocuk ve ergenlerin hem di¤er yafl dönemlerindeki çocuk ve
ergenlerden hem de eriflkinlerden farkl› sa¤l›k gereksinimleri bulunmaktad›r. Bu nedenle nüfusun yar›ya yak›n›n› oluflturan bu kesime
yönelik gelifltirilecek ruh sa¤l›¤› politikas›n›n eriflkin ruh sa¤l›¤› politikalar›ndan farkl› olmas› gerekmektedir. Ulusal, ça¤dafl, somut,
uygulanabilir ve süreklili¤i olan bir politika gelifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu politikalar›n öncelikli hedef kitlesi çocuk ve ergenler,
aileler, sa¤l›k kurumlar›, e¤itim kurumlar› ve ö¤retmenlerdir. Bu do¤rultuda üç temel hedef belirlenmifltir. Bunlardan ilki, nüfusun
önemli bir bölümünü oluflturan çocuk ve ergenlerin içinde yüksek risk tafl›yan gruplar›n belirlenmesidir. Bir di¤eri, çocuk ve ergen
ruh sa¤l›¤› alan›nda verilen hizmetin nitelik ve nicelik olarak artt›r›lmas› ve düzenlenmesidir. Sonuncusu ise, çocuk ve ergen ruh
sa¤l›¤› ile ilgili tüm disiplinlerin eflgüdümünün sa¤lanmas›, gelifltirilmesi bu yönde fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›d›r ve çocuk ve ergen
ruh sa¤l›¤›na yönelik savunma sistemleri oluflturulmas›d›r.



G‹R‹fi

Özellikle ruh sa¤l›¤› sisteminin yeterince güçlü olmad›¤› ülkelerde, ruh sa¤l›¤› finansman›n›n amac›, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin, sa¤l›k
finansman›n›n önemli bir bilefleni oldu¤unun vurgulanmas›d›r. Finansman, planlar›n ve politikalar›n, kaynaklar›n verimli bir flekilde
da¤›t›lmas›yla harekete geçen bir mekanizmad›r. Uygun finansman olmadan planlar›n, yaln›zca iyi niyetli sözler olarak kalma ihtimali
yüksektir. Finansman sa¤land›¤› durumda kaynaklar, hizmetin sa¤lanmas›, nitelikli ifl gücünün geliflimi, hizmete ulafl›m ve gereken
teknoloji ile altyap›n›n oluflturulmas› için kullan›labilir.

Mevcut Durum

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin nas›l finanse edilece¤i sorusu, genel anlamda sa¤l›k hizmetlerinin nas›l finanse edilece¤i sorusunun
bir parças›d›r. Bu sorun, Türkiye’de devlet taraf›ndan zorunlu k›l›nmakla birlikte yeterli kaynaktan yoksun olan sa¤l›k sigortas› ve
sa¤l›k hizmetleri sunumunun mevcut kapsam› ile iliflkili olarak ifade edilebilir.

Türkiye’de genel sa¤l›k sigortas›n›n oluflturulmas›na 1983 y›l›nda bafllanm›fl olmakla birlikte böyle bir politikan›n almas› gereken
kesin biçim üzerindeki görüflmeler halen aktif olarak sürdürülmektedir. Ülkemizde, 1996 y›l›nda kabul edilen “Tütünden Kaynaklanan
Sa¤l›k Zararlar›n› Önlemeye Yönelik Yasa” d›fl›nda ruh sa¤l›¤›na iliflkin özel bir yasal düzenleme bulunmamaktad›r. Benzer flekilde
ulusal bütçede de ruh sa¤l›¤› için özel olarak ayr›lm›fl bir kaynak yer almamaktad›r. Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerin finansman› büyük
oranda kamu finansman› ile karfl›lanmaktad›r.

Türkiye’deki bir çok mali ifllem, kamu bütçesi ile tan›mlanmaktad›r. Konsolide bütçe genel ve katma bütçe olmak üzere iki k›s›mdan
oluflmaktad›r. Merkezi hükümet, genel bütçe s›n›fland›rmas› içerisinde yer alan bakanl›klar, yasama ve yarg› ile ilgili örgütler ile ek
bütçe kapsam›na dahil olan 10 Genel Müdürlük, Yüksek Ö¤retim Kurulu, 53 Kamu Üniversitesi ve 3 Sosyal Güvenlik Kuruluflunu
(SSK, Emekli¤i Sand›¤› ve BA⁄-KUR) kapsamaktad›r. Raporumuzun son gözden geçirmesi s›ras›nda bir yasayla birlefltirilmesi
çal›flmalar› yap›lan bu üç sosyal güvenlik kuruluflu, Türkiye’deki nüfusun önemli bir bölümünü sa¤l›k sigortas› kapsam›na almaktad›r.
Sa¤l›k hizmetleri sunumunun önemli bir bölümü Sa¤l›k Bakanl›¤› veya Sosyal Sigortalar Kurumu’nun iflletti¤i hastaneler ve sa¤l›k
kurulufllar› taraf›ndan gerçeklefltirildi¤inden, Türkiye’nin kamu bütçesi büyük oranda bunlar›n faaliyetlerini desteklemektedir.

Sa¤l›k Bakanl›¤› birinci, ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmetlerini sunmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini
sa¤l›k evleri ve sa¤l›k ocaklar› arac›l›¤› ile sa¤lamaktad›r. Sa¤l›k hizmetlerinin sosyallefltirilmesi ile ilgili kanun, 1961 y›l›nda ç›kar›lm›flt›r.
Bu kanuna göre, hükümet özellikle k›rsal bölgelere koruyucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas› konusunda yükümlü
k›l›nm›flt›r. Sa¤l›k ocaklar› köy düzeyindeki en temel sa¤l›k hizmetleri birimidir. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n kaynaklar›n›n kamu bütçesinden
sa¤lanmas›na karfl›n, bu kaynaklar Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sa¤l›k kurulufllar›n›n iflletme faaliyetlerini karfl›lamakta yetersiz kalm›fllard›r.
Bu yetersizli¤e tepki olarak ortaya ç›kan mekanizma ise flu anda yaklafl›k 1500 kuruluflta uygulanan döner sermaye uygulamalar›d›r.

Döner sermaye pratikte merkezi hükümete ba¤l› olan genellikle sa¤l›k ve e¤itim kurumlar›ndan elde edilen bütçe d›fl› gelirlerden
oluflmaktad›r. Örne¤in, üçüncü kiflilerce hasta bak›m› hizmeti için ödenen paralar devlet hastanesinin döner sermayesine girmekte
ve bu kaynak genel bütçeden karfl›lanamayan iflletme giderleri için kullan›lmaktad›r.

Türk Sa¤l›k Sistemi % 41 oran›nda vergilerden, % 31 oran›nda sigorta primlerinden ve  % 28 oran›nda cepten ödemelerle finanse
edilmektedir. Türk sa¤l›k sistemi, ulusal sa¤l›k sigortas› ve özel sa¤l›k sigortas›n›n bir bileflimi durumundad›r. Sosyal güvenlik
kurulufllar› taraf›ndan sa¤lanan zorunlu sa¤l›k hizmetleri kapsam› bak›m›ndan çok yönlüdür. Özel sektör küçük olmas›na ra¤men h›zla
büyümekte ve devlet sistemi ile rekabet etmek yerine tamamlay›c› olma niteli¤i kazanmaktad›r. Ülkenin üç sosyal güvenlik örgütü
afla¤›da belirtilen kamu kurumlar›ndan oluflmaktad›r: Kamu Görevlileri Emeklilik Fonu (Emekli Sand›¤›); özel sektörde çal›flanlar ve
iflçilere emeklilik hizmeti veren Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve esnaflar ile kendilerine ait ifl yerleri olanlar için BA⁄-KUR. Bunlar
ayn› zamanda art›k SSK hariç sa¤l›k hizmeti sa¤layan kamu kurumlar›d›r. Günümüzde bu üç ana sosyal güvenlik kurumu finansal
dengesizliklerden dolay› giderek artan s›k›nt›larla karfl› karfl›yad›r. Bu sorunu düzeltebilmek için hükümet, k›sa vadeli yasal düzenlemelerin
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yan› s›ra emeklilik ve sa¤l›k hizmetleri sistemini finansal aç›dan iyi duruma getirmek için orta ve uzun vadeli ayr›nt›l› yap›sal reformlar›
sürdürmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlar› taraf›ndan kapsanan Türkiye nüfusu incelendi¤inde, nüfusun büyük bir bölümünün (% 87) herhangi bir
tip sa¤l›k hizmetleri program›n›n kapsam› alt›nda oldu¤u, bununla birlikte önemli bir oran›n›n da (% 13) herhangi bir sa¤l›k hizmetleri
program›n›n kapsam› dahilinde olmad›¤› görülmektedir. SSK bu kurumlar aras›ndan en fazla üyeye sahip olan sigorta kurulufludur.
Buna ek olarak önerilen sa¤l›k hizmetlerinin kapsam› kurumlar aras›nda farkl›laflmaktad›r. Bu raporun haz›rland›¤› dönem içinde
Sosyal Güvenlik Reform Çal›flmas› ile ülke nüfusunun tamam›n›n sa¤l›k hizmetlerinin kapsam› alt›na al›nmas› yönünde çal›flmalar
sürdürülmektedir.

Türkiye’de halen yürütülmekte olan sa¤l›k hizmeti finansman›n›n baz› güçlü yanlar› vard›r. Bunlar› flöyle s›ralamak olanakl›d›r. Hastane
döner sermayeleri, hükümet politikalar›yla desteklenmifl ve bunun sonucunda baflta geliflmifl hastaneler olmak üzere döner sermaye
sistemleri yerleflmifl durumdad›r. Bu flekilde sa¤l›k sektöründe reel para ak›fl› sa¤lanm›fl, hastanelerin profesyonel ve ça¤dafl iflletmeler
olabilmesine ait ilk ad›m at›lm›flt›r. Verimli çal›flan hekim ve sa¤l›k personeli için, verimli çal›flmayan personel ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
finansal aç›dan ödüllendirme mekanizmas› yok denecek kadar k›s›tl›d›r. Bununla birlikte, yeni yasal düzenlemelerle, döner sermaye
katk› pay›na göre hekimlerin ald›¤› destekte baz› k›s›tl› olanaklar sa¤lanm›flt›r. Yeni geliflmekte olan bu modelin gelifltirilmesi,
verimlili¤in ödüllendirilmesi gibi bir temel çal›flma kural›n›n ifllemesini sa¤layabilir. Özel hastane iflletmecili¤i son dönemlerde
desteklenmifl ve birçok yetersizlikler olmakla birlikte bu konuda s›n›rl› bir deneyim yaflanm›flt›r. Yafll›, hasta ve engellilerin bak›m
ve desteklenmeleri ço¤u zaman geleneksel olarak aile içinde sa¤lanabilmektedir. Bu durum sa¤l›k sistemini finansal olarak da bir
ölçüde rahatlatmaktad›r.

Finansal yönden genelde sa¤l›k sisteminin özelde de ruh sa¤l›¤› sisteminin bir çok zay›f yönü de bulunmaktad›r. Sa¤l›k hizmetlerinin
finansman yönetimi, profesyonel nitelikte, alanlar›nda yeterliliklerini kan›tlam›fl kiflilerce de¤il, kalifiye olmayan kiflilerce yap›lmaktad›r.
Sonuçta, sa¤l›k sektöründe gelir ve gider dengesi tümüyle bozulmufl, büyük iç borçlanmaya gidilmifl, sistemin aç›klar›, prensipte
bu amaç için toplanmayan genel bütçenin vergi ve fonlar›ndan karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Türkiye’de kamu kesimindeki sa¤l›k
sisteminde, sa¤l›¤a ayr›lan k›s›tl› kaynaklar, politik nedenlerle ve as›l amac›ndan farkl› olarak, koruyucu t›p ve sa¤l›kta altyap›
yat›r›mlar›ndan çok tedavi edici t›p alan›na yönlendirilmektedir. Toplum sa¤l›k sorunlar›n›n çözümünde ve finansman›nda sorumluluk
alma al›flkanl›¤›na hiç sahip olmam›flt›r. Devlet sübvansiyonu bu al›flkanl›¤› bir ölçüde engellemektedir. Ayr›ca genelde halk›n gelir
düzeyi de düflüktür. Sosyal güvenlik kurumlar›na ba¤l› olan ancak prim ödemesi yapmayan genifl bir kesime de sa¤l›k için kaynak
aktarmas›na ra¤men, halk›n ne kadar›n›n gerçek anlamda ve etkili sa¤l›k güvencesine sahip oldu¤u bilinmemektedir. Ancak sektörel
aç›dan bak›ld›¤›nda bu durumun ak›lc› bir sa¤l›k iflletmecili¤i ile bir iliflkisi olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Kamu hastane ve kurulufllar›
için büyük ve denetimsiz kamu kayna¤› sübvansiyonu mevcuttur. Buna karfl›n, sa¤l›k alan›nda özel sektöre verilen teflvik ve destek
son derece yetersizdir. Bu durum, özel hastanelerin çal›flmas› ve geliflimini olumsuz etkilemektedir. Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren
özel sa¤l›k kurumlar› son derece s›n›rl›d›r. Türkiye, sa¤l›k sektöründe özellikle ruh sa¤l›¤› ile ilgili ilaçlar alan›nda büyük oranda d›fla
ba¤›ml› durumdad›r. Bu ilaçlar›n yayg›n olarak kötü kullan›m›n›n da eklendi¤i bu hal, ülke gelirinin büyük oranda yurtd›fl›na aktar›lmas›na
neden olmaktad›r. Son olarak genç nüfus bir avantaj olarak görülse bile, iflsiz ve üretim d›fl›nda olmas›, durumu flimdilik tersine
çevirmektedir. Bu durum, günümüzdeki haliyle sa¤l›k sektörünün üzerine bir yük olarak binmektedir.

Avrupa Birli¤i ile uyum süreci, sa¤l›k alan›nda e¤itim, sa¤l›k hizmeti ve finans konular›nda ak›lc› de¤iflimlere yol açabilir. Bu durum
bir f›rsat olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Buna karfl›n genelde sa¤l›k sistemi özelde de ruh sa¤l›¤› sistemi ciddi tehditler alt›ndad›r.
Sa¤l›k alan›nda kamu kaynaklar›n›n bofla harcanmas›; bütçe için büyük bir iç borçlanma; sa¤l›k sistemindeki bozukluklar›n toplumun
sa¤l›¤›n› tümüyle tehlikeye sokmas› ve en sonunda ülke ekonomisi ve düzeninin tehdit edilmesi söz konusudur.

Mevcut duruma iliflkin bu bilgiler ›fl›¤›nda ruh sa¤l›¤› alan›n›n finansman› ile ilgili hedefler ve bu hedeflere ulaflmada izlenecek
stratejiler afla¤›da ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›flt›r. Her bir hedef için ek olarak o hedefe özgü hedef gerekçesi de verilerek Türkiye’deki
mevcut durum aç›klan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.



1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› finansman›n›n da içinde yer ald›¤› sa¤l›k hizmetleri finansman›n›n
kapsam›n›n belirlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Türkiye’nin sa¤l›k için devlete ba¤l› kurumlar yoluyla harcad›¤› gerçek toplam harcama belli
de¤ildir. ‹çlerinde TBMM, MSB, Askeri Hastaneler ve Merkez Bankas› gibi kurulufllar›n da bulundu¤u bir çok devlet kurumu, kendi
personel ve yak›nlar›n›n sa¤l›k harcamalar› için, sigorta primi ödeyen vatandafllara dahi sa¤lanamayan özel ayr›cal›klar sunmaktad›r.
Kamu kaynaklar›ndan sa¤lanan bu durum göz önüne al›nd›¤›nda ortaya adil olmayan bir tablo ç›kmaktad›r.

Ruh sa¤l›¤› hizmetleri finansman›n›n en yayg›n yöntemleri vergiye dayal› fonlama, sosyal güvenlik ve cepten yap›lan ödemelerdir.
Ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u olan bireyler genelde nüfusun geri kalan›ndan daha yoksul ve hizmete iliflkin geçmiflteki olumsuz deneyimler
ile umutsuzluk nedeniyle tedavi aray›fl› bak›m›ndan daha az isteklidirler. Bunun sonucu olarak da bu hastalar›n ya da ailelerinin
cebinden ruhsal hastal›klar›n tedavisi amac›yla ç›kabilecek para akut bedensel sa¤l›k sorunlar›nda yap›lan harcamalara göre yok
denecek kadar azd›r.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden yararlanma düzeylerine göre özelde ruh sa¤l›¤› için yap›lan harcamalar›n saptanmas›na yönelik bir
envanter çal›flmas› yap›lmal›d›r.
2. Yerel yönetimlerin sa¤l›k hizmetlerini finanse edebilme gücü de¤erlendirilmelidir.
3. Genel sa¤l›k sigortas› kapsam›nda her bireye sunulan bir sa¤l›k hizmeti yararlanma bedeli ödenerek sa¤lanmal›, daha farkl› hizmet
kullanmak isteyenden kullan›c› ücreti ayr›ca al›nmal›d›r.
4. Vergi oranlar› sa¤l›k hizmetinin maliyeti ve hizmetten yararlanacak kiflinin ödeme gücüne göre güncellenmelidir.
5. Özellikle pahal› ve s›k tekrarlanan uygulamalara iliflkin ruhsal ve davran›flsal sorunlar için ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin özel sa¤l›k
sigortas› kapsam›na al›nmas› sa¤lanmal›d›r.
6. Sosyal güvence arac›l›¤› ile ruh sa¤l›¤› hizmetleri sigorta kapsam› içine al›nmal›d›r.
7. Özellikle pahal› ve s›k tekrarlanan prosedürlere iliflkin ruhsal ve davran›flsal sorunlar için katk› olmak üzere yeterli ön ödeme kayna¤›
ayr›labilirse ön ödeme pay›n›n art›r›lmas›n›n yollar›n›n bulunmas› ruh sa¤l›¤› hizmetleri için ödeme tercihlerinin yarar›na olabilir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
MSB. Kamu ve Özel Sa¤l›k Sigorta Kurumlar›.

2. Hedef: Sa¤l›¤›n finansman›nda mevcut kaynaklar›n neler oldu¤unun ve nas›l kullan›ld›¤›n›n
saptanmas›

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Sa¤l›k sektörünün bütçe ve bütçe d›fl› kaynaklardan birlikte fonlanmas›, Türkiye’de sa¤l›k
hizmetlerinde hizmeti kimin verdi¤i, bedelini kimin ve ne kadar ödedi¤i ve verilen hizmetin kalitesi gibi hususlarla tan›mlanabilecek
çok bafll›, çok aflamal› bir sistemin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversitelerin fon havuzlar›n›n “ana" bilefleni
ve “tali" bileflenleri vard›r. Ana bileflen konsolide bütçe olarak bilinen genel bütçeden al›nan payd›r. Tali bileflen ise döner sermaye
fonlar›n›n kullan›m›, belirli baz› fonlar, vak›flar, ek fonlar›n hareketlendirilebilme olana¤›ndan ortaya ç›kar. Öte yandan, bu iki bileflen
sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve finansman› ba¤lam›nda birbiriyle temelden çeliflkili yaklafl›mlar ortaya koyduklar›ndan sa¤l›k politikas›
üzerinde farkl› etkileri olabilmektedir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› finansman sisteminin anlafl›lmas› için mevcut sistemlerin ve bunlar için var olan kaynaklar›n haritaland›r›lmas›
yap›lmal›d›r.
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2. Haritalama çal›flmas› altyap› ve yönetsel destek maliyetleri, özellikle uygulama politikas›, hizmetler ve gerekli altyap› maliyetleri
hesaplanmal›d›r.
3. Haritalama ifllemi için temel kategoriler tan›mlanmal› ve listelenmelidir.
4. Fon kaynaklar› fonlaman›n tipine ve bunu sa¤layan sektör ya da örgüt tipine göre tan›mlanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
MSB. Kamu ve Özel Sa¤l›k Sigorta Kurumlar›.

3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmeti için kaynak taban›n›n belirlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Yetersiz fonlaman›n nedenlerinin anlafl›lmas› ruh sa¤l›¤› için kaynak taban› gelifltirmede önemli
bir bafllang›ç noktas›d›r. Bu duruma neden olan faktörler: Türkiye’deki olumsuz ekonomik koflullar; ruh sa¤l›¤› sorunlar› ve bunlar›n
sonuçlar›na iliflkin bilinçlenme yetersizli¤i; ruh sa¤l›¤› sorunu olanlar›n ya da ailelerinin tedavi bedelini ödemedeki isteksizlikleri ya
da güçlükleri; ve politika yap›c›lar›n, di¤er sa¤l›k hizmetlerine yap›lan yat›r›mlar kadar ruhsal hastal›klar›n önlenmesi ve tedavisi için
harcamada öncelik vermemeleridir.

Sa¤l›k sektörü için aktar›lan kaynaklar›n yüzde 41’i genel vergi ve fon gelirlerince sübvanse edilerek karfl›lanmaktad›r. Sosyal güvenlik
kurumlar›nca sa¤l›k için al›nan primlerden ba¤›ms›z olan bu vergi ve fonlar›n ise, gerçek toplanma nedeni tedavi edici sa¤l›k sektörünün
desteklenmesi de¤il, ülkenin kalk›nmas›yla ilgili yat›r›mlard›r. Aktar›lan bu paran›n büyük bir bölümünü ifl verimlili¤i düflük personel
harcamalar› ve tedavi edici t›p uygulamalar› oluflturmaktad›r.

Stratejiler:

1. Yenilikçi projelere fon ayr›lmal›d›r.
2. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri genel sa¤l›k hizmetlerinden ayr›lmamal›d›r.
3. Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin finansman›n›n özendirilmesi sa¤lanmal›d›r.

‹lgili/‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB.

4. Hedef: Toplanan fonlar›n nas›l paylafl›laca¤›n›n belirlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Fonlar›n paylafl›m› politika ve planlama öncelikleri ile ba¤lant›l› olmal›d›r. Bölgelere göre paylafl›m
kifli bafl›na fonlara dayand›r›labilirse de burada ruhsal bozukluklar›n prevalans›ndaki farkl›l›klar dikkate al›nmamaktad›r. Düflük gelir
grubundakilerin prevelans›, yüksek gelir grubundakilere göre daha yüksektir. Mevcut ruh sa¤l›¤› kaynaklar› baz› bölgelerde di¤erlerine
göre daha geliflmifltir. Ruh Sa¤l›¤› hizmetlerine eriflilebilirlik faktörü dikkate al›nd›¤›nda uzak ve k›rsal alanlarda yaflayanlar kentlerde
yaflayanlara göre dezavantajl› durumdad›r.

Stratejiler:

1. Düflük gelir grubundaki ruhsal bozukluk prevelans›, bölge ve eriflilebilirlik faktörleri ulusal düzeyden yerel düzeye paylafl›m
stratejilerinin gelifltirilmesinde planlama sürecinin bir parças› olarak dikkate al›nmal›d›r.
2. Bölgelere paylafl›mda merkezilefltirmeden uzaklaflt›rma ve yetkinin yerel yönetimlere devri sa¤lanmal›d›r.
3. Planlama süreciyle tan›mlanm›fl farkl› alt gruplardaki belirli sorunlar için gereken maliyet-etki analizleri yap›lmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
MSB.



5. Hedef: Bütçe ile yönetim ve sorumluk ba¤›n›n kurulmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Bütçe belirlenen amaçlara ulaflma plan›n›n parasal olarak ifadesidir. Planlama, bütçelendirme
sürecini yönlendirmelidir. Bununla birlikte, ço¤u zaman, planlar ve bütçelerin birbirinden ba¤›ms›z olarak gelifltirildi¤i ve amaçlar›n
bütçeye gere¤i gibi yans›t›lamad›¤› görülür. Bütçe bafll›ca dört fonksiyona hizmet eder: politika, planlama, kontrol ve sorumluluk.

Dört tip bütçe vard›r: küresel bütçeler, performansa dayal› bütçeler ve s›f›r temelli bütçeler. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri planc›lar›n›n
kullan›lacak bütçe tipini belirleme opsiyonu olmasa da her birinin bafll›ca olumlu ve olumsuz yanlar›n›n anlafl›lmas› önemlidir. Bir
bütçe hizmetlerle s›n›rl› olmamal›, plan ve politikalardaki önceliklerle ba¤lant›l› olmal›d›r. Öncelikler politika gelifltirme, planlama
ve plan› savunma gibi hususlar› içermelidir.

Stratejiler:

1. Özel bir ruh sa¤l›¤› hizmeti fonu oluflturulmal›d›r.
2. Bir bütçe hizmetlerle s›n›rl› olmamal›, plan ve politikalardaki önceliklerle ba¤lant›l› olmal›d›r. Öncelikler politika gelifltirme, planlama
ve plan› savunma gibi hususlar› da içermelidir.
3. Küçük ölçekli de olsa ruh sa¤l›¤› hizmeti fonunun kaliteyi iyilefltirici, proje üretebilecek, araflt›rmalar› ve e¤itim faaliyetlerini
destekleyecek bir yap›s› olmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB.

6. Hedef: Etkili ve verimli ruh sa¤l›¤› hizmetinin gerekti¤inde sat›n al›nmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Yat›r›mc›lar ve hizmet sunanlar aras›nda bafll›ca zorunlu üç iliflki vard›r: geri ödeme, sözleflme
ve bütünlefltirme. Yat›r›mc›n›n hizmeti veren oldu¤u ve yat›r›mc› ile hizmeti veren aras›nda bölünmüfllü¤ün bulunmad›¤› bütünleflik
modeller yayg›n olmakla birlikte Türkiye’de modellerin çeflitli kar›fl›mlar› kullan›lmakta, modeller ülke içinde bile de¤ifliklik
gösterebilmektedir. Bu modeller hizmetin gerektirdi¤i koflullar dikkate al›narak gerekti¤nde dönüflümlü olarak ve birbirini tamamlar
bir biçimde kullan›labilir.

Stratejiler:

1. Gerekti¤inde sat›n alma genel bütçe baz›nda yap›lmal›d›r (örne¤in, hizmetler tan›mlanm›fl bir grup için sat›n al›nabilir).
2. Gerekti¤inde kapitasyona ba¤l› hizmet al›m ödemeleri yap›lmal›d›r (örne¤in, toplumun belirli bir alt grubu hizmeti alma hakk›na
sahiptir)
3. Gerekti¤inde hizmet bedeli ödemesi yap›lmal›d›r (örne¤in, verilen hizmet için ödenen bedel).
4. Gerekti¤inde hekimlik d›fl› ruh sa¤l›¤› alanlar›ndan da hizmet sat›n al›nmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB.

SONUÇ

Türkiye’de halen genifl kapsaml› bir Sa¤l›k Dönüflüm Program› uygulamaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu programa göre Sa¤l›k
Bakanl›¤›, sa¤l›k hizmetlerini yönetmek ve do¤rudan vermek yerine, tüm sa¤l›k sektörünün planlay›c›s› ve denetçisi olmay›
amaçlamaktad›r. Program›n kilit bilefleni, her vatandafl için geçerli olan ve halen yürürlükte olan çeflitli sosyal güvenlik kurulufllar›n›
bir bütün haline getirecek bir ulusal sa¤l›k sigortas› plan›d›r.

Bu bölümde yer alan öneriler iki önemli çal›flmadan elde edilmifltir: Sa¤l›k Bakanl›¤›, ile Baflkent Üniversitesi taraf›ndan ortaklafla
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gerçeklefltirilen Ulusal Hastal›k Yükü - Maliyet Etkililik Araflt›rmas›; Sa¤l›k Bakanl›¤›, Harvard Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi
taraf›ndan ortaklafla gerçeklefltirilen Ulusal Sa¤l›k Hesaplar› Araflt›rmas›. Bu araflt›rmalar kan›ta-dayal› karar verme süreçleri için
önemli olup Türkiye’de optimal sa¤l›k hizmetleri ba¤lam›nda büyük bir araflt›rman›n iki bilefleni gibi birbiriyle uyumludur. Bunlardan
ilki genel sorun ve zorluklar›, ikincisi ise bunlar›n afl›lmas›na iliflkin finansal olas›l›klar› belirlemektedir.

Finansman ile ilgili ilk yap›lmas› gereken, önemli ihtiyaçlar›n neler oldu¤u üzerinde bir anlay›fla varmakt›r. Anlaflma savunma üzerinde
de bir uyum oluflturacak, bu uyum ayn› zamanda yasay›, politikan›n gelifltirilmesini ve finansman›n› da bütün halinde etkileyecektir.
Finansman ruh sa¤l›¤› politikas›, ruh sa¤l›¤›n›n savunulmas› ve sosyal beklentiler ile yak›ndan ilgilidir.

Ruh sa¤l›¤› sisteminin geliflmekte oldu¤u ülkelerde odaklanmas› gereken konu, yasama, planlama ve önemli bulunan konularda bütçe
oluflturulmas›n› da içeren bir ruh sa¤l›¤› altyap›s›n›n oluflturulmas›d›r. Finansman›n as›l amac›, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin uzun dönem
altyap›s›n›n bir parças› olacak yasalar›n, politikalar›n, kifli haklar›n›n ve ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin eklenmesidir. Bu kaynak elde edildi¤i
takdirde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin finansman› daha ayr›nt›l› bir biçimde yap›labilir.

Sonuç olarak bu bölümde, ruh sa¤l›¤› finansman›n›n da içinde yer ald›¤› sa¤l›k hizmetleri finansman›n›n kapsam›n›n belirlenmesi;
sa¤l›¤›n finansman›nda mevcut kaynaklar›n neler oldu¤unun ve nas›l kullan›ld›¤›n›n saptanmas›; ruh sa¤l›¤› hizmeti için kaynak
taban›n›n belirlenmesi; toplanan fonlar›n nas›l paylafl›laca¤›n›n belirlenmesi; bütçe ile yönetim ve sorumluk ba¤›n›n kurulmas›; etkili
ve verimli ruh sa¤l›¤› hizmetinin gerekti¤inde sat›n al›nmas› ana hedefler olarak belirlenmifltir.



G‹R‹fi

Gereksinim duyan herkes temel ruh sa¤l›¤› hizmetine ulaflma hakk›na sahiptir. Ruh sa¤l›¤› hizmeti, karfl›lanabilir, adil, ulafl›labilir,
gönüllülü¤e özen gösteren ve yeterli kalitede olmal›d›r. Ruhsal bozuklu¤u olan bir kiflinin bak›fl aç›s›yla kalite; gereksinim duyulan
tedavinin al›nmas› ve hem belirtilerin ortadan kalkmas› hem de yaflam kalitesindeki iyileflmeyi tan›mlar. Bir aile üyesinin bak›fl aç›s›yla
kalite; her türlü deste¤in sa¤lanmas› ve aile bütünlü¤ünün korunmas›na yard›mc› olmakd›r. Hizmeti sunan biri ya da program
sorumlusu aç›s›ndan kalite, etkililik ve etkinlik demektir. Bir politikac› aç›s›ndan ise kalite; toplum ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesinde
anahtar rol oynar ve harcanan paran›n de¤erinin ve sorumlulu¤unun garanti alt›na al›nmas› demektir. Bunlar›n hepsi, hem k›s›tl›
kaynaklara sahip bafllang›ç düzeyinde bulunan bir ruh sa¤l›¤› hizmeti için, hem de genifl kaynakl›, temelleri sa¤lam olarak at›lm›fl
olan bir ruh sa¤l›¤› hizmeti için olmas› beklenen ölçütlerdir.

Kalite gelifltirilmesi, kan›ta dayal› uygulamalarla uyum içinde, istenilen sonuçlara ulaflma olas›l›¤›n›n art›p artmad›¤›n›n bir ölçütüdür.
Bu tan›mlama iki unsuru içerir. Birincisi ruhsal bozuklu¤u olan kifliler ile bunlar›n aileleridir. ‹kincisi ise meslek insanlar›, hizmet
planlamac›lar› ve yöneticilerdir.

Tedavi kalitesi sadece psikiyatrik kurumlarda eskiden ortaya ç›km›fl insan haklar› ihlalleri gibi geçmiflteki ihmalleri düzeltmek için
de¤il, ayn› zamanda gelecekte etkili ve etkin bir tedaviyi sa¤lamak için de önemlidir. En az hizmetin sunuldu¤u koflullarda bile ruh
sa¤l›¤› tedavisinde kaliteyi sa¤lamak, gelecekteki hizmetlerin geliflimi için sa¤lam bir temel oluflturulmas›n› temin etmektir.

Kalite gelifltirilme aflamalar› döngüsel bir nitelik tafl›r. Politika, standartlar ve yetkilendirme ifllemleri oluflturulduktan sonra, tedavi
kalitesinin sürekli olarak gelifltirilmesi, hizmetlerin sürekli denetlenmesi ve kalite gelifltirme stratejilerinin yönetim ve gelifltirme
hizmetlerine dahil edilmesini gerektirir. Zaman zaman politika, standartlar ve yetkilendirme ifllemlerinin gözden geçirilmesi gerekebilir.
Bu durum, politika, standart ve yetkilendirmenin, kalite gelifltirme sürecinde elde edilen sonuçlara göre uyarlanmas›n› sa¤lar.

Mevcut Durum

Kalite, temel hizmetler için gerekli alt yap› ö¤elerini kurma sürecinde olan sistemlerden çok, temelleri sa¤lam ve iyi kaynaklara sahip
yap›larla ilgili bir konu olmas›na karfl›n; özellikle büyük kentlerde bulunan sa¤l›k kurumlar› ve üniversiteler, Türkiye’yi ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinde farkl› düzeylerde kaliteye sahip kurumlar›n bulundu¤u bir ülke durumuna getirmifltir. Ülkemizde genelde sa¤l›k
hizmetlerinin, özelde de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin kalitesinin istenen düzeyde olmad›¤› ve yerleflim yerlerine göre kalite farkl›l›klar›n›n
bulundu¤una yönelik yayg›n bir anlay›fl vard›r. Kalite farkl›l›klar›n›n olas› nedenleri aras›nda ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet sunan meslek
insan› ve hasta oran›ndaki dengesizlikler, hastalar›n yak›nmalar›n› daha çok somatize etmelerine ba¤l› yard›m talepleri ve ruh sa¤l›¤›
ile ilgili konulardaki damgalanma say›labilir. Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetleri kalitesinin yüksek olmad›¤› genel bir kan›d›r.

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda kalitenin gelifltirilmesi ile ilgili hedefler ve bu hedeflere ulaflmada izlenecek stratejiler afla¤›da ayr›nt›l›
bir biçimde ele al›nm›flt›r. Her bir hedef için ek olarak o hedefe özgü hedef gerekçesi de verilerek Türkiye’deki mevcut durum
aç›klan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmet sunumunda hizmetin niceli¤ine ek olarak hizmet kalitesinin
öneminin bir anlay›fl olarak yerlefltirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumunda a¤›rl›kl› olarak nicelik sorunlar› ön planda
tutulmakta ve nitelik konusu ya tümüyle göz ard› edilmekte ya da gerekti¤inden daha az önem verilmektedir. Oysa, bir hizmetten elde
edilecek ç›kt›n›n maliyet etki aç›s›ndan de¤erlendirilmesinde k›sa, orta ve uzun vadede kalite faktörü de çok önemli bir bileflendir.
Ülkemizde k›s›tl› olanaklar›n olabildi¤ince yayg›n bir flekilde da¤›t›lmas› iste¤iyle kalite konusunun ikinci planda kald›¤› düflünülebilir.
Ancak, uluslararas› standartlara da uygun bir biçimde bundan sonra yap›lacak düzenlemelerde kalite konusunun nicelik ile efl de¤er
bir kavram olarak hesaba kat›lmas› gereklidir.
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Stratejiler:

1. Sa¤l›k Bakanl›¤›, öngörülen ruh sa¤l›¤› yasas›nda, DSÖ’nün sa¤lad›¤› örnekleri de dikkate alarak asgari standartlar ve kalite
konusuna özel bir önem vermelidir.
2. Ruh sa¤l›¤› ile ilgili sektörlerden temsilcilerin kat›laca¤› bir “ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde kalite ve standartlar› oluflturma dan›flma
kurulu” kurulmal›d›r.
3. Ruh sa¤l›¤› sisteminde kalite için bunu sa¤layacak mali sistemler düzenlenmelidir.
4. Etkinli¤in gelifltirilmesi, hem kalitenin art›r›lmas› hem de maliyet kontrolü konusunda temel bir amaç olmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB,
YÖK, Üniversiteler, Türk Standartlar› Enstitüsü Kurumu, SHÇEK, MEB, TSE, STK’lar.

2. Hedef: Kalitenin bir ölçütü olarak ruh sa¤l›¤› ile ilgili uygulama standartlar›n›n belirlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Kalite için düzenlenen politikalardan bir sonraki temel aflama, bir dizi standartlar bütünü
oluflturmakt›r. Standartlar›n gelifltirilmesi için, planlamac› ve yöneticilerin bir çal›flma grubu kurmalar›, ilgili ortak kurulufllarla fikir
al›flveriflinde bulunmalar› ve bir standartlar belgesi tasla¤› haz›rlamalar› gerekmektedir. Bu belge belirli alanlar taraf›ndan belirlenen
ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin tüm ö¤elerini içermelidir. Her bir standard›n ölçütleri belirlenmelidir. Hizmetlerin de¤erlendirilmesi ruh
sa¤l›¤› tedavisindeki bütün ö¤elerin kalitesinin denetlenmesiyle desteklenmelidir. Ülkemizde ruh sa¤l›¤›nda kalite konusunda
oluflturulmufl aç›k standartlar›n oldukça eksik durumda oldu¤u bilinen bir gerçektir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› uygulamalar› ile ilgili hizmet ve kalite standartlar›n›n belirlenmesi amac›yla toplam kalite yönetimi anlay›fl›na sahip
bir çal›flma grubu oluflturulmal›d›r.
2. Taslak standartlar belgesi haz›rlanmal› ve ilgili taraflar aras›nda tart›flmaya aç›lmal›d›r.
3. Kalite belgesi de¤erlendirmeye uygun somut ölçütleri içermelidir.
4. Hizmet sunumu, meslek insan› yetifltirilmesi ve hizmet sunan kurumlar gibi konularda gereken standartlar belgesinin oluflturulmas›
sa¤lanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB,
YÖK, Üniversiteler, Türk Standartlar› Enstitüsü Kurumu, SHÇEK, MEB, STK’lar.

3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda kalitenin uygulanmas›nda kimlerin yetkili oldu¤unun belirlenmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Kalite politikas›n›n belirlenmesi ve standartlar›n belirlenmesi aflamalar›n›n ard›ndan yetkilendirme,
ruh sa¤l›¤› sistemi taraf›ndan sunulan tedavinin kalitesini de¤erlendirmek ve bu hizmete uygun yasal onay sa¤lamak için gerekli olan
üçüncü aflamad›r. Yetkilendirme, kaliteyi, ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kuruluflun resmi olarak lisans almas›n›n temel tafl› haline getirir.
Ülkemizde kalite konusuna yeterince önem verilmedi¤inden kalitenin standartlar›n›n belirlenmesinde eksiklik oldu¤u gibi s›n›rl› da
olsa var olan standartlar›n uygulanmas›nda kimlerin yetkili oldu¤u konusu da yeterince aç›k de¤ildir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› alan›nda kalite ile ilgili yetkilendirme konusunun Sa¤l›k Bakanl›¤›nca aç›k bir mevzuata ba¤lanmas› gerekmektedir.
2. Yetkilendirme konusunda eksikli¤i saptanan yasal düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi gerekir.
3. Ruh sa¤l›¤› sisteminde bulunan tüm sektörlerin kalite yönetiminin bir parças› olarak üzerlerine düflen yetki ve sorumluluklar›
sahiplenmesi ve yerine getirmesi için özendirilmeleri sa¤lanmal›d›r.



‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, DPT, Say›fltay, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB,
YÖK, Üniversiteler, Türk Standartlar› Enstitüsü Kurumu, SHÇEK, MEB, STK’lar.

4. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetleri için oluflturulan kalite standard›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Kalite art›r›lmas›, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin devaml› etkisini ve etkinli¤ini art›rmak için mücadele
edilen kesintisiz bir süreçtir. Kalite mekanizmalar› uygulanmaya bafllad›ktan sonra bu mekanizmalar her 5-8 y›lda bir olmak üzere,
yerel düzeydeki hizmet hedeflerinin gözden geçirilmesiyle ayn› zamanda olabilir. Kalite mekanizmalar›n›n gözden geçirilmesi bu
mekanizmalar› en etkili kalite gelifltirme yöntemlerine dayanarak güncellefltirmek için gereklidir. Bu sonuca ulaflmak için, hizmet
yöneticileri ya da kalite gelifltirme görevlileri kendilerini kalite sa¤lama, kalite gelifltirme ve kalite yönetimi konular›ndaki geliflmeler
hakk›nda tam donan›ml› tutmak zorundad›rlar. Hizmet sunumu ve yönetimindeki kalite gelifltirme sürecinden ö¤renilenler daha sonraki
politika, standartlar ve yetkilendirme ifllemlerindeki düzenlemelerle birlefltirilmelidir.

Bafllang›çtaki kalite gelifltirme giriflimlerinin h›z›n›n art›r›lmas› için kaliteli ruh sa¤l›¤› tedavisi konusunda, yöneticilerin ve ruh sa¤l›¤›
çal›flanlar›n›n sürekli e¤itim alt›nda tutulmalar› gerekmektedir.

Tedavi kalitesini de¤erlendirmek için ruh sa¤l›¤› hizmetleri denetlenmelidir. Bu denetleme çeflitli flekillerde olabilir. Hizmetleri
denetlemek için standartlar›n ve yetkilendirme ifllemlerinin kullan›lmas›n›n yan› s›ra, ruh sa¤l›¤› sisteminin tedavi kalitesini gelifltirmeye
devam etmesi de önemlidir. Ülkemizde kalite konusunda zaten gerekli noktada olunmad›¤›ndan flimdiye dek bunun süreklili¤inin
sa¤lanmas› da gündeme gelememifltir.

Stratejiler:

1. Mevcut bilgi sistemleri, özellikle performans ve veri göstergeleri esas al›narak rutin bilgi toplanmal›d›r.
2. Ruhsal rahats›zl›¤› olan kifliler, bak›m verenler ve savunma gruplar›yla ilgili ba¤›ms›z organizasyonlarla bu hizmetlere iliflkin
de¤erlendirmelerini almak üzere görüflmeler yap›lmal›d›r.
3. Hizmet planlama hedeflerinde kalite kontrolünü de içerecek flekilde y›ll›k hizmet kalite denetimleri düzenlenmelidir.
4. Ruh sa¤l›¤›nda kalitenin standartlar›na ulafl›lmas›nda zaman içindeki de¤iflimlerin de dikkate al›nd›¤› bir izleme ve gözden geçirme
sisteminin ifllemesi sa¤lanmal›d›r.
5. Ruh sa¤l›¤›nda kalite konusunda yetkilendirme ile ilgili olarak, de¤iflen koflullarla ve elde edilen geri bildirimlerle önceden verilmifl
olan yetki konusunda gereken gözden geçirmeleri esnek bir biçimde sa¤layacak bir düzen oluflturulmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, D‹E, ‹çiflleri Bakanl›¤›, MSB, YÖK, Üniversiteler, Türk
Standartlar› Enstitüsü Kurumu, SHÇEK, MEB, STK’lar.

SONUÇ

Kalite gelifltirilmesi, kan›ta dayal› uygulamalarla uyum içinde, istenilen sonuçlara ulaflma olas›l›¤›n›n art›p artmad›¤›n›n bir ölçütüdür.
Kalite gelifltirilme aflamalar› döngüsel bir nitelik tafl›r. Politika, standartlar ve yetkilendirme ifllemleri oluflturulduktan sonra, tedavi
kalitesinin sürekli olarak gelifltirilmesi, hizmetlerin sürekli denetlenmesi ve kalite gelifltirme stratejilerinin yönetim ve gelifltirme
hizmetlerine dahil edilmesini gerektirir. Zaman zaman politika, standartlar ve yetkilendirme ifllemlerinin gözden geçirilmesi gerekebilir.
Bu durum, politika, standart ve yetkilendirmenin, kalite gelifltirme sürecinde elde edilen sonuçlara göre uyarlanmas›n› sa¤lar.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda kalitenin gelifltirilmesi söz konusu oldu¤unda ülkemizde bafll›ca hedefler; ruh sa¤l›¤› hizmet sunumunda hizmetin
niceli¤ine ek olarak hizmet kalitesinin öneminin bir anlay›fl olarak yerlefltirilmesi; kalitenin bir ölçütü olarak ruh sa¤l›¤› ile ilgili
uygulama standartlar›n›n belirlenmesi; ruh sa¤l›¤› alan›nda kalitenin uygulanmas›nda kimlerin yetkili oldu¤unun belirlenmesi; ruh
sa¤l›¤› hizmetleri için oluflturulan kalite standard›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas› olarak s›ralanabilir.
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G‹R‹fi

Ruh sa¤l›¤› yasas›, ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u olan kiflilerin toplumla bütünleflmesi, yüksek kalitede hizmetin sunulmas›, hizmetlere
ulafl›labilirli¤in art›r›lmas›, iskan, e¤itim ve istihdam gibi di¤er önemli konulardaki insan haklar›n›n korunmas›nda yasal bir çerçeve
sa¤lar. Ruh sa¤l›¤› yasas› ayr›ca ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi ve ruhsal bozukluklar›n önlenmesi konusunda önemli bir rol oynar.

Ruh sa¤l›¤› yasas›, toplumun en korunmas›z kesimi olan ruhsal bozuklu¤u bulunan kiflilerin haklar›n› korumak için gereklidir. Bu
kifliler, sahip olduklar› insan haklar›na karfl› olas› fliddetin artmas›yla sonuçlanan damgalanma, ay›r›mc›l›k ve d›fllanmayla karfl›
karfl›yad›rlar. Ruhsal bozukluklar zaman zaman kiflilerin karar verme kapasitelerini etkilemekte, bu kifliler tedavileri konusunda her
zaman bir de¤erlendirme yapamamakta ya da tedaviyi kabul etmemektedirler. Ruhsal bozuklu¤u olan kifliler, bazen de biliflsel
süreçlerinde bulunan sorunlar›ndan dolay› kendileri ve di¤erleri için tehlike oluflturabilmektedirler.

Ruh sa¤l›¤› yasas›n›n olmas›, ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u olan kiflilerin haklar›n›n korunmas›n›n kesinlikle garanti alt›na al›nd›¤› anlam›na
da gelmemektedir. Tam tersine baz› ülkelerde ruh sa¤l›¤› yasas› insan haklar›n›n ihlaline yönelik hükümler de içerebilmektedir.

Ruh sa¤l›¤› yasas›, Türkiye’ye ait ulusal ruh sa¤l›¤› politikas›n›n tamamlanmas› ve güçlendirilmesi ve ulusal ruh sa¤l›¤› politikas›n›n
hedeflerine ulafl›lmas› için yasal bir çerçeve sa¤lanmas› konusunda esas teflkil etmektedir. Ruh sa¤l›¤› yasas› insan haklar›n› koruyabilir,
ruh sa¤l›¤› hizmetlerini gelifltirebilir ve ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin toplumla bütünleflmesini sa¤layabilir. Bu hedefler ulusal ruh
sa¤l›¤› politikas›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r.

Ruhsal hastal›¤› bulunan kiflilerin korunmas› ve ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesi ilkeleri, yetersizli¤i bulunan kifliler için f›rsatlar›n
eflitlenmesine yönelik standart kurallar, Karakas Deklarasyonu, Madrid Deklarasyonu gibi uluslararas› insan haklar› standartlar› ve
Dünya Sa¤l›k Örgütünün Ruh Sa¤l›¤› Hizmeti Yasas› - On Temel ‹lke gibi di¤er standartlar, ruh sa¤l›¤› yasas›n›n içeri¤i konusunda
en uygun bilginin elde edilmesini sa¤layabilir. Bu insan haklar› standartlar› ülkeleri yasal yönden ba¤lamamakta ancak ruh sa¤l›¤›
alan›nda yeterli düzeyde uygulamalar konusundaki uluslararas› anlaflmalar› yans›tmaktad›r.

Birleflmifl Milletler (BM) Genel Kurulunun, 1991 y›l›nda ald›¤› bir kararla, ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u bulunan kiflilerin insan haklar›n›n
korunmas›nda bir dizi ilkeyi içeren 46/119 karar› oy birli¤i ile yürürlü¤e konmufltur. Ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u olan kiflilerin korunmas›
ve ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesi ilkelerinin ikisi birlikte uluslararas› toplum taraf›ndan toplumda ve tedavi uygulamalar›nda
ihlal edilemez olarak kabul edilen temel haklar› ortaya koymaktad›r. Bu ilkeler afla¤›daki alanlar› kapsamaktad›r:

• Ruh hastal›klar›n›n belirlenmesi
• Gizlili¤in korunmas›
• ‹stek d›fl› tedavi ve tedaviye izin vermek de dahil olmak üzere hizmetlere ve tedaviye ait standartlar
• Ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u olan kiflilerin ruh sa¤l›¤› kurumlar›ndaki haklar›
• Az›nl›k gruplar›ndan olan kiflilerin korunmas›
• Ruh sa¤l›¤› kurumlar› için kaynak sa¤lanmas›
• Toplumun ve kültürün rolü
• Ruhsal bozuklu¤u olan suçlular›n haklar›n›n korunmas› için sa¤lanan araflt›rma mekanizmas›n›n oluflturulmas›
• Ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin haklar›n›n korunmas› konusundaki adli ifllemlere iliflkin güvenlik görevlilerinin durumu

Birleflmifl Milletler (BM) ilkelerinin anlafl›lmas›n›n ve uygulanmas›n›n kolaylaflt›r›lmas› için, Dünya Sa¤l›k Örgütü 1996 y›l›nda “Ruhsal
Bozuklu¤u Olan Kiflilerin ‹nsan Haklar›n›n Korunmas›” için bir klavuz yay›nlam›flt›r. Klavuz ayr›ca yerel ve bölgesel düzeyde insan
haklar›na ait koflullar›n h›zl› bir flekilde de¤erlendirilmesini kolaylaflt›rmak üzere de¤erli bir kontrol listesini de içermektedir. BM
‹lkelerinin uygulanmas›nda bundan baflka bir belge de Ruh Sa¤l›¤› Hizmetleri Yasas›: On Temel ‹lkedir. Bu on ilke afla¤›daki gibi
s›ralanm›flt›r;

RUH SA⁄LI⁄I ALANINDA YASAL DÜZENLEMELER
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1. Ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi ve ruhsal bozukluklar›n önlenmesi
2. Temel ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulafl›lmas›
3. Uluslararas› düzeyde kabul edilen ilkeler uyar›nca ruh sa¤l›¤›n›n de¤erlendirilmesi
4. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin en alt düzeyde k›s›tlay›c› biçimde sunulmas›
5. Kiflilerin kendilerine ait kararlar›n›n kendileri taraf›ndan verilmesi
6. Kendilerine ait belirlemeleri yaparken kiflilerin yard›m alma hakk›
7. Araflt›rma uygulamalar›n›n bulunmas›
8. Otomatik olarak iflleyen düzenli araflt›rma mekanizmas›
9. Karar verme konusunda nitelikli yetkililer
10. Kanunlara gösterilen sayg›

Ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›na yönelik uluslararas› dernekler, profesyonelce davran›fl ve uygulama standartlar› konusunda kendilerine ait
klavuzlar haz›rlayarak ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin insan haklar›n› garanti alt›na almak için çaba sarf etmektedirler. Böyle profesyoneller
için gelifltirilen k›lavuzlara bir örnek Dünya Psikiyatri Derne¤i’nin 1996 y›l›nda yürürlü¤e koydu¤u Madrid Deklarasyonudur. Di¤er
standartlar›n aras›nda Deklarasyon, ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin iflbirli¤ine dayal› tedavi ve istek d›fl› tedavilerin yaln›zca özel
koflullarda uygulanmas›n› sa¤lamak üzerinde durmaktad›r.

Mevcut Durum

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda sa¤l›k alan›nda eksikli¤i duyulan mevzuat 1930’da ç›kar›lan 1593 Say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu ile
doldurulmufltur. Bu kanun halen yürürlükte bulunmaktad›r. Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›n›n tarihsel geliflimi, halk sa¤l›¤›nda yap›lan
reform çal›flmalar›na paralel olmufltur. Bunlardan en önemlisi, Umumi H›fz›s›hha Kanununda temel sa¤l›k hizmetleri aras›nda ruh
sa¤l›¤› konusunda da düzenlemelere yer verilmifl olmas›d›r. Ülkenin salg›n hastal›klar dahil çok önemli sorunlar›na iliflkin düzenlemelerin
yap›ld›¤› bu yasada, okullarda ve iflyerlerindeki sa¤l›k konusunda oldu¤u kadar, “Mecnunlarla sair ruhi hastal›klara mahsus tedavihaneler
veya malül veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanlar› kabul edecek yurt veya müesseseler tesis ve idare”sini de devletin sa¤l›k
görevleri aras›nda saym›flt›r. Yasan›n Çocuk H›fz›s›hhas› bafll›kl› 6. Bap’›n›n Çocukluk ve Gençlik Korumas› bafll›kl› birinci fasl›nda,
çocuk ve gençlerin okullarda belli aral›klarla yap›lacak muayeneleri s›ras›nda ruhsal muayeneye de tabi tutulmalar›, aile ve toplum
istismar›ndan, alkol ve uyuflturucu maddelerden, zararl› yerlerden korunmalar› konusunda düzenlemelere de yer verilmifltir (Madde
164 - 167).

Anayasa’n›n 50. Maddesinde "Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar, çal›flma flartlar› bak›m›ndan özel olarak
korunurlar," 56. Maddesinde "herkesin hayat›n› beden ve ruh sa¤l›¤› içerisinde sürdürmesini sa¤lamak devletin görevidir", 61.
Maddesinde "Devlet, sakatlar›n korunmas›n› ve toplum hayat›na intibaklar›n› sa¤lay›c› tedbirleri al›r" ifadeleri yer almaktad›r. Dolay›s›yla
a¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin bak›m, tedavi, korunma ve topluma kazand›r›lmas› devletin görevi olarak belirlenmifltir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (2828-24.5.1983) kapsam›nda 3. Maddenin "c" bendinde (De¤iflik: 30.5.1997-
 KHK-572/5md) "Özürlü, do¤ufltan veya sonradan herhangi bir hastal›k veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve
sosyal yeteneklerini çeflitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaflam›n gereklerine uyamama durumunda olup; korunma,
bak›m, rehabilitasyon, dan›flmanl›k ve destek hizmetlerine ihtiyac› olan kifli" fleklinde tan›mlanm›flt›r. Özürlü kiflilere yönelik hizmetler
ise; 5. Maddede "Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezleri: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaflam›n gereklerine
uymama durumunda olan kiflilerin fonksiyon kay›plar›n› gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmas›n› sa¤layan
beceriler kazand›rmak veya bu becerileri kazanamayanlara devaml› bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kurulufllar›" fleklinde kurum
bak›m› olarak tan›mlanm›flt›r. Öncelikle çocu¤un aile içinde yetifltirilmesi ve desteklenmesi için aileyi, e¤itim, dan›flmanl›k ve sosyal
yard›mlarla güçlendirmek, korunmaya, bak›ma ve yard›ma muhtaç çocuk, özürlü ve yafll›lar›n tesbiti, bunlar›n korunmas›, bak›m›,
yetifltirilmesi ve rehabilitasyonlar›n› sa¤lamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek; toplumun de¤iflen ihtiyaçlar›na göre özürlüler ve
di¤er sosyal hizmet alanlar›nda kanunlarla verilen di¤er görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördü¤ü sosyal hizmet kurulufllar›n›
genel esaslar çerçevesinde kurmak ve iflletmektir.
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Toplum içinde bak›m ve rehabilitasyona yönelik olarak "Genel Esaslar" bölümü 4. Maddede; “Muhtaç, özürlü ve yafll›lar›n yaflamlar›n›
sa¤l›k, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç özürlülerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale
gelebilecek flekilde bak›m ve rehabilitasyonlar›n›n yap›lmas›, bunlardan tedavisi mümkün olmayanlar›n sürekli bak›m alt›na al›nmas›
amac›yla gerekli her türlü tertip ve tedbir al›n›r" fleklinde bir düzenleme getirilmifltir. Yukar›da belirtilen tan›m esas al›narak özürlülere
verilen hizmetleri koordine etmek ve yasal düzenlemeleri yapmak üzere "Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Kurulmas›na ve Özürlülerin
Durumlar› ‹le ‹lgili Çeflitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yetki Kanunu" 4216-3.12.1996
tarih ve say› ile ç›kar›lm›flt›r. Bu kanun çerçevesinde 1. Maddede amaç flu flekilde ifade edilmifltir, "Bu Kanunun amac›, Baflbakanl›¤a
ba¤l› Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n kurulmas› ile özürlülerin ve ailelerinin korunmas›, bunlar›n e¤itim, istihdam, tedavi ve rehabilitasyon
gibi konulardaki hak ve sorunlar›na iliflkin yürürlükteki kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde de¤ifliklikler veya yeni düzenlemeler
yap›lmas› amac›yla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler ç›karma yetkisi vermektir." 571-25.3.1997 tarihinde ç›kar›lan
"Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname" ile de baflkanl›¤›n görevleri 3. Maddenin
"a" bendinde "Özürlülü¤ün önlenmesi, e¤itim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve di¤er konularda ilgili kurum ve kurulufllar
aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak" fleklinde tan›mlanm›flt›r. Madde 8’de "Gönüllü kurulufllar ve yerel yönetimlerle iflbirli¤i
yapmak, ortak projeler haz›rlamak ve sunulan projeleri desteklemek" fleklinde görevler tan›mlanm›flt›r. T›bbi hizmetler, e¤itim hizmetleri,
mesleki rehabilitasyon ve istihdam›, sosyal hayata uyum dairesi baflkanl›klar› ve görevleri de ayr›ca belirlenmifltir. Kurumun halen
yürüttü¤ü görevler genel anlamda "yasal düzenlemelere" iliflkin komisyonlar oluflturma ve ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapmakt›r.
Özürlülerin sosyal güvencelerine yönelik düzenlemeler ise; T.C. Emekli Sand›¤› (5434-8.6.1949 -madde 72), Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, (madde 45), Sosyal Sigortalar Kanunu (506;17.7.1964)’nda sigortal›n›n
kendisi ya da bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar›na ve iyileflmesi olanaks›z, ifl yapamayacak
durumda malul olduklar›, geçimini sa¤layacak baflka bir geliri olmamak kayd›yla ayl›k ba¤lanmaktad›r.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kiflilere yönelik ise; "65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k
Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun" (2022-1.7.1976)’ la özür derecesi belirlenmek üzere a¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kifliler de kapsam
içinde yer almaktad›r. Bu çerçeve Madde 1 ’de "65 yafl›n› doldurmad›¤› halde baflkas›n›n yard›m› olmaks›z›n hayat›n› devam ettiremeyecek
flekilde malul olduklar›n› tam teflekküllü hastanelerden alacaklar› sa¤l›k kurulu raporu ile kan›tlayanlarla durumlar›na uygun bir ifle
yerlefltirilemeyen sakatlara bu kanun hükümlerine göre ayn› ölçüde ayl›k ba¤lan›r" fleklinde aç›klanm›flt›r. Bu kifliler sa¤l›k hizmetlerinden
de ücretsiz olarak yararlanmaktad›rlar.

Ayr›ca, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamayan kifliler için Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek
Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda Kanun (3816-18.6.1992) ç›kar›lm›fl ve 1. Maddede kanunun amac›, "hiçbir sosyal güvenlik
kurumunun güvencesi alt›nda olmayan ve sa¤l›k hizmetleri giderlerini karfl›layacak durumda bulunmayan Türk vatandafllar›n›n bu
giderlerinin, Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›na geçilinceye kadar Devlet taraf›ndan karfl›lanmas› ve bu hususta uyulacak usul ve
esaslar›n belirlenmesidir" fleklinde tan›mlanm›flt›r. A¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin toplum içinde yeterli bak›m ve tedavi sistemleri
olmad›¤› için s›k s›k hastaneye yatt›klar› düflünülecek olursa bu kanun oldukça önemlidir. Ancak ço¤unlukla sürekli ilaç kullanmak
durumunda olan hastalar›n ayaktan tedavisini karfl›lamayan bu kanun sonras›nda reçete giderleri bir protokol çerçevesinde Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu’ndan karfl›lanmaktad›r. Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Kanunu (3294-
29.5.1986) kapsam›nda 2. Maddede "Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurulufllar›na
tabi olmayan ve bu kurulufllardan ayl›k ve gelir almayan (2022 hariç) vatandafllar ile geçici olarak küçük bir yard›m veya e¤itim ve
ö¤retim imkan› sa¤lanmas› halinde topluma faydal› hale getirilecek üretken duruma getirilebilecek kifliler bu kanun kapsam›ndad›r"
fleklinde aç›klama ile kanunun kapsam› ifade edilmifltir. A¤›r ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin reçete giderlerinin karfl›land›¤› ve ayni
yard›mlar›n verildi¤i bir fon olarak bilinmektedir. Bunun yan›s›ra Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan da ayni ve nakdi yard›mlar
yap›lmakla birlikte henüz istenilen amaca ulafl›lamam›flt›r.

Özürlülerin toplum hayat›na, özellikle sosyal ve kültürel amaçl› etkinliklere kat›labilmeleri ve çal›flmalar›na olanak tan›mak amac›yla
yerel yönetim çerçevesinde de baz› yasal düzenlemeler bulunmaktad›r. Belediye Kanunu’nda (1580-3.4.1930) yap›lan düzenlemeler
incelendi¤inde; Madde 18’de "B›rak›lm›fl ve bulunmufl çocuklar›, delileri, dalanm›fl ve kudurmufllar›, sokakta bay›lanlar›, kazaya ve
afete u¤rayanlar› koruyup gözetmek," Madde 81’de ise, "Özürlüler için ulafl›m ile sosyal ve kültürel amaçl› hizmetlerden ücret almamak



veya indirimli tarife uygulamak, belediyelere ait ve belediyeler taraf›ndan iflletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iflyerlerinin
özürlüler taraf›ndan iflletilmesi konusunda kolayl›k sa¤lamak" ifadeleri yer almaktad›r.

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu’nda (1593-24.4.1930); 13. Madde’de "Mecnunlarla sair ruhi hastal›klara mahsus tedavihaneler veya malul
veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanlar› kabul edecek yurt ve müesseseler tesis ve idare" maddesiyle a¤›r ruhsal bozuklu¤u
olan kiflilerin kurum bak›m›n› öngörmekte ve bu yöndeki düzenlemeleri içermektedir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin (181-13.12.1983); 1. Maddesinde "herkesin
hayat›n›n beden ve ruh sa¤l›¤› içinde devam›n› sa¤lamak, ülkenin sa¤l›k flartlar›n› düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sa¤l›¤›na zarar
veren amillerle mücadele etmek ve halka sa¤l›k hizmetlerini ulaflt›rmak, sa¤l›k kurulufllar›n› tek elden planlay›p hizmet vermelerini
temin etmek için Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n kurulmas›na, teflkilat ve görevlerine iliflkin esaslar› düzenlemektir" ifadesi yer almaktad›r.
Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu’nda (3359-7.5.1987); 3. Maddede, Herkesin sa¤l›k durumunu takip edebilmek için gerekli kay›t ve
bildirim sisteminin kurulmas› ve özürlülü¤ün önlenmesi için gerekli çal›flmalar›n yap›lmas› fleklinde görevler yer almaktad›r.

Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk›nda Kanun (224-5.1.1961) Sa¤l›k hizmetlerini: "‹nsan sa¤l›¤›na zarar veren çeflitli
faktörlerin yok edilmesi ve bu faktörlerin tesirinden korunmas›, hastal›¤›n tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri
azalm›fl olanlar›n ifle al›flt›r›lmas› için yap›lan t›bbi faaliyetler" fleklinde tan›mlam›flt›r.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n kurulmas› ile ilgili 184 say›l› KHK’nin 29. maddesinin (b) bendi ile "sakatlar›n sosyal, t›bbi
ve mesleki rehabilitasyonu, e¤itimi ve ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kaynaklar›ndan yeterli ölçüde faydalanmalar›n› ve istihdam
imkanlar›na kavuflmalar›n› sa¤lamak" ve (c) bendi ile de "sakatlara hizmet götüren bütün resmi ve özel milli ve milletleraras› kurum
ve kurulufllar aras›nda koordinasyon sa¤lamak ve iflbirli¤i yapmak" görevleri bu kuruma verilmifltir.

931 Say›l› ifl Kanunu’nda belirli koflullar›n gerçekleflmesi durumunda iflverenlere özürlü iflçi çal›flt›rma zorunlulu¤u getirilmifltir. Ayn›
düzenleme 1475 Say›l› ‹fl Kanunu’nda da yer alm›flt›r. 16.3.1987 y›l›nda ç›kar›lan, 18.8.1989 ve 26.11.1996 y›l›nda de¤ifliklikler
yap›lan "Sakatlar›n ‹stihdam› Hakk›nda Tüzük"; Tan›mlar bölümü Madde 2’de "bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle çal›flma
gücünün en az % 40’ndan yoksun oldu¤u sa¤l›k kurulu raporu ile belgelenenler, bu Tüzük hükümleri bak›m›ndan sakat say›l›rlar"
denilmekte, ancak özürleri nedeniyle sa¤l›k kurulu raporunda çal›flamayacaklar› bildirilmifl olanlar bu Tüzük hükümlerinden
yararlanamazlar ifadeleri yer almaktad›r. Tüzükte, elli ya da daha çok sürekli iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde iflverenler iflçi say›s›n›n %
2’si oran›nda özürlüyü mesleklerine, bedensel, zihinsel ve ruhsal durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rmak zorunlulu¤u getirilmifltir.
572 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile 1475 say›l› ifl Kanunu’nun 25. Maddesinde 1.1.2000 y›l›nda yürürlü¤e girmek üzere
yap›lan de¤ifliklikle %2’lik oran %3’e ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, sakat›n çal›flt›r›labilece¤i ifller ek bir liste halinde düzenlenmifl, özürün
içeri¤ine uygun bir liste olmad›¤›nda buna yönelik olarak, sa¤l›k kurulu raporunda doktor taraf›ndan ne tür ifllerde çal›flt›r›labilece¤inin
belirtilmesi ifadesi yer alm›flt›r. Dolay›s›yla sakatlar›n mesle¤e kazand›r›lmalar›, mesleki rehabilitasyon, istihdam dan›flmanl›¤› hizmetleri
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun sorumlulu¤unda olacak flekilde düzenlenmifltir.

Polis Vazife ve Selahiyet Tüzü¤ü, Madde 24. ...sevklerine lüzum görülen delilerin baflkalar›na sald›rmalar› ihtimali mevcut ise bu
takdirde sevk iflinden mes’ul olmamak ve yaln›zca sald›rmaya mani olmak üzere sevk ifli polis refakatinde yap›l›r demekte, Jandarma
Teflkilat› Görev ve Yetkileri Yönetmeli¤i de, Madde 52;. …sevkleri gerekli görülen delilerin baflkalar›na sald›rma ihtimali varsa,
sevkten sorumlu olmamak ve yaln›zca sald›r›ya engel olmak görevi; polis teflkilat› olmayan yerlerde Jandarma ‹ç Güvenlik Makamlar›nca
yerine getirilir demektedir.

Görüldü¤ü gibi Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›n›, özürlüleri ve sosyal güvenlik konular›n› ilgilendiren yasalar aras›nda varolanlar içinde
ruh sa¤l›¤› alan›n› kapsay›c› bir biçimde ele alan bir “Ruh Sa¤l›¤› Yasas›” bulunmamakta, bunun yerine çeflitli yasal düzenlemeler
içerisine da¤›lm›fl, dolay›s›yla da uygulanmas› ve takibi güç bir yasal yap›ya dayan›lmaktad›r.

Sa¤l›k hizmetleriyle ilgili olarak Türkiye’de ç›kar›lm›fl en son kapsaml› yasa 7.5.1987 tarihinde kabul edilen 3359 Say›l› SA⁄LIK
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H‹ZMETLER‹ TEMEL KANUNU’dur. Bu yasa ile sa¤l›k alan›nda devlete ve vatandafllara düflen hak, sorumluluk ve yetkiler oldukça
aç›k bir biçimde hükme ba¤lanm›flt›r.

Sa¤l›k sisteminin yasalar ve insan haklar› yönünden güçlü oldu¤u yön sa¤l›k hizmetlerinde, hiçbir geliflmifl bat› ülkesinde olmad›¤›
kadar, merkezi bürokratik ve politik bir örgütlenme, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n elinde bulunmaktad›r. Buna karfl›n, son y›llarda bu yetki ve
sorumluluklar›n sivil toplum kurulufllar›na devredilmesi gerekti¤ine dair düflünceler ve uygulamalar ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu
durum, ça¤dafl sistemlerle uyumlu hale getirilmesi gereken Türkiye için umut verici bir bafllang›çt›r.

Buna karfl›n ruh sa¤l›¤› sisteminin zay›f yönleri de bulunmaktad›r. ‹lk olarak bütünleyici bir ruh sa¤l›¤› yasas›n›n bulunmamas› bir
s›n›rl›l›kt›r. Ruh sa¤l›¤› ile ilgili hükümler di¤er farkl› yasalara da¤›lm›fl durumdad›r. Sivil toplum kurulufllar› ve genel olarak toplum,
organize olmalar› gereken alanlarda yetki ve sorumluluk alacak entelektüel ve kültürel birikimden yoksundur. Bu durum, her türden
problemde devleti arac› gösterme e¤ilimini desteklemektedir. Geliflmifl bat› ülkelerinde, t›pta e¤itim, planlama, denetim büyük oranda
Sa¤l›k Bakanl›klar›nca de¤il sivil meslek kurulufllar›nca yürütülmektedir. Ayr›ca, bu durum Avrupa Birli¤i uyum sürecinde bir zorunluluk
olarak Türkiye’nin önünde durmaktad›r. Buna karfl›n, Türkiye’deki ifllerlik bunun tam tersidir. Türkiye’de sa¤l›k alan›nda, merkezi ve
yetkilerini devretmeye yatk›n olmayan güçlü bir bürokratik sistem vard›r. Di¤er bir yandan, birçok sivil meslek kuruluflu da, bu yetki
ve sorumluluklar› üstlenmeye fikir düzeyinde haz›r de¤illerdir. Bir baflka s›n›rl›l›k da adli t›p hizmetlerinin ve bu konudaki yasal
düzenlemelerin ve insan haklar› ve hasta haklar›na ait düzenlemelerin gerçekleflmemifl olmas›d›r.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda yasal düzenlemeler ve insan haklar› ile ilgili hedefler ve bu hedeflere ulaflmada izlenecek stratejiler afla¤›da
ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›flt›r. Her bir hedef için ek olarak o hedefe özgü hedef gerekçesi de verilerek Türkiye’deki mevcut durum
aç›klan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

1. Hedef: ‹nsanl›k d›fl›, küçük düflürücü, standart d›fl› tedavi ve bak›mlar› sonland›rmak,
Birleflmifl Milletler konvansiyonlar› ve uluslararas› hukuk standartlar› ile uyum sa¤layacak
insan haklar› ve ruh sa¤l›¤› yasas›n›n oluflturulmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Türkiye’de ruh sa¤l›¤› ve insan haklar› ve hasta haklar›n› ilgilendiren yasalar aras›nda varolanlar
içinde ruh sa¤l›¤› alan›n› kapsaml› bir biçimde ele alan bir “Ruh Sa¤l›¤› Yasas›” bulunmamakta, bunun yerine çeflitli yasal düzenlemeler
içerisine da¤›lm›fl hükümler bulunmakta, dolay›s›yla da uygulanmas› ve takibi güç olmaktad›r.

Stratejiler:

1. Yasa çal›flmas› öncesinde ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm taraflar›n üzerinde görüfl önerisinde bulunabilece¤i bir arama konferans›
     yap›lmal›d›r.
2. Yasa haz›rl›¤› Avrupa sosyal flart› ile uyumlu olmal›d›r.
3. Yasa uluslar aras› ilke ve standartlar ile uyumlu olmal›d›r.
4. ‹nsan haklar› ve sosyal adalet ilkelerine ba¤l› kal›nmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: TBMM, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Barolar
Birli¤i, Meslek Dernekleri, Sivil Toplum Kurulufllar›.

2. Hedef: Psikiyatrik Hasta Haklar›n› Koruma Yasas›n›n yasalaflmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Geliflmifl ülkelerdeki örneklerine benzer olarak psikiyatrik hastalar›n kendine özgü haklar›n›n
düzenlendi¤i ba¤›ms›z bir yasaya ihtiyaç vard›r. Bu yasa ile psikiyatrik hastalar›n haklar› aç›k bir biçimde ortaya konulmal› ve bunlar
ruh sa¤l›¤› sisteminin tüm uygulamalar›nda dikkate al›nmal›d›r.



Stratejiler:

1. Hasta haklar› konusunda di¤er ülkelerde yap›lan yasalar gözden geçirilmelidir.
2. Hasta haklar› ile ilgili özellikle sivil Toplum Kurulufllar› ve Meslek Odalar› ve Meslek derneklerinin yapt›klar› çal›flmalar desteklenmelidir.
3. Söz konusu Psikiyatrik Hasta Haklar›n› Koruma Yasas› Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n öncülü¤ünde ilgili tüm sektörlerin koordinasyonu ile
haz›rlanmal› ve yasalaflt›r›lmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: TBMM, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Barolar Birli¤i, Meslek Dernekleri, Sivil Toplum Kurulufllar›.

3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› ile ilgili mevzuat›n güncellefltirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Yukar›da bu bölümün giriflinde ayr›nt›l› olarak aktar›lan ülkemizdeki yasal durumun karmafl›kl›¤›
bilinen bir gerçektir. Bu karmafl›kl›k hem yetki karmaflas›na neden olabilmekte hem de uygulamalar›n etkilili¤ini azaltmaktad›r. Bu
nedenle bütünleyici bir ruh sa¤l›¤› yasas› ile Psikiyatrik Hasta Haklar› Yasas› ana çerçevesi içinde baflta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere
ilgili tüm bakanl›klar›n konu ile ilgili ve günümüz flartlar›n› karfl›lamayan tüm mevzuat›n bir gözden geçirilmeye ihtiyac› vard›r. Ayr›ca,
kendi iste¤i d›fl›nda psikiyatrik hastalar›n güvenlik güçleri refakat›nda sevk edilmesi konusunda halihaz›rda yürürlükte bulunan baflta
Polis Vazife ve Selahiyet Tüzü¤ü olmak üzere ilgili yasalarda ruh hastalar›n›n acil sevki ile ilgili ciddi yetki sorunu yaflanmaktad›r.
Ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u bulunanlar ile madde ba¤›ml›lar›na ilflkin 5237 Say›l› TCK, 5271 Say›l› CMUK, 5402 Say›l› Denetimli Serbestlik
kanunu ve 5395 Say›l› Çocuk koruma kanunda yer alan hükümlerin ilgili kurumlar taraf›ndan nas›l yerine getirilece¤i hususunda
önemli belirsizlikler bulunmaktad›r.

Stratejiler:

1. Yukar›da an›lan iki temel yasan›n ç›kar›lmas›ndan sonra baflta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere tüm bakanl›k mevzuatlar›n›n taranarak
gerekli iyilefltirmelerin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
2. Ruh hastalar›n›n acil sevki ile ilgili yetki sorunlar›n›n afl›lmas›na yönelik yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
3. 5237 Say›l› TCK, 5271 Say›l› CMUK, 5402 Say›l› Denetimli Serbestlik kanunu ve 5395 Say›l› Çocuk koruma kanunda yer alan
hükümlerin ilgili kurumlar taraf›ndan nas›l yerine getirilece¤i hususunda bulunan belirsizlikler giderilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,
Barolar Birli¤i, Meslek Dernekleri, Sivil Toplum Kurulufllar›.

4. Hedef: Çocuk Haklar› Sözleflmesi hükümlerinin tam olarak uygulamaya geçmesi için yasal
düzenlemelerin yap›lmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülke nüfusunun yaklafl›k % 40’› 18 yafl alt›ndad›r. Bu yafl grubunda bulunan çocuk ve ergenlerin
ruh sa¤l›¤› gereksinimleri yetiflkinlerden ayr› özellikler göstermektedir. Bu nedenle bu yafl grubu çocuklar›n›n haklar› ayr› bir yasal
düzenleme ile korunmal›d›r. Geliflmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de çocuklar›n ailede ve kurumlarda istismar›, çocuk iflçili¤i,
çocuklara yönelik sa¤l›k hizmetlerinin s›n›rl›l›¤› bas›n yoluyla da toplumun gündeminde olan sorun alanlar›d›r.

Stratejiler:

1. Çocuk Haklar› Sözleflmesi’ne ve di¤er uluslararas› sözleflmeler ile bu sözleflmelerde Türkiye’nin çekince koydu¤u ve destekledi¤i
maddelerin yeniden de¤erlendirilmesi ve durumun ilgili tüm sektörlerle birlikte ele al›narak an›lan yasal düzenlemenin yap›lmas›
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n öncülü¤ünde sa¤lanmal›d›r.
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‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: TBMM, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
Jandarma Genel Komutanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Barolar Birli¤i, Meslek Dernekleri, Sivil Toplum Kurulufllar›.

5. Hedef: Ruh sa¤l›¤› mesleklerinin kendilerine ait meslek yasalar›n›n gerek ba¤›ms›z olarak
gerekse bir çerçeve yasa olarak ç›kar›lmas›.

Mevcut Durum Hedef Gerekçesi: Meslek yasalar›, belirli bir meslek alan›ndaki meslek elemanlar›n›n haklar›n› ya da o meslek grubunun
verdi¤i hizmetlerden yararlananlar›n haklar›n› korumak üzere, hükümetler düzeyinde onaylanan düzenlemeleri ve yapt›r›mlar› içeren
resmi kararlard›r. Bu anlamda ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet sunan psikolog, psikolojik dan›flman, sosyal hizmet uzman›, psikiyatrik
hemflirelik, konuflma ve iflitme terapistleri gibi farkl› meslek gruplar›n›n meslek yasalar› bulunmamaktad›r. Bu durumda mesle¤e girifl,
meslekte kal›fl ve meslekten ç›kar›lma kurallar› ile mesleklerin rol ve sorumluluklar› belirgin olmamaktad›r. Mesleki uygulama ve
standartlar›n›n meslek yasalar› ile koruma alt›na al›nmas› bu mesleklerin tafl›d›¤› toplumsal sorumluluk aç›s›ndan önemlidir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm mesleklerin temsilcisi olan meslek örgütlerinin görüflleri ile uluslaras› standartlar esas al›nmak kayd›yla
an›lan meslek yasalar›n›n ya da genel çerçeve yasas›n›n haz›rlanmas› ve ç›kar›lmas› Sa¤l›k Bakanl›¤› öncülü¤ünde sa¤lanmal›d›r.
2. Meslek eleman› yetifltiren e¤itim programlar›n›n kalite standartlar›n›n ve akreditasyon ölçütlerinin saptanmas›na esas olacak
çal›flmalar›n ilgili meslek örgütlerince yap›lmas› teflvik edilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: TBMM, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Barolar Birli¤i, Meslek Dernekleri, Sivil Toplum Kurulufllar›.

SONUÇ

Uluslararas› standartlar çerçevesinde haz›rlanacak olan Türkiye Ruh Sa¤l›¤› Yasas›’n›n tafl›mas› gerekli çeflitli özellikler bulunmaktad›r. Yasa
yaln›zca ruhsal sorunu olan kiflilerin haklar›n› korumakla kalmay›p ayn› zamanda, ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesini ve ruhsal bozukluklar›n
önlenmesini de hedeflemelidir. Yasa, kiflilerin kiflisel özgürlü¤ünü en az düzeyde k›s›tlayacak ve çal›flt›klar› ifle devam etmek, izin almak ve
kendi kiflisel iflleriyle ilgilenmek konusunda toplumdaki konumlar›n› ve ayr›cal›klar›n› en az düzeyde etkileyecek flekilde düzenlenmifl tedavinin
her durumda önerilmesini gerektiren en az düzeydeki k›s›tlay›c› alternatiflerin uygulanmas› ilkesine dayanmal›d›r. Yasa, ruhsal sorunlar› olan
kiflilerin klinik durumlar›ndan elde edilen tüm bilgilerin gizli tutulmas›n› garanti alt›na almal›d›r. Tedaviye özgürce ve bilgilendirilmifl olarak
izin verilmesi ilkesi yasalara kesinlikle dahil edilmelidir. Hastaneye yatmak konusunda gösterilen isteksizlik özel olarak belirtilmeli ve çok
özel koflullarda kullan›lmal›d›r. Yasalar bu özel koflullar› vurgulamal› ve hastaneye istek d›fl›nda yat›r›lma durumunda izlenecek ifllemleri
belirlemelidir. R›za gösterme kapasitesinden yoksun olma ve ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesinde tedavinin gerekli oldu¤u durumlar ve/veya ruh
sa¤l›¤›n›n belirgin olarak kötüye gitmesinin önlenmesi ve/veya kendilerine veya baflkalar›na zarar vermesinin önüne geçilmesi gibi çok nadir
koflullar d›fl›nda, isteksiz hastalara, gönüllü olduklar› düflünülerek davran›lmamal›d›r. ‹stek d›fl› tedavi sa¤lanan ülkelerde, istek d›fl› tedavi
konusunda kurallar konulmal› ve izlenmelidir – bunlar, yeti yitiminin olmas›, kendisine ve baflkalar›na zarar verme olas›l›¤› bulundu¤u
durumlard›r. Yasa, düzenleyici bir mekanizma olarak ifllev görecek ba¤›ms›z bir araflt›rma yetkilisinin görevlendirilmesi için bir hüküm
içermelidir. Yasa yaln›zca ruh sa¤l›¤› veya sa¤l›k konular›yla s›n›rland›r›lmamal›d›r. ‹skan, e¤itim, istihdam ve genel sa¤l›k, ruh sa¤l›¤›n›n
gelifltirilmesi ve ruhsal bozukluklar›n önlenmesi konular›na yasal çerçevede yeterli özenin gösterilmesi çok önemlidir.

Ülkenin gereksinimi olan ruh sa¤l›¤› yasas› ile Psikiyatrik Hasta Haklar› Yasas›n›n ç›kar›lmas› ve ilgili resmi mevzuat›n yeniden
düzenlenmesine yönelik olarak belirlenen bafll›ca hedefler flöyle ifade edilmifltir: ‹nsanl›k d›fl› ve küçük düflürücü tedavileri, bak›mlar›
sonland›rmak, Birleflmifl Milletler konvansiyonlar› ve uluslararas› hukuk standartlar› ile uyum sa¤layacak insan haklar› ve ruh sa¤l›¤›
yasas›n›n oluflturulmas›; Psikiyatrik Hasta Haklar›n› Koruma Yasas›n›n yasalaflmas›; ruh sa¤l›¤› ile ilgili mevzuat›n güncellefltirilmesi;
Çocuk Haklar› Sözleflmesi hükümlerinin tam olarak uygulamaya geçmesi için yasal düzenlemelerin yap›lmas›; ruh sa¤l›¤› mesleklerinin
kendilerine ait meslek yasalar›n›n gerek ba¤›ms›z olarak gerekse bir çerçeve yasa olarak ç›kar›lmas› hedeflenmifltir.



G‹R‹fi

Bir çok ülkede ruh sa¤l›¤›na ve ruhsal bozukluklara verilen önem bedensel sa¤l›¤a verilen önemden daha azd›r ve yeterince
önemsenmemektedir. Yap›lan çal›flmalar ruh sa¤l›¤› alan›nda gerçeklefltirilen savunucuk faaliyetlerinin, ruhsal bozukluklara ve ruhsal
bozuklu¤u olan birey ve ailelere duyarl›l›¤› artt›rd›¤›n› göstermifltir.

Ruh sa¤l›¤›n›n savunulmas› kavram›, ruhsal sorunu olan bireylerin temel insan haklar›ndan yararlanmalar›, damgalanmalar›n›n ve
ay›r›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› amac›yla gelifltirilmifltir. Toplumun ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için, öncelikle var
olan sosyal ve kültürel engellerin ortadan kald›r›lmas›na yönelik faaliyetler düzenlenmelidir. Dünyada savunuculu¤un tarihi gözden
geçirildi¤inde, bafllang›çta sorunu bire bir yaflayan birey ve ailelerin sorunlar›n› kamuoyuna duyurmalar› ile bafllad›¤› görülmektedir.
Daha sonra aileler bir araya gelerek dernek gibi sivil toplum kurulufllar›n› oluflturmufllar ve hükümetler taraf›ndan desteklenerek, ruh
sa¤l›¤› hizmetlerinin planlanmas›nda, uygulanmas›nda ve de¤erlendirilmesinde rol alm›fllard›r.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk iki düzeyde ele al›nmaktad›r. Birincisi, bireylerin, ailelerin, gruplar›n ve toplumun günlük yaflamlar›nda
ruh sa¤l›klar›n› güçlendirmeyi ve korumay› hedeflemektedir. ‹kincisi, ruhsal bozukluklar›n toplumun genelinde bilinmesini, anlafl›lmas›n›
ve kabul edilmesini amaçlamaktad›r. Her iki düzeyde gerçeklefltirilen faaliyetler gerek ruh sa¤l›¤› politikas› gerekse yasal düzenlemeler
aç›s›ndan itici bir güç oluflturmaktad›r. Bu nedenle, savunuculuk ruh sa¤l›¤› politikas›n›n unsurlar›ndan biridir. Sonuç olarak, ruh
sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk bir toplumun yaflam kalitesi göstergeleri içerisinde önemli yer tutan ruhsal iyilik durumunun öneminin
fark›na var›lmas›n› sa¤layan etkinlikleri kapsar.

Mevcut Durum

Türkiye’de ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin toplum yaflam›na aktif kat›l›mlar›na yönelik son y›llarda baz› yasal düzenlemeler yap›lmas›na
karfl›n, henüz yeterince uygulamaya girememifltir. Yap›lan epidemiyolojik araflt›rmalarda ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin ruh sa¤l›¤›
hizmetlerine yeterince ulaflamad›klar›, bunun temel nedenleri aras›nda maddi güçlüklerin, yetersiz e¤itime ba¤l› yanl›fl tedavi
aray›fllar›n›n, damgalanman›n ve yetersiz yönlendirmenin yer ald›¤› ortaya konulmufltur. Ayr›ca ülke genelinde hizmetlerin dengesiz
da¤›l›m› da bu sorunu ortaya ç›karan bir di¤er önemli faktördür. Bireyin tedavi hizmetine zaman›nda ulaflamamas›na ba¤l› olarak,
hastal›¤›n seyri kötüleflmekte, artan tekrarlara ba¤l› yeti yitimi artmakta ve bunlara ba¤l› olarak da e¤itim, istihdam gibi temel haklardan
yararlan›lamamaktad›r.

Türkiye’de h›zl› kentleflme sürecine ba¤l› olarak, geleneksel toplum yap›s›n›n de¤iflikli¤e u¤ramas› ve sosyal destek sistemlerinin
zay›flamas› sonucu birey ve aile, kendi sorunlar›yla bafl bafla kalmakta ve özellikle kentsel alanlarda yeterli deste¤i alamamaktad›r.
Benzer flekilde, hastan›n ve ailenin toplumdan d›fllanmas›, buna ba¤l› olarak hastan›n uzun süre hastanede yat›r›lmas› ve toplum
içinde bak›m ve tedavi hizmetlerinin yetersizli¤i yaflam kalitesini düflürmektedir. Ayr›ca sorunu birebir yaflayan birey ve ailesi de yasal
düzenlemeler ve hizmet programlar›n oluflturulmas› sürecine aktif olarak kat›lamamaktad›rlar. Elbette bu tür süreçlere kat›lmak ve
savunuculuk faaliyetleri yürütmek güç birli¤ini gerektirmektedir. Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda var olan sivil toplum kurulufllar›n›n
say›s› son y›llarda artmaya bafllamakla birlikte, fiizofreni Hastalar› ve Yak›nlar› Derne¤i, Dikkat Eksikli¤i, Hiperaktivite ve Özgül
Ö¤renme Güçlü¤ü Derne¤i, Bebek Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Okul Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derne¤i gibi henüz
ülke geneline yayg›nlaflt›¤› söylenemez.

Ülkemizde ruh sa¤l›¤› alan› ile ilgili savunuculuk faaliyetleri konusunda öngörülen hedefler ve bu hedeflere ulaflmada izlenecek
stratejiler afla¤›da ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›flt›r. Her bir hedef için ek olarak o hedefe özgü hedef gerekçesi de verilerek Türkiye’deki
mevcut durum aç›klanmayan çal›fl›lm›flt›r.
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1. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan birey ve ailelerin temel insan haklar›ndan yararlanmalar›n›
sa¤lay›c›, damgalanman›n ve ay›r›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›n› amaçlayan savunuculuk
faaliyetlerine öncülük edecek olan Sivil Toplum Kurulufllar›n›n (STK), iflleyifllerinin ve iflbirli¤i
yapmalar›n›n kolaylaflt›r›lmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Yukar›da girifl bölümünde mevcut durum alt bafll›¤›nda ayr›nt›lar› ile aktar›lan ülkemizde ruh
sa¤l›¤›n›n savunulmas› konusundaki mevcut durum bu ilk genel hedef için de geçerli olup, hedefin gerekçesini oluflturmaktad›r.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› alan›nda sorunu olan birey ve ailelerin kurdu¤u sivil toplum kurulufllar› hakk›nda bir veri taban› haz›rlanmal›, bunlar›n
ülke genelinde flubelerinin aç›larak yayg›nlaflmas› desteklenmelidir.
2. Her bir STK’ya özgü misyon ve vizyonun tan›mland›¤›, faaliyetlerinin ve aç›k iletiflim bilgilerinin yer ald›¤› broflürlerin bas›lmas›
ve da¤›t›lmas›, web sayfalar›n›n haz›rlanarak kamuoyuna duyurulmas›, böylece birey ve ailelerin üye olmalar› sa¤lanmas› kolaylaflt›r›lmal›d›r.
3. Sa¤l›k, e¤itim, istihdam alanlar›nda gerçeklefltirilen toplant›lara kat›lmak üzere sivil toplum kurulufllar›ndan temsilcilerin belirlenmesi
ve bu toplant›larda söz sahibi olmalar› kolaylaflt›r›lmal›d›r.
4. Sivil toplum kurulufllar› teknik ve maddi aç›dan desteklenmelidir.
5. Farkl› sivil toplum kurulufllar›n›n ruh sa¤l›¤› ile ilgili konularda ortak faaliyetler yapmalar› teflvik edilmelidir.
6. Hizmet alanlardan oluflan ve oluflacak olan STK’lar›n ruh sa¤l›¤› alan›ndaki meslek örgütleriyle ortak çal›flmalar yapmalar› teflvik
edilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Çal›flma Bakanl›¤›, Sivil Toplum Kurulufllar›, Bas›n Yay›n Kurulufllar›, Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›, Yerel
Yönetimler.

2. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmeti veren meslek elemanlar›n›n özlük haklar›n›n ve çal›flma koflullar›n›n
iyilefltirilmesine yönelik savunuculuk faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruh sa¤l›¤› hizmeti sunmak, yo¤un empati kurmay› gerektirdi¤inden di¤er hizmetlerden farkl›l›k
göstermektedir. Bu nedenle hizmet sunanlar›n verdi¤i hizmetin kalitesini yükseltmek için öncelikle onlar›n sa¤l›¤›n› korumak ve
gelifltirmek gerekmektedir. Yasal ve kurumsal aç›dan yap›lmas› gereken bu düzenlemeler için meslek örgütlerinin yayg›nlaflmas› ve
meslek elemanlar›n›n dernek, oda gibi kendi sivil toplum kurulufllar›yla birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Ruh sa¤l›¤› alan›nda
görev yapan ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzmanlar›, pratisyen hekimler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanlar›, psikolojik dan›flmanlar,
çocuk geliflim uzmanlar› ve hemflirelerin dernekleri olmakla birlikte, henüz meslek örgütü bilincinin tam olarak yerleflmedi¤i, her
meslek eleman›n› kapsamad›¤› bilinmektedir. Ayr›ca belirtilen meslek örgütleri aras›nda da tam bir iflbirli¤i ve ortak çal›flma bilinci
s›n›rl› düzeydedir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren mesleki örgütler hakk›nda sa¤l›kl› bir veri taban› haz›rlanmal›d›r.
2. Meslek örgütlerine üyeli¤in çeflitli yollarla özendirilmesi gereklidir.
3. Her bir meslek örgütünün misyon ve vizyonun tan›mland›¤›, faaliyetlerinin ve aç›k iletiflim bilgilerinin yer ald›¤› broflürlerin bas›lmas›
ve da¤›t›lmas›, web sayfalar›n›n haz›rlanarak kamuoyuna duyurulmas› kolaylaflt›r›lmal›d›r.
4. Ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flanlar›n yasal özlük haklar›n› ilgilendiren konularda karar verme sürecinin yer ald›¤› ortamlara kat›lmak
için meslek örgütlerinin temsilcilerinin belirlenmesi teflvik edilmelidir.
5. Meslek örgütlerinin teknik ve maddi aç›dan desteklenmeleri sa¤lanmal›d›r.



‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Psikiyatri Derne¤i, Türk Psikologlar Derne¤i, Sosyal
Hizmet Uzmanlar› Derne¤i, Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Derne¤i, Çocuk Geliflimi ve E¤itimi
Derne¤i, gibi hem ruh sa¤l›¤› hizmeti alan hem de hizmet verenlerin kurduklar› dernekler.

3. Hedef: Politikac›lar›n ve karar verenlerin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruh sa¤l›¤› alan›nda gerek hizmet alanlar gerekse hizmet verenlerin ihtiyaçlar›na özgü yasal
düzenlemelerin ve hizmet programlar›n›n yap›labilmesi için öncelikle politikac›lar›n ve karar vericilerin, bu konularda bilgilendirilmeleri
ve savunuculuk yapmalar› sa¤lanmal›d›r. Türkiye’de özellikle Marmara depremi sonras› ruh sa¤l›¤›n›n ve ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
öneminin anlafl›lmas› nedeniyle, bu alanda politikac›lar›n kan›ta dayal› bilgilerle donat›lmalar› gerekmektedir.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤›nda öncelikli savunuculuk alanlar› belirlenmelidir.
2. Kime, kim taraf›ndan, nerede, hangi içerikte, hangi yöntemlerle ve maliyette savunuculuk çal›flmalar›n›n yap›laca¤› belirlenmelidir.
3. Politika yap›c›lar ve karar vericileri hizmet alanlarla bir araya getirerek, bu kesimin ihtiyaçlar›n›n anlafl›lmas›na ve buna iliflkin
fark›ndal›¤›n artmas›na çal›fl›lmal›d›r.

‹lgili/‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Siyasi parti yönetim kurullar›, hizmet verenlerin ve hizmet alanlar›n oluflturdu¤u
STK’lar, ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren tüm kurum ve kurulufllar, bas›n-yay›n kurulufllar›.

4.Hedef: Toplumun tüm kesimlerinin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Türkiye’de henüz ruhsal bozukluklar konusunda bilgi eksikleri vard›r. Hasta ve ailelerin haklar›ndan
yeterince yararlanamad›klar› bilinmektedir. Oysa toplumun tüm kesimlerinin duyarl›l›¤› artt›kça, hastalar›n ve ailelerin daha iyi düzeyde
ruh sa¤l›¤› hizmeti alaca¤› bilincinin kazand›r›lmas› mümkündür.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›, ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin haklar›, yard›m arama süreçleri gibi konular›n, tüm disiplinlerin ders
programlar›nda ilkokuldan bafllamak üzere yer almas› sa¤lanmal›d›r.
2. Ruh sa¤l›¤› alan›nda öncelikli risk gruplar› (korunmaya muhtaç çocuklar, çal›flan çocuklar, yafll›lar, engelliler gibi) konusunda
fark›ndal›¤›n art›r›lmas›na yönelik e¤itim programlar› düzenlenmelidir.
3. Bas›n-yay›n kurulufllar›n›n ruh sa¤l›¤› konusunda e¤itilmesi ve olumlu mesajlar› içeren programlar›n yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu
programlar›n en çok televizyon izlenen saatlerde gösterilmesini sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
4. ‹fl yeri ve okul gibi yerlerde damgalamay› azaltacak nitelikte e¤itim programlar› düzenlenmelidir.
5. Üniversiteler ve araflt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan ruhsal bozukluklarla ilgili bilimsel araflt›rmalar›n sonuçlar› ilgililere ve topluma
mâl edilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, MEB, SHÇEK, hizmet verenlerin ve hizmet alanlar›n
oluflturdu¤u STK’lar, ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren tüm kurum ve kurulufllar, Bas›n-yay›n kurulufllar›.

5. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk faaliyetlerinin süreklili¤inin sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk faaliyetlerinin toplumun her düzeyinde yayg›nlaflt›r›lmas›na
ek olarak bu faaliyetlerin süreklili¤inin sa¤lanabilece¤i önlemlerin de al›nmas› gerekmektedir.
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Stratejiler:

1. Savunuculu¤un devaml›l›¤›na iliflkin baflar›lar›n ölçülebilir göstergeleri belirlenerek, savunuculuk faaliyetlerinin de¤erlendirilmesinde
kullan›lmal›d›r.
2. Meslek örgütleri ve STK’lar öncülü¤ünde ve koordinasyonunda ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk çal›flmalar›n›n periyodik olarak
gözden geçirildi¤i sempozyum v.b. bir platform oluflturulmas› sa¤lanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, MEB, SHÇEK, hizmet verenlerin ve hizmet alanlar›n
oluflturdu¤u STK’lar, ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet veren tüm kurum ve kurulufllar, Bas›n-yay›n kurulufllar›.

SONUÇ

Ruh sa¤l›¤›n›n savunulmas› kavram›, ruhsal sorunu olan bireylerin temel insan haklar›ndan yararlanmalar›, damgalanmalar›n›n ve
ay›r›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› amac›yla gelifltirilmifltir. Türkiye’de ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin toplum yaflam›na aktif kat›l›mlar›na
yönelik son y›llarda baz› yasal düzenlemeler yap›lmas›na karfl›n, henüz yeterince uygulamaya girememifltir. Yap›lan epidemiyolojik
araflt›rmalarda ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin ruh sa¤l›¤› hizmetlerine yeterince ulaflamad›klar›, bunun temel nedenleri aras›nda
maddi güçlüklerin, yetersiz e¤itime ba¤l› yanl›fl tedavi aray›fllar›n›n, damgalanman›n ve yetersiz yönlendirmenin yer ald›¤› ortaya
konulmufltur.

Ruhsal bozuklu¤u olan birey ve ailelerin temel insan haklar›ndan yararlanmalar›n› sa¤lay›c›, damgalanman›n ve ay›r›mc›l›¤›n ortadan
kald›r›lmas›n› amaçlayan savunuculuk faaliyetlerine öncülük edecek olan Sivil Toplum Kurulufllar›n›n (STK) kurulufl, iflleyifl ve iflbirli¤i
yapmalar›n›n kolaylaflt›r›lmas›; ruh sa¤l›¤› hizmeti veren meslek elemanlar›n›n özlük haklar›n›n ve çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesine
yönelik savunuculuk faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi; politikac›lar›n ve karar verenlerin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi;
toplumun tüm kesimlerinin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi ve ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk faaliyetlerinin süreklili¤inin
sa¤lanmas› Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk için öngörülen temel hedefler olmufltur.



G‹R‹fi

T›p e¤itimi sa¤l›k politikalar› ile etkileflim içindedir. Ancak bu etkileflimin iki yönlü olmas› e¤itimin etkilili¤i aç›s›ndan önem tafl›r.
Sa¤l›k politikalar› bir ülkedeki sa¤l›k sistemlerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Sa¤l›k sistemleri de t›p e¤itim modellerinin
flekillenmesinde belirleyici olurlar. T›p e¤itim modelleri de sonuçta ortaya ç›kan uygulama biçimleriyle toplumda bir de¤iflmeye yol
açarak yeni politikalar›n belirlenmesine katk›da bulunmak durumundad›r. Sa¤l›k politikas›n› belirleyen hizmet birimleri toplumun
gereksinimlerinden ve ekonomik sistemlerden etkilenmektedir. Ekonomik koflullar elbette sa¤l›k politikalar›n›n belirlenmesinde büyük
önem tafl›r, ama unutulmamal›d›r ki bir ülkedeki insanlar›n yaflam süreleri o ülkenin ekonomik refah düzeyinden çok, bu refah›n ne
kadar paylafl›ld›¤› ve toplum sa¤l›¤›na ne kadar yans›t›ld›¤›yla iliflkilidir. Serbest piyasa ekonomisi yaklafl›m›na a¤›rl›k veren sistemlerde
hasta – hekim iliflkisinin ciddi biçimde etkilendi¤i görülmektedir. Ancak hastalar aç›s›ndan tüm sistemlerde de¤iflmeyen bir fley
cesarete, umuda, güvene ve iyi bir hasta-hekim iliflkisine olan gereksinimdir. Bu yüzden t›p e¤itimi ve uygulamalar› bilimsel bir
temele sahip olmak yan›nda, hümanistik olmak ve iletiflimi de içermek zorundad›r.

Sa¤l›k politikas› oluflturma, sa¤l›k sistemlerinin belirlenmesi ve t›p e¤itim programlar›n›n tasarlanmas›nda izlenecek ak›fl›n›n
belirlenmesi, toplum sa¤l›k gereksinimlerinin analizi, öncelikli sorunlar›n ve maliyet etkinliklerinin araflt›r›lmas› ve bunlar temelinde
programlar›n gelifltirilmesi fleklinde olmal›d›r.

Psikiyatri ve di¤er t›p dallar› aras›ndaki uzaklaflma genel olarak t›bb›n ve psikiyatrinin geliflimini olumsuz etkiler niteliktedir. Psikiyatrinin
t›p e¤itimi programlar›nda a¤›rl›kl› bir yere sahip olmas› gere¤i DSÖ taraf›ndan da kabul edilmifl bulunmaktad›r. Bunun üç belirgin
nedeni vard›r: Birincisi psikiyatrinin genel yaklafl›m biçimi olarak beden ve zihin bütünlü¤ünü kabul etmesi genel t›p yaklafl›m›
aç›s›ndan da önemlidir. ‹kinci, olarak hastayla iyi iliflki kurabilme ve ruhsal durum de¤erlendirmesi yapabilme gibi psikiyatrik beceriler
her doktor taraf›ndan ö¤renilmesi gerekli olan becerilerdir. Üçüncü, olarak da t›bb›n her dal›nda karfl›lafl›lan hastalar aras›nda psikiyatrik
problemlerin görülme s›kl›¤› fazlad›r. Psikiyatrinin t›p e¤itiminde a¤›rl›kl› bir yer almas› gere¤i karfl›s›nda Dünya Psikiyatri Birli¤i de
t›p e¤itiminde ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› e¤itimi için bir çekirdek program haz›rlam›flt›r.

T›p e¤itiminin ana hedefleri yaflam boyu kendi kendine ö¤renme, bilgi karfl›s›nda elefltirel yarg›lama yapabilme ve bilgileri kan›ta
dayal› t›p kavram› do¤rultusunda de¤erlendirebilme becerisi kazand›r›lmas› olmal›d›r. T›p e¤itimi ‘topluma yönelik’ olmal›d›r. Toplum
temelli t›p e¤itimi program› ülkenin öncelikli sa¤l›k sorunlar›n› kapsamal›d›r. Toplum temelli olma özelli¤i de e¤itimin ülkenin birinci
ve ikinci basamak hizmetlerine dayanmas›d›r. Bu amaca ulafl›labilmesi için de hizmet birimi olarak, Sa¤l›k Bakanl›¤›, meslek örgütü
ve e¤itim sorumlular›n›n, t›p fakültelerinin, birlikte ve koordineli bir flekilde çal›flmalar›na gereksinim vard›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü de t›p e¤itiminin toplumsal geçerlilik tafl›mas›, yani e¤itim sürecinde yer alan bilgi ve becerinin toplumun sa¤l›k
sorunlar›n›n çözülmesinde geçerli olmas› gerekti¤i kan›s›ndad›r. Geçerlilik için dört temel ölçüt belirlenmifltir:
1) Öncelik: T›p e¤itimi ülkede yaflanan sa¤l›k sorunlar›n›n giderilmesi ile parelellik göstermelidir, öncelikli sa¤l›k sorunlar›n›n
belirlenmesi ö¤retilmelidir. Toplumda bulafl›c› hastal›klara ba¤l› çocuk ölümleri varsa e¤itimde çocuk sa¤l›¤› ve bulafl›c› hastal›klara
a¤›rl›k verilmelidir.
2) Nitelik: T›p e¤itiminde kalite salt teknik yeterlilikle iliflkili de¤ildir. Ö¤rencinin birincil sa¤l›k hizmetini kavramas›, koruma /
gelifltirme / sa¤altma / esenlendirme bütünlü¤ünü anlayabilmesi ve uygulayabilmesi gerekir. Ayr›ca her hekim aday›n›n ivedi giriflim
ve sa¤l›k e¤itimi konular›n› iyi ö¤renmifl olmas› beklenir.
3) Az masrafla çok etkinlik (cost-efficiency): Hekim aday› kaynak kullan›m›n›n önemini bilmelidir. Pahal› teknoloji de¤il,
koflullara uygun teknoloji; çok de¤il, yeterli ilaç kullan›m› geçerli olmal›d›r. Hekim aday› aile planlamas›, sa¤l›kl› çocuk yetifltirme
gibi konularda bilgi ve beceri sahibi k›l›nmal›d›r.
4) Eflitlik: Her yerde ve herkese ne tür hizmet gerekti¤i belirlenmeli, e¤itimde a¤›rl›kl› olarak saptanan önceliklere yer verilmelidir.
Kime, nerede, nas›l hizmet gerekti¤ini t›p fakültelerinin de belirleyebilmesi beklenir.

Toplumsal geçerlili¤in hem sa¤l›k hizmeti veren birim hem de e¤itim sorumlular› taraf›nca ayn› önemle ele al›nmas› gerekir.
T›p e¤itimi konusunda yukar›da özetlenen bilgiler ruh sa¤l›¤› meslek elamanlar›n›n, psikolog, psikolojik dan›flman, sosyal hizmet
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uzman›, çocuk geliflimi ve e¤itimi uzman›, psikiyatrik hemflire v.b. e¤itimi konusunda da odaklanmay› gerekmektedir. Uluslaras›
standartlara bak›ld›¤›nda ileri ülkelerde di¤er ruh sa¤l›¤› meslek elemanlar›n›n yetifltirildi¤i bilim dallar› ve e¤itim programlar›
incelendi¤inde bu programlar›n ad› geçen meslek elemanlar›n›n ruh sa¤l›¤› alan›nda vermeleri beklenen tüm hizmetleri kapsad›klar›,
bu hizmetler için gereken bilgi ve becerilerin uygulamal› olarak kazand›r›ld›¤› görülmektedir. Temel olarak bir ekip çal›flmas›n›
gerektiren ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde bu ekipleri eksiksiz olarak tamamlayacak say›da ruh sa¤l›¤› meslek elamanlar›n›n yetifltirilmeye
çal›fl›ld›¤› ve istihdam›n›n kolaylaflt›r›ld›¤› da bilinmektedir.

Yukar›da belirtilen ruh sa¤l›¤› mesleklerinin her birinin çok farkl› mesleki rollerinin ve bunu yapmay› sa¤layacak farkl› bilgi ve beceri
birikimlerinin olmas› nedeniyle bu meslek dallar›n›n e¤itimlerine iliflkin esaslar t›p e¤itimine iliflkin esaslar gibi burada k›saca ifade
edilememektedir. Dolay›s›yla gerek t›p gerekse t›p d›fl› alanlardan ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n e¤itimleriyle ilgili konunun uzmanlar›nca
belirlenen görüfl ve esaslar Ek-7’de ayr›nt›l› olarak verilmifltir.

Bilimin her alan›nda oldu¤u gibi ruh sa¤l›¤›na iliflkin bilimsel gerçeklerin ortaya konulmas› da temel olarak yap›lacak araflt›rmalara
dayan›r. Bu konuya iliflkin bilgilerin büyük ölçüde ileri ülkelerde üretildi¤i ve tüm dünyada tüketildi¤i bilinmektedir. Ancak, kültürel
yap›ya da dayal› olarak de¤iflebilen bu sorunlar konusunda yerel bilgiye ihtiyaç vard›r. Bu do¤rultuda tüm ülkelerde ruh sa¤l›¤›n›n
etkeni olan konular araflt›r›lmakta; koruyucu, gelifltirici ve tedavi edici faktörler yerel bileflenleri ile birlikte saptanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bazen bu durum ilaç araflt›rmalar› için de geçerlidir.

Mevcut Durum

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet üreten meslek elamanlar›n›n say›s›nda ve ülke genelinde da¤›l›m›nda ciddi dengesizlikler
bulunmaktad›r. Ayr›ca bu alanda hizmet veren meslek elamanlar›n›n e¤itim standartlar›nda s›n›rl›l›klar vard›r. T›p alanlar›ndaki e¤itim
ele al›nd›¤›nda Türkiye’de t›p fakültesi ve t›p ö¤rencisi say›s› h›zla artmaktad›r. T›p fakültelerindeki e¤itim, t›p e¤itimi anabilim dallar›n›n
kurulmas›yla ve T›p E¤itimi Kongrelerinin yap›lmas›yla önemli aflamalar kaydetmifltir; probleme dayal›, yatay ve dikey entegre e¤itim
programlar› denenmekte ve yeni programlar haz›rlanmaktad›r. De¤iflme olmayan bir durum ise ö¤renci say›s›ndaki art›flt›r. Son 15
y›ll›k veriler incelendi¤inde t›p fakültelerine al›nan ö¤renci say›s› yaklafl›k olarak y›lda 5000’dir. 2002 y›l› sonu itibariyle t›p fakültelerinde
uygulanan e¤itim modellerinin % 49’u entegre % 37.5’i karma (entegre + aktif % 30, klasik + aktif % 7.5) % 14’ü klasik ve % 5’i
de tamamen aktif e¤itim uygulamaktad›r. Klasik t›p e¤itimi hem temel sa¤l›k sorunlar›na yaklafl›m› ve hem de ö¤renme/ ö¤retme
yöntemleriyle ça¤›m›z›n sa¤l›k gereksinimlerine yan›t verebilecek niteliklerden uzak kalm›fl bulunmaktad›r. T›p e¤itiminin sa¤l›k
alan›nda yaflanan temel sorunlar› dikkate alarak yeniden yap›land›r›lmas› gerekmektedir.

Ruh sa¤l›¤›nda insan gücü ve e¤itimi ile ilgili sa¤l›k sisteminin baz› güçlü oldu¤u yönler bulunmaktad›r. Türkiye, yafl ortalamas›
aç›s›ndan genç bir nüfusa sahiptir. Yeterli ifl olanaklar›na kavuflturuldu¤u takdirde genç nüfus sa¤l›k sektöründe iflgücü, finansman
ve insan kaynaklar› aç›s›ndan avantaj tafl›yabilir. Ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan kiflilerin e¤itimleri baz› aksakl›klara ra¤men düzenli
olarak sürmektedir.

Yukar›da s›ralanan güçlü yanlar d›fl›nda sistemin baz› s›n›rl›l›klar› da bulunmaktad›r. Sa¤l›k kurulufllar›n›n ço¤unun ve personelin
kontrolü, merkezi ve politik bir kurulufl olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›‘n›n elinde bulunmaktad›r. Yasal durum, hastanelerin ve sa¤l›k
kurulufllar›n›n alacaklar›n›, kamu kaynaklar›ndan, borçlu kurumlardan ve sa¤l›k hizmeti gören kiflilerden almaya uygun de¤ildir. Kamu
alan›nda sa¤l›k kurulufllar›ndan hekim ve personel çal›flt›r›lmas›, ço¤u zaman, devlet memuriyeti yasalar›yla düzenlenmektedir. Bu
yasalar uyar›nca, iflverilen kiflilerin e¤itimlerinin seviyesi, ürettikleri iflin kalitesi ve miktar›, çal›flma verimlili¤i gibi temel ve ça¤dafl
iflletmecilik kavramlar› hesaba kat›lmamaktad›r.

Ülkemizde di¤er ruh sa¤l›¤› meslek gruplar›n›n e¤itimlerinde ve istihdamlar›nda da ciddi sorunlar bulunmaktad›r. Bu meslek
elemanlar›n›n çok büyük bir bölümü üniversitelerde al›nan yaln›zca lisans e¤itimine sahip durumdad›rlar. Düflük say›larda yüksek
lisans ve doktora düzeylerinde e¤itim sunulmaktad›r. Uzmanlaflma konusunda kurumlar›n ciddi kapasite sorunlar› bulunmaktad›r.
Ayr›ca lisans e¤itimlerinin de ça¤›n gereklerini yans›tacak nitelikte güncel tutulmas› konusunda da sorunlar oldu¤u gözlenmektedir.



Bu meslek gruplar›ndan e¤itimleri s›n›rl› da olsa yetiflmifl elemanlar›n koruyucu ve tedavi edici ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde istihdam
edilmesinde de önemli sorunlar yaflanmakta ve genel olarak bu elemanlar›n çok yetersiz düzeyde istihdam edildi¤i bilinmektedir.
Özellikle koruyucu ruh sa¤l›¤›n›n en ekonomik çözüm oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bu alanda en büyük katk›y› yapmas› muhtemel
psikologlar, sosyal hizmet uzmanlar›, psikolojik dan›flmanlar, çocuk geliflimi uzmanlar› gibi meslek gruplar›n›n katk›lar›n› sa¤layacak
bir insan gücü politikas› söz konusu de¤ildir.

Ülkemizde ruh sa¤l›¤› konusunda çeflitli bilim dallar› çerçevesinde araflt›rmalar yap›lagelmektedir. Bunlar›n baz›lar›ndan ruhsal
bozukluklar konusunda ülkemizdeki yerel etmenlerin ortaya konuldu¤u önemli bulgular elde edilmifltir. Ancak tüm bu araflt›rma
çabalar› için genel olarak yap›labilecek bir de¤erlendirme, bunlar›n bir birinden kopuk, zaman zaman tekrarlardan oluflan, bireysel
bütçelerle finanse edilmeye çal›fl›lan küçük çapl› araflt›rmalar olduklar› gözlemini ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla ruhsal sorunlar›n
araflt›r›lmas›nda yerel etmenlerin bütün boyutlar›yla anlafl›lmas›n› sa¤layacak bütünlü¤ü bulunan bir araflt›rma politikam›z bulunmamaktad›r.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda insan gücü ve e¤itim alan›nda öne sürülen hedefler ve bu hedeflerin gerçeklefltirilmesinde ele al›nabilecek
stratejiler afla¤›da s›ralanm›flt›r. Ayr›ca her hedef için bir gerekçe ve hedef ile ilgili Türkiye’deki mevcut durum ortaya konulmufltur.

1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda yeterli say› ve nitelikte meslek eleman›n›n e¤itilmesi.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde istihdam edilebilecek hekim, psikolog, sosyal hizmet uzman›,
psikolojik dan›flman gibi meslek elamanlar›n›n e¤itimi konusunda nicelik ve nitelik aç›s›ndan sorunlar vard›r. Ruh sa¤l›¤› alan›nda
meslek eleman› yetifltiren akademik programlar›n kalitesinin ve kapasitesinin art›r›lmas›na ve e¤itim kalitesinin uluslararas› standartlar
göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine gereksinim bulunmaktad›r.

Toplum temelli ruh sa¤l›¤›n›n ülkemizdeki önemine dikkat çekmek üzere bir ilk örnek olarak Ankara Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri
Enstütüsü bünyesinde, disiplinleraras› “Toplum Ruh Sa¤l›¤› Yüksek Lisans Program›” aç›lm›fl ve günümüze kadar 60 uzman
yetifltirilmifltir.

Ayr›ca ruhsal travmalara aç›k olma konusunda yüksek risk alt›nda oldu¤u söylenebilecek olan ülkemizde çeflitli ruh sa¤l›¤› meslek
elemanlar›n›n bu konuda üst düzeyde e¤itim alabilece¤i akademik programlara ihtiyaç oldu¤u da bellidir. Nitekim, bunun ilk
örneklerinden biri 2005-2006 Ö¤retim y›l›nda Kocaeli Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aç›lan ruhsal travma yüksek
lisans program›d›r.

Stratejiler:

1. Ruh sa¤l›¤› alan›nda meslek eleman› yetifltiren programlar›n bilimsel ve yasal temellerinin oluflturulmas› gerekmektedir.
2. Ruh sa¤l›¤› alan›nda meslek eleman› yetifltiren programlar aras›nda asgari standartlar sa¤lanmal›d›r.
3. Ruh sa¤l›¤› alan›nda meslek eleman› yetifltiren programlara iliflkin kurumsal ve mesleki akreditasyon standartlar› belirlenmelidir.
4. Akreditasyonun ba¤›ms›z bir kurum arac›l›¤› ile sürekli de¤erlendirilmesi sa¤lanmal›d›r.
5. Özellikle pratisyen hekimlerin birinci basamak sa¤l›k sisteminde hizmet verdikleri dikkate al›nd›¤›nda, t›p fakültelerinde, müfredat›n
içindeki ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› ile ilgili konular›n a¤›rl›¤›n›n art›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
6. Ruh sa¤l›¤› alan›nda meslek elemanlar›na kazand›r›lan beceriler gereksinimlere göre güncellenmelidir.
7. Bu alanda yeterli akademik kadroya sahip olmayan üniversitelerdeki programlar güçlendirilmeli ve güçlendirilinceye kadar ö¤renci
al›mlar›na ara verilmelidir; halen bu durumda olan kadrolara yönelik olarak da kadro yeterlili¤i bulunan uygun kurumlarda e¤itim
olana¤› sa¤lanmal›d›r.
8. E¤itim süreci içinde mesleki uygulama öncesi süpervizyonlu uygulama koflulu getirilmeli ve bunun standartlar› belirlenmelidir.
9. Yeterli donan›ma sahip olan üniversitelerde yüksek lisans, uzmanl›k ve doktora programlar›nda ö¤renci kontenjanlar› art›r›lmal›d›r.
10. Mesle¤e bafllamaya aday ö¤rencilerin e¤itimlerinin sonunda çal›flacaklar› kurumlarda intörnlük yapmalar›n› sa¤layacak düzenlemeler
gerçeklefltirilmelidir.
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11. Üniversitelerin meslek eleman› yetifltiren programlar›nda toplumsal gereksinimler göz önünde bulundurularak farkl› programlar
aç›lmal›d›r (Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤› ile Çal›flma, Konuflma Terapisi, Aile Dan›flmanl›¤› v.b.)
12. Toplum temelli ruh sa¤l›¤›na yönelik yüksek lisans programlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
13. Ruhsal travma e¤itimine yönelik yüksek lisans programlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
14. Ruh sa¤l›¤› meslek elemanlar›n›n e¤itiminde kriz ve krize müdahale konusunun da müfredata dahil edilmesi sa¤lanmal›d›r.
15. Ruh sa¤l›¤› meslek elemanlar›n›n her düzeyde hizmet içi e¤itimlerinin sa¤lanmas›, bu ba¤lamda özellikle ruhsal travma konusuna
öncelik verilmesi, birinci basamakta çal›flan genel sa¤l›k çal›flanlar›n›n da ruhsal travma konusunda e¤itimden geçirilmesi sa¤lanmala›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yüksek Ö¤retim Kurulu, Üniversiteler,
Maliye Bakanl›¤›.

2. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda insan gücü planlamas›n›n yap›lmas› ve tüm ruh sa¤l›¤› meslekleri
için yeterli istihdam›n sa¤lanmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumunda t›p ve t›p d›fl› personelin sa¤lad›¤› hizmetler temel rol
oynamaktad›r. Özel sektörde çal›flan psikiyatr oran› hakk›nda yeterli ve güvenilir veri bulunmamakla birlikte, psikiyatrlar›n % 10’undan
daha az›n›n özel sektöre ait yatakl› tedavi kurumlar›nda çal›flt›¤› söylenebilir. Ayr›ca sadece özel muayenehanesinde hizmet veren
psikiyatr say›s› ise tam olarak bilinmemektedir. 100.000 kifliye düflen psikiyatr say›s› Türkiye’de hastanelerde görev yapan psikiyatr,
çocuk psikiyatr›, psikolog, çocuk geliflimi ve e¤itimcisi, sosyal hizmet uzman› say›s› Avrupa Birli¤i ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
oldukça düflüktür. Say›sal yetersizlikler d›fl›nda bir di¤er önemli sorun da, ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n bölgeler aras›nda dengesiz
da¤›l›m›d›r.

Stratejiler:

1. Bölgesel gereksinimlere göre yeterli say›da ruh sa¤l›¤› meslek elamanlar›n›n istihdam› sa¤lanmal›d›r.
2. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin bir ekip anlay›fl› içerisinde verilmesi esas› göz önünde bulundurularak, hekim, psikolog, sosyal hizmet
uzman›, u¤rafl› terapisti, psikiyatrik hemflire gibi ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n bu ekiplerde eksiksiz olarak yer almalar›n› sa¤layacak
biçimde istihdamlar›na önem verilmelidir.
3. Özellikle koruyucu ruh sa¤l›¤›na yönelik olarak birinci basamakta psikolog, sosyal hizmet uzman›, psikolojik dan›flman ve çocuk
geliflimi uzmanlar›n›n istihdam edilmesi ve etkili bir biçimde rol üstlenmeleri sa¤lanmal›d›r.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yüksek Ö¤retim Kurulu, Maliye Bakanl›¤›.

3. Hedef: Ülkenin ruh sa¤l›¤› etkenlerine iliflkin göstergeleri ve verileri sa¤lamak üzere özgün
ve etkili araflt›rmalar›n yap›lmas›.

Mevcut Durum ve Hedef Gerekçesi: Yukar›da ifade edildi¤i gibi, ülkemizde ruh sa¤l›¤› konusunda çeflitli bilim dallar› çerçevesinde
araflt›rmalar yap›lagelmektedir. Bunlar›n baz›lar›ndan ruhsal bozukluklar konusunda ülkemizdeki yerel etmenlerin ortaya konuldu¤u
önemli bulgular elde edilmifltir. Ancak tüm bu araflt›rma çabalar› için genel olarak yap›labilecek bir de¤erlendirme, bunlar›n bir
birinden kopuk, zaman zaman tekrarlardan oluflan, bireysel bütçelerle finanse edilmeye çal›fl›lan küçük çapl› araflt›rmalar olduklar›
gözlemini ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla ruhsal sorunlar›n araflt›r›lmas›nda yerel etmenlerin bütün boyutlar›yla anlafl›lmas›n›
sa¤layacak bütünlü¤ü bulunan bir araflt›rma politikam›z bulunmamaktad›r.

Stratejiler:

1. Tükiyenin ruh sa¤l›¤› alan›ndaki araflt›rma öncelikleri disiplinleraras› TÜB‹TAK veya TÜBA gibi bir üst bilim kuruluflu taraf›ndan



çerçeve niteli¤inde belirlenmelidir.
2. Bu alanda yap›lacak araflt›rmalar›n sonuca götürmeyen ufak çapl› araflt›rmalar olarak kalmas›n›n önüne geçmek üzere kapsaml›
bir proje destek sistemi ile ilgili kurulufllarca araflt›rmalara önemli mali destek sa¤lanmal›d›r.
3. Var olan ve tüm bilimsel araflt›rmalara destek olan kurulufllara ek olarak Amerika Birleflik Devletlerinde de bir örne¤i olan Ulusal
Sa¤l›k Enstitüsü (NIH) benzeri bir kuruluflun kurulmas› ve bunun bünyesinde yaln›zca ruhsal bozukluklar konusunda araflt›rmalar›
planlay›p finanse edebilecek bir Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Enstitüsü’nün kurulmas› sa¤lanmal›d›r.
4. Epidemiyolojik araflt›rmalara özel önem verilmeli ve befl y›lda bir tekrarlanacak flekilde planlanmal›d›r.
5. Psikolojik ve psikiyatrik ölçme araçlar›n›n gelifltirilmesi, adaptasyonu ve güncellenmesine yönelik araflt›rmalar teflvik edilmeli ve
tekrarlardan kaç›nmak amac›yla bu çal›flmalar›n koordinasyonunu ülke çap›nda sa¤layacak bir örgütlenmeye gidilmelidir.
6. Ruh sa¤l›¤› meslek gruplar›n›n kendi aralar›nda disiplinler aras› araflt›rma çal›flmalar› yapmalar› özendirilmelidir.
7. Avrupa Birli¤i‘nin araflt›rma konusundaki kaynaklar› da ruh sa¤l›¤› alan›ndaki araflt›rmalar için etkili bir biçimde harekete geçirilmelidir.

‹lgili / ‹flbirli¤i Yap›lacak Kurum ve Kurulufllar: Sa¤l›k Bakanl›¤›, TUB‹TAK, TÜBA, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Yüksek Ö¤retim
Kurulu, Maliye Bakanl›¤›.

SONUÇ

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin istendi¤i gibi verilebilmesinde en temel unsur bu hizmetleri üretecek insan gücünün e¤itilmesi, istihdam
edilmesi ve bu elemanlar›n baflar›lar›na esas oluflturacak bilgileri ortaya koyacak araflt›rmalar›n desteklenmesidir. E¤itim konusunda
her ruh sa¤l›¤› meslek grubunun kendine özgü e¤itim sorunlar› bulundu¤u gözlenmektedir. Psikiyatri uzmanlar› baflta olmak üzere
di¤er ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n ülke çap›ndaki bölgesel da¤›l›mlar› konusunda ve çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n da nicelik
aç›s›ndan çok eksik olmas› fleklinde sorunlar› bulunmaktad›r.

Ülkemizde yap›lan ruh sa¤l›¤› alan›ndaki araflt›rmalar›n ço¤unun bireysel çabalara dayal› olmalar›na ba¤l› olarak küçük çapl› ve sonuca
götürücü olmayan boyutlarda kald›klar› da bilinmektedir.

Dolay›s›yla bu alandaki temel hedeflerimiz: Ruh sa¤l›¤› alan›nda yeterli say› ve nitelikte meslek eleman›n›n e¤itilmesi; ruh sa¤l›¤›
alan›nda ihiyaçlar göz önüne al›narak insan gücü planlamas›n›n yap›lmas› ve tüm ruh sa¤l›¤› meslekleri için yeterli istihdam›n
sa¤lanmas›; ülkenin ruh sa¤l›¤› etkenlerine iliflkin göstergeleri ve verileri sa¤lamak üzere disiplinleraras› yaklafl›mla özgün ve etkili
araflt›rmalar›n yap›lmas› olarak belirlenmifltir.
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Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararas› standartlara uygun, ülke koflullar›n› da dikkate alan ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ilan
edilen “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›”d›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün ruh sa¤l›¤›na ayr›lacak kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla her üye ülkede bulunmas›n› istedi¤i, ülkemiz için gelifltirilen ve ilan edilen Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n (URSP),
bundan sonra ülkemizde bu konuda yap›lacak yasal düzenlemelere ve tüm sektörlerde gelifltirilecek strateji ve programlara, izlenecek
uygulamalara rehberlik etmesi beklenmektedir.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), URSP’lar›n›n alt› temel bileflene sahip olmas› gerekti¤ini öngörmektedir. Bunlar merkeziyetçilikten
uzaklaflma (desentralizasyon), sektörler aras› iflbirli¤i, kapsaml›l›k, eflitlik, devaml›l›k ve toplum temelli olmas›d›r. Türkiye Cumhuriyeti
için bu raporla ortaya konulan URSP, bu alt› temel bileflene tümüyle sad›k kal›narak yap›land›r›lm›flt›r.

Proje hedefleri do¤rultusunda bir dizi çal›flma yap›lm›flt›r. Üç ayr› ruh sa¤l›¤› konferans› düzenlenerek ruh sa¤l›¤› ile ilgili sektör
temsilcileri bir araya getirilmifl ve görüflleri al›nm›flt›r. Ülkede ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm sektör temsilcilerinin davetli oldu¤u bu
konferanslarda bir yandan bu sektörlerin hedef, strateji ve kaynaklar› hakk›nda bilgi toplanm›fl, bir yandan da konuyla ilgili uluslararas›
giriflimler aktar›lm›fl, bunlar yerel uzmanlar taraf›ndan incelenmifl ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar›na uygulanabilirli¤i konusu
yüz yüze tart›fl›lm›flt›r. Ülkedeki ruh sa¤l›¤› ile ilgili meslek örgütlerinin URSP hakk›ndaki yaz›l› görüflleri derlenmifltir. Konu ile ilgili
baz› sivil toplum örgütleri ile görüflmeler de yap›lm›flt›r. Temsili özellikleri olan ruh sa¤l›¤› ile ilgili kurumlara ziyaretler yap›lm›fl,
bu konularda düzenlenmifl kongrelerdeki sunumlar izlenmifl, ülkede daha önce yap›lm›fl olan konu ile ilgili araflt›rmalar gözden
geçirilmifl, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri’nden kendi illerinde bulunan ruh sa¤l›¤› uygulamalar›na iliflkin bilgiler toplanm›flt›r.
Bu çal›flmalar s›ras›nda deprem bölgesinde meydana gelen geliflmeler de ayr›nt›l› olarak de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Tüm bunlara
ek olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› arflivlerindeki ruh sa¤l›¤› alan›yla ilgili istatistiksel kay›t ve dökümler de elde edilmeye çal›fl›lm›fl ve
sa¤lanabildi¤i kadar›yla analizlerde dikkate al›nm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan tasarlanan URSP Kapsam›n›n Gelifltirilmesi ‹çin Hizmet K›lavuzu Paketi, toplumun ruh sa¤l›¤›n›n
gelifltirilmesi için ülkelere yard›m edecek uygulama bilgilerini sa¤lamaktad›r. Bu çal›flmada DSÖ’nün söz konusu modülleri ülke
koflullar›na uyarlanm›flt›r. Bu yap›l›rken, her modülde ele al›nan bafll›kta önce ülkedeki mevcut durum incelenmifl, ard›ndan o konudaki
hedefler ve bunlara ulaflmak için öngörülen stratejiler s›ralanm›fl, ayr›ca ilgili ve sorumlu kurulufllar da belirtilmifltir.

DSÖ’nün hizmet klavuzu paketinde öngörülen bu modüller ruh sa¤l›¤› alan›n›n sistematik bir incelemesini yapabilmek için oluflturulmufl
bir bölümleme ifllemidir. Ruh sa¤l›¤›n›n organizasyonu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikas›,
ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin finansman›, ruh sa¤l›¤›nda kalitenin gelifltirilmesi, ruh sa¤l›¤› ala›nda yasal düzenlemeler, ruh sa¤l›¤› alan›nda
savunuculuk ve ruh sa¤l›¤›nda e¤itim, araflt›rma ve insan gücü bafll›klar›ndan oluflturulan modüller konunun bu boyutlar›n› ayr› ayr›
derinlemesine ele almak amac›yla kaleme al›nm›flt›r. Ancak, ilgili bölümler birbirlerini tamamlay›c› niteliktedir, her biri tek bafl›na
ele al›nd›¤›nda bir anlam ifade etmeyebilir. Her bir modül program hedefleri de dikkate al›narak birlikte de¤erlendirildi¤inde gerçek
anlam›n› kazanabilecektir. Her bir modül birbirleri ile karfl›l›kl› iliflki içindedir. Örne¤in, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, ne yasal
düzenlemelerden, ne insan gücü ve e¤itimden, ne de finansmandan ayr›lamaz.

Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda bu modüllerde ele al›nan bafll›klardan birine ya da bir kaç›na derinlemesine yo¤unlaflma e¤ilimi oldu¤u
gözlenmektedir. URSP raporunu haz›rlayan grup olarak bu tür bir e¤ilimi sayg› ile karfl›lamakla birlikte, öngörülen misyonumuz gere¤i
bu raporda her hangi bir modülün konusunu ön plana ç›karmaktan kaç›n›lm›fl, tüm modüllere gereken önem verilmifl ve bütüncül
bir anlay›flla yaklafl›lm›flt›r.

DSÖ’nün hizmet k›lavuzu paketi esas al›narak ülkemiz koflullar›na uyarlanan ve yukar›da belirtilen ve raporun 5 - 12. bölümleri
aras›nda incelenen sekiz modülün toplam say›s› 43 olan ana hedefleri afla¤›da s›ralanm›flt›r. Bu hedeflere gerekçe oluflturan ülkemize
iliflkin mevcut durum ile her hedefi baflarmada izlenmesi gereken stratejiler ilgili bölümlerde ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.

SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
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Modül 1: Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Organizasyonu

1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulaflmada karfl›lafl›lan güçlüklerin giderilmesi.
2. Hedef: Merkezi ve yerel düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin idaresi ile ilgili mevcut yap›n›n güçlendirilmesi
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda ülke ihtiyaçlar›n›n sürekli izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve bilimsel temelli çözümler üretilmesi.
4. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin olabildi¤ince merkezilikten ç›kar›larak yerellefltirilmesi.
5. Hedef: Do¤al afet, kaza, travmatik yaflant›lar, terör, göç ve kriz potansiyeli yüksek olan ülkemizde bu gibi durumlarda ortaya
                  ç›kabilecek acil ve özel ruh sa¤l›¤› gereksinimlerinin karfl›lanmas›.
6. Hedef: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonunun sadece kamunun ifli olmamas› özel sektörün de bu sisteme dahil
                  edilmesi.
7. Hedef: Ülkemizde ruh sa¤l›¤› sistemi içerisinde rehabilitasyon ile ilgili bir örgütlenmeye gidilmesi.
8. Hedef: Ülkede ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kamu ve özel tüm kurum ve kurulufllar aras›nda eflgüdüm sa¤lanmas›.
9. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet üretiminde meslekler aras› koordinasyonun sa¤lanmas›.

Modül 2: Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

1. Hedef: Ruhsal bozukluklar›n tedavisi ile ilgili olarak var olan basamakl› tedavi zincirinin iyilefltirilerek korunmas›.
2. Hedef: Tedavide hasta merkezli yaklafl›m›n benimsenmesi.
3. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan bireyin tedavisinin baflar›ya ulaflmas› için gerek farmakolojik gerekse psikoterapi ve psikososyal
                  müdahale yöntemlerinin uygulanmas›.
4. Hedef: Bireysel ve toplumsal sonuçlar› itibariyle madde kullan›m bozukluklar› ile ilgili tedavilere öncelik verilmesi.
5. Hedef: Toplum temelli tedavi ve rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi.
6. Hedef: Mesleki rehabilitasyon kapsam›nda iflverenlerin e¤itimi ve yasalarda belirtildi¤i oranlarda ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin
                  istihdam edilmesinin sa¤lanmas›.
7. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan bireylerin aile yan›nda ya da toplum içindeki bu iflle ilgili bak›m evlerinde yaflamalar›n›n sa¤lanmas›.
8. Hedef: Birey merkezli rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi.

Modül 3: Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Politikas›

1. Hedef: Nüfusun önemli bir bölümünü oluflturan çocuk ve ergenlerin içinde yüksek risk tafl›yan gruplar›n belirlenmesi.
2. Hedef: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda verilen hizmetin nitelik ve nicelik olarak artt›r›lmas› ve düzenlenmesi.
3. Hedef: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ile ilgili tüm disiplinlerin eflgüdümünün sa¤lanmas›, gelifltirilmesi ve bu yönde fark›ndal›¤›n
                  artt›r›lmas›.

Modül 4: Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Finansman›

1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› finansman›n›n da içinde yer ald›¤› sa¤l›k hizmetleri finansman›n›n kapsam›n›n belirlenmesi.
2. Hedef: Sa¤l›¤›n finansman›nda mevcut kaynaklar›n neler oldu¤unun ve nas›l kullan›ld›¤›n›n saptanmas›
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmeti için kaynak taban›n›n belirlenmesi.
4. Hedef: Toplanan fonlar›n nas›l paylafl›laca¤›n›n belirlenmesi.
5. Hedef: Bütçe ile yönetim ve sorumluluk ba¤›n›n kurulmas›.
6. Hedef: Etkili ve verimli ruh sa¤l›¤› hizmetinin gerekti¤inde sat›n al›nmas›.

Modül 5: Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Kalitesinin Gelifltirilmesi

1. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmet sunumunda hizmetin niceli¤ine ek olarak hizmet kalitesinin öneminin bir anlay›fl olarak yerlefltirilmesi.
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2. Hedef: Kalitenin bir ölçütü olarak ruh sa¤l›¤› ile ilgili uygulama standartlar›n›n belirlenmesi.
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda kalitenin uygulanmas›nda kimlerin yetkili oldu¤unun belirlenmesi.
4. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmetleri için oluflturulan kalite standard›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas›

Modül 6: Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Yasal Düzenlemeler

1. Hedef: ‹nsanl›k d›fl›, küçük düflürücü, standart d›fl› tedavi ve bak›mlar› sonland›rmak, Birleflmifl Milletler konvansiyonlar› ve
                   uluslararas› hukuk standartlar› ile uyum sa¤layacak insan haklar› ve ruh sa¤l›¤› yasas›n›n oluflturulmas›.
2. Hedef: Psikiyatrik Hasta Haklar›n› Koruma Yasas›n›n yasalaflmas›.
3. Hedef: Ruh sa¤l›¤› ile ilgili mevzuat›n güncellefltirilmesi.
4. Hedef: Çocuk Haklar› Sözleflmesi hükümlerinin tam olarak uygulamaya geçmesi için yasal düzenlemelerin yap›lmas›.
5. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda görev yapacak olan meslek elemanlar›n›n kendi mesleklerine ait meslek yasalar›n›n gerek ba¤›ms›z
                  olarak gerekse bir çerçeve yasa olarak ç›kar›lmas›.

Modül 7: Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda Savunuculuk

1. Hedef: Ruhsal bozuklu¤u olan birey ve ailelerin temel insan haklar›ndan yararlanmalar›n› sa¤lay›c›, damgalanman›n ve ay›r›mc›l›¤›n
                 ortadan kald›r›lmas›n› amaçlayan savunuculuk faaliyetlerine öncülük edecek olan Sivil Toplum Kurulufllar›n›n (STK),
                 iflleyifllerinin ve iflbirli¤i yapmalar›n›n kolaylaflt›r›lmas›.
2. Hedef: Ruh sa¤l›¤› hizmeti veren meslek elemanlar›n›n özlük haklar›n›n ve çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesine yönelik savunuculuk
                 faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi.
3. Hedef: Politikac›lar›n ve karar vericilerin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi.
4. Hedef: Toplumun tüm kesimlerinin savunuculuk konusunda bilinçlendirilmesi.
5. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda savunuculuk faaliyetlerinin süreklili¤inin sa¤lanmas›.

Modül 8: Ruh Sa¤l›¤›nda E¤itim, Araflt›rma ve ‹nsan Gücü

1. Hedef: Ruh Sa¤l›¤› Alan›nda yeterli say› ve nitelikte meslek eleman›n›n e¤itilmesi.
2. Hedef: Ruh sa¤l›¤› alan›nda insan gücü planlamas›n›n yap›lmas› ve tüm ruh sa¤l›¤› meslekleri için yeterli istihdam›n sa¤lanmas›.
3. Hedef: Ülkenin ruh sa¤l›¤› etkenlerine iliflkin göstergeleri ve verileri sa¤lamak üzere özgün ve etkili araflt›rmalar›n yap›lmas›.

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI ‹Ç‹N TEMEL ÖNER‹LER‹M‹Z

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n yap›s›n› içeren temel hedef ve amaçlar ile ana noktalar afla¤›daki gibi özetlenebilir:

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesinde önerilen “en iyi klinik uygulama yöntemi,” planlanacak olan sistemin birinci basamak sa¤l›k
kurulufllar› ile entegre olmas› gereklili¤idir. Hastalar›n ilk temas noktalar› birinci basamak sa¤l›k kurulufllar› olacakt›r. Hastalar›n tan› ve
tedavileri öncelikle birinci basamak sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan yap›lacakt›r. Ülkemizde Aile Hekimli¤i modelinin hayata geçirilmesi
durumunda da, aile hekimi birinci basamak hizmeti verecektir ve sunulan hizmetler ruh sa¤l›¤›n› da kapsayacakt›r. Öte yandan ikinci ve
üçüncü basamak sa¤l›k kurulufllar› iflbirli¤i ile yap›lacak olan tedavilerin izlenmesi ve kontrolünde birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›n›n
rolü olacakt›r. Bu aç›dan özellikle birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›ndaki doktor ve di¤er personelin s›k görülen ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n
tan› ve tedavisine yönelik olarak e¤itilmeleri büyük önem tafl›maktad›r.

Bunun yan› s›ra toplumda s›k görülen ruh sa¤l›¤› sorunlar›na yönelik olarak kapsaml› toplum taramalar› yap›lmal›d›r. Bu taramalar hem
bu politika belgesinden sonra gelifltirilecek olan ruh sa¤l›¤› programlar›na esas teflkil edecek hem de taramalarda yakalanan vak’alara
erken müdahale edilmesi mümkün olacakt›r. Tüm bu faaliyetlerde öncelikle koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerine a¤›rl›k verilecektir.



Ülkede ruh sa¤l›¤› ve sosyal hizmetleri sunmakla sorumlu kurulufllar aras›nda daha fazla iflbirli¤inin, dan›flmanl›¤›n ve iletiflimin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu iflbirli¤i eksikli¤i, önemli bir engel teflkil etmeye devam etmektedir. Her bir sektörün kendi içinde
ve sektörler aras›nda oluflturulacak bu tür bir iflbirli¤i ruh sa¤l›¤› alan›ndaki uygulamalarda giderek daha fazla önem kazanmaktad›r.

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde hastalar›n ve ailelerinin, uyumlu ve ulafl›labilir bir sistemin merkezinde olmalar› gerekmektedir. Toplum
içinde damgalanma ve d›fllanma engellerinin üstesinden gelmek üzere, hastan›n ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ulaflmas› ve hizmetten
yararlananlar›n kendi seslerini duyurmas› temelinde hasta haklar›n›n düzenlenmesine iliflkin bir niyetin olmas› gerekmektedir.

Kan›ta dayal› ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunulmas› ile ilgili sorumluluk alman›n en iyi yaklafl›m oldu¤u art›k evrensel düzeyde kabul
görmektedir. Ruh sa¤l›¤› meslek uzmanlar›na yol gösterirken, politika araflt›rmas› konusunda klinik deneyime sahip temel bir grupla
çal›flmak önemlidir. Raporun örgütlenmeye iliflkin bölümünde bu konuda somut önerilere yer verilmifltir. Ayr›ca, hizmet sunumu
yap›s›n› desteklemek için, illerde “Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Uygulama Ekipleri” oluflturulmal›d›r. “Ruh Sa¤l›¤› Uygulama Ekipleri”nin
de kendi bölgelerinde bir uygulama plan› oluflturmalar› gerekmektedir. Ruh Sa¤l›¤› Uygulama Ekibine benzeyen bir “Ruh Sa¤l›¤›
Gelifltirme Kurulu”nun da, kalitenin denetlenmesi ve ciddi sorunlar karfl›s›nda al›nacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunmak için Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile birlikte çal›flmas› uygun olacakt›r.

Toplumda ruh sa¤l›¤› ile ilgili yeni programlar›n gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r. Hastalar›n ve toplumun, mevcut hizmetlere ulafl›m›n›n
kesilmesini önlemek için daha fazla korunmaya gereksinimleri bulunmaktad›r. Yeni veya gözden geçirilmifl bir ruh sa¤l›¤› yasas›n›n
bu tür gereksinimleri gidermek üzere haz›rlanmas› gereklidir.

Tüm illerde ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve sosyal hizmetler için ek yat›r›mlara acil gereksinim bulunmaktad›r. Bu yat›r›mlar, bir yandan hastane
yataklar›n›n artt›r›lmas›yla, bir yandan da acil durumlarda kiflilerin 24 saat ulaflabilmesini sa¤layacak ve kriz yaflayan veya hizmetlere
olan ba¤lant›s› kesilen kiflilerle düzenli irtibata geçebilen, yeterli, güvenilir ekiplerin oluflturulmas›n› kapsamal›d›r. Ciddi ruhsal hastal›¤›
bulunan kifliler için sunulacak hizmetler, tedavi edilecek kiflilerin evlerine, ailelerine ve içinde yaflad›klar› topluma yak›n olmal›d›r.

Yeterli ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve yönetimi, hastalara hizmet sunan kiflilerin gereksinimleri olan bilgiye ve deste¤e sahip olmas› ile
mümkündür. Bilgi teknolojisi ça¤›nda, bu konuda maliyet-etki oluflturacak bilgisayar a¤›na dayal› teknolojiler de bulunmaktad›r.
Telefonla yard›m hatlar›n›n veya destek servislerinin gelifltirilmesi de, olas› destek taleplerini karfl›lamada önemli bir yoldur.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n gerçeklefltirilmesi birçok faktöre ba¤l›d›r. Koflullar hizmet alanlar›n (hastalar ve aileleri) bak›fl aç›s›ndan
oldu¤u kadar, bu alanda hizmet sunan meslek insanlar›n›n bak›fl aç›s›ndan da de¤erlendirilmelidir. Hizmet sunanlar›n gereksinimlerini
belirlemeye yönelik belli aral›klarla sürekli olarak de¤erlendirilme araflt›rmalar› yap›lmas› ve her ildeki deneyimlerin yay›nlanmas›,
baflar›lar›n›n ödüllendirilmesi ve desteklenmesi önemlidir. Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki tüm sektör ve ekip çal›flmalar›nda özendirici uygulamalar
ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

Uygulanacak programlarla elde edilen sonuçlar› gelifltirmek için performans göstergeleri oluflturulmal›d›r. Bunun da, hizmetin nas›l
yap›land›r›laca¤› hakk›nda bir vizyonla gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve psiko-sosyal hizmetlerin toplum
genelinde etkinli¤inin de¤erlendirilmesi ve sonuçlar›n›n analizine ihtiyaç vard›r.

URSP ile ulafl›lmak istenilen en temel hedefler, herkes için ulafl›labilir hizmetler, ailelerin desteklenmesine yard›mc› olacak toplumsal
kaynaklar›n harekete geçirilmesi ve toplum taraf›ndan damgalanma ve ayr›mc›l›¤›n azalt›lmas› amac›yla, toplum temelli ruh sa¤l›¤›
sisteminin oluflturulmas›d›r.

Bunun da ötesinde gerek önleyici gerek tedavi edici ruh sa¤l›¤› hizmetleri, bu hizmetlerden yararlananlar› merkeze alan, genel sa¤l›k
hizmetleri ve sosyal hizmetler ile entegre ve bunlarla koordineli olmak zorundad›r. Ancak, tüm bu önerilenlerin uygulanmas›nda ve
k›sa, orta ve uzun vadede sonuçlar›n›n al›nmas›nda herfleyden önce URSP’ye siyasi inanç ve iradenin çok aç›k bir biçimde ortaya
konmas› gerekmektedir.
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Proje grubu olarak, Türkiye’nin ruh sa¤l›¤› alan›ndaki stratejik önceliklerini afla¤›daki flekilde öngörmekteyiz.

•

•

•

•

• 

•

•

Bu rapor boyunca ve bu bölümde ana hatlar›yla s›ralanan tüm bu önerilenlerin hayata geçirilmesinde ve k›sa, orta ve uzun vadede
sonuçlar›n›n al›nabilmesinde her fleyden daha kritik olan bir nokta vard›r. Bu nokta da bu raporla ortaya konan Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
Politikas›’na iliflkin siyasi ve bürokratik inanç ve iradenin çok aç›k bir biçimde ortaya konmas› gerekti¤idir. Öneriler aras›nda hükümetin
yasal düzenleme ve uygulamalar aç›s›ndan çal›flmas›n› gerektiren her konuda çok aç›k deste¤inin sürekli olarak sa¤lanmas› zorunludur.
URSP’nin baflar›s› en temel olarak bu inanç, bilinç, kararl›l›k ve deste¤e ba¤l›d›r.

Ülkemizde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden bahsedildi¤inde, bunun belirli birkaç sektörün ve uzmanl›k alan›n›n ifli oldu¤u gibi yanl›fl bir
kavramsallaflt›rma bulundu¤u yayg›n bir gözlemimizdir. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Raporumuz kapsam›nda aç›kça görüldü¤ü gibi
esasen ruh sa¤l›¤› hizmetleri denildi¤inde genifl anlamda bir çok sektör, kurum, meslek dal›n›n bu konu ile ilgili oldu¤u düflünülmektedir.
Modüllerimizin her hedef için son bölümlerinde “ilgili kurum ve kurulufllar” bafll›¤› alt›nda, çok say›da sektör, kurum, meslek

Genifl bir co¤rafyaya ve h›zla büyüyen bir nüfusa sahip olan ülkemizde tüm insanlar›m›za, nitelikli, kan›ta dayal›, maliyet
etkili, yeterli, evrensel standartlara uygun, toplum temelli, ça¤dafl teknolojileri de kullanan, eflitlik prensibine dayal› ve
ulafl›labilir ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sa¤lanmas›. Bunun için birey-aile temelli ve okullar› da içine alacak flekilde genifl
anlamda birinci basamak ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin önemsenmesi ve bunun da sa¤lanmas› için ilgili tüm sektörler aras›nda
gereken koordinasyonun oluflturulmas›.
Projenin ç›k›fl noktas›nda oldu¤u gibi bir çok do¤al afet yaflanan Türkiye’de, afetler ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kabilecek
ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n nas›l ele al›naca¤›n› öngören ayr›nt›l› ruh sa¤l›¤› programlar›n›n yap›lmas›, böylece karfl›lafl›labilecek
afetlere haz›r olunmas›; bunun gerek e¤itim, gerek insan gücü, gerek mali kaynaklar›n önceden ayr›nt›l› planlanmas› ve
programlar›n ülke çap›nda her koflulda uygulanabilir olmas› ilkesinin gözetilmesi.
Türkiye’de sa¤l›k harcamalar› aras›nda ruh sa¤l›¤›na özel ve yeterli bir kayna¤›n ayr›lmas›; bu kayna¤›n baflta
rehabilitasyonhizmetlerinde kullan›labilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yap›lmas›, önleyici ruh sa¤l›¤› hizmetlerine
toplumun nüfus yap›s›, ilgili meslekler ve yaklafl›mlar dikkate al›narak önem verilmesi.
Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de ruh sa¤l›¤› alan›nda bilgi eksikli¤ine ba¤l› damgalanma, ayr›mc›l›k ve d›fllanma
sorununa acilen çözüm olacak toplumsal fark›ndal›¤›n art›r›lmas› ve yasal önlemler al›nmas›.
Bu raporda kavramsallaflt›r›ld›¤› flekilde genifl anlam› ile ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde görev alacak nitelik ve nicelik aç›s›ndan
yeterli tüm kadrolar›n yetifltirilmesi. Sadece psikiyatrist, çocuk ve ergen psikiyatristi, psikolog, sosyal hizmet uzman›
de¤il, kastedilen genifl anlam› ile, çocuk geliflim uzmanlar›, psikolojik dan›flma ve rehberlik uzmanlar›, hemflireler,
engelliler ile çal›flabilecek özel e¤itim ve rehabilitasyon uzmanlar›, aile ve evlilik terapistleri, konuflma terapistleri, gibi
meslek dallar›n›n da bu kadro yetifltirilmesi kapsam›nda ele al›nmas›. Mesle¤e girifl, meslekte kal›fl ve meslekten ç›k›fl
standartlar›n›n belirlenmesi. Bu kadrolar›n istihdam›nda ülkenin ihtiyaçlar›n›n yerel düzeyde dikkate al›nmas› ve ülke
içinde gereken adil da¤›l›m›n sa¤lanmas›.

Üçüncü basamak ruh sa¤l›¤› hizmeti veren kurumlar›n, e¤itim faaliyetlerini engelleyen, üzerlerindeki yo¤un hasta ak›n›n›
önlemek üzere, il ve ilçe düzeyinde bulunan devlet hastanelerinde ikinci basamakta yat›l› ruh sa¤l›¤› hizmetinin verilebilece¤i
düzenlemelerin yap›lmas›. Yine ayn› amaçla ülke çap›nda yayg›n ve toplum temelli rehabilitasyon kurumlar›n›n oluflturulmas›.
Ülkenin sosyolojik ve di¤er nedenlere ba¤l› olarak dinamik bir yap› gösteren nüfus hareketlerinin ve yap›s›n›n burada
sözü edilen örgütlenmede sürekli olarak dikkate al›nmas› ve bunlara ba¤l› gereken de¤iflikliklerin zaman›nda yap›lmas›.
Di¤er bir ifade ile ruh sa¤l›¤› hizmetleri sistemi de¤iflen koflullara yan›t verebilir nitelikte olmas›.
Bu raporda genifl anlam›yla ifade edilen ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›nda en büyük rolün ailelere, ilgili sektörlere ve topluma
düfltü¤üdür. Bu durum dikkate al›nd›¤›nda, aileleri ve toplumu örgütlemede en etkili kurumlar olan Sivil Toplum Kurulufllar›
(STK)’n›n gönüllü olarak vermeyi amaçlad›klar› ruh sa¤l›¤› ile ilgili hizmetleri kolaylaflt›racak koordinasyonun sa¤lanmas›
ve her türlü yasal düzenlemenin yap›lmas›, bu kurumlar›n teflvik edilmesi. STK’lar›n uluslararas› örgütlerle iflbirli¤ine
olanak verecek flekilde gerekli mevzuat de¤iflikliklerinin Avrupa Birli¤i (AB) müktesabat› uyum çal›flmalar› çerçevesinde
yap›lmas›. Ruh sa¤l›¤› örgütlenmesi ve uygulamalar› ile ilgili olarak önerdi¤imiz koordinasyon kurullar›nda bu STK’lara
rol verilmesi ve onlar›n da karar verme süreçlerinde söz sahibi olmalar›n›n sa¤lanmas›.



listelenmifltir. Dolay›s›yla ruh sa¤l›¤› hizmetleri alan›nda herkese çeflitli oranlarda sorumluluklar düflmektedir. Burada önemli olan,
paylafl›lmas› gereken bu sorumluluklar›n karfl›l›kl› olarak bir di¤erine b›rak›lmas› veya paylafl›lmaktan kaç›n›lmas› de¤il herkes taraf›ndan
üstlenilmesidir. Di¤er bir ifade ile ruh sa¤l›¤› alan›nda da “Kendin için ne yapabilece¤in de¤il, Ülken için ne yapabilece¤in” anlay›fl›ndan
hareket edilmesidir.

Temel bir anlay›fl olarak, bu raporda aç›kça görüldü¤ü gibi çok kapsaml› biçimde ruh sa¤l›¤› alan›nda oluflan bu a¤›r yükü toplumun
tüm kesimlerine adil olarak da¤›tmak öncelikli olmal›, bunun için de sorumluluk olabildi¤ince farkl› kesimlere koordineli bir biçimde
yay›lmal›d›r. Dolay›s›yla, URSP hükümet taraf›ndan ilgili tüm taraflara mal edilmelidir. Bu da hükümetin önemsedi¤i maliyet etki
unsuruna en uygun, di¤er bir deyiflle en az maliyetle en etkili ve en fazla hizmetin al›nmas› ilkesini sa¤laman›n bir yoludur. Görüldü¤ü
gibi URSP raporundaki önerilerimizin bir ço¤u bu ilkeyi gözeterek yap›lm›flt›r.

Raporumuz, ülkemizin flimdiki koflullar› ve uluslararas› literatür dikkate al›narak oluflturuldu¤u için, ülkemizin ulusal ruh sa¤l›¤›
politikas›, gelecekte de¤iflebilecek koflullarda daima gözden geçirilmeye ihtiyaç duyacakt›r. Di¤er bir deyiflle ulusal ruh sa¤l›¤›
politikas› çal›flmalar› bir sonuç de¤il, bir sürecin bafllang›c› olarak görülmeli ve bundan sonraki çal›flmalarda kimi k›s›tl›l›klarla yap›lan
çal›flmam›z›n eksiklikleri de giderilerek, ayn› bilimsel titizlik ve anlay›fl gösterilmelidir. Son olarak URSP yaflayan bir belge olmal›d›r.
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Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Denizli ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤› Sincan Devlet Hastanesi
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Harvard University
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›l›¤›
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri A D
Dünya Sa¤l›k Örgütü Ankara Ofisi
Zurich University
Harvard University
Elaz›¤ Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi
Gülhane Askeri T›p Akademisi Hemflirelik Yüksek Okulu
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri AD
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü

Ad›

Nuray
Yaprak, Hakim T.
Sad›k
Summani
‹zzet, Uz. Dr.
Hamit, Prof. Dr.
Gordon, Dr.
Erdal, Prof. Dr.
Nihal
‹nci Özgür, Dr.
Faz›l
Ertan
‹smail
O¤uz, Doç. Dr.
Burhanettin, Dr.
Cengiz, Prof. Dr.
Emine, Z., Prof. Dr.
Mehmet
Nihan
Zenure
‹smet, Prof. Dr.
Adnan, Doç. Dr.
Aysu
Eda Mutlu
Güler
Meltem, Uzm. Dr.
Mustafa
Aytaç
Özlem, P. Düzgün
Ayhan, Dr.
Ayfl›n, Psk.
Tuba Y.
Bülent
Mustafa
Nazan
Joe
Mevlüt, Dr.
Hayriye Elbi, Prof. Dr.
Bekir
Beat, Dr.
Kerim, Dr.
Mustafa, Dr.
Fahriye
Gökhan, Doç. Dr.
Erhan
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Soyad›

Öktem
Önal
Örsel
Öz
Öz
Özbay
Özer
Özgüney
Özkaya
Özpoyraz
Öztepe
Pamukçu
Reyhancan
Sald›ro¤lu
Saraço¤lu
Sarg›n
Sargutan
Sat›lm›flo¤lu
Sayek
Say›l
Sevinç
Sezer
Soran
Sorias
Soydal
Sönmez
Sönmez
Subafl›
Sünbül
fiahin
fiahin
fiahin
fiarlak
fientürk
fierifsoy
fiimflek
Tabo
Taran
Tatar
Temel
Temur
Terakye
Topaktafl
Toprak
Toros

Kurumu

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤›
Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu
Kocaeli ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
SSK D›flkap› Hastanesi
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Ruh Sagl›¤› ve Hastal›klar› A D
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri AD
Baflbakanl›k Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Ruh Sa¤l›¤› Dispanseri
Sa¤l›k Bakanl›¤› Kayseri Ruh Sa¤l›¤› Merkezi
MEB Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri GM
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
UNICEF
Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k ‹daresi Yüksek Okulu
Yalova ‹l Sa¤l›k Müdürü
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri AD
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD
Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i AD
Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri AD
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi HalkmSa¤l›¤› A D
Trabzon ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Türk Psikologlar Derne¤i
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sa¤l›k ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
Ayd›n ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
PREP Derne¤i
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›¤› Derne¤i
Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› AD
‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Refik Saydam H›fs›s›ha Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k ‹daresi Yüksek Okulu
Sa¤l›k Bakanl›¤› AÇSAP Genel Müdürlü¤ü
PREP Derne¤i
Psikiyatri Hemflireleri Derne¤i
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü›
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Ensititüsü

Ad›

Ferhunde, Prof. Dr.
Erhan, Dr.
Osman, Uz. Dr.
Fatma, Prof. Dr.
Harun
Haluk, Doç. Dr.
Özgür, Dr.
Merih
Avni
Nurgül, Prof. Dr.
‹brahim
fiükrü, Psk.
Mustafa
Hayrünisa, Psk.
Neriman
Canan, Dr.
Erdal, Doç. Dr.
Hulusi, Dr.
‹skender, Prof. Dr.
Ifl›k, Prof. Dr.
Özgür, Dr.
Erol, Prof. Dr.
Haluk, Prof. Dr.
Soli, Prof. Dr.
Tahir, Dr.
Faida B.
Kadir A.
Nüket Paksoy
fiafak, Dr.
Nesrin H., Prof. Dr.
Nevin
S›tk› B.
Zeynep
Erdal
Deniz A. Uzm. Dr.
Zeynep, Doç. Dr.
Abdülkadir
Tahsin, Dr.
Mehtap, Prof. Dr.
Esin, Dr.
Belgin
Gülflen
Fatih
‹smail, Dr.
Aykut, Prof. Dr.



Soyad›

Torun
Tumay
Tuna
Tunal›gil
Turan
Tümay
Türkçapar
Türkoral
Ulu¤
Urald›
Uslu
Ünal
Ünal
Ünal
Varl›
Verimli
Voltan Acar
Yaln›zo¤lu
Yan›k
Yavafl
Yavuz
Yeflilyaprak
Y›ld›r›m
Y›ld›r›m
Yorulmaz
Yörüko¤lu
Yurtsever
Yücelen
Yüksel
Yüksel
Zeydan
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Kurumu

Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Children’s Hospital Boston
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri A D
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›
Ankara D›flkap› Hastanesi Psikiyatri A D
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Adana Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi
Samsun Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar AD.
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji AD
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi
Türk Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Derne¤i
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nörolojisi AD
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi
Manisa Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Türk Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Derne¤i
Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi PDR AD
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Ankara Valili¤i
Hacettepe Üniversitesi Emekli Psikiyatri Ö¤retim Üyesi
Adana Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi
PREP Derne¤i
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri AD
Türkiye Psikiyatri Derne¤i
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›

Ad›

Abdullah
fiehnaz, Dr.
S›dd›k
Verda, Dr.
Tayfun
fiehnaz
Hakan, Doç. Dr.
Eyüp
Berna, Prof. Dr.
Cem
Kamuran, Uzm. Dr.
Fatih M., Prof. Dr.
Serhat, Prof. Dr.
Fatih, Prof. Dr.
Kubilay, Prof. Dr.
Arif, Doç. Dr.
Nilüfer, Prof. Dr.
Dilek, Doç. Dr.
Medaim, Doç. Dr.
‹smail
Mümtaz
Binnur, Prof. Dr.
‹brahim, Doç. Dr.
Mesut, Dr.
Fethi
Atalay, Prof. Dr.
Niyazi, Uz. Dr.
Deniz, Uzm. Psk.
Nevzat, Prof. Dr.
fiahika, Prof. Dr.
Rüstem, Dr.

(Soyad›na göre alfabetik olarak s›ralama yap›lm›flt›r.)
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Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Recep Akda¤’›n ça¤r›s› üzerine, Prof. Dr. Rüstem Aflk›n 10-11 Haziran 2004’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda Sa¤l›k
Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Bilimsel Dan›flma Kurulu, Ruh Sa¤l›¤› Alan›ndaki Meslek Dernekleri, üniversite temsilcileri ve ayr›ca gönüllü
meslektafllar›n ça¤r›ld›¤› “Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi” konulu bir toplant› yap›lm›flt›r.

Toplant›ya Türkiye Psikiyatri Derne¤i’ni temsilen Genel Baflkan Doç. Dr. Haluk Özbay, Genel Baflkan Yard›mc›s› Doç. Dr. Mustafa
Sercan, Genel Sekreter Prof. Dr. Berna Ulu¤ kat›lm›flt›r. Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i’ni Baflkan Prof. Dr. Bahar Gökler ve
Prof. Dr. Füsun Çuhadaro¤lu, Türk Psikologlar Derne¤i’ni Prof. Dr. Nesrin Hisli fiahin’in temsil etti¤i toplant›da Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh
Sa¤l›¤› Bilimsel Dan›flma Kurulu’ndan kat›lan di¤er temsilciler:

1.Prof. Dr. Rüstem Aflk›n, Selçuk Ün. Meram T›p Fak. Psikiyatri AD.
2.Prof. Dr. Ifl›k Say›l, Ankara Ün. T›p Fak. Psikiyatri AD.
3.Prof. Dr. Zehra Ar›kan, Gazi Ün. T›p Fak. Psikiyatri AD.
4.Prof. Dr. Selahattin fienol, Gazi Ün. T›p Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD.
5.Prof. Dr. Bahar Gökler, Hacettepe Ün. T›p Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD.
6.Prof. Dr. Saynur Canat, Ankara Ün. T›p Fak. Psikiyatri AD.
7.Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Hacettepe Ün. T›p Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD.
8.Prof. Dr. Musa Tosun, Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hast.
9.Prof. Dr. fiahnur fiener, Gazi Ün. T›p Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD.
10.Prof. Dr. Nefle Erol, Ankara Ün. T›p Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD.
11.Doç. Dr. Duran Çakmak, Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hast.
12.Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, Ankara Numune Hast. Psikiyatri Klini¤i
13.Doç. Dr. K.O¤uz Karamustafal›o¤lu, fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hast.
14.Doç. Dr. Hüsnü Erkmen, Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hast.
15.Doç. Dr. ‹lhan Yarg›ç, ‹stanbul Ün. ‹stanbul T›p Fak. Psikiyatri AD.
16.Doç. Dr. Hamdi Tutkun, Gaziantep Ün. Psikiyatri AD.
17.Yrd. Doç. Dr. Ali Savafl Çilli, Selçuk Ün. Meram T›p Fak. Psikiyatri AD.
18.Uzm. Dr. Mustafa Naml›, Elaz›¤ Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hast.
19.Uzm. Dr. Rabia Ay, Eskiflehir Devlet Hast.

Bu toplant›da yap›lan tart›flmalar sonucu Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin iyilefltirilmesine yönelik olarak 27 maddeden oluflan
bir iyilefltirme öneri listesi Sa¤l›k Bakan›’na sunulmufltur. Sa¤l›k Bakan›’n›n önerisiyle iyilefltirme önerilerinin yap›lmas›n› izleyecek
befl kiflilik bir izleme kurulu belirlenmifltir. Bu kurulda Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan iki temsilci ve meslek derneklerinden de birer temsilci
yer almas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

SA⁄LIK BAKANI’NA SUNULAN ÖNER‹LER

A. YATAK SAYISININ ARTIRILMASI
1. Her il devlet hastanesinde ve büyük ilçe hastanelerinde nüfusa orant›l› say›da yata¤a haiz psikiyatri servisi aç›lmas› ve yeterli
psikiyatri uzman› ve sa¤l›k personeli atanmas›;
2. Mevcut ve aç›lacak psikiyatri servislerinin akut psikiyatrik bak›m için uygunlaflt›r›lmas›;
3. Büyük illerde ruh sa¤l›¤› hastanelerine, küçük il ve büyük ilçelerde devlet hastanesi psikiyatri klini¤ine ba¤l› ayaktan tedavi yapacak
ruh sa¤l›¤› merkezlerinin aç›lmas›;
4. Resmi ve özel hastanelerde ayaktan ve yatarak psikiyatrik tedavi hizmeti verecek kurumlar›n aç›lmas›n›n kolaylaflt›r›lmas›, bu konu
ile ilgili mevzuat›n acilen güncellenmesi;
5. Mahkeme karar›yla muhafaza ve tedavi gerektiren adli psikiyatri hastalar›n›n tutulaca¤› servislerin say›s›n›n art›r›lmas›;
6. Ruh sa¤l›¤› hizmeti verecek hastane ve di¤er birimlerin tan›mlanmas› ve s›n›flanmas›;
7. Bafllang›çta bölge esas›na, gelecekte il temeline göre çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerinin aç›lmas›

RUH SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹N‹N ‹Y‹LEfiT‹R‹LMES‹ TOPLANTISINDA SA⁄LIK BAKANINA
SUNULAN ÖNER‹LER
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B. RUH SA⁄LI⁄I ÇALIfiANLARININ SAYISININ ARTIRILMASI
1. Eriflkin, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzman say›s›n›n art›r›lmas›
2. Yetiflkin, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanl›k e¤itimi için, klinik bafl›na 8 olan asistan say›s›n›n 12’ye yükseltilmesi ve üniversite
asistan kadrolar›n›n art›r›lmas›;
3. E¤itim hastanelerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanl›k e¤itiminin verilmesi, fleflik kadrolar›n›n aç›lmas›;
4. E¤itim hastanelerinde e¤itim verilmeye bafllanana kadar Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanl›k e¤itimi için üniversitelerde Sa¤l›k
Bakanl›¤› kadrolar›n›n ivedilikle aç›lmas›;
5. E¤itim hastanelerindeki kald›r›lmas› düflünülen uzman kadrolar›n›n hastane ihtiyaçlar›na göre üç y›ll›k bir geçifl dönemi için
korunmas›;
6. Psikiyatri alan›nda yetiflmifl yard›mc› sa¤l›k personeli ve hizmetlilerin ayn› alanda çal›flma sertifikasyon yoluyla süreklili¤inin
sa¤lanmas›;
7. Psikologlar›n hastanelerdeki görev tan›mlar›n›n yeniden yap›lmas›;
8. Psikolog, sosyal hizmet uzman›, psikiyatri hemfliresi gibi ruh sa¤l›¤› personelinin yeterli say›ya yükseltilmesi ve meslek içi
e¤itimlerinin standardizasyonunun sa¤lanmas›

C. MEVZUAT
1. Psikiyatrik Hasta Haklar›n› Koruma Yasas›n›n farkl› özelli¤i nedeniyle genel sa¤l›k yasas›ndan ayr› olarak ele al›nmas›;
2. Hasta bak›m›n›n niteli¤ini art›rmak amac›yla Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Avrupa Birli¤i normlar›n›n göz önünde tutularak günlük hasta
bak›m süre ve say›s›n›n belirlenmesi;
3. Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Dairesi bünyesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi flubesinin oluflturulmas›;
4. ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I ENST‹TÜSÜ’nün kurulmas›;
5. Acil müdahale ve psikiyatrik yo¤un bak›m hizmetinin özel olarak ücretlendirilmesi ve bu birimde çal›flanlar›n döner sermaye katk›
paylar›n›n art›r›lmas›;
6. Ak›lc› ilaç yaz›m kurallar›n›n gelifltirilmesi;
7. Kronik Ruh hastalar›n›n yeflil kart ç›kart›lmas›nda kolayl›k sa¤lanmas› ve vizelerinin süresiz olmas›;
8. 2005 y›l› Dünya Sa¤l›k Örgütü Ulusal Odak Noktalar› toplant›s›n›n Türkiye’de yap›lmas›;
9. Kongre ve e¤itim toplant›lar›na kat›l›m›n teflvik edilmesi ve görevlendirme ile kat›l›m›n sa¤lanmas›;
10. Herhangi bir sa¤l›k kurulunda psikiyatri uzman› yerine hekim olmayanlar›n görevlendirilmemesi

D. H‹ZMET
1. Ruh Sa¤l›¤› hastanesi veya kliniklere ba¤l› rehabilitasyon merkezlerinin kurulmas›;
2. Ruhsal rahats›zl›¤› olanlar›n nakliyle ilgili düzenlemelerin ça¤dafl hukuka göre yap›lmas›; Ruh sa¤l›¤› flube müdürlüklerin ifllevsel
hale getirilmesi ve kronik hastalar›n takibi;
3. Korunmaya muhtaç psikiyatri hastalar› için bak›m evlerinin aç›lmas›;
4. Psikiyatri servislerinde ve birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda DSÖ taraf›ndan tan›mlanan temel ilaçlar›n bulundurulmas› ve
ihtiyac› olanlara ücretsiz sa¤lanmas›

KORUYUCU RUH SA⁄LI⁄I
1. Madde ba¤›ml›l›¤›, çocuk ihmal ve istismar›, fliddet, intihar, afet gibi toplum ruh sa¤l›¤› için risk oluflturan konularda çal›flma
gruplar› oluflturulmas›
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Kaynak: Da¤, ‹. (2003). Türkiye’de Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikalar› konusunda yap›lm›fl sistematik çal›flmalar. Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 11(1): 59 - 67.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›
Güçlü bir ruh sa¤l›¤› politikas›, etkin bir sa¤l›k sisteminin en önemli ö¤elerinden biridir. Bir ruh sa¤l›¤› politikas› ve buna ba¤l› olarak
ruh sa¤l›¤› program›n›n olmad›¤› ülkelerde ruh sa¤l›¤› politikas› ulusal sa¤l›k politikalar›n›n bir parças› olarak gelifltirilmelidir. Ulusal
Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n ayr›nt›lar› ülkenin özgül durumu, amaçlar› ve felsefesine ba¤l› olarak ilgili di¤er sektörlerin kat›l›m› ile saptan›r.

Türkiye’de ulusal ruh sa¤l›¤› politikalar› gelifltirme konusunda Aral›k 2002’ye kadar son 20 y›lda yap›lm›fl sistematik çal›flmalar
kronolojik bir flekilde gözden geçirilmifltir. T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bu konuda bugüne kadar organize etti¤i çal›flmalarda ortaya konan
hedef ve stratejiler özetle s›ralanm›flt›r.

Türkiye’de Ruh Sa¤l›¤› Politikalar› Konusunda Yap›lm›fl Sistematik Çal›flmalar

Ülkemizde 2002 Y›l› sonlar› itibar›yla henüz bir Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› bulunmad›¤› bilinmektedir. Ancak, bu eksiklik sadece
ülkemize özgü bir durum de¤ildir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 2001 Dünya Sa¤l›k Raporunun “Ruh Sa¤l›¤› Politikas› ve Hizmet
Sunumu” bafll›kl› belgesine göre, ülkelerin yaklafl›k % 40’›n›n kesin bir ruh sa¤l›¤› politikas› yoktur; % 33’ünün politika bir yana,
ruh sa¤l›¤› program› da yoktur; % 33’ünün de ruh sa¤l›¤› ile yak›ndan ilgili iki konu olan uyuflturucu ya da alkolle ilgili özel bir
politikas› yoktur. Ulusal ruh sa¤l›¤› politikalar› bulunan bir çok ülkede de bu politikalar son on y›l içinde oluflturulmufltur. Ayr›ca,
yine ülkelerin % 33’ü halk sa¤l›¤› bütçelerinde ruh sa¤l›¤›na özel bir bölüm ay›rd›klar›n› rapor etmemifltir; % 33’ü ruh sa¤l›¤›na halk
sa¤l›¤› bütçesinin % 1’inden daha az bir dilim ay›rm›flt›r; kalanlar›n büyük bir k›sm›n›n ay›rd›¤› bütçe dilimi de % 5’in alt›ndad›r.

Kuruluflunun sekseninci y›l›n› kutlayan Türkiye Cumhuriyeti de çok fazla gecikmeksizin Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n› yap›land›rmak
için çal›flmalara bu dönemde h›z vermifltir. Bu çal›flmalar›n ya da en az›ndan bu hedefin bafllang›c› çok erken tarihlere kadar izlenebilir.
Bakanl›k bünyesinde Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlü¤ü’nün kuruluflu 1967’de olmufltur. Bununla birlikte, yaz›l› belgelere ulafl›lamamakla
birlikte, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n “Milli Ruh Sa¤l›¤› Plan ve Program›” konusunda haz›rl›klar yapmak üzere özel bir toplant›y› ilk kez
17 Haziran 1964’de yapt›¤› belirtilmektedir. Geçmiflte belli zaman aral›klar›yla toplanan Milli Sa¤l›k fiüralar›nda da, bu fluralar›n üyesi
olan ruh hekimlerinin bu konularda çabalar› oldu¤u, çeflitli raporlar sunduklar› bilinmektedir. Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z›n arflivleri bu
konuda ayr›nt›l› tarihi bir inceleme yapacak kiflilerin ilgisini çekecek raporlarla dolu olmal›d›r. Bu yaz›da, ilgili daire baflkanl›¤›n›n
kurulmas›n› izleyen son 20 y›lda Bakanl›kça organize edilen sistematik çal›flmalara a¤›rl›k verildi¤inden, söz konusu erken çabalara
burada sadece de¤inerek geçilecektir.

Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’n›n Kuruluflu

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konudaki daha sistematik çal›flmalar› bundan yaklafl›k 20 y›l öncesinde bafllam›flt›r. 1983’de Bakanl›¤›n
yeniden yap›lanmas› çerçevesinde Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kurulmas›yla, daha önceki flube müdürlü¤ü Ruh
Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’na dönüfltürülmüfltür. Bir y›l sonra da ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerinde Ak›l ve Ruh Sa¤l›¤› fiube Müdürlükleri taflra
teflkilat› olarak kurulmufltur. Koruyucu hizmetlere a¤›rl›k vermeyi ilke edinen Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›n›n ana hedefleri de flu
flekilde konulmufltur:

• Ruh sa¤l›¤› hizmet sisteminin iyilefltirilmesi;
• Koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›;
• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin genel sa¤l›k hizmetleriyle bütünlefltirilmesi ve kiflilerin bulunduklar› yerde tedavi
    görebilmelerinin sa¤lanmas›;
• Sa¤l›kl› yaflamada ruh sa¤l›¤›n›n öneminin topluma anlat›lmas›;
• Toplumun sa¤l›¤a zararl› al›flkanl›klardan korunmas›

TÜRK‹YE’DE ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KALARI KONUSUNDA YAPILMIfi S‹STEMAT‹K
ÇALIfiMALAR
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Ruh Sa¤l›¤› Program› Gelifltirme Toplant›s›

Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›, belirli bir program olmay›fl› ve bu program›n gelifltirilmesinde yararlan›lacak temel bilgilerin bulunmay›fl›
nedeniyle önceli¤i durum belirleme çal›flmalar›na vermifltir. Baflkanl›k, kurulufl döneminin ard›ndan ilk büyük organizasyonu 25-27
Haziran 1987 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi¤i “Ruh Sa¤l›¤› Program› Gelifltirme Toplant›s›” ile yapm›flt›r. Bu toplant›ya ülkemizde
de¤iflik sektörlerden 120’yi aflk›n uzman›n yan›s›ra DSÖ Ruh Sa¤l›¤› Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Norman Sartorius ile DSÖ Avrupa
Bölgesi Ruh Sa¤l›¤› Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Sampaio Faria da kat›lm›flt›r. Bu toplant› bir y›l önce aktif hale gelen Ruh Sa¤l›¤› Daire
Baflkanl›¤›n›n merkezde ve çevrede ruh sa¤l›¤› ve ilgili sektörler baz›nda yapt›¤› ön çal›flmalar›n sonucunda düzenlenmifltir. Bakanl›kça
koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerini gelifltirmek amac›yla yeni bir ulusal ruh sa¤l›¤› program› oluflturulmas› kararl›l›¤› ifade edilmifltir.
“Herhangi bir toplumda ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n yaln›zca bir hekimlik dal› olan psikiyatrinin dar s›n›rlar› içinde ele al›namayaca¤›”
ifade edilmifltir. Toplant›da oluflturulan dört ayr› çal›flma grubu flu bafll›klar› çal›flma alanlar› olarak belirlemifl ve bu bafll›klar alt›nda
varolan belli bafll› sorunlar› s›ralayarak, çözüm önerilerinde bulunmufllard›r:

• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesi/iyilefltirilmesi
• Ruh hastal›klar›n›n önlenmesi
• Ruh hastalar›n›n tedavi ve rehabilitasyonu
• Genel sa¤l›k hizmetlerinin psikososyal yönü
• Bilgi toplama sistemlerinin gelifltirilmesi
• Araflt›rma çal›flmalar›n›n gelifltirilmesi
• Mevzuat çal›flmalar›n›n gelifltirilmesi

Çal›flma gruplar›n›n haz›rlad›klar› raporlar›n ana hatlar› incelendi¤inde flu noktalar dikkati çekmektedir:
• Ruh sa¤l›¤› hizmetleri birinci basamak hizmetleri ile bütünlefltirilmelidir.
• Koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetleri aç›s›ndan annelere verilen do¤um sonras› ücretli ve ücretsiz iznin art›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Zihinsel özürlü, suç ifllemifl ya da suça e¤ilimli çocuklar için çok sektörlü kapsaml› programlar öncelikli olarak
    haz›rlanmal›d›r.
• Ruh sa¤l›¤› hastaneleri iyilefltirilmeli, nitelikli özel dal hastanelerine dönüfltürülmeli, genel hastanelerde psikiyatri
    servisleri kurulmal› ve bunlarla sa¤l›k oca¤› aras›nda etkin bir zincir kurulmal›d›r.
• Ruh sa¤l›¤› hizmetleri genel sa¤l›k hizmetlerinden soyutlanamaz. Hizmetin oda¤› “hastane içindeki hasta” de¤il, “toplum
    içindeki bireyin ruh sa¤l›¤›” olmal›d›r.
• Ruh sa¤l›¤› hizmetleri birinci basamakta sa¤l›k oca¤›, ikinci basamakta “psikiyatr, psikolog, sosyal hizmet uzman› ve
    hemflire” den oluflan bir ekip ve gönüllülük temeline dayal› (aile, ö¤retmen vb) yard›mc› ekipler taraf›ndan ele al›narak
    çevreden merkeze do¤ru bölge temeline göre kurulmal›d›r.
• Az kaynak kullan›m›yla somut baflar› elde edilebilecek konulara öncelik verilmelidir.
• Ruhsal bozukluklar epidemiyolojisi, üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› aras›nda ortak araflt›rma projeleri ve DSÖ katk›s›yla
    araflt›r›lmal›d›r.
• Ruh sa¤l›¤› alan›nda e¤itim, gerek çal›flanlar gerek toplum kesimi aç›s›ndan sürekli ön planda ele al›nmal›d›r.
• Ulusal ruh sa¤l›¤› program› gelifltirildi¤inde, süreklili¤i ve politik de¤iflim ve bask›lardan etkilenmemesi için koruyucu
    önlemler al›nmal›d›r.
• Türkiye’de Ulusal ruh sa¤l›¤› programlar›n› gelifltirip yürütecek etkili ve ifllevsel bir birimin bulunmamas› en önemli
    sorundur. Bu aç›dan Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›na ifllerlik kazand›r›lmal›d›r.
• Gereksinimlerin belirlenmesi için verileri derlemek üzere bir araflt›rma grubu kurulmal›d›r.
• Mesleki ve sürekli e¤itime önem verilmeli, koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetleri öncelikle çocuk ruh sa¤l›¤› alan›nda
    yo¤unlaflt›r›lmal›, çocuk psikiyatr› say›s› art›r›lmal›d›r.
• Bu hizmetlerin örgütlenebilmesi için Bakanl›k ile di¤er ilgili kurumlar aras›nda eflgüdüm sa¤lanmal›d›r.
• H›zl› toplumsal de¤iflme, nüfus art›fl›, kültürel sorunlar, ekonomik olaylar ve göçlerin aile yap›s›nda oluflturdu¤u
    sorunlardaki art›fla dikkat edilmelidir.
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Toplumda çocuklar, ergenler, kad›nlar ve yafll›lar gibi özgül risk alt›nda bulunan kümeleri kapsayacak koruyucu ve tedavi edici ruh
sa¤l›¤› programlar› yoktur. Varolan tan› ve tedavi yaklafl›mlar› ile mevzuat yetersizdir ve acil de¤iflim gereklidir.

Toplant›lar sonunda dört ana grup (Koruyucu ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›; ruh sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi; genel sa¤l›k hizmetlerinin psikososyal
yönleri; tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar›) oluflturulmas› ve bu gruplar›n dört dönemlik bir program dahilinde yaklafl›k bir y›ll›k
bir çal›flma plan› sonunda raporlar›n› tamamlamalar› öngörülmüfltür. Ancak, bu çal›flma ne yaz›k ki devam ettirilememifl ve bafllang›çta
amaçlanan “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Program›” gelifltirilememifltir. Bununla beraber, bu toplant› sonunda saptanan bafll›klar, Nisan 1993’de
toplanm›fl olan “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Koordinasyon Kurulu”nun çal›flmalar›na rehberlik etmifltir.

I. Ulusal Sa¤l›k Kongresi

Ülkemizin sa¤l›k sorunlar›n›n bir bütün olarak ele al›nd›¤› “I. Ulusal Sa¤l›k Kongresi” 23-27 Mart 1992 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r.
Bu kongrede oluflturulan çal›flma gruplar›nda özgül sa¤l›k konular› ayr›nt›l› biçimde ele al›nm›fl ve konunun uzmanlar› taraf›ndan bu
çal›flmalar rapor haline getirilmifltir. Kongrede oluflturulan “Ruh Sa¤l›¤› Çal›flma Grubu,” ülkemizin ruh sa¤l›¤› konusunda mevcut
durumunu, hizmet sistemini, hizmet verenler ve hizmet verilenler aç›s›ndan de¤erlendirmifllerdir. Oniki uzmandan oluflan Çal›flma
Grubunun raporunda bu alandaki önemli sorunlar, sistem, hizmet verenler ve hizmet verilenler aç›s›ndan de¤erlendirilmifl ve sonunda
da önerilere yer verilmifltir.

Çal›flma Grubunun raporunda yer verilen mevcut durumu ve önemli sorunlar› da yans›tacak flekilde getirilen öneriler afla¤›daki gibi
özetlenebilir:

1. Organizasyon ve uygulamalara iliflkin olarak;
• Bakanl›k bünyesinde kurulan Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› ile ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri bünyesindeki Ruh Sa¤l›¤› fiube
    Müdürlüklerinin etkinli¤inin art›r›lmas›
• Genel hastanelerdeki psikiyatri kliniklerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve hizmete uygun hale getirilerek, nitelikli eleman ve araç
    gereçle donat›lmas›
• Özel dal (ruh sa¤l›¤›) hastanelerinin bak›m ve muhafaza yükünden kurtar›larak tedavi, e¤itim ve araflt›rma ifllevlerini
    görecek hale getirilmesi
• Ayakta (yat›s›z) tedavi hizmeti veren kurumlar›n yayg›nlaflt›r›lmas›, kronik hastalara evlerinde rehabilitasyon ve ücretsiz
    ilaç sa¤lanmas›
• Tedavi ve koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birlikte ele al›nmas›, hastanelerdeki uzmanlar›n birinci basamak sa¤l›k
    hizmeti veren kurumlarla yak›n iliflkide olmas›
• Bu alanda çal›flan personelin yurt geneline da¤›l›m›n›n dengeli olmas› ve yerel yönetimlerle de iflbirli¤ine gidilmesi

2. Koordinasyon ve mevzuata iliflkin olarak;
• Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Koordinasyon Kurulunun en k›sa zamanda oluflturulmas›
• Bu konuda Bakanl›¤a sürekli dan›flmanl›k verebilecek bir birim oluflturulmas›
• Ruh sa¤l›¤› yasas›n›n en k›sa sürede ç›kar›lmas› ve adli psikiyatri ve hasta haklar›yla ilgili düzenlemeler yap›lmas›
• Ruh sa¤l›¤› personelinin yetki ve görev tan›mlar›n›n gözden geçirilerek ça¤a ve ülke gerçeklerine uygun düzenlemeler
    yap›lmas›; bu personelin e¤itimi için sertifika programlar›n›n gelifltirilmesi
• Psikiyatrik hizmetlerin özel sa¤l›k ve sigorta sistemlerine de yayg›nlaflt›r›lmas›

3. Veri toplama, araflt›rma, izleme ve de¤erlendirmeye iliflkin olarak;
• Ruh sa¤l›¤› konusunda her aflamada ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin ve ruh sa¤l›¤› göstergelerinin oluflturulmas›
• Bu konuda sa¤l›kl› veriler elde edilebilmesi için tan› birli¤ine gidilmesi
• Bakanl›k bünyesinde bu konuda bir veri bankas›n›n kurulmas› ve di¤er kurum ve sektörlerin bunun kurulmas› ve
    süreklili¤inin sa¤lanmas›nda desteklerinin al›nmas›



4. E¤itim tan›t›m çal›flmalar›na iliflkin olarak;
• Ruh sa¤l›¤› alan›nda (Psikiyatrist, psikolog, sosyal çal›flmac›, hemflire), genel sa¤l›k hizmetlerinde (hekim, hemflire,
    ebe, yard›mc› personel) ve ilgili di¤er sektörlerde (yöneticiler, ö¤retmenler, din görevlileri, güvenlik görevlileri, vb) çal›flan
    çeflitli meslek gruplar›n›n her düzeyde e¤itim programlar›n›n gözden geçirilmesi
• Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki ders ve uygulama programlar›n›n ça¤dafl düzeye getirilerek, verilen e¤itimin niteli¤inin art›r›lmas›,
    sürekli e¤itime önem verilmesi
• Koruyucu ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük önem tafl›yan Çocuk Psikiyatrisi gibi uzmanl›k dallar›n›n geliflmesini kolaylaflt›racak
    düzenlemelerin yap›lmas›, sosyal psikiyatriye e¤itim ve hizmet alan›nda daha fazla yer verilmesi
• Ruh sa¤l›¤› alan›nda da birinci basamak sa¤l›k hizmeti veren pratisyen hekimlerin bilgilendirilmeleri (Nitekim daha sonra
    birinci basamak sa¤l›k çal›flanlar›na 0-2 yafl çocu¤un psikososyal geliflimi konular›nda bir e¤itim, Bakanl›k ve DSÖ ortak
    projesi kapsam›nda Nefle Erol ve arkadafllar› taraf›ndan verilmifltir.)
• Kurumlar aras› iflbirli¤i sa¤lanmas›
• Ruh sa¤l›¤›n›n, kitle iletiflim araçlar› ile topluma tan›t›lmas›, bu alandaki yanl›fl uygulamalara karfl› önlemler al›nmas›,
    risk gruplar›na yönelik olarak özel e¤itim ve tan›t›m (broflür, afifl, film, vb) çal›flmalar› yap›lmas›, t›p d›fl› uygulamalar›n
    engellenmesi amac›yla toplum liderlerinden yararlanarak halk›n e¤itiminin sa¤lanmas›

II. Ulusal Sa¤l›k Kongresi

Mart 1992 de düzenlenen “I. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Kongresi”nden bir y›l sonra, 12-16 Nisan 1993 tarihlerinde “II. Ulusal Sa¤l›k Kongresi”
yine T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› organizatörlü¤ünde toplanm›flt›r. ‹lk kongrenin çal›flmalar›n›n izlenmesi ve daha genifl kat›l›mla desteklenmesine
dönük olarak yap›lan ve o s›ralarda haz›rlanmakta olan Sa¤l›k Reformu ile ilgili Kanun Tasar›s› taslaklar›n›n tart›fl›ld›¤› bu ikinci
kongrede de olas› belli bafll› tüm sa¤l›k konular›na iliflkin çal›flma gruplar› oluflturulmufltur. Onalt› uzman›n kat›ld›¤› Ruh Sa¤l›¤›
Çal›flma Grubunun raporunda, yap›lmas› gerekenler aksiyon plan› ve uygulama plan› ana bafll›klar› alt›nda s›ralanm›flt›r:

• Ruh sa¤l›¤› ile ilgili merkez ve çevrede örgütlenmenin ve bunun kurumlaflmas›n›n sa¤lanmas› (Ulusal Ruh Sa¤l›¤›
    Koordinasyon Kurulunun etkili ve sürekli çal›flt›r›lmas›, Bölge Ruh Sa¤l›¤› Koordinasyon Kurullar› kurulmas›, yat›s›z
    hizmet veren kurumlar›n yayg›nlaflt›r›lmas›)
• Hastanelerdeki psikiyatri kliniklerinin hizmete uygun düzeye getirilmesi
• Genel hastane bünyesinde acil psikiyatri birimlerinin kurulmas› (Acil Servislere krize müdahelenin de yer alaca¤› acil
    psikiyatri hizmetlerinin entegre edilmesi)
• Ruh sa¤l›¤› yasas›n›n oluflturulmas› (Hastalar›n hastaneye yat›r›l›p ç›kar›lmalar› gibi konularda hasta haklar›n›, suç iflleyen
    ya da suç iflleme riski olan bireylerle ilgili olarak da toplumun korunmas›n› hedefleyen temel kurallar›n belirlenmesi)
• Ülke çap›nda bölgeler düzeyinde epidemiyolojik çal›flmalar yap›lmas› ve ruh sa¤l›¤› göstergelerinin belirlenmesi (Ruh
    hastal›klar› profili çal›flmas›n›n bafllat›lmas›) (Nitekim bu çal›flma sonradan gerçeklefltirilmifl ve Bakanl›kça yay›nlanm›flt›r)
• Ruh hastal›klar›nda tan› birli¤ine gidilmesi (DSÖ nün ruh hastal›klar›n›n s›n›fland›r›lmas› sisteminin kullan›lmas›)
• Sa¤l›k personeline temel ve koruyucu ruh sa¤l›¤› e¤itimi verilmesi (Aile hekimli¤i program›na koruyucu ve genel ruh
    sa¤l›¤› e¤itiminin eklenmesi, sa¤l›k ocaklar›nda hizmet verecek hekim ve di¤er sa¤l›k personelinin koruyucu ruh sa¤l›¤›
    konusunda e¤itilmesi, ikinci basamak ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde çal›flt›r›lacak hekim d›fl› personelin göreve bafllamadan
    önce ruh sa¤l›¤› e¤itiminden geçirilmeleri)
• Ruh sa¤l›¤› konusunda halka yönelik tan›t›m ve e¤itim yap›lmas›.

Düzenlenen her iki Ulusal Sa¤l›k Kongresinde de, görüldü¤ü gibi, ülkenin ruh sa¤l›¤› alan›nda plan, program, politika ve uygulamalar›
konusunda belirlenen eksiklik ve yanl›fll›klar dile getirilmeye çal›fl›lm›fl, yap›lmas› gerekenler s›ralanm›flt›r. Her iki kongrenin sonunda
ülkemizin Ulusal Sa¤l›k Politikas› TBMM’ne sunulmak üzere haz›rlanm›fl, bu çal›flmalarda ortaya ç›kan raporlar ›fl›¤›nda ruh sa¤l›¤›
konusu da bir hedef olarak (Hedef  28) tasar›da yer alm›flt›r. Sonradan TBMM’de yasalaflamadan kadük olan söz konusu tasar›da
ruh sa¤l›¤› konusunda yap›lan bir durum saptamas›n›n ard›ndan ilkeler ve hedefler flu flekilde s›ralanm›flt›r:
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‹lkeler

• Koruyucu ve tedavi edici ruh sa¤l›¤› hizmetleri birlikte ele al›nmal› ve temel sa¤l›k hizmetlerine entegre edilmelidir
• Ruh sa¤l›¤›na yönelik tedavi edici hizmetler genel hastanelerde de yayg›n olarak verilmelidir
• Ruh hastalar› ile ilgili bak›m ve muhafaza fonksiyonlar› sosyal hizmetler kapsam›nda ele al›nmal›d›r
• Ruh sa¤l›¤› ile ilgili s›k karfl›lafl›lan risk faktörleri incelenerek konu toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetleri çerçevesinde
    ele al›nmal›d›r
• Ruh sa¤l›¤› hizmetleri ile ilgili insan gücü gelifltirilmelidir

Stratejiler (1995 y›l›na kadar)

• Toplum ruh sa¤l›¤› uygulama plan› haz›rlanacakt›r
• Birinci basamak ayakta tedavi, evde rehabilitasyon hizmetleri verecek flekilde örgütlenecektir
• Genel hastanelerde psikiyatri klinikleri aç›lacakt›r
• Bak›m ve muhafaza hizmetleri sosyal hizmetler taraf›ndan yürütülecektir
• S›k rastlanan beslenme yetersizlikleri, do¤um ve erken çocukluk dönemine ait travmalar, akraba evlilikleri, göçler, do¤al
   afetler, ekonomik kay›plar gibi risk faktörlerinin incelenmesi sa¤lanacak, bu yönde aksiyon planlar› gelifltirilecektir
• Krize müdahele merkezleri kurulacakt›r
• Sosyal Psikiyatri konular›na e¤itimin her aflamas›nda yer verilecektir

Dünya Sa¤l›k Örgütü, dünyadaki h›zlanan global de¤iflikliklere ba¤l› olarak 21. Yüzy›la haz›rl›kl› girmek amac›yla, herkes için sa¤l›k
stratejilerinin yenilenmesini hedefleyen bir giriflimi 1995’de bafllatm›flt›r. Bilindi¤i gibi, toplumlar›n sa¤l›k düzeyleri dura¤an de¤ildir
ve bu düzeyi sürekli olarak yükseltmek sa¤l›k hizmetlerinin ve bütün ülkelerin genel amac›d›r. Bu görüflten hareketle DSÖ, bütün
üye ülkeleri, sa¤l›k hizmetlerini de¤erlendirme ve iyilefltirmeye yönelik planlamalar yapma konusunda teflvik etmektedir. Bunun en
son örne¤i de, May›s 1998’de toplanan DSÖ Genel Kurulunun kabul etti¤i “Herkese Sa¤l›k” yaklafl›m›d›r. Bu yaklafl›m, 1977’de yap›lan
DSÖ Genel Kurulunda benimsenip, 1978’deki Alma Ata Konferans›nda bafllat›lan vizyonun bir sonucudur. Türkiye de bu programa
olumlu oy vererek uygulamay› benimsemifltir. Esasen Türkiye bu çal›flmalara, Eylül 1997’de ‹stanbul’da yap›lan DSÖ 47. Avrupa
Bölge Komitesi Toplant›s›n›n bafll›ca konusu olan “herkese sa¤l›¤›n yenilenmesi” ile angaje olmufltur.

Sa¤l›k 21 çal›flmalar›

Daha önceki y›llarda bu konularda yap›lmakta olan çal›flmalar›n sonunda gelinen bu aflamada, ülkelerin 21. Yüzy›lda herkes için
sa¤l›k hedeflerine ulaflabilmeleri için kendi önceliklerini saptayarak, hemen eylem planlar›n› yapmalar›n›n önemi vurgulanm›flt›r. Eylül
1998’de Kopenhag’da düzenlenen DSÖ 48. Avrupa Bölge Komite Toplant›s›nda herkes için sa¤l›k, “Sa¤l›k 21” bafll›¤› alt›nda, “21.
Yüzy›lda 21 Hedef” slogan›yla resmen kabul edilmifltir. Bu yeni gündemin üye ülkeler aras›nda yayg›nlaflmas›nda halk sa¤l›¤› altyap›s›,
deneyimleri ve kapasitesinin anahtar rol oynamas› da beklenmifltir. Bu program›n içinde yer almakla Türkiye için, 21. yüzy›l›n
bafllang›c›nda hizmetlerin geldi¤i noktay› de¤erlendirmek ve toplumun sa¤l›k düzeyinin yükseltilmesi için yap›lmas› gerekenleri
planlamak konusunda bir f›rsat do¤mufltur.

Bu 21 hedeften ruh sa¤l›¤›yla do¤rudan ya da dolayl› ama yak›ndan ilgili olanlar› flunlard›r:

Hedef 6: Ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi
Hedef 9: fiiddet ve kazalar sonucu yaralanmalar›n azalt›lmas›
Hedef 12: Alkol, ilaç ve tütüne ba¤l› zarar›n azalt›lmas›

Bu hedefler, “Yaflama sa¤l›kl› bafllanmas›”, “Gençlerin sa¤l›¤›” ve “Yafll›lar›n sa¤l›¤›” hedefleriyle birlikte “Sa¤l›kl› Toplum” bölümünde
ele al›nmaktad›r.



DSÖ’nün Sa¤l›k 21 kitab›nda “Ruh Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi” bafll›kl› 6. Hedef flu flekilde özetlenmektedir:

2020 y›l›na kadar, insanlar›n psikososyal iyilik hali gelifltirilmeli ve ruh sa¤l›¤› sorunlar› olan insanlar›n ulaflabilece¤i daha kapsaml›
hizmetler oluflturulmal›d›r.

Özellikle:

1. Sa¤l›¤› kötü yönde etkileyen ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n yayg›nl›¤› azalt›lmal› ve insanlar›n stresli yaflam olaylar› ile bafla ç›kabilme
becerileri art›r›lmal›d›r.

2. Hâlen yüksek intihar oranlar›na sahip ülkelerde ve nüfus gruplar›nda belirgin azalmalar sa¤lanarak intihar oranlar› en az üçte bir
azalt›lmal›d›r.

Hedef 6 flu koflullarda baflar›labilir:
E¤er;

• Özellikle toplumsal ve ekonomik yönden avantajl› olmayan gruplarda olmak üzere, ruh sa¤l›¤›n›n yaflam boyu korunmas›
    ve iyilefltirilmesine daha fazla özen gösterilirse
• Her yafltan insanlar›n yaflam ve çal›flma ortamlar›, bir uyum hissi verecek, sosyal iliflkiler kurulup devam ettirilecek ve
    kiflinin stresli olaylarla bafletmesine yard›m edecek biçimde düzenlenirse
• Sa¤l›k ve ilgili di¤er meslek uzmanlar›, ruhsal sa¤l›k sorunlar›n›n erken teflhisi ve bunlara uygun müdahele teknikleri
    konusunda e¤itilmifllerse
• Ruh sa¤l›¤› sorunlar› olan kiflilere verilen hizmetler, toplum temelli ve hastane temelli hizmetlerin uygun bir birleflimi
    ile iyi kalitede bir bak›m› sa¤l›yorsa, krize müdaheleye, az›nl›klara ve avantajl› olmayan di¤er gruplara özel önem veriyorsa
• Ruh sa¤l›¤› sorunlar› olan kiflilerin, özellikle de kronik bozukluklar› olanlar›n insan haklar›na sayg› duyuluyor ve yaflam
    kaliteleri iyilefltiriliyorsa

Göstergeler için önerilen alanlar:

• ‹ntihar oranlar›
• fiizofreni, ciddi depresyon, alkol psikozu, travma sonras› stres bozukluklar› gibi ruhsal bozukluklar›n s›kl›¤› ve yayg›nl›¤›
• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin ulafl›labilirli¤i ve kullan›m›na iliflkin istatistikler

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, yukar›da özetlenen son 20 y›ll›k çal›flmalara öncülük etti¤i gibi
ülkemizde Sa¤l›k 21 çal›flmalar›na da öncülük etmifl ve gereken organizasyonlar› yapm›flt›r. 23 Aral›k 1999 tarihinde Bakanl›k’ta
düzenlenen bir toplant›yla sektör içi çal›flmalar resmen bafllat›lm›fl ve politik kararl›l›k Bakan düzeyinde ortaya konmufltur. Çal›flmadan
beklenen yararlar; (1) Toplumun sa¤l›k düzeyinin gelifltirilmesinde karar vericilere yol göstermek, (2) Kaynak ay›rma ve da¤›l›m›nda
öncelikleri belirlemek ve (3) Sa¤l›¤›n gelifltirilmesinde sektörleraras› iflbirli¤ini ve toplumun kat›l›m›n› sa¤lamak fleklinde ifade
edilmifltir.

Ulusal Sa¤l›k 21 Politikas› Gelifltirme Çal›flmas› Sektörleraras› Çal›flma Toplant›s› da, 5 Temmuz 2000 tarihinde yap›lan tan›t›m
toplant›s›n›n ard›ndan, 31 Temmuz- 1 A¤ustos 2000 tarihlerinde genifl bir kat›l›mla gerçeklefltirilmifltir. Ülkemizde sa¤l›k düzeyi ile
sa¤l›k hizmetlerinin mevcut durumu dikkate al›narak, öncelikli sa¤l›k hedefleri ve bu hedeflere ulaflmay› sa¤layacak stratejilerin
belirlenmesi, ilgili bütün kurum ve kurulufllar›n (DPT, ilgili Bakanl›klar, di¤er ilgili kamu ve özel kurum ve kurulufllar, meslek örgütleri,
üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb.) kat›l›m› ile gerçeklefltirilen bu toplant›da bafllayan çal›flmalarla belirlenmifltir. Bu toplant›da
5 ayr› çal›flma grubu kurulmufl ve alt gruplar oluflturulmufltur. Bu gruplardan biri “Sa¤l›kl› Toplum” çal›flma grubudur ve bunun bir
alt grubu da “Ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi” hedefini ülkemiz koflullar›na uyarlamak için çal›flmakla görevledirilmifltir. Her hedef için,
mevcut durum, amaç ve hedefler, stratejiler, temel aktiviteler, sorumlu kurulufllar ve izleme alt bafll›klar›yla raporlar haz›rlanm›flt›r.
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Bu raporlar daha sonradan Bakanl›kça oluflturulan editörler grubunca her hedef için standartlaflt›r›lm›fl ve ülkemiz için önceli¤i bulunan
hedefler saptanm›flt›r. Tüm bu çal›flmalar iki y›l sürmüfl ve Türkiye’nin 1997’den beri çal›flmalar›nda bizzat yer ald›¤› ve DSÖ taraf›ndan
ortaya konan ve Dünya’da 191 üye ülkenin benimsedi¤i ve kabul etti¤i “Ulusal Sa¤l›k 21 Politikas›”na dayanan “Herkese Sa¤l›k:
Türkiyenin Hedef ve Stratejileri” bafll›kl› döküman 25 Aral›k 2001’de Sa¤l›k Bakan› taraf›ndan aç›klanm›flt›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bir kitap halinde yay›nlad›¤› bu dökümana göre 21’nci yüzy›l›n ilk 25 y›l› için ulusal 10 hedef belirlenmifltir. Bu
program›n temel amac›n›n; Türkiye’de sa¤l›k göstergelerini iyilefltirerek; beklenen yaflam sürelerini uzatmak yaflam kalitesini iyilefltirmek
bölgeler ve gruplar aras›ndaki sa¤l›k düzeyi farkl›l›klar›n› mümkün oldu¤unca azaltmak oldu¤u belirtilmifltir.

Ulusal Sa¤l›k 21 Politikas›’n›n ana hedefleri flunlard›r:

HEDEF 1. Bulafl›c› Hastal›klar›n Azalt›lmas›
HEDEF 2. Bulafl›c› Olmayan Hastal›klar›n Azalt›lmas›
HEDEF 3. Kaza, fiiddet  ve Afetlerin Sonuçlar›n›n Azalt›lmas›
HEDEF 4. Bebek ve Çocuk Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi
HEDEF 5. Üreme ve Cinsel Sa¤l›¤›n Gelifltirilmesi
HEDEF 6. Risk Faktörlerinin Azalt›lmas›
HEDEF 7. Ergen, Yafll› ve Özürlülerin Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi
HEDEF 8. RUH SA⁄LI⁄ININ GEL‹fiT‹R‹LMES‹
HEDEF 9. Çevre Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi
HEDEF 10. Ulusal Sa¤l›k Sisteminin  Gelifltirilmesi

Hedef  8 -  “Ruh Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi”
2020 y›l›na kadar, halk›n psiko-sosyal iyilik durumunu gelifltirmek ve ruh sa¤l›¤› sorunu olan kiflilerin özel bak›m almalar›n› sa¤lamak
fleklinde ifade edilmifltir. Alt hedefler de flu flekilde s›ralanm›flt›r:

• 2005 y›l›na kadar, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sa¤l›k oca¤› hizmetlerine entegrasyonunu tamamlamak
• 2020 y›l›na kadar, ruhsal sorunlar› olanlar›n sa¤l›k kurulufllar› ve dan›flma merkezlerine baflvurular›n› iki kat›na ç›karmak
• 2020 y›l›na kadar, anksiyete, depresyon, madde ba¤›ml›l›¤›, uyku düzensizli¤i, somatizasyon gibi ruhsal bozukluklar›
    % 20 azaltmak

‹ntihar giriflimlerinin artmas›na engel olmak

STRATEJ‹LER

Genel Stratejiler
• Birinci basamakta hizmet veren hekimlerin psikiyatrik bozukluklar› ay›rdetme konusunda e¤itilmesinin ve desteklenmesinin
    sa¤lanmas›;
• Birinci basamakta hizmet veren ebe ve hemflirelerin psiko-sosyal durumlar konusunda e¤itimleri (Nitekim Bakanl›kça
    bu ilk iki stratejiye yönelik baz› k›smen baflar›l› çal›flmalar›n yap›ld›¤› da bilinmektedir ve bu stratejiler bu çal›flmalara

                    devam edilmesi amac›yla konulmufl görünmektedir);
• Toplumda ruh sa¤l›¤›, koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmet ve faaliyetlerinin önemi ile bunun genel sa¤l›¤›n bir parças› oldu¤u
    ve gerekti¤inde çekinmeden ruhsal sa¤l›k hizmeti al›nabilece¤i bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›;

Özel Stratejiler
• Sa¤l›k oca¤› hizmetlerinde 0-6 yafl grubu çocuklar›n bedensel izlemleri yan› s›ra psiko- sosyal izlemlerinin de yap›lmas›;
• Kronik ruhsal bozukluk tan›s› ve tedavisi alan hastalar›n birinci basamak sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda evlerinde izlenmeleri;
• Ana-babalar ve ö¤retmenlerin, koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetleri kapsam›nda çocuk yetifltirilmesi ve e¤itimi ile ruhsal
    sorunlar›n erken tan›s› konusunda e¤itimlerinin art›r›lmas›;



• Krefl, yuva ve her düzey e¤itim kurumlar›nda bireylerin psiko- soyal izlemlerinin yeterince yap›lmas›, rehberlik ve
    psikolojik dan›flma hizmetlerinin yürütülmesi ve bu hizmetler için yeterli ve nitelikli personelin yetifltirilmesi ve istihdam
    edilmesi;

Bireylerin sorunlarla bafla ç›kma becerilerinin art›r›lmas›na yönelik e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi ve uygulanmas›.

Dökümanda “Ruh Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi” bu flekilde oluflturulmufltur. Hiç kuflkusuzdur ki di¤er 9 hedef alt›nda da ruh sa¤l›¤›
alan›yla dolayl› ama yak›ndan ilgili hedef ve staratejiler de yer almaktad›r. Bunlara baz› örnekler vermek gerekirse:

• Kaza ve afetler sonras› verilecek rehabilitasyon hizmetlerinin gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› (3.a.7)
• Her türlü yay›n içeri¤inde fliddet ve sald›rganl›k gibi unsurlar›n birey ve toplumun ruh sa¤l›¤›n› olumsuz yönde
    etkilemeyecek flekilde sunulmas› için gerekli düzenlemelerin yap›lmas› (3.b.9)
• 2010 y›l›na kadar, sigara kullan›m›n›, alkol tüketen kifli say›s›n›, uyuflturucu madde kullan›m›n› ve uçucu madde kullanan
    çocuk ve genç say›s›n› (belli oranlarda) azaltmak (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
• Madde ba¤›ml›l›¤› olan bireylerin kolayca ulaflabilece¤i dan›flma ve tedavi ünitelerinin gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›
    (6.b.10)
• Ergen, yafll› ve özürlülere yönelik rehberlik, sosyal hizmetler ve rehabilitasyon hizmetleri sunan merkezlerin nitelik ve
    nicelik olarak gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› (7.a.1)
• Örgün ö¤retim, yayg›n e¤itim ve akran e¤itimi modeliyle ergenlerin sigara, alkol ve uyuflturucu madde kullan›m›, üreme
    sa¤l›¤›, beslenme, bulafl›c› hastal›klar, kendini tan›ma, özgüven kazan›m›, ruhsal sa¤l›k gibi konularda bilinçlendirilmesi
    ve e¤itilmesi (7.b.1)

Ulusal Sa¤l›k Sisteminin Gelifltirilmesi: Toplumun tüm kesimlerine “ulafl›labilir, kabul edilebilir ve kullan›labilir”kaliteli sa¤l›k hizmeti
sunmak, hizmet a¤›n› bölgesel ve sosyal farkl›l›klar› giderecek flekilde yayarak, süreklili¤ini sa¤lamak (Hedef 10)

Görüldü¤ü gibi, Bakanl›kça Sa¤l›k 21 kapsam›nda öncelikli olarak tayin edilen 10 hedeften biri do¤rudan ruh sa¤l›¤›na ayr›lm›flken,
di¤er 4 hedef alt›nda da ruh sa¤l›¤› alan›yla yak›ndan iliflkili baz› konular kapsanm›flt›r. Raporda, bundan sonraki aflaman›n, belirlenen
bu hedeflerin ülke politikas› olarak kalk›nma planlar›nda yer almas›n› ve ilgili tüm kurum ve kurulufllar›n eylem planlar›na bu hedefleri
entegre etmelerini ve uygulamalar›n› sa¤lamak oldu¤u da bildirilmifltir.

SONUÇ

Bilindi¤i gibi DSÖ’ce tüm ülkelerin ulusal bir ruh sa¤l›¤› politikas›na sahip olmas› beklenmektedir. Bu durum, dünya çap›nda ruh
sa¤l›¤› kaynaklar›n› belirlemeyi amaçlayan yeni bir DSÖ projesi olan Atlas Projesinde, bu konuda politikalar, programlar ve kaynaklar›n
olmamas› nedeniyle ülkelerin, dünya çap›nda yükselen ruhsal hastal›klarla bafletmek için haz›rl›kl› olmad›klar› biçiminde ifade
edilmektedir. Burada da özetlendi¤i gibi T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› son 20 y›l içinde bu konuda mesafe almak için önemli çabalar
göstermifltir. Yine bu çerçevede son olarak, 12-13 Aral›k 2002 tarihlerinde Ankara’da yap›lan I. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›
Konferans›n›n bir parças› oldu¤u Bakanl›k projesi kapsam›nda, Sa¤l›k 21’de  de vurgulanan hedeflere ulaflmak üzere, Türkiye
Cumhuriyeti’nin uluslararas› standartlara uygun ve ülke koflullar›n› da dikkate alan ve nihayetinde T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›nca ilan
edilecek olan “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›”na esas oluflturacak bir çal›flma bafllat›lm›flt›r. DSÖ’nün ruh sa¤l›¤›na ayr›lacak kaynaklar›n
daha verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla her üye ülkede bulunmas›n› istedi¤i gibi, ülkemiz için gelifltirilecek ve ilan edilecek
olan Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›n›n, ülkemizde bundan sonra bu konuda yap›lacak yasal düzenlemelere ve tüm sektörlerde gelifltirilecek
strateji ve programlara, izlenecek uygulamalara rehberlik etmesi hedeflenmektedir.
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Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Konferanslar›nda düzenlenen yuvarlak masa toplant›lar›nda kat›l›mc›lar taraf›ndan saptanan problemler
ve öngörülen nedenler afla¤›da tablolar halinde özetlenmifltir. Kurumlardan ve kiflilerden afla¤›da bir örne¤i verilen bilgi toplama
formu ile elde edilen veriler de bu tablolara dahil edilmifltir.

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI OLUfiTURMA ÇALIfiMALARI
B‹LG‹ TOPLAMA FORMU

Ad› Soyad›:
Çal›flt›¤› Kurum:
Ünvan›:
‹fl Adresi:
Telefon No:
Fax No:
Elektronik Posta Adresi:
Tarih:

Soru 1. Lütfen kendi çal›flmalar›n›za ve iflinize iliflkin bilgi veriniz. Çal›flmakta oldu¤unuz kurumdaki uygulamalar yoluyla edinilen
bilgi ve deneyimlerden Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› oluflturma sürecinde nas›l faydalan›labilir?
Soru 2. Ele al›nmas›n›n yararl› olaca¤›n› düflündü¤ünüz “Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Kalitesinin Art›r›lmas›nda En ‹yi Klinik Uygulama
Yöntemleri” nelerdir?
Soru 3. Ülkemizde gelecekte ruh sa¤l›¤› alan›nda yetiflmifl insan gücünün gelifltirilmesine iliflkin önerileriniz nelerdir? Bu kaynaklar›n
Ülkemizde en adil olarak nas›l da¤›t›labilece¤ini düflünüyor sunuz?
Soru 4. 10-12 Mart 2003 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek ikinci Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Konferans›’nda, meslek alan›n›za
ve kurumunuzdaki uygulamalar›n Ruh Sa¤l›¤› Politikas›ndaki yerine iliflkin bir sunu yapmak veya oluflturulacak bir panele panelist
olarak kat›lmak ister misiniz?
Yan›t›n›z “evet” ise, düflündü¤ünüz sununun yaklafl›k 250 kelimelik bir özetini yazabilir misiniz?
Soru 5. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Çal›flmalar›na kat›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› düflündü¤ünüz ve elinizdeki “Bilgi Toplama
Formu”nu yollamam›z› önerece¤iniz kifliler, kurumlar, dernekler, vak›flar veya di¤er örgütler hangileridir? Bunlara iliflkin iletiflim
bilgilerini, e¤er sahipseniz, verebilir misiniz?
Soru 6. Yukar›daki sorulara verdi¤iniz yan›tlarda yer almayan, ancak Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› haz›rl›¤› ile ilgili olarak önemli
oldu¤unu düflündü¤ünüz di¤er görüfl ve önerilerinizi s›ralayabilir misiniz? (Ka¤›d›n arkas›n› da kullanabilirsiniz).

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI I. VE II. KONFERANSI YUVARLAK MASA
TOPLANTILARI SIRASINDA SAPTANAN PROBLEMLER VE ÖNGÖRÜLEN NEDENLER‹
‹LE B‹LG‹ TOPLAMA FORMU ‹LE ELDE ED‹LEN VER‹LER

EK 5



KATEGOR‹

Araflt›rma
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NEDENLER

Ruh sa¤l›¤› politikas›n›n olmay›fl›
T›p e¤itimi ve di¤er ruh sa¤l›¤› ile ilgili mesleki
e¤itim eksiklikleri

PROBLEMLER

Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki araflt›rmalar›n
desteklenmesindeki yetersizlikler
Ruh sa¤l›¤› ile ilgili her aflamada kan›ta dayal›
çal›flmalar›n temel al›nmamas›

E¤itim

Disiplinleraras› çal›flma eksikli¤i (Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda koordinasyon
azl›¤›)

Mezuniyet öncesi ve sürekli mesleki e¤itimdeki
yetersizlikler

Ruh sa¤l›¤› profesyonellerinin etik düzenlemelerinin
yap›lmamas›
Toplumda fark›ndal›k oluflturamama
E¤itim ve ö¤retimde psikolojik ve sosyal geliflim
boyutlar›n›n ihmali

Ana-Baba E¤itimi’nin eksikli¤i
Birinci basamakta çal›flanlar›n bilgi, beceri, tutum
eksiklikleri
Ö¤retmen ve e¤iticilerin e¤itimindeki yetersizlikler
Hekimlerin ve alanda çal›flan di¤er profesyonellerin
mezuniyet öncesi ve sonras›nda gereksinimler
do¤rultusunda e¤itim alamay›fllar›;
Konuflma terapisti, u¤rafl› terapisti,rehabilitasyon
dan›flmanl›¤›, aile ve evlilik dan›flmanl›¤› gibi
uzmanl›k alanlar›nda meslek eleman› yetifltiren
programlar›n olmamas›.

Finansman Yasal düzenleme yetersizli¤i;

Finansman ve politika yetersizli¤i
Sa¤l›k sistemlerinin organizasyon yetersizli¤i

Özel sa¤l›k sigortalar›n›n tedavi ve ilaç giderlerini
ödememesi
Riskli ortamda çal›flanlar›n özendirilmemesi
Sa¤l›k güvencesinin olmamas›
Ruh sa¤l›¤›na ayr›lan bütçenin yetersizli¤i
Ekonomik krizin birey ve aileler üzerindeki olumsuz
etkisi
‹flsizlik
Sa¤l›¤a bütçeden ayr›lan pay›n az olmas› (2.4 %)

Nitelik (Kalite)
De¤erlendirme

Sa¤l›k politikalar›nda araflt›rmaya önem verilmemesiVerilen hizmetlerin etkilili¤inin ve sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmemesi

Koruyucu hizmetler Bilgi eksikli¤i;
Denetimsizlik;

Duyarl›l›k ve koordinasyon eksikli¤i;

Ücret, beklenti, bilgi, beceri s›n›rl›l›¤›, ekip yetersizli¤i;

Medya ile iletiflim, medyan›n denetimi ve bas›n›n
toplumu yanl›fl yönlendirmesi
Bireylerin kendilerini gelifltirebilmelerine yard›mc›
olabilecek programlar›n (spor, sanat, vb.) s›n›rl›l›¤›
Koruyucu önlemlerin yetersizli¤i ve planlanmam›fl
olmas›
Gebe ruh sa¤l›¤›’n›n göz ard› edilmesi
Bebek ruh sa¤l›¤›’n›n göz ard› edilmesi
Birinci basamakta ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
verilmemesi
Sigara, alkol ve madde kullan›m› yafl s›n›r›n›n gittikçe
düflmesi

B‹R‹NC‹ URSP KONFERANSI YUVARLAK MASA TOPLANTISI SONUÇLARI, 12-13 ARALIK
2002 – ANKARA
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KATEGOR‹ NEDENLER

Krize müdahale ekiplerinin bulunmay›fl›

PROBLEMLER

Sosyal beceri e¤itimi eksikli¤i
Cinsel ifllev bozukluklar›nda ikincil olarak bir çok
sorun yaflanmas›
Evlilik ve cinsel sorunlarda art›fl
Travma yaflant›lar›na erken müdahalelerde yetersizlik
Koruyucu ruh sa¤l›¤› için programlar›n eksikli¤i
Aile içi ve d›fl› fliddet sorunu
Koruyucu / önleyici hizmetlerin tedavi sürecinin bir
alt basama¤› olarak ele al›nmamas›
Risk gruplar›na destek sistemlerinin yetersizli¤i

Kültür H›zl› toplumsal de¤iflim

De¤erlerde yozlaflma, anne babalar›n bocalamas›
Toplumda ruhsal sorunlara karfl› olan tutumlar

Töreler, aile bask›s› ve kültürel özellikler

Sosyal destek sistemlerinin h›zl› toplumsal
de¤iflimler nedeniyle azalmas›
Hedefsiz gençlik
Toplumda ve t›bb›n di¤er alanlar›nda Psikiyatrik
hastalar› damgalama (Stigma),
Do¤a üstü güçleri oldu¤unu iddia eden kiflilerin
ruhsal sorunlarda önemli oranda ilk baflvuru kayna¤›
olmas›
Nüfus planlamas›ndaki eksiklikler
Akraba evlilikleri ve buna ba¤l› geliflimsel
bozukluklar›n ortaya ç›kmas›
Tedavi sürecine aile büyüklerinin ve komflular›n da
kat›lmas›. Bu durumun yaratt›¤› problemler
Cinsel tacizin tabu olarak gizlenmesinin bu durumun
yayg›nlaflmas›na yol açmas›
‹ntihar ve depresyonun özellikle Güneydo¤u Anadolu
bölgesinde art›fl göstermesi
Hekime güven olmamas›

Organizasyon SSK, BA⁄-KUR, Emekli Sand›¤› gibi çok say›da
sosyal güvenlik kurumunun olmas›;

Yasal düzenlemelerin eksikli¤i (Ulusal ruh sa¤l›¤›
yasas›n›n olmamas›)

Kurumlar aras› ve disiplinler aras› iflbirli¤i eksikli¤i

Sevk zincirindeki aksakl›klar
‹laç flirketlerinin ifllevlerinin kontrol edilmemesi
Ruh sa¤l›¤› alan›nda hasta kay›tlar›n›n tutulmas›nda
eksiklik
Toplum ruh sa¤l›¤› merkezlerinin eksikli¤i
Meslek gruplar› aras›nda iflbirli¤i içinde çal›flma
eksikli¤i
Yatak say›s›n›n eksikli¤i
Afetler sonras›nda götürülecek ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin eksikli¤i



KATEGOR‹ NEDENLER

Hizmetlerin dengesiz da¤›l›m›;
Ödeme sistemlerinde yetersizlik;
Yanl›fl inanç ve uygulamalar;
Ekonomik sorunlar (Sa¤l›k sigortas› yok yada ruh sa¤l›¤›
hizmetlerini kapsamamas›)
Kiflilerin bilgi eksikli¤i nedeni ile ruh sa¤l›¤› hizmeti
aramamas›;
Ruh sa¤l›¤› hizmeti verecek kifliler ve kurumlar›n, say›,
bilgi ve organizasyon olarak yetersiz olmas›;
Damgalanma, toplumun ruhsal hastal›klara önyarg›l›
yaklaflmas›;
Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci basama¤a entegre
edilememesi
Pratisyenli¤in geçici bir statü gibi görülmesi
Yasa, yönetmelik ve mevzuat eksiklikleri

Çocuk yetifltirme ve e¤itimi konular›nda anne babalar›n
destek ve bilgi azl›¤›;
Ayaktan tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin eksikli¤i;

Ekip çal›flmas› ile ilgili sorunlar;
Bölgesel farkl›l›klara göre gereksinimlerin farkl› olmas›
ve hizmetin gereksinimlere uygun olarak planlanmamas›;
Hekimlerin ve alanda çal›flan di¤er profesyonellerin
mezuniyet öncesi ve sonras›nda, gereksinimler
do¤rultusunda e¤itim almay›fl›

PROBLEMLER

Ruh sa¤l›¤› hizmetine ulaflamama

E¤itilenlerin hizmette süreklili¤inin sa¤lanamamas›
E¤itim ve sa¤l›k hizmeti verenlerin görev ve rol
tan›mlar›ndaki belirsizlikler
Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri, Psikolojik
Dan›flma Merkezi, Sa¤l›k E¤itim Merkezi, Halk
E¤itim Merkezi, Gençlik Merkezleri ile iflbirli¤i
eksikli¤i
Sa¤l›k alan›n›n gereklerinden çok bireylerin politik
tercihlerine göre kararlar›n al›nmas›.
Uygulama ve e¤itimlerde denetim eksikli¤i
Çocuk Psikiyatristi, psikolog ve Sosyal Hizmet
Uzman› kadrolar›n›n azl›¤›
Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde yetersizlikler

Ruh sa¤l›¤› alan›nda sosyal hizmet ve sosyal destek
sistemlerinin eksiklikleri
Hizmet veren kurumlar aras›nda koordinasyon
eksikli¤i
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Rehabilitasyon Yasa ve mevzuatlar›n yetersizli¤i;
Rehabilitasyon ve evde bak›m hizmetlerinin yetersizli¤i;
Daha çok düflük gelir düzeyinden bireylerin hizmet talebi

Kronik ruhsal hastal›klarda rehabilitasyon eksikli¤i

Engelli, geliflimsel bozuklu¤u olan çocuklar›n
rehabilitasyonunda olan s›n›rl›l›klar
Sokak çocuklar›n›n rehabilitasyonunda eksiklik
Suçlu çocuklar›n rehabilitasyonunda eksiklik
Hasta yak›nlar›na destek sistemlerinin yetersizli¤i
Kronik hastalar›n bak›m sorunu



ÖZET ÖNER‹LER

1. Toplumun ruh sa¤l›¤› düzeyinin gelifltirilmesi için, bu alanda ailelerin, hekimlerin tüm sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤› personelinin, sürekli
e¤itimi konular›na öncelik verilmelidir.
2. Tüm ülkede ruh sa¤l›¤› hizmeti alan›nda fark›ndal›k, ulafl›labilirlik, eflitlik, standart ve kalitenin art›r›lmas› genel amaç olmal›d›r.
Genel sa¤l›k sigortas›, ulusal ruh sa¤l›¤› seferberli¤i, sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi gereklidir.
3. Ulafl›labilir, standart, kapsaml›, kiflinin yaflam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, etkilili¤i ve sonuçlar› de¤erlendirilebilen ruh sa¤l›¤›
hizmetlerine yönelik alt yap›, hizmet, e¤itim standartlar›n›n yasal düzenlemelerle belirlenmesi ve yap›land›r›lmas› öncelikli olmal›d›r.
4. Koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerine (toplumdaki de¤iflik kurumsal yap›lanmalar – e¤itim, sa¤l›k, sivil toplum örgütleri- göz önünde
tutularak) öncelik tan›nmas› gerekir.
5. Ruh sa¤l›¤› meslek gruplar›n›n yeterliklerinin kalitesinin art›r›labilmesi için meslek örgütlerinin yetkilerinin art›r›lmas› gerekir.
6. Toplumun kültürel ve dini özelliklerinin etkisi düflünülerek Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile iflbirli¤i yap›lmas›, din adamlar›n›n ruh
sa¤l›¤› konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.
7. Trafik kazalar› gibi ruhsal travmalara neden olacak olaylara karfl› toplumsal önlemlerin al›nmas› gereklidir.
8. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak artt›r›labilmesi için eriflkin psikiyatristlerinin yan›s›ra çocuk psikiyatristlerinin
de yeterli say›ya ulaflabilmesine olanak sa¤layacak düzenlenmelerin yap›lmas› ve ayr›ca ekip çal›flmas›n›n sa¤lanabilmesi için klinik
psikolog, e¤itim psikolo¤u, psikolojik dan›flman, sosyal hizmet uzman› ve psikiyatri hemflirelerinin de yetiflebilmesi için gerekli
e¤itim programlar›n›n ve bu alanlarda yetiflmifl eleman say›lar›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir.
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KATEGOR‹ NEDENLER

‹laçlar›n reçetelerle verilmemesi;
Bas›n›n yanl›fl bilgilendirilmesi;
Bilgisizlik;

Bu meslek gruplar›nda bu alanda yeterli e¤itim alm›fl
kiflilerin yeterli say›da bulunmay›fl›
Yasa, yönetmelik ve mevzuat eksiklikleri

PROBLEMLER

‹laçlar›n yanl›fl sunumu ve kullan›m›

Tedavi standartlar›n›n olmay›fl›
Krize müdahale programlar›n›n yetersizli¤i
Sosyal hizmet uzman› ve psikologlar›n izlem ve
tedavide aktif rol alamamas›
‹laç d›fl› tedavi yaklafl›mlar›n›n e¤itiminde ve
kullan›lmas›nda yetersizlikler
Genel t›p prati¤inde bedensel belirtilere yo¤unlaflarak
psikolojik sorunun gözden kaçmas›

Tedavi



Hedefler/
Genel Amaçlar

E¤itimin
standardizasyonu

Türkiye’de varolan/olmas› gereken uygulama,
program veya düzenleme önerileri

Mezuniyet öncesi pratisyen hekim, hemflire ve ebe
e¤itimleri
Personelin e¤itiminde sertifikasyon sisteminin etkili bir
flekilde uygulanmas›
Mezuniyet sonras› sürekli e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›
Kan›ta dayal› e¤itim

Ana Yöntemler / Stratejiler

T›p e¤itiminde ruh sa¤l›¤› e¤itimine önem verilmesi
Mezuniyet sonras› ruh sa¤l›¤› alan›nda sürekli
e¤itime yer verilmesi
E¤itimin de¤erlendirilmesi, ihtiyaca uygun olup
olmad›¤›n›n belirlenmesi, uygulamaya aktar›m›n
de¤erlendirilmesi ve sonuçlar›n de¤erlendirilerek,
gerekti¤inde yeniden planlanmas›.
Bilgi, beceri ve tutum kazand›r›lmas›, gelifltirilmesi
ve ölçülmesinde standardizasyona gidilmesi
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‹K‹NC‹ URSP KONFERANSI ÇALIfiMA GRUPLARI SONUÇLARI
10-12 MART 2003, ANKARA

RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI PLANLARI VE PROGRAMLARI

Hizmet sunumunda
standardizasyon

Kalite uygulamas›na gidilmesi (ISO Uygulamalar›)
Kurumlarda ruh sa¤l›¤› ile ilgili bofl kadrolar›n
doldurulmas› ve hizmet verenlerin ald›¤› e¤itime uygun
görevlerde çal›flt›r›lmas›,
Bölge hastanelerinin yeniden organize edilmesi
Hasta sevk sisteminin ve ayaktan izlemlerin yeniden
düzenlenmesi (Form RS 1020).
Tüm basamaklarda erken tan› ve tedaviye önem verilmesi
Var olan kaynaklar›n etkili kullan›m› aç›s›ndan ruh sa¤l›¤›
konusunda Türkiye Çap›nda ortak bir bilgi a¤›
gelifltirilmesi ve gerekli verilerin bu a¤ üzerinde
paylafl›lmas›
Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci basama¤a entegre
edilmesi
Koruyucu ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesi
Sigara, alkol ve madde ba¤›ml›lar› tedavi merkezi
(AMATEM), Madde Ba¤›ml›l›¤› Merkezi (TADOC)
Modüler ruh sa¤l›¤› hizmetleri (eksitasyon, intihar giriflimi,
toksikasyon )

Her düzeyde ruh sa¤l›¤› hizmet birimlerinin
yayg›nlaflt›r›lmas›
Sa¤l›k kurumlar›nda Toplam Kalite yönetiminin
art›r›lmas›
Hizmet veren kurumlarda özdenetim sistemlerinin
gelifltirilmesi
Hizmetlerin ilgili kurumlarca denetlenmesi
Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumu konusunda yerel
düzeyden bafllamak üzere bölge ve ülke çap›nda
bir bilgi a¤› ve kay›t sistemi ile tedavi takip
program›n›n oluflturulmas›
Disiplinler aras› çal›flmalar›n artt›r›lmas›
Kurum kapasitelerine uygun hareket edilmesi
Baz› özgül ruh sa¤l›¤› problemleri için özel
merkezlerin yayg›nlaflt›r›lmas›
Genel hastane acil servislerinde ruh sa¤l›¤›na yönelik
baz› hizmetlerin verilmesi
Ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flanlar›n meslek yasalar›n›n
ç›kar›lmas› (psikologlar, sosyal çal›flmac›lar v.b.)
Ülke düzeyinde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin dengeli
olarak da¤›t›m›n›n planlanmas› ve gerçeklefltirilmesi
Ruh sa¤l›¤› çal›flma ekiplerinin tan›mlanmas› ve
görev tan›mlar›n›n yap›lmas›

Hizmetlerden
yararlanmada
standardizasyon

Medya arac›l›¤› ile halk›n ruh sa¤l›¤› hizmetlerinden nas›l
yararlanabileceklerine iliflkin yay›n yap›lmas›
Sosyal güvenlik sistem ve hizmetlerinin tüm halka
ulaflmas›

Sa¤l›k kurumlar›nda Toplam Kalite yönetiminin
art›r›lmas›
Hizmetlerin ilgili kurumlarca denetlenmesi
Halk›n yararland›¤› ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
kalitesinin de¤erlendirilmesi
Hasta haklar› yasas›



Hedefler/
Genel Amaçlar

Ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin toplumun
her bireyini kapsamas›

Türkiye’de varolan/olmas› gereken uygulama,
program veya düzenleme önerileri

Epidemiyolojik çal›flmalar›n yap›lmas›
Yerinde tedavi, gündüz hastanesi modellerinin
gelifltirilmesi
Sa¤l›k ocaklar›n›n ifllevlerinin art›r›lmas›
Devlet hastanelerinde yatakl› birimlerin kurulmas›
‹l düzeyinde bölgenin özellikleri ve yaflam koflullar› göz
önüne al›narak ruh sa¤l›¤› hizmet sunum sisteminin
gelifltirilmesi ve yeterli personelin verilmesi

Ana Yöntemler / Stratejiler

Adil ulafl›labilir ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin her bireye
sa¤lanmas›
‹htiyaçlar› olanlar› belirleme
Riskli gruplar› belirleme
Hizmetin eve götürülmesi
Ara hizmet kademelerinin ifllevsel hale getirilmesi,
yatakl› tedavi kurumlar›ndaki y›¤›lman›n önüne
geçilmesi
Aktif ve standart yataklar›n belirlenmesi ve yataklar›n
ifllevi

Rehabilitasyon
hizmetlerinin
iyilefltirilmesi

Türk Silahl› Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi
Ev izlem programlar›
Kronik hastalara ilaç temini programlar›
Gündüz evleri kurulmas›

Kronik psikiyatrik hastal›klar konusunda hizmet
imkanlar›n›n sa¤lanmas›
Özel gruplar için (Geriatri hastalar›, zihinsel
engelliler, evsizler, v.b.) rehabilitasyon imkanlar›n›n
sa¤lanmas›

“Ruh Sa¤l›¤›” kavram›n›n
(ruh sa¤l›¤›, ruhsal
hastal›k, baflvurulacak
birimler v.b.) bilincinin
yerlefltirilmesi
Ruh sa¤l›¤› konusunda
ortak terminolojinin
sa¤lanmas›: örne¤in, ruh
sa¤l›¤› ve hastal›klar›,
ak›l ve sinir hastal›klar›,
Psikiyatri, maneviyat
sa¤l›¤› gibi yaflanan
kavram kargaflalar›n›n
giderilmesi

Anababa okullar› aç›lmas›Halka yönelik e¤itim etkinliklerinde ortak anlafl›l›r
bir terminoloji kullan›lmas›
Birinci basamakta hizmet veren ruh sa¤l›¤› alan›ndaki
tüm personelin ruh sa¤l›¤› alan›nda e¤itilmifl ve
bilinçli olmas›
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RUH SA⁄LI⁄INDA KAL‹TEN‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Hedefler/
Genel Amaçlar

Birinci basamakta
önemli ruh sa¤l›¤›
sorunlar›n›n
tan›nmas›n›n
sa¤lanmas›

Türkiye’de varolan/olmas› gereken uygulama,
program veya düzenleme önerileri

Kan›ta dayal› e¤itimin gelifltirilmesi

Ana Yöntemler / Stratejiler

Mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itimlerin bu hedefe
dönük olmas›
Her basamakta güncel ve standart e¤itim yap›lmas›
E¤itim ile ilgili materyaller haz›rlanmas›
Tan› koymada standart de¤erlendirme ölçeklerinin
kullan›lmas›



Hedefler/
Genel Amaçlar

Bölgesel yaklafl›m›n
benimsenmesi

Türkiye’de varolan/olmas› gereken uygulama,
program veya düzenleme önerileri

Bölgesel risk gruplar›na göre programlar gelifltirilmesi

Ana Yöntemler / Stratejiler

Bölgenin koflullar› do¤rultusunda ihtiyaçlar›n tespiti
ve ihtiyaçlara göre organizasyonun yap›lmas›
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RUH SA⁄LI⁄I H‹ZMETLER‹N‹N ORGAN‹ZASYONU

Tüm basamaklarda ve
acil servislerde
çal›flanlara ruh sa¤l›¤›
alan›nda hizmet içi
e¤itim verilmesi

Hizmet içi e¤itim programlar›nda ruh sa¤l›¤›na yer
verilmesi

Tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n formal e¤itimleri s›ras›nda
daha iyi bilgilendirilmeleri

Ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinde görev
alacak personelin
yetifltirilmesi

Planlama yap›lmas›Mevcut organizasyona ruh sa¤l›¤› profesyonellerinin
etkin olarak yerlefltirilmesi
Ekipler oluflturulmas›

Kapsaml›l›k: Sosyal
güvenlik sisteminin
tüm nüfusu kapsayacak
flekilde geniflletilmesi

Buradaki çal›flmalar› etkinlefltirecek yasa ve yönetmelik
düzenlemelerinin yap›lmas›

Birinci basamak ile
di¤er basamaklar
aras›ndaki iletiflimin
etkinlefltirilmesi (Sevk
sisteminin
güçlendirilmesi)
düzenlenmesi

Kademeli sevk zincirinin oluflturulmas›‹fl yeri ve okul gibi kurumlarda birinci basamakta
ruh sa¤l›¤› ifllevinin etkinlefltirilmesi

Ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin
ulafl›labilir olmas›

Sa¤l›k Bakanl›¤› personel politikalar›n›n düzenlenmesi
Her ilde en az bir psikiyatristin olmas›
Vakalara ulaflmak üzere
Okullar
‹fl yerleri
Camiler
Sendikalar
Muhtarl›klar
Halk E¤itim Merkezleri
Sürücü Kurslar›

Profesyonellerin da¤›l›m›n›n düzenlenmesi
Di¤er ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n da yeterli say›da
istihdam›n›n sa¤lanmas›
Ev ziyaretlerinde bulunulmas›
Tarama çal›flmalar› yap›lmas›
Sa¤l›k kuruluflu kay›tlar›
Vak’a bulma çal›flmalar›

Koruyucu ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin iyi
örgütlenmesi

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n ‹ntihar› Önleme Çal›flmalar›
Anababa okullar›
Okul Psikolojik Dan›flmanlar›n›n (Rehber Ö¤retmen)
e¤itilmesi

Okullarda ö¤retmen , ö¤renci ve velilere birinci
basamak ruh sa¤l›¤› hizmeti verilmesi
‹flyeri çal›flanlar›na birinci basamak ruh sa¤l›¤›
hizmeti verilmesi

Çok sektörlü, eflgüdümlü çal›flma
Sigara, alkol ve madde kullan›m›n› azalt›c›
programlar uygulamak
Spor ve bedensel etkinliklerin yayg›nlaflt›r›lmas›
Damgalanman›n (stigmatizasyonun) önlenmesi
konusunda halk›n bilinçlendirilmesi

Temel Önleme: ‹yi olma
halini sürdürme

Düzenli, iletiflimi ve iflbirli¤i iyi iflleyen ekipler oluflturmak
Ruh sa¤l›¤›n› destekleyici oluflumlar›n gelifltirilmesi



Hedefler/
Genel Amaçlar

Birinci basamak
tan›m›n›n yeniden
yap›larak geniflletilmesi

Türkiye’de varolan/olmas› gereken uygulama,
program veya düzenleme önerileri

Ana Yöntemler / Stratejiler

Sa¤l›k ocaklar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas›

Disiplinler aras› ekip çal›flmas›n›n teflviki ve
benimsenmesi

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin
sunulmas›nda aileyi
temel alan yaklafl›mlar›n
benimsenmesi

Aile tedavisi e¤itiminin yayg›nlaflt›r›lmas›
Aile dan›flmanl›¤›n›n desteklenmesi

Ailelere yönelik sosyal hizmet ekiplerinin
düzenlenmesi
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Ruh sa¤l›¤›
profesyonellerinin
meslek tan›mlar›n›n yasa
ile belirlenmesi
Genel hastanelerde
psikiyatri kliniklerinin
aç›lmas›
Bölge hastanelerinin
yeniden organizasyonu
Ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinden
yararlanan kiflilerin bilgi
kay›tlar›n›n sistematik bir
flekilde tutulmas› ve ilgili
kurulufllarca ulafl›labilir
olmas›.



Hedefler/
Genel Amaçlar

Rehabilite edilecek
gruplar›n tespiti

Türkiye’de varolan/olmas› gereken uygulama,
program veya düzenleme önerileri

Engelli ve tahliye edilmifl mahkumlar›n istihdam›nda
kota uygulamas›

Ana Yöntemler / Stratejiler
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‹Y‹LEfiME VE REHAB‹L‹TASYON

Rehabilitasyon alan›nda
kurumlar›n
oluflturulmas›

Ruh hastal›¤› tedavisi görmüfl kiflilerin bu kurumlara
sevk ve takipleri konusunda birinci basamak sa¤l›k
kurulufllar›n›n görevlendirilmesi
Türk Silahl› Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi
Zihinsel  engelliler için ayr› rehabilitasyon merkezlerinin
aç›lmas›

Rehabilitasyon alan›nda
personel yetifltirilmesi

Çeflitli mesleklerden gönüllülere k›sa süreli e¤itim
programlar›yla formasyon kazand›r›lmas›

Rehabilitasyon
hizmetlerinin genel
sa¤l›k sisteminin bir
parças› olarak
yerlefltirilmesi

Toplum ve aile tabanl› uygulamalar
‹stihdam politikalar›n›n düzenlenmesi ile rehabilite
edilmekte olan kiflilere ifl bulunmas›
Tedavi sonras›nda rehabilitasyon hizmetlerinin
gecikmeden bafllat›lmas›

Yerel yönetim ve vak›f, dernek gibi sosyal kurumlarla
daha yak›n iflbirli¤inde bulunulmas›
Rehabilitasyonda uzun süreli izlem ve denetim
mekanizmalar›na yer verilmelidir

Rehabilitasyon
programlar›n›n
oluflturulmas›

Kan›ta dayal› uygulamalara yer verilmesi



SORULAR YANITLAR

Genel sa¤l›k hizmetleri ve ruh sa¤l›¤›na ayr›lan
mali kaynaklar yeterli midir?

Genel olarak de¤ildir; fakat daha da önemlisi mevcut kaynaklar›n etkin ve verimli
kullan›lmamas›d›r.
Toplum temelli ruh sa¤l›¤› hizmetleri için özellikle yetersizdir
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RUH SA⁄LI⁄I F‹NANSMANI

Yetersiz ise nedenleri nelerdir? Ruh sa¤l›¤›na yeterince önem verilmemektedir
Ruh sa¤l›¤› savunuculu¤u yeteri düzeyde yap›lamamaktad›r
Ruh sa¤l›¤› konusunda toplumda bilinç ve fark›ndal›¤›n yetersizli¤i
Ulusal ruh sa¤l›¤› politikas›n›n olmamas›
Araflt›rma için kaynak ayr›lmamas›
Koruyucu hizmetler için yeterli finansman sa¤lanamamas› (Düflük gelir düzeyi)
Hizmetlerin yürütülmesinde koordinasyon eksikli¤i
Kaynaklar›n da¤›l›m›n› kontrol etmede bir veri taban›n›n bulunmamas›
‹htiyaç tan›mlamas›n›n (Öncelik belirlemesinin) yap›l›p hizmetin buna göre düzenleniyor
olmamas›
‹laçlar›n rasyonel kullan›lmamas›
Belli ilaçlar›n ilgili uzmanca reçetelenmemesi

Bu yetersizlikler nedeniyle hizmet alamayan
gruplar var m›d›r? Kimlerdir?

Çocuklar ve ergenler
Ruh sa¤l›¤› sorunu olanlar
Yüksek riskli gruplar (Sokak çocuklar›, eflcinseller)
Gelir düzeyi düflük gruplar
Hizmete ulaflamayanlar
Yafll›lar ve bak›ma muhtaçlar
Yerinde, evde hizmet edilmesi gerekenler
K›rsal kesimde, yerleflim yerlerinden uzakta bulunanlar

Mevcut mali kaynaklar nelerdir? Genel bütçe
Sigortalar (SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤ Kur)
Cepten harcamalar
Gönüllü kifli ve kurulufllar, dernekler, vak›flar’›n ruh sa¤l›¤›na tahsis ettikleri kaynaklar›n
vergi indirimi gibi özendirici tedbirlerle teflvik edilmesi
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›
Yerel yönetimler, belediyeler

Ek mali kaynaklar neler olabilir? Öncelikle genel bütçeden ruh sa¤l›¤› hizmetlerine yönelik kaynaklar›n belirgin hale
getirilmesi
Alkol ve sigara fiyatlar›n›n özel vergi ile art›r›lmas›, buradan bir pay›n ba¤›ml›l›kla
mücadeleye ve koruyucu ruh sa¤l›¤›na ayr›lmas›
D›fl kaynaklar
Sivil toplum örgütleri
Belediyeler ve il özel idareleri
Zorunlu ruh sa¤l›¤› sigortas› yap›labilir
‹nsanlar›n sa¤l›k karnelerinin denetlenmesi
Genel sa¤l›k sigortas› uygulamas›na geçilmesi



SORULAR YANITLAR

Kiflilerin masraflara kat›l›m›nda s›n›rlamalar
var m›d›r? Kat›l›m›n ve s›n›rlar›n boyutlar›
nelerdir?

‹laç ücretlerine kat›l›m pay›n›n düflürülmesi ve çocuklar, ergenler ve kronik ruh hastalar›
için s›f›rlanmas› (israfa yol açmayacak düzenlemelerin yap›lmas› kofluluyla)
Nikotin ba¤›ml›l›¤› tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n belli bir kat›l›m pay› ile sosyal güvenlik
veya sigorta ödemelerine dahil edilmesi.
‹laçlar›n etkin kullan›m›, say› ile verilmesi
Kronik hastalara rapor karfl›l›¤› ücretsiz ilac›n devaml› sa¤lanmas›

Harcamada öncelikler neler olmal›d›r? Koruyucu müdahaleler
Düflük maliyette yüksek etki sa¤layan müdahaleler
Çocuk ruh sa¤l›¤› hizmetleri
Psikososyal rehabilitasyon kurumlar›n›n oluflturulmas› ve hizmetleri
Tedavi
E¤itim
Araflt›rma

Mali kaynaklar›n koordinasyonu ile etkili ve
verimli da¤›l›m› ve kullan›m› için önerileriniz
nelerdir?

Ulusal ruh sa¤l›¤› politikas›, plan ve programlar› olmas›. Bunlar›n inan›larak ve bilimsel
de¤erlendirmelere dayal› olarak uygulanmas›.
Hastane hizmeti d›fl›ndaki ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesi
Sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, merkezi etkinin
azalt›lmas›
Aile dan›flmanl›k hizmetlerinin gelifltirilmesi
Mali kaynaklar›n planlanmas› ve kullan›m›nda kurumlar aras› organizasyon ve eflgüdüm
sa¤lanmas›
Psikiyatrik hastal›¤› olan hastalar›n bak›m›n›n yerel yönetimlerce üstlenilmesi
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Hedefler/
Genel Amaçlar

Risk gruplar›n›n
saptanmas›

Türkiye de varolan veya olmas› gereken
uygulamalar, programlar ve düzenlemeler

SHÇEK ile yeterli iflbirli¤i
MEB ile ruhsal sorunlar›n tan›nmas› ve yönlendirilmesi
konusunda beceri kazand›r›lmas› konusunda iflbirli¤i
Özel e¤itim kurumlar›n›n say› ve kalite olarak art›r›lmas›
Çocuk mahkemelerine ifllerlik kazand›r›lmas›
Konsültasyon liason programlar›n›n gelifltirilmesi
Kurum bak›m›ndan toplum içinde bak›ma geçifl
programlar›n›n yap›lmas›

Ana Yöntemler / Stratejiler

Koruma alt›na al›nmas› gereken çocuklar
Engelli çocuklar
Sokakta çal›flan çocuklar
fiiddete, istismara maruz kalan çocuklar
Ruhsal sorunu olan çocuk ve ergenler
Kronik hastal›¤› olan çocuklar
Sigara, alkol ve madde kötüye kullan›m› olan çocuk
ve ergenler

Çocuk ve ergen ruh
sa¤l›¤› alan›nda
personel yetifltirilmesi

Çocuklarda görülen ruhsal sorunlar›n do¤ru tan›
ve tedavisi için uygun eleman yetifltirilmesi
Her t›p fakültesinde çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›
bölümlerinin kurulmas›

Çocuk ve ergen ruh
sa¤l›¤›n›n korunmas›

Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› konusunun t›pta mezuniyet
öncesi ve sonras› programlarda a¤›rl›kl› olarak yer almas›
Kurumlarda çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›na yönelik hizmet
içi e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi

Birinci basama¤›n bebek, çocuk, ergen ruh sa¤l›¤›n›
koruyucu kapasitesinin gelifltirilmesi
Bölgesel çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› merkezleri
kurulmas›

Ana baba okullar›
Medyan›n kullan›m›
Sivil toplum örgütleriyle iflbirli¤i
Gereksinimi olan ailelerin maddi aç›dan desteklenmesi
Aile ve çocuk e¤itim programlar›n›n ülke düzeyinde
yayg›nlaflt›r›lmas›

Ailenin psikososyal yönden desteklenmesi

Okullarda geliflimsel temelli psikolojik dan›flma ve
rehberlik hizmetlerinin yap›land›r›lmas›

Okullarda ruh sa¤l›¤›
çal›flmalar›n›n
desteklenmesi

Okullarda psikolojik dan›flma ve rehberlik servislerinin
birinci basamak kapsam›nda ele al›nmas›
Kapsaml› psikolojik dan›flma ve rehberlik program ve
hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›
Okul temelli risk önleme programlar› kapsam›nda personel
ve aile e¤itiminin yap›lmas›
Okul psikolojik dan›flma ve rehberlik servislerinde bu
alanda e¤itim alan kiflilerin çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›
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ÇOCUK VE ERGEN RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI

Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik programlar›n›n
okul d›fl› alanlara da yayg›nlaflt›r›lmas›

Yaflam becerileri e¤itimi
E¤itimin kapsam›
Sorun çözme
Karar verme

E¤itimlerin planlama ve uygulama süreçlerine
ergenlerin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›

Medyan›n e¤itim için etkin kullan›m›Toplumda sosyal
deste¤in
güçlendirilmesi

Devlet TV kanallar›na e¤itim programlar› haz›rlanmas›

Toplum liderlerinden faydalanma, Halk e¤itim merkezlerinde
Diyanet iflleri baflkanl›¤›



Hedefler/
Genel Amaçlar

Türkiye de varolan veya olmas› gereken
uygulamalar, programlar ve düzenlemeler

Ana Yöntemler / Stratejiler

Koruyucu ruh sa¤l›¤›:
Temel iyilik halinin
korunmas›

Hedefler/
Genel Amaçlar

Türkiye de varolan veya olmas› gereken
uygulamalar, programlar ve düzenlemeler

Ana Yöntemler / Stratejiler

Çocuk haklar› sözleflmesinde kabul edilen haklar›n
yasal düzenleme ve uygulamalarla pratikte yürürlü¤e
konulmas›

Çocuk ruh sa¤l›¤›n›n
aile ruh sa¤l›¤› ile
birlikte ele al›nmas›

Bunu sa¤layacak disiplinleraras› çal›flmalar›n
yap›lmas›

Sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerin
e¤itim ve ö¤retime
entegre bir biçimde
verilmesi
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Sigara alkol, madde ba¤›ml›l›¤›n› azalt›c› programlar
uygulamak
Spor ve bedensel etkinliklerin yayg›nlaflt›r›lmas›
Bölgelerin ruh sa¤l›¤› gereksinimlerinin belirlenmesi
ve uygun programlar haz›rlanmas›
Ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›, hizmetlerin kullan›lmas›
Stigmatizasyonun (damgalama) önlenmesi
konusunda halk›n bilinçlendirilmesi
Ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan bütün kurumlar›n
iflbirli¤i ve eflgüdümü

AMATEM
Sigara ve alkol kullan›m› ve reklamlar› ile yasalar›n
iyilefltirilmesi ve iflletilmesi için bask› gruplar›
oluflturmak
Spor tesislerinin gelifltirilmesi ve bu tesislerin ruh
hastalar›na aç›k olmas›
Hastanelerin bölge gereksinimlerini belirlemeleri
ve önleme programlar› konusunda görevlendirilmesi
Medyan›n kullan›m›

Yatakl› ruh sa¤l›¤›
kurumlar›n›n art›r›lmas›
ve eflit da¤›t›m›

Devlet hastanelerinde uygun ekipman› olan psikiyatri
servisleri aç›lmas›.
Bölge hastanelerinin say›lar›n›n art›r›lmas› ve bölge
daralt›lmas›
Ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n hizmet yükünün
belirlenmesi ve personel say›lar›n›n buna göre
ayarlanmas›

Ruh sa¤l›¤› örgütlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler
yap›lmas› ve uygulanmas›

Ruh hastalar›n›n
hastaneden ç›kt›ktan
sonra tedavilerinin
izlenmesi

Birinci basamak sa¤l›k elemanlar›n›n bu ifllev için
organizasyonu

Birinci basamak ile üçüncü basamak aras›nda bilgi
ak›fl›n› sa¤layacak mekanizman›n kurulmas›



Hedefler/
Genel Amaçlar

Rehabilitasyon: Ruh
sa¤l›¤› bozulmufl
kiflilerin yeti
yitimlerinin azalt›lmas›,
beceri kazand›r›lmas›
ve uygun ifl alan›nda
çal›flt›r›lmas›

Türkiye de varolan veya olmas› gereken
uygulamalar, programlar ve düzenlemeler

Yasal düzenlemeler

Ana Yöntemler / Stratejiler

Hastan›n ihtiyaçlar›na göre belirlenecek bir
rehabilitasyon sisteminin oluflturulmas›,
kurumsallaflt›r›lmas› ve rehabilitasyon konusunda
bütüncül bir anlay›fl›n oluflturulmas›

Psikiyatrik tan› ve tedavi
hizmetlerinin
yayg›nlaflt›r›lmas›

Ücret politikalar›
Kurumlar aras› uzman ve yatak paylafl›m sorunlar›
Tek elden yönetim
Bölge hastanelerinin re-organizasyonu
Acil servislerde çal›flan personele ruh sa¤l›¤› e¤itimi
Acil t›p uzmanl›¤› e¤itiminde psikiyatrinin a¤›rl›¤›n›n
art›r›lmas›

Her ilde en az bir psikiyatri uzman›n›n bulunmas›
Devlet hastanelerinin tümünde ve en az 100 yatakl›
her hastanede psikiyatri klini¤i aç›lmas›.
Psikiyatri hemfliresi, psikolog, sosyal hizmet uzman›,
psikolojik dan›flmanlar›n›n say›lar›n›n artt›r›lmas›
Acil servislerde psikiyatrik hizmet kalitesinin
art›r›lmas›

Meslek tan›mlar›n›n yap›lmas›Yasal düzenlemeler
yap›lmas›

Psikolog, psikolojik dan›flmanl›k, sosyal hizmet uzman›
görev tan›mlar›
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Ailenin e¤itimi
E¤iticilerin e¤itimi
Birinci basamakta çal›flanlar›n e¤itimi
Çekici e¤itim materyalleri haz›rlayarak toplumun
bilinçlendirilmesinin sa¤lanmas›

Önleyici ve koruyucu
hizmetler

Ba¤›ml›l›kla mücadele programlar›
Di¤er ru›hsal sorunlarla ilgili toplum e¤itim programlar›

Ruh sa¤l›¤› flube müdürlüklerinin güçlendirilmesiÖrgütlenme

Bak›c› aileler
Rehabilitasyon kurumlar›
Gündüz hastaneleri

Rehabilitasyon: Kronik
hastalar, Zihinsel
engelliler

Ailelere maafl verilmesi ve denetimi
Psikotik hasta ailelerini destekleme programlar›
Zihinsel engelliler için sa¤l›k, e¤itim ve sosyal güvenlik
kurulufllar› aras›nda eflgüdümün sa¤lanmas›.

Koruyucu, tedavi edici
ve rehabilitasyon
sa¤lay›c› aile ruh sa¤l›¤›
hizmetlerini sunacak
kurum ve birimlerin
oluflturulmas›



‹kinci Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› (URSP) Konferans›’nda kat›l›mc›lara verilen taslak rapor incelenmifl ve meslek derneklerinin
de¤erlendirmeleri, görüfl ve önerileri afla¤›da sunulmufltur.

1. TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹

KES‹NT‹YE U⁄RAMAYACAK B‹R RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KAMIZ OLMALI

Türkiye Psikiyatri Derne¤i (TPD) olarak, yasal ve ekonomik alt yap›, örgütlenme flemas›, hizmetlerin nicelik ve nitelik art›r›m› ilkeleri,
personel anlay›fl›, iflletme esaslar›, k›sa-orta-uzun erimli hedefleriyle, denetleme ve düzeltme mekanizmalar›yla , uygulama planlar›
ve programlar›yla  bir “yol haritas›na” gereksinimimiz oldu¤una inan›yoruz.

Aç›kt›r ki bu yol haritas› taslak raporda da ifade edildi¤i gibi bir “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› (URSP)” olacakt›r. Ancak do¤ru bir
haritayla yolunuzu yitirmeden hedefinize varabilirsiniz, öte yandan yolculuk sürmüyorsa hiçbir zaman hiçbir yere varamazs›n›z.
Ülkemizde ruh sa¤l›¤› alan›nda iyileflmelerin sa¤lanmas›, ça¤dafl standartlar›n yakalanmas› ve korunmas› için haz›rlanacak URSP’n›n
ülkemize uygun olmas› (do¤ru harita) ve yolculu¤un sürdürülmesi de zorunludur.

URSP’n›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve sürdürülmesinde uygun bir yol haritas› kadar yolculu¤u sürdürenlerin düflünce, emek,
motivasyon, etkinlik konusunda iflbirli¤i yapmalar› da kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Bu nedenle ülke genelinde programlanacak ve
uygulanacak bir politikan›n uygulay›c› taraflar›n›n, yani hükümet örgütlenmesi yan›nda sivil meslek kurulufllar›n›n bu program›n
haz›rl›k aflamas›ndan bafllayarak uygulanmas› ve sürdürülmesi sürecinde etkin olarak yer almas› gerekti¤i ça¤r›s›nda bulunuyoruz.
TPD olarak bu süreçte etkin olarak yer almak iste¤imizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

HASTALIK YÜKÜ KONUSUNDA DURUM

Türkiye’de sa¤l›¤a ayr›lan bütçe pay› çok düflüktür. Dolay›s›yla ruh sa¤l›¤›na da son derecede düflük bir bütçe pay› ayr›lmaktad›r.
Ancak bu yetersiz kayna¤›n ço¤unlu¤u yatakl› tedavi hizmetlerine ve ilaç tedavisine harcanmaktad›r. Herhangi bir sosyal güvencesi
olmayan nüfus tedavi giderlerini karfl›layamamaktad›r. Sonuç olarak sosyal güvencesi olmayan ve ruh sa¤l›¤› bozulan  kiflilerde mali
yük yaln›zca aile taraf›ndan tafl›nmaktad›r. A¤›rl›k ilaç tedavisine verildi¤inden ve rehabilitasyon göz ard› edildi¤inden kiflilerin ve
ailelerin manevi yükü de olmas› gerekenden daha yüksek olmaktad›r. Akut psikotik tablolar›n tedavisinde zorunlu olan ruh sa¤l›¤›
yatakl› tedavi kurumlar›n›n say›s› yetersiz, da¤›l›m› ve tedavi standartlar› dengesiz oldu¤undan; Sorunu olanlar yak›nda hizmet
alabilecekleri bir ruh sa¤l›¤› tedavi kurumu bulamamaktad›rlar. Zorunlu ya da istemli bir “ruh sa¤l›¤› turizmi” yaflanmaktad›r.

Tedavi standartlar› olmad›¤›ndan gereksiz yere uzam›fl yat›fllar olsa da, yetersizlikten dolay› makul tedavi süresinden daha k›sa yat›fllar
yayg›nd›r. Yetersiz yat›fl süresi, yetersiz tedavi sonucu psikotik hastalar ola¤an ruh sa¤l›¤› sisteminden adli psikiyatrik sürece
kaymaktad›r.

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hastanelerinde hem psikiyatrlar›n hem de, klinik psikolog, sosyal çal›flmac›, psikiyatri hemfliresi gibi
yard›mc› sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve hatta hizmetlilerin nicel ve nitel yetersizli¤i nedeniyle baflta psikiyatr hekimler olmak üzere bütün
hastane çal›flanlar›n›n ifl yükü sürekli yükselmekte ve hizmet kalitesindeki zorunlu düflüklük nedeniyle mesleki doyum her geçen gün
düflmektedir.

Özetle, ruhsal sorunu olanlar›n yükü hasta, hasta ailesi, hastan›n ba¤l› oldu¤u sosyal güvence kurumu ve ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›nca
tafl›nmakta ve bu tafl›y›c›lar desteksiz kald›klar›nda yük tafl›namamaktad›r.

TÜRK‹YE’DE RUH HASTALARINA DÖNÜK TUTUM VE TOPLUMSAL DESTEK S‹STEMLER‹N‹N DURUMU

Ülkemiz toplumsal gelenekleri itibariyle ruh hastalar›n› d›fllamayan, sald›rganl›¤› olmad›¤› sürece toplum içinde bir arada yaflamaktan
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gocunmayan bir geçmiflten gelmektedir. Aile deste¤i olmayan ruh hastalar›n›n köy ya da mahalle sakinlerince bak›lmas›, toplumsal
ba¤lar›n geleneksel yap›s›n› sürdürdü¤ü küçük yerleflim yerlerinde hala sürmekte olan bir gelenektir.

Türkiye’de “ruh hastalar›n›n kapat›ld›¤›, toplumdan yal›t›ld›¤› büyük hastaneler (Assylum)”in iki yüzy›ll›k bir geçmifli vard›r. Bat›l›
kurumlar›n yerleflmeye bafllamas›yla gündeme gelmifltir. Hiçbir zaman da ülkedeki ruh hastalar›n›n büyük ço¤unlu¤una yetecek bir
boyuta ulaflmam›flt›r. ‹ki yüz y›ld›r bat›l› “büyük hastane” uygulamas› ile geleneksel tutum bir arada ilerlemifltir. Son elli y›lda ilaçlarla
etkin antipsikotik tedavinin sa¤lanabilmesi, nüfus art›fl› nedeniyle büyük hastanelerin “hasta izolasyonu”na yetmeyecek hale gelmesi,
ekonomik güçlükler nedeniyle yeni hastaneler aç›lamamas› gibi nedenlere, bat›daki geliflmelere uyma çabas› da eklenince bugün
itibariyle ülkemizdeki büyük hastaneler a¤›rl›kla ça¤dafl tedavi kurumlar›na dönüflme yolundad›rlar.

Ülkemizde hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun “kurumlara kapat›lmas› (Institutionalization)” durumu hiç gerçekleflmemifl, bu anlamda
insan haklar› ihlali ülke genelini etkileyecek boyutlara ulaflmam›flt›r.

Ancak (belki de bu yüzden) ülkemizde ruh sa¤l›¤› alan›nda hasta haklar› kavramlar› da gecikmeli olarak (ancak son on y›ldan bu yana)
tart›fl›l›r hale gelmifltir. Geleneksel uygulamaya koflut yürüyen bat› tipi “hastay› kurumda tutma” uygulamas› yirmi y›l önce hastalar›n
hastaneden ç›kar›lmas› ile bitirilmifltir. Günümüzde Adli Psikiyatrik olgular›n d›fl›nda, kurumda tutulan hastalar vard›r, ancak bu
uygulamada amaç kifliyi toplumdan yal›tmak, toplumu kifliden korumak de¤ildir. Bu hastalar aile deste¤i ya da baflka bir toplumsal
destekleri bulunmad›¤› için, hastaneden ç›kar›ld›klar›nda zarar görecekleri düflünülerek hastanede tutulmaktad›rlar. Bunlar›n say›s›
da ruh hastalar›n›n toplam say›s›n›n binde 3’ü kadard›r.

Halen akut hastalar›n yat›r›larak tedavisi d›fl›nda, toplum içinde psikososyal destek sa¤layacak ya da rehabilitasyon uygulayacak
kurumlar bulunmamaktad›r. Hala büyük hastaneler yükün önemli bir k›sm›n› karfl›lamaktad›r. Genel sa¤l›k hizmetleri içine ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin bütünlefltirilmesi gerçeklefltirilememifltir.

As›l önemli geliflmelerden biri geleneksel toplumsal destek sistemlerinin (genifl aile, komfluluk iliflkileri, hemflehrilik ba¤lar› vb.)
kentleflme ile koflut olarak ortadan kalkmakta olufludur. Çünkü bu destek sistemlerinin yerine ça¤dafl kurumlar konulamad›¤›ndan
ruh sa¤l›¤› bozulan bireyler desteksiz kalmakta, psikotik hastalar giderek kimsesiz ve evsiz kifliler haline gelmekte, sokakta desteksiz
dolaflan hasta say›s› yükselmektedir. Damgalanma, ayr›mc›l›k, d›fllanma artmaktad›r.

RUH SA⁄LI⁄I YASASI VE ‹NSAN HAKLARI

Türkiye’de bir ruh sa¤l›¤› yasas› yoktur. Ruh sa¤l›¤› bozulanlar›n hastal›klar› nedeniyle özgürlüklerini s›n›rlamak gerekti¤inde,
uygulaman›n yasal dayana¤› yoktur. Bu durum hem hasta haklar› ihlallerine bir aç›k kap› b›rakmakta, hem de ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›
yasal yönden desteksiz b›rakmaktad›r.

Kitle iletiflim araçlar›nda psikiyatrik hastalar›n haber ya da magazin gereci olarak kullan›lmas› yayg›n ve bu uygulamada ruhsal sorunu
olan kiflilerin gizlilik hakk› ihlal edilmektedir. Bu konularda da yasal düzenleme gereklidir. Tasla¤›n 96. sayfas›nda hakl› olarak s›r
saklama yükümlülü¤üne de¤inilmifltir. Hasta insanlar›n psikiyatri kliniklerinde görüntülenmesi ya da aç›kça psikotik oldu¤u belli
olan kiflilerin TV kanallar›nda flov amaçl› kullan›lmas›na engel olacak yasal düzenlemelerin yap›lmas› gereklidir.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i bir komisyon kurarak bu konudaki taleplerimizi içeren bir yasa tasar›s› tasla¤› haz›rlanmas›n› sa¤lam›flt›r:
“Psikiyatrik Hastalar›n Haklar›n› Koruma Yasa Tasar›s› Tasla¤›”. Son düzeltmeleri yap›lmaktad›r. Bitirildi¤inde Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
sunulacakt›r. Taslak, ruhsal hastal›¤› olup da zorunlu olarak özgürlü¤ü k›s›tlanmas› gereken hastalar›n haklar›n›n tan›mlanmas›, yarg›
güvencesine al›nmas› ve hastalar›n üçüncü kifliler ve kitle iletiflim araçlar›nda gizlilik haklar›n›n korunmas› ile ilgili kural önerileri
içermektedir.

Raporun haz›rl›k çal›flmalar›nda da belirtildi¤i gibi bizim tüm çal›flmam›za ra¤men yasama meclisinde olabilecek bir gecikme olas›l›¤›na



karfl›, Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca yay›mlanacak, tüm sosyal taraflar›n benimseyece¤i bir yönetmelik de yasa kadar etkili olmasa da alandaki
birçok bofllu¤u giderecektir.

Proje tasla¤›nda “Ruh sa¤l›¤› yasas›n›n bulunmas›, ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin haklar›n›n korunmas›n›n kesinlikle garanti alt›na
al›nd›¤› anlam›na gelmemektedir. Tam tersine baz› ülkelerde ruh sa¤l›¤› yasas› insan haklar›n›n ihlaline yönelik hükümler içermektedir”
denilmektedir. Bu son derecede do¤ru bir saptamad›r. Ülkemizde son  günlerde yap›lan bir yasa de¤iflikli¤i ile evrensel t›bbi ve insan
haklar› ilke ve belgelerinin aksine açl›k grevinde zorla beslemeyi yasal k›lm›flt›r. Ruh sa¤l›¤› politikas› belgesinde evrensel de¤erlere,
insan haklar› belgelerine Dünya Tabipler Birli¤i (WMA), Dünya Psikiyatri Birli¤i (WPA) belgelerine at›fta bulunmal› ve yerel
düzenlemelerin bu belgelerin üzerinde olmad›¤› vurgulanmal›d›r.

Bu proje tasla¤›nda konu ile ilgili birçok Birleflmifl Milletler, WHO, WMA, WPA belgesine at›fta bulunulmaktad›r. Proje kapsam›nda
bu belgelerin hangilerine ülkemizin imza att›¤› derlenmelidir. Örne¤in Çocuk Haklar›  sözleflmesinin baz› maddelerine ülkemiz çekince
koymufltur. Ayr›ca bu sözleflmelere imza koymak yetmez, bir de çevrilerek yay›nlanmas› gereklidir, bu aflamalardan bilgi sahibi
olunmas› gereklidir. Derne¤imiz bu metinlerden baz›lar›n›, örne¤in WHO’nun 1996 y›l›nda yay›nlad›¤› “Ruhsal Bozuklu¤u Olan Kiflilerin
‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ‹çin Bir K›lavuz”un çeviri ve bas›m›n› üstlenebilir.

N‹TEL‹K (KAL‹TE) GEL‹fiT‹RME

Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde nitelik (kalite) yükseltme konusu son derecede önemli. Ancak, günümüzde ruh sa¤l›¤› sorunu olanlar
aras›nda hizmetlerden yararlanmayanlar›n önemli bir oranda bulundu¤u göz önüne al›n›rsa, nitelik gelifltirme çal›flmalar›n›n tek bafl›na
bir hedef olarak ele al›nmas› yerine, hizmetlerin bütünsel örgütlenmesi içinde ele al›nmas› uygun olacakt›r.

Nitelik yükseltme konusunda son haliyle “Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü” e¤itim kurumlar› aç›s›ndan öncekine göre daha uygun bir
denetim alt yap›s› sa¤lamakta ancak e¤itim vermeyen tedavi kurumlar› üzerinde bir denetim ve nitelik yükseltme konusunda genelden
ayr› bir düzenleme bulunmamaktad›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›nda genel sa¤l›k alan›nda tan› ve tedavi standardizasyonu ile ilgili çal›flmalar sürdürülmekte ise de tedavi kurumlar›n›n
hizmet standardizasyonu ile ilgili bir çal›flma bulunmamaktad›r.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i Psikiyatrik hastal›klarla ilgili tedavi k›lavuzlar› haz›rlamaktad›r. ‹lki “Duygudurum Bozukluklar›” ile ilgilidir
ve bu ay içinde yay›mlanacakt›r. “Psikotik Bozukluklar” ve “Anksiyete Bozukluklar›” konular›ndaki tedavi k›lavuzlar› haz›rl›klar›
sürdürülmektedir.

RUH SA⁄LI⁄I ÖRGÜTLENMES‹NE ‹L‹fiK‹N SAPTAMA VE ÖNER‹LER

Ülkemizdeki ruh sa¤l›¤› hizmetleri çok farkl› kurum ve birimler taraf›ndan ve bir eflgüdüm olmaks›z›n yürütülmektedir. Sa¤l›k
Bakanl›¤›ndaki yap›lanma Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne ba¤l› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’ndan ibarettir. Baz› daire
baflkanlar›n›n kiflisel çabalar› ile zaman zaman etkinleflmesine ra¤men genellikle ifllevsiz olan bu yap›lanma de¤ifltirilmelidir.

Daire Baflkanl›¤›n›n Ruh Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤üne dönüfltürülmesi, uygulanacak politika ve programlar›n yürürlü¤e geçmesi
aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. Bu genel müdürlük mutlaka bir psikiyatri uzman› taraf›ndan yönetilmelidir. Genel müdürlük yeterli
say›da psikiyatrist, psikolog ve di¤er elemanlarla desteklenmeli ve ruh sa¤l›¤› hizmeti veren tüm kurumlar›n faaliyetlerinin eflgüdümü
sa¤lanmal›d›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›nda Ruh Sa¤l›¤› hizmeti veren tüm birimlerin genel müdürlü¤e ba¤lanmas› daha etkin çal›flma f›rsat›
verebilir.

Ruh Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤ünün sekretaryas› ile çal›flacak özerk bir Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Konseyi oluflturulmal›d›r. Sa¤l›k , Milli
E¤itim, Çal›flma Bakanl›klar›, Üniversiteler, Türkiye Psikiyatri Derne¤i, Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i ve Türk Psikologlar
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Derne¤i, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) temsilcilerinden oluflan bu konsey ülkenin genelindeki ruh sa¤l›¤›
ile ilgili ifllevleri olan tüm kurumlar aras›nda planlama, eflgüdüm ve standardizasyonu sa¤layacakt›r.

‹l merkezlerinde benzer bir yap›lanma kurulmal›d›r. Sa¤l›k Müdürlükleri’ne ba¤l› Ruh Sa¤l›¤› fiubeleri mümkünse bir psikiyatri uzman›,
de¤ilse bir pratisyen hekim müdürlü¤ünde yeterli say›da psikolog ve sosyal hizmet uzman› ile hemflire istihdam etmelidir. Topluma
yönelik e¤itim ve koruyucu hizmetler, hastalar›n ikinci basamak kurumlar› ile bölge hastanelerine ve rehabilitasyon kurumlar›na sevk
ifllemleri, tedavi sonunda izlenmeleri, ev ziyaretleri Ruh Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bu flube müdürlükleri taraf›ndan
gerçeklefltirilmelidir. Bu flube müdürlüklerinde sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilaç ve sevk ifllemleri için gerekli ödenekler
haz›r bulundurulmal›d›r.

‹llerde de merkezde oldu¤u gibi o ildeki bakanl›k ve tedavi hizmeti veren kurumlar›n temsilcilerinden oluflan Yerel Ruh Sa¤l›¤›
Konseyleri, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin eflgüdümünü sa¤lamak üzere yap›land›r›lmal›d›r.

En küçük ve uçtaki birimden bafllayarak bütün kurumlara/kurumlararas› sevklerde hastalar›n konforu sa¤lanmal›d›r. Görevli sa¤l›k
ve güvenlik görevlileri önceden belli olmal›, sevk durumunda bu kiflilerin süratli davranmalar›, bu personelle hastan›n mümkünse
ambülans ya da di¤er uygun araçlarla sevki için her sa¤l›k biriminde haz›r ödenek bulundurulmal›, sevk s›ras›nda yap›lacak t›bbi
giriflimler için e¤itimli olmalar› sa¤lanmal›d›r.

RUH SA⁄LI⁄I PROFESYONELLER‹N‹N SAYI VE N‹TEL‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N SAPTAMA VE ÖNER‹LER

Ülkemizde yüz bin kifliye 1 (bir) psikiyatri uzman›, 1 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzman› düflmektedir. Üstelik bu elemanlar›n da¤›l›m›
yöreler ve kurumlar  aras›nda büyük dengesizlikler içermektedir. Önümüzdeki 10 y›l için hedef bu say›lar›n en az 5 kat›na ulaflmak
olmal›d›r.

Ülkemizde 359’u Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› olmak üzere 784 psikiyatri uzman› bulunmaktad›r. Art›r›lacak uzman say›s›n›n adil da¤›l›m›
sa¤lanmal›d›r. Her il merkezinde ve nüfusu 100 bini geçen her ilçede en az 1 psikiyatri uzman›n›n bulundurulmas› önümüzdeki 5
y›l›n hedefi olmal›d›r.

Say› art›fl›n›n sa¤lanmas› büyük ölçüde özendirici önlemlerin al›nmas›na ba¤lanmal›d›r. Psikiyatri uzmanlar› için ek mali iyilefltirmeler,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanlar› için de¤iflik kurumlarda istihdam ve kadro imkanlar›n›n art›r›lmas› bu önlemlerin bafll›calar›n›
oluflturmaktad›r. Uzman bulunmayan yerlerde çal›flacaklara verilecek ek iyilefltirmeler, uzman say› ve görev alan›na göre belirlenecek
prim sistemleri yard›mc› olabilir.

Profesyonellerin meslek ve görev tan›mlar›n›n iyi yap›lmas› gerekir. Özellikle görev alanlar›n›n belirsizli¤ini ortadan kald›racak
mevzuatlar süratle gelifltirilmelidir.

Ruh Sa¤l›¤› profesyonellerine e¤itim veren kurumlarda standart e¤itim programlar›n›n ve yeterlilik sistemlerinin oluflturulmas› gerekir.
Bu hizmetin meslek örgütleri arac›l›¤› ile yürütülmesi mutlaka sa¤lanmal›d›r. Türkiye Psikiyatri Derne¤i’nin yeterlilik (board) ve
standardizasyon çal›flmalar› desteklenmeli, di¤er meslek alanlar› için de meslek örgütlerinin etkinlikleri art›r›lmal›d›r.

Psikologlar için test ve ölçek uygulama e¤itimi ile psikoterapi uygulamalar›n› içerir programlar periyodik olarak düzenlenmelidir.



PS‹K‹YATR‹K TEDAV‹ VE BAKIM H‹ZMET‹ VERECEK KURUMLARA ‹L‹fiK‹N SAPTAMA VE ÖNER‹LER:

1. Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmeti Veren Kurumlar

A. Sa¤l›k Ocaklar› ve Evleri:
Ülkemizdeki bütün il merkezlerinde ve ilçelerde hizmet verilen nüfusun büyüklü¤üne göre belirlenmifl say›larda Sa¤l›k Ocaklar›
bulunmaktad›r. Ayr›ca seçilmifl baz› köylerde de bulunan ve toplam say›lar› bugün itibariyle 5833 olan bu ocaklarda koruyucu hizmetler
(afl›lama vb.), gebelerin izlenmesi, do¤umlar, ana-çocuk sa¤l›¤›na iliflkin çal›flmalar ve ilk kademe tedavi edici hizmetler yürütülmektedir.
De¤iflen say›larda doktor, hemflire, ebe ve di¤er personelin görev yapt›klar› bu kurumlarda hizmet alan›nda yaflayan nüfusun kay›tlar›
bulunmakta, ayr›ca özellikle gebeler, yeni do¤um yapm›fl anneler ve çocuklar›n düzenli periyodik kontrolleri önemli ölçüde uygun
flekilde gerçeklefltirilmektedir. Baz› köylerde ise sadece ebelerin çal›flt›¤› Sa¤l›k Evleri bulunmakta olup bu kurumlar ço¤unlukla
do¤um ve ana-çocuk sa¤l›¤› hizmetlerini yürütmektedir.

Çok yayg›n da¤›l›mlar› ve iyi planlanm›fl görev tan›mlar›na ra¤men bu birimler, tedavi edici hizmetler aç›s›ndan fazla tercih edilmemektedir.
Bunda, görevli personelin s›k s›k de¤iflmesi, özellikle pratisyen doktorlar›n bu birimlerde çal›flmay› tercih etmemesi ve halk›n buralarda
verilen hizmeti yeterli görmemesi gibi çeflitli faktörlerin rolü vard›r. Ankara ve Erzurum’da yap›lan çal›flmalar, ruhsal bozuklu¤u olan
kiflilerin ilk baflvurular›n› uzak ve pahal› olmas›na ra¤men uzman doktorlara yapt›¤›n› göstermektedir.

Beklentiler
Bu birimler iyi organize edilebilirlerse; koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetleri, risk gruplar›n›n belirlenmesi, hastalar›n ilk tedavileri ve uzman
kifli ve birimlere sevkleri, hastalar›n toplum içinde izlenmesi, tedavilerinin sürdürülmesi ve topluma yönelik e¤itim etkinlikleri ile
ruh sa¤l›¤› uygulamalar›n›n temel birimleri olma potansiyeli tafl›maktad›rlar. Ebeler taraf›ndan düzenli olarak yap›lan ev ziyaretleri
baflta gebeler olmak üzere tüm nüfusun izlenmesi aç›s›ndan ideale yak›n bir model sunmaktad›r.

Öneriler
Sa¤l›k ocaklar›n›n yeterli say›da ve uzun süre görev yapacak personelle takviyesi en öncelikli sorundur. Pratisyen hekimli¤i ve sa¤l›k
ocaklar›nda çal›flmay› özendirecek parasal, sosyal ve di¤er özlük hakk› iyilefltirmeleri h›zla yap›lmal›d›r.

Bu birimlerde çal›flan personelin ruh sa¤l›¤› konusunda mezuniyet öncesi ve sonras›nda iyi bir Ruh Sa¤l›¤› e¤itimi almalar› sa¤lanmal›d›r.
‹kinci ve Üçüncü Basamak kurumlar›nda tedavi edildikten sonra izlenmesi ve tedavisinin devam› uygun görülenlerin bilgileri çok
düzenli kay›tlar halinde ve yap›lmas› gerekenleri bildiren ça¤r›larla bu birimlere ulaflt›r›lmal›, izleme sonuçlar›n›n tedavi kurumlar›na
intikali ayn› düzenle sa¤lanmal›d›r.

Pratisyen hekimlerle ebelerin yapacaklar› taramalar s›ras›nda kullanabilecekleri k›sa ölçek ve anketlerle tedavi/sevk algoritmalar›
önemli ruhsal sorunlar için haz›rlanarak bu birimlere da¤›t›lmas› ve uygulamaya konmas› sa¤lanmal›d›r.

SHÇEK bünyesindeki yuva ve bak›m birimleri süratle iyilefltirilmeli, çok say›da ve uzman personelin istihdam› öncelikle gerçeklefltirilmelidir.

B. Birinci Basamak Hizmeti Veren Di¤er Kurumlar:
Sa¤l›k ocaklar› d›fl›nda pratisyen hekimlerin görev yapt›¤› çok say›da birinci basamak kurumu bulunmaktad›r. ‹l merkezlerinde de¤iflik
kurumlar›n (Milli E¤itim, PTT, Emniyet , Belediyeler vb.) kurum hekimlikleri ve sanayi tesislerindeki iflyeri hekimlikleri; hastalar›n
ilk muayeneleri, sevk ve reçete ifllemleriyle u¤raflmaktad›r.

100 personelden fazla eleman istihdam eden resmi ve özel bütün kurumlara doktor görevlendirme zorunlulu¤unun getirilmesi, bu
hekimlerin ruhsal bozukluklar ile ilgili zorunlu periyodik e¤itim programlar›na tabi tutulmas› ve ikinci basamaktan geri gelen hastalar›n
tedavi ve izlemelerinin bu hekimler arac›l›¤›yla yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu hekimler, belirlenmifl programlarla kurum personeli ve
bakmakla yükümlü olduklar› kiflilere e¤itim ve koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetleri de verebilir.
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Üniversite ve Yüksek okullar›n ço¤unda mevcut olan ve genellikle Mediko-Sosyal olarak bilinen merkezlerde yeterli say›da psikiyatrist,
psikolog ve pratisyen hekim çal›flt›r›lmas›n›n zorunlu hale getirilmesi gerekir. Özellikle ergenlik ve ilk gençlik ça¤›ndaki üniversite
ö¤rencileri koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetleri için çok önemli bir risk gurubunu oluflturmaktad›r.

Çeflitli kurumlara ve bu arada SSK’ya ait dispanserler de benzer özelliklere sahiptir. Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda psikolojik
dan›flma ve rehberlik hizmetleri gelifltirilmelidir. Ö¤renci say›s› yüksek okullarda tek ifli bu olan elemanlar›n istihdam›; bireysel
dan›flmanl›k ve okulun tamam›na yönelik e¤itim faaliyetleri için güzel bir imkan sa¤layabilir. Büyük illerde Milli E¤itime ba¤l› ve bu
elemanlarla eflgüdüm içinde çal›flacak Rehberlik Merkezleri’nde psikiyatrist ve psikolog görevlendirilmesi uygundur.

2. Yatakl› Tedavi Kurumlar›
Psikiyatrik hastalara yönelik yatak say›s› DSÖ’nün önerdi¤i oran›n 1/6’s› düzeyindedir. Bu yataklar bir yönden Sa¤l›k Bakanl›¤›, SSK
ya da baflka devlet kurulufllar›, Vak›f Hastaneleri, üniversite hastanelerine da¤›lm›fl durumdad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› özel dal
hastanelerinde ayr›ca rehabilitasyon kurumu olmad›¤›ndan yatak iflgal eden kronik psikotik hastalar da bulunmaktad›r. Psikiyatrik
hasta yataklar› say›s›n›n azalt›lmas› türünden bir hedef bulundu¤umuz konumda hiçbir flekilde planlanmamal›d›r. Ancak yatakl› tedavi
kurumlar›n›n ülke geneline dengeli da¤›l›m›n› sa¤lamak esas al›nmal›d›r. Rehabilitasyon kurumlar› olmadan, yatakl› tedavi kurumlar›n›n
hem hizmet niteli¤inin düfltü¤ü, hem de iflleyemez hale geldi¤i gözden kaçmamal›d›r.

A. Genel Hastanenin Birimi Olan Psikiyatri Klinikleri
Ruh Sa¤l›¤› hizmetleri örgütlenmesinde temel kurum olarak ele al›nmas› gereken bu birimlerin ülke genelinde da¤›l›mlar› ve ba¤l›
bulunduklar› kurumlar farkl›l›k göstermektedir. Ülkemizde flu anda Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› olarak görev yapan 751 Devlet Hastanesi
ile SSK ve Askeri hastanelerin ço¤unda yatakl› hizmet veren psikiyatri klinikleri bulunmamaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› toplam
6190 psikiyatri yata¤›n›n 2450 civar›ndaki bir k›sm› devlet hastanelerinde bulunmaktad›r. Bu hastanelerin bir k›sm› e¤itim hastanesi
olarak bilinmekte, baz› dallarda uzmanl›k e¤itimi vermektedir. Di¤er devlet hastaneleri ise de¤iflen say›larda yatak ve personel say›lar›na
sahip bulunmaktad›r.

Hastaneler aras›nda uzman ve yatak say›lar› aç›s›ndan büyük eflitsizlikler vard›r. Örne¤in 100 yatakl› bir hastanede 10’dan fazla
psikiyatri uzman› olabildi¤i gibi, 7-8 ilden (Do¤u Anadolu Bölgesi) sadece  birinde tek uzman görev yapabilmektedir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› hastanelerden ücretli hizmet al›nabildi¤i gibi Devlet Memurlar›, Emekli Sand›¤› mensuplar›, Ba¤-Kur üyeleri,
bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerle emekli, dul ve yetimleri, sevkedilirlerse SSK  mensuplar› hizmet alabilmekte, tedavi
ücretleri ba¤l› bulunduklar› kurumdan tahsil edilmektedir. Yeflil Kart sahibi kifliler için bakanl›kça her ildeki belli hastanelere ayr›lan
fonlar bu hastalar›n yatakl› tedavileri için kullan›lmaktad›r. 2022 say›l› yasadan yararlananlara s›n›rl› tedavi hizmetleri ücretsiz
verilmektedir. Her ilde Valili¤e ba¤l› olarak çal›flan Sosyal Yard›mlaflma Fonlar› güvencesi olmayan kiflilere s›n›rl› tedavi yard›mlar›
yapabilmektedir.

SSK’ya ait genel hastanelerden baz›lar› da e¤itim hastanesi olarak görev yaparken ço¤u il ve ilçelerdeki hastanelerde psikiyatri klini¤i
bulunmamaktad›r. Bu hastanelerin ço¤unda Asabiye klini¤i ve uzman› ünvan› ile Nöroloji uzmanlar› çal›flt›r›lmakta, eskimifl baz›
mevzuat gere¤i psikiyatri birimleri oluflturulamamaktad›r. Bu hastanelerden ancak SSK mensuplar› ile bakmakla yükümlü olduklar›
kifliler hizmet alabilmektedir.

T›p Fakültesi bulunan Üniversitelerin ço¤una ba¤l› hastanelerde Psikiyatri Anabilim Dallar› bulunmakta, bu birimler  de¤iflen say›larda
yatak, ö¤retim üyesi, asistan ve di¤er personel bar›nd›rmaktad›rlar. Ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti yan›nda ö¤renci ve asistan
e¤itimi de yapan bu kurumlarda kadro ve donam›m aç›s›ndan önemli farl›l›klar gözlenmektedir.

Silahl› Kuvvetlere ba¤l› 2’si e¤itim hastanesi olmak üzere mevcut çok say›da hastanede psikiyatri uzman› görev yapmakta olup
bunlardan baz›lar› yedek subaylard›r. Bu hastanelerden Silahl› Kuvvetler personeli ile bakmakla yükümlü olduklar› kifliler
yararlanabilmektedir.



Ayr›ca baz› vak›flara, kurumlara (PTT, Emniyet, Belediyeler), birliklere (Esnaf) ait genel hastanelerde de psikiyatrik hizmetler verilmektedir.
Özel hastanelerin ço¤unda mevzuat›n getirdi¤i güçlükler yüzünden psikiyatri klinikleri bulunmamaktad›r.

Beklentiler
Ruhsal bozuklu¤u olan kiflilerin ilk tedavileri bu kliniklerde yap›lmal›d›r. Bu kliniklerde yeterli say›da psikiyatrist, psikolog, sosyal
hizmet uzman› ile e¤itimli hemflire ve personelin bulunmas› sa¤lanmal›d›r. Kliniklerin yatak say›lar› hastanenin toplam yatak say›s›
ve hizmet verilen nüfusa göre belirlenmelidir. Bu kliniklerde akut belirtilerin azalt›lmas›, ay›r›c› tan›n›n yap›lmas›, ilaç ve dozlar›n›n
ayarlanmas› ve daha sonraki tedaviye uyumu ve izlemeyi mümkün k›lacak iyileflmenin sa¤lanmas› esas al›nmal›d›r. Bu kliniklerde
acil psikiyatrik uygulamalar için iyi düzenlenmifl yo¤un bak›m birimleri ve uygun rekreasyon alanlar› mutlaka bulunmal›d›r. Ayaktan
tedavi birimi, ilaç ve psikoterapi uygulamalar› için uygun özelliklere sahip olmal›d›r. Bu klinikler genel hastanenin konsültasyon-
liyezon hizmetlerini yürütecek donan›m ve personele sahip olmal›d›r. Bu hastanelerin sosyal hizmet uzman›, hemflire gibi personelleri
evde bak›m ve izleme çal›flmalar› için e¤itilmeli, bu ifllevi görecek personel kurumsallaflt›r›lmal›d›r

Öneriler
K›sa dönemde e¤itim veren genel hastanelerin tümünde, her ilde ve nüfusu 100 bini geçen her ilçede hizmet veren genel hastanelerden
en az birinde mutlaka psikiyatri klini¤inin aç›lmas› gerekir. Nüfusu fazla olan illerde, ile ba¤l› ilçelerin her birindeki devlet hastanesinin
en az birinde psikiyatri klini¤i aç›lmal›d›r.

Uzun dönemde ülke genelinde bulunan ve yatak say›s› 100’ün üzerinde olan her devlet hastanesinde psikiyatri klini¤i aç›lmal›d›r.
SSK gibi kurumlar›n hasta bak›m hizmetleri flu andaki haliyle devam edecekse, e¤itim ve bölge hastanelerinin tümünde ve yatak say›s›
100 üzerinde bulunan hastanelerinde psikiyatri klini¤i aç›lmal›d›r.

Özel psikiyatri hastanecili¤i özendirilmelidir. Hem özel hastaneler ve hem de SSK gibi kurumlara ba¤l› hastanelerde psikiyatri klini¤i
açmay› önleyen düzenlemeler gözden geçirilerek kolaylaflt›r›c› unsurlar esas al›nmal›d›r. Özel hastanelerde hafif psikiyatrik vakalar›n
yatarak tedavi görebilece¤i küçük birimler kurulmas› teflvik edilmelidir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›na, üniversitelere ve di¤er kurumlara ba¤l› klinikler aras›nda s›k› bir iflbirli¤i a¤› kurulmal›d›r. Bu iflbirli¤i; personel
görevlendirmeleri, süpervizyon, hasta sevk sistemi, e¤itim, çal›flma planlanmas› gibi unsurlar› içermelidir. Özellikle psikiyatrist
bulunmayan kurumlarda di¤er kurumlardan yararlanma özendirici önlemlerle (ek pirim) sa¤lanmal›d›r.

Bu klinikler aras› iflbirli¤i ve görevlendirmeler her il merkezinde oluflturulacak Yerel Ruh Sa¤l›¤› Konseyi taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Üniversitelere ait hastanelerde genel bütçeden ayr›lan ödenekler d›fl›nda verilen hizmetin karfl›l›¤› olarak kifliler
veya kurumlardan tahsil edilen ücretler Döner Sermaye gelirlerini oluflturmaktad›r. Di¤er kurumlarda ise (SSK, TSK) daha çok genel
bütçe ödenekleri söz konusudur. Genel bütçeden ruh sa¤l›¤› hizmetlerine ayr›lan pay art›r›lmal›d›r. Genel hastane yöneticilerinin
psikiyatrik hizmetlerin önemi ve desteklenmesi konusunda üst birimlerce periyodik olarak bilgilendirilmeleri gerekli görülmektedir.
Çal›flanlara verilen döner sermaye pirimlerinin ruh sa¤l›¤› profesyonelleri için art›r›lmas› say›sal ve niteliksel iyileflmeler yapacakt›r.

3. Psikiyatri Özel Dal Hastaneleri
Ülkemizde biri e¤itim hastanesi olmak üzere Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› 5 ve SSK’ya ba¤l› 1 Ruh Sa¤l›¤› özel dal hastanesi bulunmaktad›r.
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi psikiyatri d›fl›nda nöroloji ve nöroflirürji hizmet ve uzmanl›k e¤itimi veren bir kurumdur.
Her klinikte flef, flef muavini ve uzmanlar de¤iflik say›larda asistan ve di¤er çal›flanlar görev yapmaktad›r. Hastanenin önemli bir görev
yapan AMATEM biriminde alkol ve madde kullan›m bozukluklar› tedavi edilmekte, ayr›ca ülkemizin en büyük adli servisleri bu
hastanede bulunmaktad›r. Di¤er bölge hastaneleri (Adana, Elaz›¤, Samsun, Manisa) ve SSK’ya ba¤l› Erenköy hastanesi daha az yatak
kapasitesine sahip, sadece psikiyatri uzmanlar›n›n görev yapt›¤› hastanelerdir.

Bu hastanelerden Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› olanlar›n belirlenmifl illerden sevk edilen hastalar›n bak›m›n› yapmas› öngörülmekte ise
de uygulamada her bölgeden gelen hastalar kabul edilebilmektedir. Özel dal hastanelerine hasta kabulünde belirlenmifl ölçütler
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bulunmamakta ve her çeflit hasta kabul edilebilmektedir. Bu hastanelerden Bak›rköy’de, alkol ve madde ba¤›ml›lar›n›n tedavi edildi¤i
özelleflmifl AMATEM adl› merkezin benzeri di¤er bölge hastanelerinde de kurulmak istenmifl ise de flu anda arzulanan ifllev düzeyine
ulaflm›fl de¤illerdir. Ayr›ca bölge hastanelerinde adli vakalar›n gözlem, tedavi ve muhafazalar› için ayr›lm›fl klinikler de bulunmaktad›r.
Ancak bu klinikler yatak say›s› ve güvenlik aç›s›ndan standartlara uygun de¤illerdir. Bu hastanelerde bulunan Adli Psikiyatri klinikleri
“yüksek güvenlikli servisler” olarak donat›lmal›d›r.

Bölge hastanelerinin tamam›nda hasta yataklar›n›n önemli bir bölümü; kronik, tedavisi tamamlanm›fl ancak uygun sosyal destek
sistemleri bulunmad›¤› için hastanede tutulmak zorunda kal›nan hastalar taraf›ndan iflgal edilmektedir. Bu hastalardan baz›lar› 30-
40 y›ld›r hastanede bulunmaktad›r ve ç›k›fllar›n›n yap›lamamas› hastane yönetimlerini zor durumda b›rakmaktad›r.

Bu hastanelerin finansmanlar› ve hasta profilleri di¤er genel hastanelere benzemekle birlikte daha düflük sosyo-ekonomik düzeyden
gelen hastalar ço¤unluktad›r ve bu yüzden mali sorunlar daha belirgindir.

Beklenti ve Öneriler
• Özel dal hastanelerinin say›ca ve yatak miktarlar› bak›m›ndan az olmas› baz› ülkelerde uygulanan türden bir kurumsuzlaflt›rma
    politikas›n›n gerekli olmad›¤›n› göstermektedir. Yap›lmas› gerekenler:
• Özel dal hastanelerde tutulan kronik, dirençli, yeti yitimi düzeyleri yüksek olan hastalar›n kurulacak olan rehabilitasyon
    kurumlar›na nakli,
• Hastanelerin belirli hastal›klar ve tedaviler için uzmanlaflm›fl, özelleflmifl birimler fleklinde yeniden yap›land›r›lmas›,
• Özellikle alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› tedavisi, adli vakalar ve tehlikeli hastalar için oluflturulmufl yüksek güvenlikli, uygun
    yap›sal düzenlemeler ve yeterli say›da uzmanlaflm›fl personele sahip birimlerin kurulmas›,
• Bu hastanelerin toplum tabanl› psikiyatri hizmetleri ile entegre çal›flmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu özelliklere sahip olacak
   flekilde yap›land›r›lacak ve yatak say›s› 500’ü geçmeyecek birkaç yeni özel dal hastanesi, ülkemizin ihtiyaç duyulan

                    yörelerinde kurulabilir.

Bu hastanelere kabul edilecek hastalar›n birinci basamak kurumlar› ve genel hastanelerden sevkle gelmesi tercih edilecektir. Sevk
koflullar› ve yöntemleri, iyi tan›mlanm›fl yönergelerle belirlenmelidir. Tedavileri tamamlanan hastalardan toplum içinde izlenmesi
gerekli olanlar için yeterli uzmanlaflm›fl personelin bulunmas› gerekir. Ayr›ca bu hastalar›n bulunduklar› yerde izleme ve tedavi ile
sorumlu olan birim ve personelle s›k› bir iflbirli¤i kurulmas› sa¤lanmal›d›r.

4. Bak›m ve Rehabilitasyon Uygulama ve Kurumlar›
Uzun süreli tedavi gerektiren, tedavileri imkans›z ve kronik hastalar için ülkemizde özel merkezler bulunmamaktad›r. Bu hastalar›n
önemli bir k›sm› as›l ifllevi k›sa süreli tedavi olan bölge hastanelerinde tutulmakta ve bu kurumlar›n çal›flmalar›n› felç etmektedir.
Uzun süreli tedavi gerektiren hastalar›n bak›m ve rehabilitasyonlar›n› sa¤lamak üzere; ülke genelinde birkaç bölgede büyük ve her il
merkezinde küçük kapasiteli kurumlar aç›lmal›d›r. Bu kurumlar tedavilerin de sürmesine imkan sa¤layacak flekilde psikiyatrist, yeterli
say›da psikolog, sosyal hizmet uzman›, u¤rafl tedavisi uzmanlar›, hemflire ve di¤er personel istihdam etmelidir.

Kurumlar bir “depo kurum” niteli¤i kazanmamas› yani eski uygulamalar›n bir uzant›s› olmamas› için yeterli say›da atölyeler, ifllikler
ve rekreasyon alanlar› içermeli, buralarda bar›nd›r›lacak hastalar›n mutlaka tedavi hizmeti veren birimlerden heyet raporu ile sevki
sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca bu rehabilitasyon kurumlar›n›n verimli çal›flmalar› için uygun gelifltirme ve denetleme sistemleri oluflturulmal›d›r.
‹l merkezlerine kurulacak küçük ölçekli bak›m ve rehabilitasyon kurumlar› Belediyelere ba¤l› olmal›d›r. Belediyeler Yasas› böyle bir
uygulamaya izin vermektedir.

Zeka gerili¤i olanlar›n say›s› tam olarak bilinmese de ülkemizde çok yüksek say›larda olduklar› tahmin edilmektedir. fiu anda özellikle
a¤›r zeka gerili¤i olanlar›n bak›m ve rehabilitasyon hizmetleri birkaç kurum d›fl›nda ailelere b›rak›lm›flt›r. De¤iflik yörelerde a¤›r düzeyde
zeka gerilikleri için yeterli say›da donan›m ve personele sahip özel merkezler derhal kurulmal›d›r. Daha hafif düzeyde zeka gerilikleri
için e¤itim ve ö¤retime yönelik kurumlar oluflturulmal›, özel merkezlerin kurulmas› özendirilmelidir.



Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u gibi özel durumlar için özelleflmifl rehabilitasyon kurumlar› kurulmal›d›r. Afet sonras› oluflabilecek
ruhsal sorunlar›n önlenmesi için afet öncesi, s›ras› ve sonras›nda yap›lacak hizmetleri örgütleyecek yap›lanmalar oluflturulmal›d›r.
2022 say›l› yasa, hastal›k veya sakatl›¤› hastane heyet raporuyla kan›tlanan kiflilerle yafll› kiflilere s›n›rl› düzeyde ücretsiz sa¤l›k hizmeti
ile çok yetersiz bir maafl sa¤lamaktad›r. Bu yasan›n sa¤l›k ve maafl dereceleri art›r›l›rsa pek çok aile hastalar›n›n bak›m›n› evde
sürdürmek için gönüllü olabilir.

Uçucu Madde kullan›m› ülkemizde son y›llarda çok önemli bir ergen ruh sa¤l›¤› problemi olmufltur. Bu gençler için Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve/veya SHÇEK bünyesinde çok iyi donan›m ve personel koflullar›n› tafl›yan birimler süratle kurulmal›d›r.

F‹NANSMANLA ‹LG‹L‹ D‹⁄ER KONULAR:

Yerel yönetimlerin (belediye ve özel idareler) kurumsal sürece kat›lmas› ile ilgili bir politika de¤iflikli¤i gereklidir.

Resmi sigorta kurulufllar›n›n ruh sa¤l›¤› alan›nda kurumsal sürece kat›lmalar›, mali zorluklar›n› azalt›c› bir program›n parças› olarak
gündeme getirilebilir (SSK örne¤i).

Özel sa¤l›k sigortalar›n›n ruh hastal›klar› tedavisini ve rehabilitasyonunu içerecek flekilde düzenlenmesi için çal›flmalar yap›lmal›.

POL‹T‹KA

Her politikan›n bir temel düflüncesi, amac› olmal›. Ruh sa¤l›¤› politikas›n›n temel amac›, ruh sa¤l›¤›n›n bozulmadan korunmas› ve
ruh sa¤l›¤› bozulanlar›n uygun ve nitelikli sa¤l›k hizmetine en kolay yollardan ulaflabilmesi olmal›. Üst nitelikte hizmet ödenebilir
ücretle al›nabilmeli. Ödeme gücü olmayanlara uygun sosyal güvence sistemi sa¤lanmal›. Tedavi yan›nda, yeti yitimine u¤rayanlar›n
rehabilitasyonu için bütün olanaklar sa¤lanmal›. Dönemsel yönetim de¤iflikliklerinin süreklili¤i bozmamas› için önlemler olmal›.
Politika plan ve program uygulamalar›, kendi içinde tutarl› denetim ve geri bildirim mekanizmalar›n›, nesnel düzeltme ilkelerini
içermeli. Politika plan ve programlar›n›n bütününün ve her aflamas›n›n hedefleri, mali kaynaklar› ve harcamalar› önceden belirlenmifl
olmal›. Uygulama s›ras›nda denetlenmesi ile ilgili düzen belirlenmifl olmal›.

Yap›lacak düzenlemeler bir pilot çal›flma içinde denenmeli. Her türlü e¤itim kanallar› kullan›larak halk›n ruh sa¤l›¤› konusunda
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sa¤lanmal›. Ruh hastalar›n›n damgalanmas›n› önleyici bilinçlendirme esas al›nmal›. ‹ntihar›
önleme programlar› haz›rlan›p uygulanmal›. Ruh hastalar›n›n akut alevlenme dönemleri d›fl›nda, ülke koflullar›na uygun bir biçimde
toplum içinde tedavilerini sürdürebilecekleri, izlenebilecekleri bir düzenleme yap›lmal›. Sivil toplum kurulufllar›n›n ve meslek
örgütlerinin özellikle rehabilitasyon ve toplum ruh sa¤l›¤› konular›nda etkin olarak yer almas› sa¤lanmal›. Sa¤l›k Bakanl›¤›, politika
belirlemeden uygulamalara dek de¤iflik yap›lar›n verdi¤i hizmetlerin eflgüdümünü üstlenmelidir.
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bulunmamakta ve her çeflit hasta kabul edilebilmektedir. Bu hastanelerden Bak›rköy’de, alkol ve madde ba¤›ml›lar›n›n tedavi edildi¤i
özelleflmifl AMATEM adl› merkezin benzeri di¤er bölge hastanelerinde de kurulmak istenmifl ise de flu anda arzulanan ifllev düzeyine
ulaflm›fl de¤illerdir. Ayr›ca bölge hastanelerinde adli vakalar›n gözlem, tedavi ve muhafazalar› için ayr›lm›fl klinikler de bulunmaktad›r.
Ancak bu klinikler yatak say›s› ve güvenlik aç›s›ndan standartlara uygun de¤illerdir. Bu hastanelerde bulunan Adli Psikiyatri klinikleri
“yüksek güvenlikli servisler” olarak donat›lmal›d›r.

Bölge hastanelerinin tamam›nda hasta yataklar›n›n önemli bir bölümü; kronik, tedavisi tamamlanm›fl ancak uygun sosyal destek
sistemleri bulunmad›¤› için hastanede tutulmak zorunda kal›nan hastalar taraf›ndan iflgal edilmektedir. Bu hastalardan baz›lar› 30-
40 y›ld›r hastanede bulunmaktad›r ve ç›k›fllar›n›n yap›lamamas› hastane yönetimlerini zor durumda b›rakmaktad›r.

Bu hastanelerin finansmanlar› ve hasta profilleri di¤er genel hastanelere benzemekle birlikte daha düflük sosyo-ekonomik düzeyden
gelen hastalar ço¤unluktad›r ve bu yüzden mali sorunlar daha belirgindir.

2. ÇOCUK VE ERGEN RUH SA⁄LI⁄I DERNE⁄‹

Bu rapor Türkiye’de oluflturulacak Ruh Sa¤l›¤› Politikas›nda çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikas›n›n belirlenmesinde kullan›lmak
üzere haz›rlanm›flt›r. Politika çal›flmalar›nda ve ruh sa¤l›¤› programlar› gelifltirilirken çocuk ve ergen (genç) grubunun ayr›ca ele
al›nmas›na gerek vard›r. Türkiye nüfusunun yaklafl›k yüzde 40’› 0-18 yafl aras› çocuk ve ergenlerden oluflmaktad›r. Çocukluk (0-11
yafl)  ve ergenlik (12-21 yafl) kendi içlerinde çeflitli dönemlerden oluflur (0-1 yafl, 2-3 yafl, 4-6 yafl, 7-11 yafl ve 12-18 yafl) ve bu
dönemlerin her birinin  birbirinden ve eriflkinlikten farkl› özellikleri ve sa¤l›k gereksinimleri bulunmaktad›r. Nüfusun yar›ya yak›n›n›
oluflturan bu kesimin gereksinimlerini karfl›layacak politika programlar›n›n da eriflkin ruh sa¤l›¤› programlar›ndan farkl›l›klar› olaca¤›
göz önünde bulundurulmal›d›r.

Çocuk ve Ergen ruh sa¤l›¤›na yönelik bir politikan›n çerçevesi kapsaml› ve süreklilik tafl›yan nitelikte olmal›d›r. Gereksinimler
saptanarak koruyucu ve önleyici programlara a¤›rl›k verilmeli, hizmet sunumunda eflitlik gözetilmeli ve finans kaynaklar›n›n kullan›m›nda
öncelikler belirlenerek hareket edilmelidir.

Politikan›n hedefi ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci basamaktaki sa¤l›k hedeflerine entegre edilerek sürdürülmesini sa¤lamak, ruhsal
yönden sa¤l›kl› geliflimi artt›rmak, ruh sa¤l›¤›n› savunucu sistemler gelifltirmek, ruh sa¤l›¤›n› tehdit eden risk faktörlerini saptayarak
önleyici ve koruyucu tedbirler almak, hastal›klar›n tan›nmas› ve tedavisi için uygun sistemler gelifltirmektir.

Devlet yap›lanmas› içinde Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Hizmetleri ayr› bir birim olarak yer almal› ve bu
birime dan›flmanl›k edecek kifliler saptanmal›d›r.

Hizmet sunumunun organizasyonu için öncelikle gereksinimler saptanmal›d›r. Sonra bu gereksinimleri sa¤lamak için hangi düzeyde
ne gibi kadrolara ve hizmet birimlerine gereksinim oldu¤u ve eleman say›lar› hesaplanmal›d›r. Götürülen hizmetin olumlu getirisi
olabilmesi etkin biçimde yönetilmesine ve denetlenmesine de ba¤l› olacakt›r. Hizmet kalitesinin artt›r›lmas› için de hem t›p e¤itimi
içinde ruh sa¤l›¤›na gerekli yer ayr›lmas› ve hem de sürekli e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi gerekir.

‹yi bir politika program› finans sa¤lama ve sa¤lanan kaynaklar›n kullan›m› konusunda da ilkeler getirmelidir. Tüm dünyada bilinmektedir
ki sonuçta sa¤lanan yarar› belirleyen kayna¤›n miktar›ndan çok nas›l kullan›ld›¤›d›r.

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNEL‹K RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASININ ÇERÇEVES‹

Gelifltirilecek politika Türkiye’deki var olan gerçek durumdan yola ç›k›larak oluflturulmal›d›r. Var olan durumu saptamak için de
öncelikle yap›lm›fl bilimsel çal›flmalardan elde edilmifl verilerin de¤erlendirilmesi uygun olacakt›r. Ancak bu flekilde ülke gerçekleri



anlafl›l›p, gereksinimler saptan›p, gereksinimleri karfl›layacak politikalar üretmek  olas› olacakt›r. Ayr›ca bize benzer baflka ülkelerdeki
programlar da gözden geçirilerek uygulama sonuçlar›ndan yararlan›lmal›d›r. Bu ba¤lamda verilerden yola ç›karak bu  politika
program›na esas oluflturan noktalar flöyle özetlenebilir:

• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin tam olarak karfl›lanmad›¤› durumlarda yaflam boyu gerekecek olan tüm tedavi ve bak›m masraflar›
    artmaktad›r. O nedenle bu konudaki politika ve programlar ruh sa¤l›¤› hizmetlerini genifl ve sürekli olarak kapsayabilecek
    flekilde haz›rlanmal›d›r.
• Eriflkin yaflamda görülen ruhsal rahats›zl›klar›n çocukluk döneminde erken belirtilerinin görüldü¤üne ait kesin kan›tlar
    bulunmaktad›r. O nedenle çocuk ve ergenlere erken tan›, önleme ve erken müdahale programlar› çok önemlidir.
• Araflt›rma kan›tlar›nca ortaya konmufl bir di¤er durum annelerin ruhsal rahats›zl›klar›nda, özellikle de depresyonu oldu¤u
    durumlarda, annelerle birlikte çocuklar›n da ele al›nmas› gerekti¤idir. Bu hem annelere yard›mc› olur hem de çocuklarda
   ruhsal sorunlar›n geliflme riskini azaltmaktad›r. Dolay›s›yla çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›n›n eriflkin ruh sa¤l›¤›yla iç içe

                    oldu¤u unutulmamal›d›r.
• Yine elde edilen veriler göstermektedir ki çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal rahats›zl›klar›n kendilerine özgü,
   eriflkinlerdekinden farkl›, baz› özellikleri vard›r ve bunlara yönelik özel ruh sa¤l›¤› programlar›na gereksinim vard›r.
• Uygun flekilde gelifltirilmifl bir politika olmad›¤› durumlarda bölük pörçük ve etkili olmayan programlara kaynak ak›t›lmas›
    ve ciddi bir sistem gelifltirilememesi tehlikesi ortaya ç›kar
• Türk halk› genel olarak ruh sa¤l›¤› ve özellikle de çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› yönünden çok yeni olarak fark›ndal›k
    kazanmaya bafllam›flt›r ve gerek halka, ailelere ve gerekse e¤iticilere do¤ru bilgilerin sa¤lanmas› ve aktar›lmas›na büyük
    gereksinim duyulmaktad›r.
• Sa¤l›k kavram› ülkemizde, sa¤l›k hizmeti verenlerce de, sadece hastal›klar›n tedavisi çerçevesinde anlafl›lmaktad›r; oysa
    ruh sa¤l›¤› yönünden de bunun öncelikle sa¤l›kl› olma durumunun sürdürülmesini gerektirdi¤inin hem sa¤l›k hizmeti

                    veren doktor, psikolog, sosyal hizmet uzman› gibi gruplara ve hem de halka anlat›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.
• Yukar›daki noktayla iliflkili olarak t›p e¤itimi programlar› da gözden geçirilerek  ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar›, korunma ve
    önleme programlar›na daha fazla yer verilmesi sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca önleme ve korunma söz konusu oldu¤unda birinci
    basamakta çal›flan personelin çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda mesleki e¤itim eksiklikleri bulunmaktad›r.
• Türkiye’de sivil toplum kesiminde çocuk ve gençlere yönelik hizmetler vermeye hevesli genifl bir insan gücü kayna¤›
    bulunmaktad›r. Tedavi hizmetlerinin yan›s›ra koruma ve ruh sa¤l›¤›n› gelifltirme programlar› haz›rlan›rken bu güçten
    yararlanman›n da politika kapsam›na al›nmas› önemli olacakt›r.
• Ülkede ruh sa¤l›¤› hizmeti veren personel say›s› yetersizdir. Bunlar›n artt›r›lmaya çal›fl›lmas›n›n yan›s›ra var olan insan
    gücünün en etkin flekilde kullan›labilmesine yönelik planlamalar›n yap›lmas› gerekmektedir.
• Baflta belirtildi¤i flekilde sa¤l›kl› politikalar üretebilmek için varolan durumu, hizmetlerin de¤erlendirilmesini yans›tacak
    verilere ve bu verileri sa¤lamak için de araflt›rmalara gereksinim vard›r
• Çocuk ve ergenlere yönelik ruh sa¤l›¤› politikas›n›n ülkenin sosyokültürel ve ekonomik koflullar›na uygun bir vizyonu
    da olmas› mutlaka gereklidir.
• Ülkemizde halen çeflitli bölgelerde ruh sa¤l›¤› alan›nda çeflitli çal›flmalar yap›lmaktaysa da bunlar tamamen birbirlerinden
    kopuk kalmaktad›r. Tüm bu çal›flmalar›n koordinasyonuna ve organizasyonuna gereksinim vard›r.

II. ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNEL‹K RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASININ TEMEL HEDEFLER‹ VE V‹ZYONU

1) Organizasyona ve finansmana yönelik
• Kan›ta dayal›, çocuk haklar›n› temel alan, çocuk, ergen ve ailelerin özgül gereksinimlerini göz önüne alan, etik ilkelere
    sayg›l›, kaliteli ve sürekli hizmet sa¤lanmas›
• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci basama¤a entegre edilmesi
• 1., 2. ve 3. basamaklar aras›nda uygun hasta sevk zincirinin kurularak hasta y›¤›l›m›n›n önlenmesi
• Çeflitli kurumlarla iflbirli¤i yap›lmas› ve multidisipliner ekipler oluflturulmas›
• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin uygun e¤itilmifl kifliler yoluyla yürütülmesinin sa¤lanmas›
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• Ev, iflyeri, okul vb., gibi, her ortamda ruh sa¤l›¤› hizmetinin sa¤lanmas›
• Önceliklerin belirlenerek mali kaynaklar›n planl› flekilde kullan›lmas› ve mümkün oldu¤unca herkesin eflit derecede bu
    hizmetlerden yararlanmas›n›n sa¤lanmas›
• Araflt›rma ve sa¤l›kl› geliflmeyi destekleyici ve koruyucu hizmetler için öncelikli olarak kaynak ayr›lmas›
• Hizmetlerin denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi

2) Ruhsal yönden sa¤l›kl› geliflmenin sa¤lanmas›na yönelik
• Çocuklar›n kendilerine ve baflkalar›na de¤er veren bireyler olarak yetifltirilmesinin ileriki yaflamlar›nda hem kendileri
    ve hem de toplum aç›s›ndan önemli getirileri olacakt›r. O nedenle erken bebeklik döneminden itibaren sa¤l›kl›l›k ölçütleri
    (ba¤lanma, kendine güven, özerklik duygusu vb.) konusunda halk›n bilgilendirilmesi ve dan›flmanl›k sa¤lanmas› gerekir.
• Buna yönelik olarak aile ve özellikle anne e¤itimine a¤›rl›k verilmesi öncelik tafl›maktad›r. Bebek ve çocuk ruh sa¤l›¤›
    annenin ruh sa¤l›¤›ndan ba¤›ms›z olamayaca¤›ndan annelere yönelik koruyucu ruh sa¤l›¤› programlar›yla da entegrasyon
    sa¤lanmal›d›r.
• Bireysel becerilerin (uyum becerileri, sosyal beceriler) gelifltirilmesi: Gerek aile e¤itimi ile gerekse krefllerde uygulanan
    programlar›n beceri gelifltirmeye uygun hale getirilmesine çal›fl›larak bu konuda ad›mlar at›labilir.

3) Sa¤l›¤›n korunmas›na yönelik
• Ruh sa¤l›¤› politikas› sadece tedavi hizmetleri ile s›n›rl› kalmay›p ruh sa¤l›¤›n› artt›ran ve dayan›kl›l›k (resilience) sa¤lay›c›
    etkenlerin de araflt›r›lmas› ve artt›r›lmaya çal›fl›lmas›na a¤›rl›k vermelidir.
• Ayr›ca toplumdaki destek sistemleri (örne¤in spor salonlar› gibi) de incelenmeli ve artt›r›lmal›d›r.

4) Tan›ya yönelik
• Tan› koyma ve tedavi yaklafl›mlar›nda geliflimsel bak›fl aç›s› kazand›r›lmas›
• Ülkemizdeki çocuk ve ergenlerin kültüre özgü özellikleri de göz önüne al›narak normal geliflim profillerinin ç›kart›lmas›
    ve geliflim ve tan›ya yönelik uygun de¤erlendirme araçlar›n›n gelifltirilmesi

5) Tedaviye yönelik
a) Birinci basamakta risk gruplar›n›n saptan›p bunlara yönelik koruyucu ve önleyici programlar uygulanarak çocuk ve
    ergenlerdeki geliflimsel ve ruhsal bozukluklar›n görülme s›kl›¤›n›n azalt›lmas›; toplumda çocuk ve ergenlere yönelik risk
    faktörlerinin azalt›lmas›
b) ‹kinci Basamakta Tedavilerin do¤ru ve uygun flekilde yap›lmas›n›n sa¤lanmas›, gereksiz tedavi harcamalar›ndan kaç›n›lmas›

III. YAPILANMA

Herhangi bir konuda politika üretmek konumuna gelebilmek için önce örgütlenmek flartt›r. Ülkemizdeki duruma bakt›¤›m›zda ruh
sa¤l›¤› alan›nda bu konuda kesin bir eksiklik oldu¤u göze çarpmaktad›r. Devlet yönetimi kademesinde ruh sa¤l›¤›n›n temsil edildi¤i
tek yer Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤›’d›r.

Yap›lanma aç›s›ndan öncelikle bu dairenin ele al›narak, ruh sa¤l›¤› politikalar›na profesyonelce bakabilecek ve etkin olarak çal›flmaya
hevesli kiflilerden oluflan multidisipliner (Psikiyatrist, psikolog ve sosyal hizmet uzman›ndan oluflan) bir kadro toplanmal›d›r. Ruh
Sa¤l›¤› Dairesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› ad› alt›nda ayr›ca bir birim oluflturulmal›d›r. Buran›n yürütülmesi, gerekirse  Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n di¤er bir çok Genel Müdürlü¤ünde yap›ld›¤› gibi, üniversitelerden konuyla ilgili, politika hedeflerinde belirtilen bak›fl
aç›s›na sahip ve  deneyimli bir uzman›n atanmas›yla sa¤lanabilir. Bu kiflinin, ülkemizin kültürel yap›s› da göz önüne al›nd›¤›nda, bir
çocuk ve ergen psikiyatrisi uzman› olmas›nda yarar olacakt›r.

Ülkemizde bu alandaki hizmetleri bir Sivil Toplum Kuruluflu (STK)  olan Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i yürütegelmifltir.
1990‘dan beri etkin biçimde çal›flan ve Türkiye’deki Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤›  ve Hastal›klar› uzmanlar›n›n mesleki kuruluflu olma



özelli¤i tafl›yan bu  STK çal›flmalar›n› koruyucu ve önleyici ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›, anababa ve ö¤retmen e¤itimi yapmak; birinci ve
ikinci basamakta çal›flan hekimlere Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› konusunda meslek içi e¤itim vermek; okullara yönelik krize müdahale
programlar› uygulamak; okullar›n rehberlik merkezlerine, çocuk mahkemelerine, TRT ve di¤er medya kurulufllar›na, Sa¤l›k ve Milli
E¤itim Bakanl›klar›n›n ve SHÇEK’nun yürütmekte oldu¤u programlara dan›flmanl›k yapmak; çeflitli paneller ve konferanslar yoluyla
toplumda fliddet, çocuk örselenmesi, yanl›fl tedavi uygulamalar› gibi konularda fark›ndal›¤› artt›rmaya çal›flmak gibi hizmetleri
sürdüregelmektedir.

Ayr›ca bir t›p alan›n› temsil etmesi nedeniyle Türk Tabipler Birli¤i ba¤lant›s›yla Avrupa T›p Uzmanlar› Koordinasyon Kurulunda da
temsil edilmekte ve ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecinde Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› uzmanl›k e¤itiminin
kalitesinin artt›r›lmas›, standardizasyonun sa¤lanmas› (Ulusal Yeterlilik Kurulu oluflturulmufl ve yeterlilik s›navlar› planlanmaktad›r)
ve t›p e¤itimi ve uzmanl›k e¤itimi müfredatlar›nda Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› alan›na gereken yerin verilmesi için çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Bu kurulufl Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› alan›ndaki 14 y›ll›k deneyimi ve hizmetleri de göz önüne al›narak Sa¤l›k
Bakanl›¤› bünyesinde oluflturulacak Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Birimine dan›flman olarak belirlenmelidir.

Sagl›k Bakanl›¤› bünyesindeki Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› birimine ayr›ca bir de koordinasyon kurulu belirlenmesinde yarar vard›r.
Bu, hem bu birimde çal›flan kiflilerin ifllerine destek olur ve hem de konular›n uzman› olan kiflilerden öneriler al›nmas›n› sa¤layacakt›r.
Koordinasyon Kurulu üyeleri belli sürelerle de¤iflebilir (örne¤in 4 y›lda bir gibi). Bu kurulda üniversitelerden  çocuk ve ergen
psikiyatristlerinin yan›s›ra toplum çal›flmalar›nda deneyimli psikolog (tercihen bir geliflim psikolo¤u ve bir klinik psikolog), halk
sa¤l›¤› uzman›, sosyal hizmet uzman›, e¤itim uzman›, psikolojik dan›flmanl›k ve rehberlik uzman›, çocuk haklar› ve mahkemeleri
konusunda deneyimli bir hukukçu; Milli E¤itim Bakanl›¤› Sa¤l›k Dairesi, Adalet Bakanl›¤› Çocuk Suçlar› Dairesi ve Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan birer temsilci bulunmal›d›r.

Ayr›ca Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde Ana-Çocuk Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤ü’nce UNICEF destekli bir proje olarak, Çocuk ve Gençlik
Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i’den uzmanlar›n da kat›l›m›yla Gençlik Merkezleri aç›lm›flt›r. Bu Merkezler AÇSM’nin yan›nda ayr› bir binada yer
almakta ve ergenlik dönemindeki gençlerin ruh sa¤l›¤› da dahil olmak üzere her türlü sa¤l›k sorununa birinci basamakta yan›t
verebilecek flekilde kadrolaflt›r›lm›fl, üniversitelerden dan›flmanlar›n deste¤i ve meslek içi ve sürekli e¤itimler sa¤lanmas›yla kaliteli
bir hizmet verebilecek flekilde donat›lm›fl olarak çal›flmaktad›r. Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Biriminin bu merkezlerle de ba¤lant›
kurmas› uygun olacakt›r.

Merkezdeki bu örgütlenme illere de yay›lmal›, her ildeki il sa¤l›k müdürlüklerinde mutlaka bir ruh sa¤l›¤› birimi oluflturulmal›, büyük
illerde Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤›’na bakmak üzere ayr›ca bir kifli atanmal›d›r. Küçük illerde Ruh Sa¤l›¤› Biriminin sorumlular›na
Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› konusunda meslek içi e¤itim verilerek bu konuda da çal›flmaya yönlendirilmelidir.

IV. H‹ZMETLER‹N DÜZENLENMES‹

Hizmetler planlan›rken iki noktan›n göz önünde tutulmas› çok önemlidir: Çocuklara yönelik her türlü etkinlik ve hizmetlerde ülkemizin
de imza att›¤› Çocuk Haklar› Sözleflmesinin (BM Antlaflmas›) ilkelerine ba¤l› kal›nmas› gerekir. Baflta da belirtildi¤i gibi çocuk ve
ergenler sürekli geliflim halinde olan bir grup oldu¤undan ve  her yafl grubunun (0-1, 2-3, 4-6, 7-11, 12-21) kendi geliflimsel
özellikleri ve gereksinimleri de farkl›l›k gösterdi¤inden verilecek hizmetlerin geliflimsel bir bak›fl aç›s›yla haz›rlanmas› flartt›r.

A. Hizmetleri zorlaflt›ran etkenler

Geliflmekte olan ülkelerde genel olarak ruh sa¤l›¤› ve özellikle de çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin uygulanmas›nda güçlük
yaratan sosyal ve ekonomik nedenler dikkat çekicidir. Bunlar›n fark›nda olmak, ortaya ç›karmak ve gerekli önlemleri almak yap›lacak
uygulamalar›n etkinli¤ini artt›racakt›r.

Ekonomik k›s›tl›l›klar sa¤l›¤a ayr›lan mali kaynaklar› da azaltt›¤›ndan eldeki kaynaklar daha çok enfeksiyon hastal›klar› gibi hayat›
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tehdit etme riski yaratabilecek akut durumlara veya bu tür hastall›klar›n tedavisine kayd›r›lmaktad›r. Ayr›ca sa¤l›k kavram› konusunda
halk›n ve yöneticilerin bilinçli bir yaklafl›m› olamad›¤›ndan koruyucu hizmetler ya ihmal edilmekte ya da yine enfeksiyon hastal›klar›na
öncelik tan›nd›¤›ndan ruh sa¤l›¤›na yönelik tedbirler ihmal edilmektedir. Oysa erken yaflta önlenebilecek ruhsal risk faktörlerinin
önlenememesi ve hastal›¤a yol açmalar› ileriki yaflamda çok daha fazla sa¤l›k harcamalar›na neden olmaktad›r. O nedenle ruh sa¤l›¤›
hizmetlerinin gelifltirilmesi ülkelerin geliflmifllik ya da zenginlik düzeylerinden çok kaynaklar›n ak›ll›ca kullan›lmas›na ba¤l›d›r.

Bir di¤er nokta da ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde eriflkin ruh sa¤l›¤›na ya daha öncelik tan›n›p ya da çocuk ve ergenlerin eriflkinlerin küçük
modelleri gibi kabul edilmesi anlay›fl›yla bu gruba yönelik yap›lmas› gereken özellikli programlar›n göz ard› edilmesidir.

Sa¤l›k hizmeti verenler çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›n›n öneminin yeterince fark›nda olmad›klar›ndan ve t›bbi aç›dan da bu alandaki
donan›mlar› yetersiz kald›¤›ndan, ailelerin yönlendirilmesinde geç kal›nmakta, erken dönemde yakaland›¤›nda düzelebilecek durumlar
(örne¤in otizm gibi) kal›c› olarak yerleflti¤inde ancak ruh sa¤l›¤› hizmeti almaya sevk edilmektedir. Bölgelerin ço¤unda ruh sa¤l›¤›na
yönelik hizmetler olmad›¤›ndan aileler sevkedildiklerinde ço¤u zaman yaflad›klar› yerden çok uzak bir mesafeye gitmek zorunda
kalmakta ve bu da hizmete ulaflma konusunda baflka güçlüklerle (para, zaman, iflten izin gibi) karfl›laflmalar›na neden olmaktad›r.

Bir di¤er nokta ruhsal sorunlara iliflkin etiketlemenin toplumumuzda da azalmakla birlikte hala sürüyor olmas›d›r. Buna karfl›n,
medyan›n etkisiyle çocuklardaki ruhsal sorunlar›n öneminin fark›na vararak hizmet aramaya yönelen ailelerin say›s› da giderek
artmaktad›r.

B. Hizmet sunumunun planlanmas›

1- Gereksinimlerin saptanmas›:

Uygulanacak politikalar›n öncelikle halk›n sa¤l›k gereksinimlerine hitap etmesi gerekir. Bu nedenle de verilecek hizmetlere iliflkin
planlamalar yap›l›rken mevcut durumu ve gereksinimleri iyi saptam›fl olmak önemlidir.

Tüm halk sa¤l›¤› konular›nda oldu¤u gibi çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›nda da epidemiyolojik çal›flmalar çok önemlidir. Bu alanda
ülkemizde yap›lm›fl epidemiyolojik çal›flmalar k›s›tl› kalm›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›nca yürütülen bir çal›flmada çocuk ve ergen yafl grubuna
yönelik ölçekler de kullan›lm›flt›r, ancak bu çal›flman›n bölgelere göre daha detayland›r›lmas› uygun olacakt›r. Ülkemizde yap›lm›fl
çal›flmalar›n ço¤unda çocuk ve ergenler baflka ülkelerden ithal edilmifl ölçeklerle de¤erlendirilmektedir. Bunlar›n bir k›sm›n›n uyarlama
çal›flmas› yap›lm›fl, bir k›sm›n›n ise yap›lmam›flt›r. Gereksinimleri saptarken kendi çocuk ve ergenlerimizin ‘normal’lerinin bilinmesi
de çok önemli oldu¤undan normatif çal›flmalar planlanmal› ve sürdürülmekte olanlar desteklenmelidir.

2- Kadrolar›n planlanmas›:

Ülkemizde halen çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› hizmetleri çocuk ve ergen psikiyatristleri ve birkaç klinikte bu konuda uzmanlaflm›fl olan
klinik psikologlar taraf›ndan verilmektedir. E¤itim psikologlu¤u, sosyal hizmet uzmanl›¤›, psikolojik dan›flma ve rehberlik uzmanl›¤›
ülkemizde henüz bat›da oldu¤u kadar etkin bir ifllevselli¤e ve say›ya ulaflamam›flt›r. Çocuk Psikiyatristlerinin ve bu alanda çal›flan
yetiflmifl psikologlar›n say›s› ise gereksinimi karfl›laman›n çok alt›ndad›r. 2003 itibariyle çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› uzman› olan ve
halen uzmanl›k e¤itimine devam edenlerin toplam say›s› 75‘dir. Yirmi yafl alt›ndaki nüfusa düflen uzman say›s› birçok bat› ülkesinde
100.000’de 5’in üzerindeyken ülkemizde ancak 100.000’de 0.2’dir (500,000’de 1 çocuk psikiyatrist oran›).

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanl›k kadrolar›n›n artt›r›lmas›na acilen gereksinim vard›r. Bunun için Sa¤l›k Bakanl›¤› tüm olanaklar›
kullanmal›, gerekirse Maliye Bakanl›¤› ile de ba¤lant›ya geçilerek uzmanl›k e¤itimi kadrolar›n›n artt›r›lmas› için olanaklar sa¤lanmal›d›r.
 Yukar›da belirtilen kliniklerden üçü, yine üç büyük ilde olmak üzere Sa¤l›k Balkanl›¤›’na ba¤l› devlet hastanelerindedir. Fakat bu
hastanelerde çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›na yönelik fleflik kadrolar› bulunmad›¤›ndan uzmanl›k e¤itimi verememektedirler. Hepsi e¤itim
hastanesi olan bu hastanelere gerekli fleflik kadrolar›n›n sa¤lanmas› uzman yetifltirilmesini de artt›racakt›r. Ancak say› ne kadar



artt›r›lmaya çal›fl›lsa da k›sa vadede tüm ülkenin çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› sorunlar›n› çözümlemeye yetecek uzman say›s›na ulaflmak
zordur. Bu nedenle klinik psikolog, geliflim psikolo¤u, e¤itim psikolo¤u, psikolojik dan›flman, psikiyatri hemfliresi ve sosyal hizmet
uzman› kadrolar›n›n da artt›r›lmas› ve bu meslek gruplar›n›n çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda yeterli e¤itim alabilecekleri programlar›n
(meslek içi e¤itim, sertifika veya yüksek lisans) aç›lmas› önemli olacakt›r.

3- Hizmet birimlerinin planlanmas›:

Tüm bu hekimlerin yaklafl›k % 80’i üç büyük ilde olmak üzere,  toplam 19 üniversite (16) ve devlet hastanesi (3) kliniklerinde görev
yapmaktad›rlar. Bu kliniklerin  13 tanesi üç büyük ildedir, 6 tanesi de Kocaeli, Bursa, Trabzon, Antalya, Adana ve Gazi Antep’teki
üniversitelerin bünyesinde bulunmaktad›r. Bunlar d›fl›nda Ankara’da eriflkin psikiyatrisi kliniklerine entegre edilmifl 2, ve ‹stanbul’da
Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsünde hizmet veren bir ergen ruh sa¤l›¤› bölümü vard›r. Bunlar d›fl›nda çok az say›da (3) serbest çal›flan uzman
bulunmaktad›r.

Uzman hekimlerin büyük merkezlerde y›¤›lm›fl olmas›n›n önemli bir nedeni devlet hastanelerinde atanabilecekleri kadrolar›n
bulunmamas›d›r. Bu ba¤lamda mevcut koflullarda , daha sonra de¤ifltirilmek üzere, her 500.000 0-21 yafl nüfusu için bölge hastanelerine
bir çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› uzman› kadrosu aç›lmas› uygun olacakt›r.

Ruh sa¤l›¤› alan›nda e¤itilmifl kaliteli eleman say›s›n›n mevcut koflullarda çok az olmas› nedeniyle ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin birinci
basama¤a entegre edilerek planlanmas› flimdi en ekonomik ve etkili yol olarak görünmektedir. Ülkemizde her 10.000 kifliye hizmet
vermek üzere kurulmufl sa¤l›k ocaklar› sistemi vard›r ve uzun y›llard›r ifllevselli¤ini hem koruyucu ve hem de tedavi edici hizmetler
aç›s›ndan iyi bir düzeyde sürdürmektedir. Ayr›ca birinci basamak hizmeti veren dispanserler (AÇSAP, SSK) , iflyeri-kurum ve okul
hekimleri, belediye dispanserleri bu hizmetlerin yürütülece¤i kapsama al›nabilirler. Birinci basamak hizmetleri için AÇSAP Genel
Müdürlü¤ünce aç›lan Gençlik Merkezleri ile koordine bir biçimde çal›fl›lmas› uygun olacakt›r. Gerekirse çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤›
hizmetleri de AÇSAP merkezleri ile entegre edilerek sürdürülebilir. Bu merkezlerde çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› konusunda meslek
içi e¤itim programlar›n› tamamlam›fl bir çocuk hastal›klar› uzman›, bir psikolog, iki pratisyen ve  hemflire görev yapmaktad›r. Sa¤l›k
Ocaklar›n›n bu konudaki organizasyonunda yine hekim, hemflire, ebe ve sa¤l›k memurlar›na meslek içi e¤itimler verilerek baz›
programlar› uygulamak için haz›rl›kl› hale getirilebilirler.

‹kinci basamak sa¤l›k hizmeti verilen Çocuk Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Kliniklerinde ise mutlaka multidisipliner çal›flma ekipleri
kurulmal›, bu ekiplerde çocuk psikiyatrisi uzman› d›fl›nda yeterli e¤itim alm›fl en az bir psikolog, bir sosyal hizmet uzman› bulunmal›d›r.

Yatakl› tedavi ünitesi yaln›zca bir merkezde  bulunmaktad›r. Di¤er kliniklerde hastalar yat›r›lmalar› gerekti¤inde bazan eriflkin psikiyatrisi
ve bazan da pediatri servislerine yat›r›lmaktad›rlar. Her iki tarafta da tedavi süreçleri aç›s›ndan de¤iflik zorluklarla karfl›lafl›lmaktad›r.
Her bölgede bir tane olmak üzere,eriflkin ruh sa¤l›¤› hastanelerinden ayr› olarak (Ergenlerin geliflimsel özellikleri ve etiketlenme
nedeniyle) sadece ergenlerin yat›r›labilece¤i yatakl› servisler planlanmal›d›r. Bu servisler genel hastanelerin içinde de yer alabilirler.
Bu servislerde hizmet veren didiplinleraras› ekipte yine çocuk psikiyatrisi uzman›, psikolog, psikiyatri hemfliresi ve sosyal hizmet
uzman› yer almal›d›r.

Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› alan›nda önemli bir hizmet de özel e¤itim merkezlerince verilmektedir. Ancak bu kurulufllar›n hizmet
kalitesinde bir standardizasyon sa¤lanamam›flt›r  ve devletin yapt›¤› ödemelere karfl›n birço¤unda beklenilen hizmet al›namamaktad›r.
‹dari olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n  yönetiminde görülen bu sektör asl›nda geliflim bozukluklar› olan ve otizm gibi baz› a¤›r ruhsal
hastal›k tan›s› alm›fl çocuklara bir tür sa¤l›k hizmeti vermektedir. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i sa¤layarak
bu merkezlerin hizmet üretimi ve kalitesinin denetlenmesi konusunda çocuk ruh sa¤l›¤› ekiplerinin devrede olmas›n›n sa¤lanmas›
önemli olacakt›r.
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4- Verilen hizmetlerin etkin biçimde yönetilmesi:

Personelin etkin kullan›m›: Her basamakta çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› hizmeti veren personelin görev tan›mlar› ve görev alanlar› çok
net bir biçimde belirlenmeli, çal›flanlar kendi profesyonel görev alanlar› d›fl›nda çal›flt›r›lmamal›d›r.

Hizmetin denetlenmesi: Uygulanacak koruyucu, önleyici ve tedavi hizmetlerinin ne flekilde yürütülece¤i aç›k olarak belirlenmeli,
hizmet uygulamalar› yak›ndan denetlenmeli ve sonuçlar›n etkilili¤i araflt›r›larak de¤erlendirilmelidir.

Araflt›rma yap›lmas›:Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin sürdürüldü¤ü her kademede araflt›rmaya da yer verilmeli, yap›lan araflt›rmalar ileriye
dönük yeni politikalar ve programlar üretilmesine katk›da bulunacak nitelikte olmal›d›r. Elde edilen sonuçlar›n uygulamaya dönüfltürülmesi
de hizmetin bir bölümü olarak kabul edilmeli ve denetlenmelidir. Araflt›rmalar birinci basamakta özellikle koruyucu ve risk faktörlerinin
saptanmas›na ve risk gruplar›n›n belirlenmesine yönelik olmal› ve araflt›rma sonuçlar›na göre risk gruplar›na yönelik önleyici ve
koruyucu ruh sa¤l›¤› programlar› gelifltirilmeli, koruyucu faktörlerin de artt›r›lmas› ve desteklenmesine yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r.
Araflt›rmalarda çocuk ve ergenlere özgü etik kurallara ba¤l› kal›nmas›n›n sa¤lanmas› ve denetlenmesi flartt›r.

Hizmet birimleri aras›ndaki sevk zinciri: Bunun iyi ayarlanarak ayn› hizmetin tekrar tekrar  verilmesinin önlenmesi de hem insan gücü
ve hem de para ekonomisi aç›s›ndan önemli kazanç sa¤layacakt›r.

Disiplinler aras› ba¤lant›lar kurulmas›: Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ekipleri mutlaka çocuk hastal›klar› ve eriflkin psikiyatrisi uzmanlar›,
çocuk ve ergenlere hizmet veren di¤er uzman gruplar› (ortopedi, dermatoloji, fizik tedavi, kad›n hastal›klar›, üroloji, difl hekimli¤i
gibi) , çocuk mahkemeleri,islah evleri, yetifltirme yurtlar›, bölgede bulunan okullar ile iflbirli¤i oluflturarak çal›flmal›d›rlar.

Hizmetlerden hasta ve personel memnuniyeti: Bunu artt›racak flekilde düzenlenmesi, bunun için gerekirse ekip baflkanlar›n›n toplam
kalite çal›flmas› konusunda e¤itim almalar›n›n sa¤lanmas› gerekir.

V. H‹ZMETLER‹N KAL‹TES‹N‹N ARTIRILMASI

Hizmetler planlan›rken öncelikle çocuklar›n sadece küçük eriflkinler olmad›¤›, içinde bulunduklar› dönem ve sorunlara göre özel
gereksinimleri oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r.

Hizmetin kalitesinin artt›r›lmas›n›n önemli bir koflulu kaliteli personel bulunmas›d›r. Çocuk ve ergenlerle çal›flabilmek için mutlaka
lisans e¤itiminin üstünde bir mesleki e¤itime gerek vard›r.

Birinci basamakta hizmet verecek ekibe mutlaka çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› konusunda mesleki e¤itim program› haz›rlanmal›d›r.
Bunun için üniversitelerden, TTB’den destek al›nabilir. ‹kinci ve üçüncü basamakta çal›flanlar için de mesleki e¤itim programlar›n›n
artt›r›lmas› uygun olacakt›r. Hekimler için t›p fakültelerinden baflalayarak bu konunun e¤itim müfredatlar›nda yer ayr›lmas› ve çocuk
psikiyatrisi uzmanl›k e¤itiminin standardizasyonu önem tafl›maktad›r. Bu iki noktaya iliflkin çal›flmalar bafllat›lm›fl ve sürdürülmektedir.
Mezuniyet öncesi e¤itim için haz›rlanmakta olan Ulusal Çekirdek Müfredat program›na çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar›
dersleri yerlefltirilmifltir. Uzmanl›k e¤itiminin standardizasyonuna iliflkin çal›flmalar da Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i Yeterlilik
Kurulu taraf›ndan yeterlilik s›navlar›n›n haz›rlanmas› aflamas›na gelmifltir. Hekim d›fl› personele mesleki e¤itim veren sertifika, yüksek
lisans ve doktora gibi programlar›n da say›lar›n›n artt›r›lmas› flartt›r. ‹kinci ve üçüncü basamakta çal›flacak hekim d›fl› personelde
mutlaka yüksek lisans derecesi aranmal›d›r.

Hizmetin kalitesini artt›rman›n bir di¤er yolu hizmetin verilifl flekliyle iliflkilidir. Hizmetlerin hasta memnuniyetini artt›racak biçimde
düzenlenmesi gerekir. Ancak bu flekilde hastalar›n doktor doktor dolaflmalar› ve ayn› hizmetin ayn› hastaya tekrarlayan say›larda
verilmesi önlenebilir.



Sevk zincirinin ifllevselli¤i de iyi ayarlanmal› ve denetlenmelidir. Bak›m›n devam› için toplum temelli ve kurumsal hizmetlerin
ba¤lant›lar›n›n sa¤lanmas› büyük önem tafl›maktad›r. Birinci basamakta ele al›n›p tedavi edilecek hastalar tan›mlanmal›, bunlara
yönelik tedavi algoritmalar› oluflturulmal› ve sevk edilmesi gereken durumlar belirlenmeli ve  hastalara ne nedenle sevk edildiklerini
belirten bir yaz› verilmeli, mümkünse hangi hastaneye baflvuracaklar› bilgisi de net biçimde iletilmelidir. Hasta hastaneden kendi
bölgesine dönerken de yine ayn› flekilde, ne yap›ld›¤› ve ne düflünüldü¤ünü belirten bir bilgi, ba¤l› oldu¤u birinci basamak sa¤l›k
kurulufluna iletilmek üzere, yaz›l› olarak kendisine verilmelidir.

Hizmetlerin sürekli olarak gözden geçirilmesi, de¤erlendirilmesi ve gerekli düzenlemeleri yapma esnekli¤i gösterlmesi, yani etkin
hizmet yönetimi  de kaliteli hizmetin sürdürülebilmesi için flartt›r.

VI. F‹NANSMAN

A. Kaynak Sa¤lama

Yeni yap›land›r›lacak olan çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› hizmetleri için süreklilik gösterebilecek bir kaynak ayr›lmas› gerekir. Sa¤l›k
Bakanl›¤› bütçesinden ayr›labilecek miktar›n d›fl›nda kaynak sa¤lama yollar› da araflt›r›lmal›d›r. Bunlardan biri özel sa¤l›k sigortalar›n›n
0-21 yafl aras›ndaki ruh sa¤l›¤› hizmetlerini karfl›lamalar›n›n sa¤lanmaya çal›fl›lmas› olabilir. Ancak hiçbir sosyal güvencesi olmayan
ailelerin çocuk ve ergenlerinin ruh sa¤l›¤› yönünden sosyal güvence alt›na al›nmalar› sa¤lanmal›d›r. Bu ülkenin gelece¤inin ruhsal
yönden sa¤l›kl› yetiflmifl çocuk ve gençlere ba¤l› olaca¤›n›n unutulmamas› gerekir. Bir di¤er kaynak, verilecek hizmetlerin projelendirilerek
yurtd›fl›ndan bu projelere destek verecek kurulufllarla (DSÖ, UNICEF, UNFPA, NIMH, Avrupa Birli¤i Gelifltirme Programlar› gibi)
ba¤lant›ya geçilmesi  ile sa¤lanabilir.

Ayr›ca kaynak sa¤lamada STK’lar›n›n deste¤inin de al›nabilece¤i unutulmamal›d›r. Ülkemizde çocuk ve ergenlere yönelik hizmetler
vermekte olan 20’den fazla STK vard›r. Bunlar›n aras›nda bir koordinasyon kurularak çal›flmalar›n›n entegre edilmesi ile hem parasal
ve hemde insan gücü kaynaklar› artt›r›labilir.

B. Kaynaklar›n kullan›m›n›n düzenlenmesi

Kaynaklar›n miktar›ndan belki de daha önemlisi eldeki kaynaklar›n nas›l kullan›ld›¤› olacakt›r. Bunun için mutlaka gereksinimlerin
önceli¤ine göre bir planlama yap›lmal›d›r. Harcamalar› küçük gibi görünen birçok hizmete para harcamaktansa daha sonra ortaya
ç›kacak yüksek maliyetleri azaltacak hizmetlere öncelikli olarak kaynak ay›rmak daha ak›ll›ca olacakt›r.  Örne¤in ruh sa¤l›¤›n› koruyucu
ve hastal›klar› önleyici programlar ileriye yönelik tedavi masraflar›n› önemli ölçüde azaltaca¤›ndan bunlara kaynak ayr›lmas›nda
öncelik tan›nmal›d›r.

Kaynaklar›n bafllanm›fl programlar›n sürdürülmesini sa¤layabilecek flekilde ayarlanmas› da önem tafl›maktad›r.

Kaynaklar›n nas›l harcanaca¤› planlan›rken geliflim dönemlerine göre gereksinimler gözönüne al›narak planlama yap›lmal›d›r.
Kaynak sa¤layan kurulufl taraf›ndan önerilen programlar her zaman ülke koflullar› için en öncelikli olanlar olmayabilir. Böyle durumlarda
kayna¤›n en etkili biçimde de¤erlendirilebilmesi için karfl›l›kl› görüflmelerle düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Ayr›ca kaynaklar›n bölgeler aras›nda da gereksinimlere göre eflitlenmifl bir da¤›l›m› yap›lmal›d›r.

Tedavi hizmetleri aç›s›ndan, tedavi algoritmalar›n›n uygulanmas› yayg›nlaflt›r›larak gereksiz ilaç kullan›m›n›n önlenmesi ve odaksal
tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesiyle de mali kaynaklar›n kullan›m›n›n daha ekonomik bir flekle sokulmas› mümkündür. Ayr›ca ilaç
d›fl› tedavi uygulamalar›n›n (psikoterapi, aile terapisi, oyun terapisi, davran›flç› tedaviler gibi) ve bu uygulamalar› yapabilecek e¤itilmifl
kifli say›s›n›n artt›r›lmas› da ileriye dönük olarak kaynak tasarrufu sa¤lamada önemli olacakt›r.
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VII. H‹ZMETLER‹N KAPSAMI

1) Ruhsal yönden sa¤l›kl› geliflmenin sa¤lanmas›na yönelik

Ruhsal yönden sa¤l›kl› olmak öncelikle kiflinin kendine ve baflkalar›na de¤er veriyor olmas› demektir. Çocuklar›n ve ergenlerin bir
ülkenin gelece¤ini oluflturaca¤› gerçe¤ini göz önüne al›rsak sa¤l›kl› çocuklar yetifltirmenin herfleyden önde tutulmas› gereken bir
devlet politikas› olmas› beklenir.

Çocuklar›n ruhsal yönden sa¤l›kll› olmalar›n›n temeli daha bebeklik döneminde annenin bebekle kurdu¤u iliflkide at›l›r. Bu nedenle
sa¤l›kl› çocuk ve ergenler yetifltirmede ilk ad›mlardan biri toplumdaki annelerin ve anne adaylar›n›n bilinçlendirilmesidir. Bu amaçla
annelere yönelik e¤itim programlar› gelifltirilmeli ve yayg›n olarak uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.

Anneler d›fl›nda çocuk ve gençlerin ruh sa¤l›¤› konusunda toplumu bilgilendirmek de önemli olaca¤›ndan medya kanal›yla e¤itim
programlar› yap›labilece¤i gibi ailelere yönelik olarak sa¤l›kl› çocuk yetifltirmeye iliflkin anababa okullar› aç›lmal›d›r.

Ruhsal yönden sa¤l›kl› olman›n bir di¤er göstergesi bireysel uyum becerileridir. Bu tür beceriler çocuklar büyürken kazand›r›lmal›d›r.Bu
konuda aile ve okula görev düflmektedir. Okullarda çocuklar›n uyumsal ve sosyal becerilerini art›racak programlar gelifltirilmesi uygun
olur. Bu konuda DSÖ’nün önerdi¤i Yaflam Becerileri E¤itimi bir model olabilir. Geliflmekte olan ülkelerin birço¤unda okul müfredatlar›na
yerlefltirilen  bu program, karar verme ve problem çözme becerileri, yarat›c› ve elefltirel düflünebilme, iletiflim becerileri, fark›ndal›k
kazanma ve duygular ve stresle bafletme becerilerine odaklanmaktad›r. Bu uygulama ile ruh sa¤l›¤›n›n artt›r›lmas›, çocuklar›n kendi
yaflamlar› için daha çok sorumluluk alabilme ve daha etkin hissetmelerinin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

2) Sa¤l›¤›n korunmas›na yönelik

Ruh sa¤l›¤› politikas› aç›s›ndan önemle ele al›nmas› gereken bir konu sa¤l›¤›n bozulmamas›n› ve korunmas›n› sa¤layacak  önlemler
al›nmas›d›r. Bu tür önlemler bazan çok emek gerektirir gibi görünürse de daha sonra ortaya ç›kacak tedavi masraflar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
çok ucuza gelmektedir. Her toplulukda streslere karfl›n ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas›na engel olan baz› etkenler vard›r. Koruyucu ve
dayan›kl›l›k sa¤lay›c› bu etkenlerin bireysel ve toplumsal alanlarda araflt›r›larak saptanmas›, desteklenmesi ve artt›r›lmas›na yönelik
programlar planlanmas› gerekir. Ailenin desteklenmesi, toplumsal destek sistemlerinin gelifltirilmesi ve toplumsal de¤iflim h›z›n›n
kontrol edilmesine yönelik tedbirler gelifltirilmesi bunlar›n birkaç› olacakt›r.

Koruyucu etkenlerin yan›s›ra baz› bireyleri ruh hastal›klar›na karfl› daha zay›f k›lan risk etkenleri de toplumlarda söz konusudur. Sa¤l›kl›
bireylerin ruh sa¤l›klar›n›n bozulmas›n›n önlenmesinde bu tür risk etkenlerinin de araflt›r›lmas› ve  bunlar› ortadan kald›rmaya yönelik
politika ve programlar üretilmesinin de büyük önemi vard›r.

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›¤› söz konusu oldu¤unda hemen hemen her toplumda karfl›lafl›lan bir sorun da etiketlenmedir (stigmatizasyon).
Etiketlenme, damgalanma, korkusu, ruhsal sorunu olan kiflinin sa¤l›¤› için yard›m aramas›n› engelleyen bir bask›  ve ruhsal tedavi
görüp sa¤l›¤›na kavuflmufl kiflilerin, özellikle de ergenlerin, sa¤l›kl› durumlar›n› sürdürebilmelerini  engelleyen bir durum oluflturur.
Etiketlenmenin kald›r›lmas›na yönelik programlar gelifltirilmesi çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikas›n›n önemli bir alan›n› oluflturacakt›r.

3) Tan›ya yönelik

Çocuk ve ergenlere ruhsal tan› koyma konusundaki ölçütler hala bütün dünyada tart›fl›lmaktad›r. Bunun nedenlerinden biri çeflitli
hastal›klar›n belirtilerinin geliflim dönemlerine göre farkl›l›klar göstermesi, bir di¤eri de kültürel faktörlerin ve aile tutumlar›n›n önemli
roludür. Hastal›klar›n›n niteli¤inin daha iyi anlafl›labilmesi ve daha net tan›mlamalara ulafl›labilmesi için ruhsal hastal›klar›n geliflimsel
bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilmesi flartt›r. Bu amaçla ülkemizdeki çocuk ve ergenlerin kültüre özgü özellikleri de göz önüne al›narak
normal geliflim profillerinin ç›kart›lmas› ve geliflim ve tan›ya yönelik uygun de¤erlendirme araçlar›n›n gelifltirilmesi gerekmektedir.



Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin planlanmas›nda buna da yer verilmesi önemlidir. Ayr›ca çeflitli ruhsal hastal›klar›n kültüre özgü özelliklerinin
saptanarak tan›sal farkl›l›klar›n ortaya konmas› da önemli olacakt›r.

4) Tedaviye yönelik

a) Birinci basamakta: Ruhsal rahats›zl›k gelifltirme riski alt›nda olan bireylerin ve  gruplar›n›n saptan›p bunlara yönelik koruyucu ve
destekleyici programlar gelifltirilerek çocuk ve ergenlerdeki geliflimsel ve ruhsal bozukluklar›n görülme s›kl›¤› azalt›labilir. Ayr›ca
bu basamakta tedavi edilebilecek çocukluk ve ergenlik dönemi ruhsal sorunlar›na göre tedavi flemalar› oluflturulamal›d›r

b) ‹kinci Basamakta: Hastalar geliflimsel bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilip tan› konup tedavisi verilebilmelidir. Bu basamakta tedavi
edilecek hastal›klar için de tedavi algoritmalar› oluflturulup mümkün oldu¤unca odaksal tedavi stratejileri  gelifltirilmesi  masraf ve
zaman harcamalar›n› da azaltacakt›r. ‹laç  tedavisi  uygulamalar›n›n  s›k› kontrolu, çocuklarda kullan›m›na izin verilenler d›fl›ndaki
psikotrop ilaç kullan›m›n›n durdurulmas› ve bu konuda ilaç firmalar›n›n çal›flmalar›n›n da denetlenmesi uygunsuz ve gereksiz tedavilerin
önlenmesini sa¤layabilir. Ayr›ca klinik araflt›rma yapabilme kapasitesinin artt›r›lmas› da gerekir. Ancak bu araflt›rmalar›n bat›dakileri
yinelemekten çok ülkeye özgü sorunlara ve gereksinimlere yönelik olmas›na dikkat edilmelidir.

5) Rehabilitasyona yönelik

Zeka gerili¤i, otizm gibi geliflimsel hastal›klar› olan çocuklar›n ilaç tedavilerinin yan›s›ra  özel e¤itim almalar› gerekir. Devlete ait
özel e¤itim merkezleri aç›lmas›na çok gereksinim vard›r. Ayr›ca ruhsal rahats›zl›¤› olan çocuklar›n her türlü  istismardan korunmas›
için gerekli önlemlerin al›nmas› zorunludur. Bunlar›n d›fl›nda baz› özellikleri olan çocuk ve ergen gruplar›n›n ayr›ca ele al›nmas› uygun
olacakt›r. Bunlar›n bafl›nda sokak çocuklar›, alkol ve uyuflturucu madde kullananlar, özürlüler, suça yönelmifl ergenler, istismara
u¤ram›fl olanlar, fliddete maruz kalanlar, deprem gibi felaketlerde travmaya u¤ram›fl olanlar ve  kronik bedensel hastal›¤› olan ergenler
gelmektedir. Bu gruplara yönelik özel ruh sa¤l›¤› programlar› gelifltirilmesi de ruh sa¤l›¤› politikas› kapsam›na al›nmal›d›r.

6) Savunma sistemleri oluflturmaya yönelik

Ruh sa¤l›¤›n›n yaln›zca Bakanl›k nezdinde ele al›nmas› yeterli olmayabilir. Bakanl›k taraf›ndan gelifltirilen politika ve programlar›n
savunucusu olacak sistemlerin oluflturulmas›na da gereksinim vard›r. Toplumda savunma sistemleri oluflturulabilmesi için programlar
gelifltirilirken hizmet verilecek kesimin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›n›n yarar› olabilir, örne¤in, fiizofreni Aileleri Derne¤i, Otistik Çocuklar
Derne¤i, Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u Olan Çocuklar ve Anne Babalar› Derne¤i, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derne¤i,
Bebek Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Psikolojik Rehabilitasyon ve E¤itim Derne¤i gibi. Bu dernekler d›fl›ndaki STK’ dan da savunma sistemleri
oluflturmak için yard›m al›nabilir.

3. SOSYAL H‹ZMET UZMANLARI DERNE⁄‹

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI ÜZER‹NE

Afla¤›da belirtilen noktalarda ortak görüfl olufltu¤unu düflünüyoruz:
• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin, temel sa¤l›k hizmetleri kapsam›na al›nmas›n›n gereklili¤i
• Belirgin, ölçülebilir, baflar›labilir, gerçekçi, zamana uygun hedeflerin belirlenmesi gereklili¤i
• Ruh sa¤l›¤› konusunun yaln›zca klinik temelli bir konu olmay›p, toplumlar›n tüm kesimlerini ilgilendirdi¤i, bu anlamda
    koruyucu-önleyici hizmetlere a¤›rl›k verilmesinin zorunlulu¤u
• Toplum tabanl› ve önleme yaklafl›m›n›n esas al›nmas›
• Ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan meslek elemanlar›n›n (Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzman›, hemflire, ebe, vs) nicelik
    ve niteliklerinin iyilefltirilmesine yönelik çal›flmalar yap›lmas› gereklili¤i
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• Temel meslek elemanlar› aras›nda say›lan psikolog ve sosyal hizmet uzman› gibi meslek elemanlar›n›n henüz bir meslek
   yasalar›n›n olmad›¤› ve bu anlamda çal›flanlar›n görevlerinin birbirinin içine geçti¤i meslek yasalar›n›n ç›kar›larak
• Mesleki ehliyet ve yeterlili¤in tan›nmas›
• Mesleki süpervizyon
• Mesleki denetim
• Mesleki rol ve ifllevler
• Hukuken tan›nmas› gereklili¤i
• Konuyla ilgili her sektörde (sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet, adalet, vb) hizmetlerin içerik ve niteli¤ine uygun olarak
    standartlar›n›n belirlenmesi ve bunlar›n birbiriyle iliflkilerinin kurulmas› gereklili¤i
• Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan sosyal hizmet uzmanlar›n›n say›ca yetersizli¤i (2000 y›l› itibariyle bu alanda
   çal›flan sosyal hizmet uzman› say›s› 20’ dir), buna karfl›l›k ruh sa¤l›¤› hizmeti sunulmas› gereken nüfusun büyüklü¤ü

                   ve bu anlamda k›sa zamanda ve yayg›n olarak bu hizmetin sunulabilmesine iliflkin önlemlerin al›nmas› zorunlulu¤u ve
                    ilk basamak sa¤l›k hizmeti kapsam›nda bu hizmetin sunumunun sa¤lanmas› gereklili¤i

• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin yürütülmesinde multidisipliner ve multisektörel bir yaklafl›m›n gelifltirilmesi zorunlulu¤u
• Alanda çal›flan/çal›flacak personelin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonras› e¤itiminin yeniden yap›land›r›lmas› gereklili¤i
    ve hizmet içi e¤itimlerin süreklili¤inin sa¤lanmas›, ayr›ca psikolojik ve toplumsal yönden e¤itim veren kurum ve

                    kurulufllar›n e¤itim programlar›na “psiko-sosyal” konular›n ilave edilmesi veya a¤›rl›¤›n›n artt›r›lmas› gereklili¤i
• Bu alandaki e¤itim ve araflt›rma etkinliklerine deste¤in artt›r›lmas› gereklili¤i
• Sivil Toplum Kurulufllar›, Yerel Yönetimler ve ilgili Kamu kurum ve kurulufllar› aras›nda iflbirli¤inin artt›r›lmas› gereklili¤i
• Mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin koordineli olmas› gereklili¤i
• Risk gruplar› olarak tan›mlanan kesimlere götürülecek hizmetlerin planlanmas›nda ve sunulmas›nda SHÇEK’le iflbirli¤ine
    gidilmesi gereklili¤i.
• Meslek elemanlar›n›n ailelerle iflbirli¤i içerisinde çal›flmalar›n› yürütmesinin önemi
• Yasal alt yap›, örgütlenme flemas›, personel anlay›fl›, iflletme esaslar›, k›sa-orta-uzun erimli hedefleriyle denetleme ve
    düzenleme mekanizmalar›yla bir “yol haritas›”na ihtiyaç duyuldu¤u
• Sosyal güvencesi olmayan ve ruh sa¤l›¤› bozulan kiflilerde mali yükün yaln›zca aile taraf›ndan tafl›nd›¤› ve bu yükün
     toplumla paylafl›lmas› zorunlulu¤u
• SSK ve Emekli Sand›¤›nca engellilere verilen “ geliflim ve e¤itim yard›mlar›” n›n kapsam›n›n geniflletilmesi, bu yard›m›n
    sosyal güvencesi olmayan ve Ba¤-Kur’lu aileleri de kapsayacak flekle dönüfltürülmesi, ayr›ca bu yard›m›n ruhsal bozuklu¤u
    olan kiflileri de kapsayacak flekilde düzenlenmesinin önemi; 2022 say›l› yasan›n kapsam›n›n yeniden gözden geçirilmesi
    gereklili¤i
• Rehabilitasyon standartlar›n›n belirginlefltirilmesi gereklili¤i
• Ruhsal sorunu olanlar›n yükünün hasta, ailesi, ba¤l› oldu¤u sosyal güvenlik kurumlar›, bu kiflilerle çal›flan personel
    taraf›ndan tafl›nd›¤›; bu durumun da doyumu azaltt›¤› ve bu konuda önlemler al›nmas› gereklili¤i
• Engelli gruplar›yla ilgili rehabilitasyon k›lavuzlar›n›n haz›rlanmas› gereklili¤i
• Dönemsel yönetim de¤iflikliklerinin süreklili¤i bozmamas› için önlemler al›nmas›
• Rehabilitasyon, yeti yitimini önleme, beceri kazand›rma programlar›n›n belirlenmesi ve bunlarla ilgili kurumlar›n iflletilmesi
    gereklili¤i
• Mesleki rehabilitasyon kapsam›nda toplumla entegrasyonun önemi
• Ruh sa¤l›¤› alan›nda verilecek hizmetin, kiflinin kültürüyle ba¤lant›l› olmas›, pozitif sonuç elde edecek flekilde hizmetin
    verilmesi, kiflinin faydas›n›n gözetilmesi, destek birimlerinin kuvvetlendirilmesinin önemi
• ‹nsan hak ve özgürlükleri gözetilerek yasal dayanaklar›n güçlendirilmesi
• Geleneksel de¤erler yüzünden ça¤dafl sistemlerin kurulamad›¤›,“ayr›mc›l›k,” “d›fllanma”, “damgalanma”’n›n artt›¤› bu
    anlamda da yasal düzenlemelerin gerçeklefltirilmesinin önemi
• STÖ ve meslek örgütlerinin özellikle rehabilitasyon ve toplum ruh sa¤l›¤› konular›nda etkin olarak yer almas›n›n sa¤lanmas›
• Kiflilerin toplumsal fonksiyonlar›n›n yeterli hale getirilmesinin önemi, yaflam kalitesinin ve üretkenliklerinin artt›r›larak
    ailelerin yükünün azalt›lmas› gereklili¤i



• Acil durumlar karfl›s›nda (deprem, do¤al afetler, savafl, göç gibi kiflileri travmatize eden) ilgili tüm kurumlar›n verece¤i
    hizmet fleklinin tan›mlanmas›n›n ve bu alanda uzman ekiplerin kurulmas›n›n önemi
• Kurumlar aras›ndaki iflbirli¤inin yeterli hale getirilmesi ve bu alandaki çok bafll›l›¤›n önlenmesi
• Teknolojik a¤lar›n yerinde ve do¤ru olarak kullan›lmas›n›n önemi
• Kamuoyunun bilinçlili¤ini artt›rmaya yönelik çal›flmalar›n yap›lmas› ve bu anlamda Medya kurulufllar› ile genifl kapsaml›
    iflbirli¤inin kurulmas› zorunlulu¤u
• Nitelik (kalite) gelifltirmeye yönelik çal›flmalar›n yap›lmas› zorunlulu¤u
• Kan›ta dayal› hizmet modellerinin gelifltirilmesi ve bu alanda profesyoneller aras›nda ortaklaflm›fl fikirlerin yarat›lmas›n›n
    zorunlulu¤u
• STÖ’ler ile Sosyal Hizmetlerin yard›m anlay›fl› aras›nda devaml›l›¤›n sa¤lanmas› zorunlulu¤u
• Alanda çal›flanlar›n örselenme, h›rpalanma ve soruflturmaya u¤ramalar›n›n yüksekli¤i
• Kurum bak›m› alt›nda bulunan çocuklarda örselenme, ihmal ve istismar riskinin yüksekli¤i
• Kamu kurum ve kurulufllar›n›n hizmet içi e¤itim programlar›n›n yeniden yap›lanmas› gereklili¤i
• Krize müdahale programlar›n›n yetersizli¤i ve bu kapsamda:
• Savafl karfl›s›nda çocuk, ergen, kad›n
• fiiddet karfl›s›nda çocuk, ergen, kad›n
• E¤itim sistemindeki olumsuz uygulamalar karfl›s›nda çocuk ve ergen
• Gençlerde yabanc›laflma
• Kurum bak›m› alt›nda bulunan çocuk, genç, özürlü ve yafll›
• Ergen intiharlar› gibi konular›n ayr›nt›l› ele al›nmas›n›n zorunlulu¤u
• Çocuk ve Ergen Ruh sa¤l›¤› birimlerinin oluflturulmas›n›n önemi ve bunun için mali kaynak ve insan kayna¤›n›n
    oluflturulmas› gereklili¤i
• Meslek elemanlar›n›n kendi profesyonel görev alanlar› içerisinde çal›flt›r›lmas›n›n önemi
• Yüksek riskli gruplar›n tan›mlanmas› ve bunlara götürülecek hizmetlerin eflgüdüm halinde planlanmas›n›n önemi
• Yüksek riskli gruplar
• ‹ntihara baflvuranlar
• Sokak çocuklar›:
• Alkol ve uyuflturucu kullananlar
• Davran›fl bozuklu¤u olanlar
• Düflük sosyoekonomik düzeyde olanlar
• Çal›flan ergenler
• Engelliler
• Kurum bak›m› alt›nda bulunan çocuklar
• ‹stismar ve travmaya u¤ram›fl olanlar
• Kad›nlar
• Yafll›lar
• Akrabalar›nda ruhsal özrü olanlar
• Kronik bedensel rahats›zl›¤› olanlar
• Veri toplama tekniklerinin gelifltirilmesi, Bilgi ifllem merkezlerinin ifllerli¤inin artt›r›lmas› konular›n›n önemi vurgulanm›flt›r

ÖNER‹LER

Temel Sa¤l›k Hizmetleri Yasas›n›n ve Ruh Sa¤l›¤› Yasas›n›n ç›kar›lmas›,

-Yasa çal›flmalar›nda
• ‹nsan haklar› ve sosyal adalet ilkelerine,
• Hasta haklar›na,
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• Mesleki etik de¤erlere
• Profesyonellerin haklar›na sayg›ya ba¤l› kal›nmas›

-Mevzuatlar›n güncellefltirilmesi,
• 1928 tarihli 1219 Say›l› Tababet-i fiuabat-› Tarz› icras›na dair Kanunun de¤ifltirilmesi ile ilgili olarak AB’ye uyum süreci
    çal›flmalar› içinde Sa¤l›k Bakanl›¤›nca haz›rlanan Sa¤l›k Çat› Meslek Kanunu Tasar›s›n›n kanunlaflmas› önemlidir. Sa¤l›k
     alan›nda çal›flan mesleklerin, mesleki tan›m›, yetki , görev ve sorumluluklar›, mesleki ehliyet ve yeterliliklerin belirlenmesi,
    serbest çal›flma imkanlar›, elde edilecektir. Özellikle bu alanda personel bulma güçlü¤ü en üst düzeyde verim alma
    zorunlulu¤unu ortaya ç›karmaktad›r.
• 2828 say›l› SHÇEK Kanunu
• 2022 say›l› Kanunu

-Koruyucu-önleyici hizmetler kapsam›nda ruh sa¤l›¤› konusunun ifllenmesi
-Savunuculuk, koruyuculuk, rehabilitasyon, psiko-sosyal destek, tedavi, yönlendirme, e¤itim çal›flmalar› içinde di¤er sektörlerle
eflgüdüm içerisinde hizmetlerin sürdürülmesi ve ölçme de¤erlendirmenin yap›lmas›
-Hasta odakl› yaklafl›m›n yerine, hastay› çevresiyle birlikte de¤erlendiren “Bütüncül ” yaklafl›m›n benimsenmesi
-Alanda çal›flan profesyonellerin nicelik ve nitelik olarak artt›r›lmas›na yönelik önlemlerin al›nmas›
-Üniversite düzeyinde sosyal hizmet e¤itimi veren bölümlerin artt›r›lmas›
-Yüksek lisans programlar›na “ Psikiyatrik sosyal hizmet ” e¤itiminin al›nmas›
-Alanda çal›flan profesyonellerin  ifl doyumunu artt›racak koflullar›n sa¤lanarak çal›flma ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik düzenlemelerin
yap›lmas›
-Biliflim sistemlerinin gelifltirilerek sa¤l›kl› veri toplanmas›n›n sa¤lanmas›
-STÖ ve gönüllü kifli ve kurulufllarla iflbirli¤inin artt›r›larak, sivil toplum duyarl›l›¤›n›n yarat›lmas› ve bu kiflilerin as›l ihtiyaçlara
yönlendirilmesi

SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME

Ülkemizde gelir da¤›l›m›n›n dengesizli¤i, yoksullu¤un giderek büyüdü¤ü bilinen bir gerçekliktir. Bu nedenle toplumumuzda risk
alt›nda bulunan çocuk, yafll›, özürlü, kad›n, aile, genç, hasta vb gibi nüfus gruplar›n›n, sosyal güvenlik sistemi içine al›nmas› gerekmekte
olup,  geliflim- e¤itim-sa¤l›k güvenliklerinin sosyal devlet olma ilkesi ile hak ve özgürlüklerin f›rsat eflitli¤i içinde sürdürülebilir kalma
yolu aç›lmal› ve finansman› devlet taraf›ndan sa¤lanmal›d›r.

Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetinde yer alan sa¤l›k ocaklar›nda hekim, hemflire, ebe, sosyal hizmet uzman›, psikolog gibi meslek
gruplar›yla önleyici/koruyucu/savunucu hizmetlerin sunumunda SHÇEK iliflkilendirilmelidir. Ayr›ca bu kapsamda Aile Mahkemeleri,
Çocuk Mahkemeleri, ‹cra  ‹flas Yasas› da de¤erlendirilmelidir.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikalar›n›n amaç, hedef, strateji, eylem, de¤er araflt›rma, inceleme ve ölçümlerin de¤erlendirilece¤i  tüm
sektörlerin kat›l›m› ve ba¤lay›c› hukuki çerçevenin çizildi¤i “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Enstitüsü ya da Birli¤i, Kurumu vs.” isimlendirilebilir
tek bir merkez kurulmas› gereklidir.

Türkiye’de Merkezi ‹dare Örgütlenmesine dayal› yap›da de¤ifliklik yap›larak yerel yönetimlere yetki-sorumluluk devirlerinin yap›lmas›n›n
planland›¤› bu günlerde hizmetlerin yerelleflmesinden  beklentilerin ne oldu¤u yeni idari yap›lanma içerisinde belirginlefltirilmelidir.

Sonuç olarak, Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde, bu hizmetlerden yararlananlar› odak noktas›na koyarak, genel sa¤l›k hizmetleri ile sosyal
hizmet sistemlerine entegre ve koordineli olacak bir yaklafl›m savunulmal›d›r.



ÇOCUK H‹ZMETLER‹

2000 nüfus say›m› sonuçlar›na göre Türkiye'de 0-18 yafl aras› çocuk nüfusu toplam nüfusun % 38.3’üdür Devlet ‹ststitik Enstitüsü
2003 verilerine göre yaklafl›k olarak 26 milyon çocuk vard›r. Bu nüfus içerisinde korunmaya muhtaç olup korunma ve bak›m alt›na
al›nan çocuk say›s› ise % 0,08 (20.000) dir. Çocu¤a verilen hizmetlerde yoksulluk önemli bir faktör olmakla birlikte yoksulluk d›fl›ndaki
sosyal riskler içinde yer alan çocuklara da hizmetler verilmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Haklar›
Sözleflmesinin Türkiye’de uygulanmas› konusunda koordinatör bir kurulufl olarak bu hizmetlerden sorumludur.

Korunmaya muhtaç çocuk, 2828 say›l› Kanunun 3. Maddesinin b f›kras›nda; “beden, ruh ve ahlak geliflimleri veya flahsi güvenlikleri
tehlikede olup:
1- Ana veya babas›z, ana ve babas›z,
2- Ana veya babas› veya her ikisi de belli olmayan
3- Ana ve babas› veya her ikisi taraf›ndan terk edilen,
4- Ana veya babas› taraf›ndan ihmal edilip; fuhufl, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuflturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal
tehlikelere ve kötü al›flkanl›klara karfl› savunmas›z b›rak›lan ve bafl› bofllu¤a sürüklenen çocuk” olarak tan›mlanmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi korunmaya muhtaçl›k yoksullukla büyük ölçüde etkilenmekle birlikte yoksulluk d›fl›nda da korunmaya muhtaçl›k söz
konusu olabilmektedir.

Çocu¤a yönelik hizmetler flu bafll›klar alt›nda ifade edilebilir:

• Kurum bak›m› hizmetleri ,
• Koruyucu aile hizmetleri,
• Evlat edinme hizmetleri,
• Ayni ve nakdi yard›m ile çocu¤un kendi aile yan›nda bak›m› hizmetleri,
• Çocuk ve gençlik merkezleri arac›l›¤›yla verilen hizmetler,
• Engelli çocuklara yönelik bak›m ve rehabilitasyon hizmetleri,
• Krefl ve gündüz bak›mevi hizmetleri.

Kurum bak›m›n›n temelini oluflturan hizmetlerden çocuk yuvalar› ve yetifltirme yurtlar› Kanunun Madde 3-e f›kras›nda flu flekilde
tan›mlanmaktad›r: Çocuk Yuvalar›; “0-12 yafl aras› korunmaya muhtaç çocuklarla gerekti¤inde 12 yafl›n› dolduran k›z çocuklar›n›n
bedensel, e¤itsel psiko-sosyal geliflimlerini, sa¤l›kl› bir kiflilik veya iyi al›flkanl›klar kazanmalar›n› sa¤lamakla görevli ve yükümlü
yat›l› sosyal hizmet kurulufllar›d›r”. Yetifltirme Yurtlar›, “13-18 yafl aras› korunmaya muhtaç çocuklar› korumak, bakmak, bir ifl ve
meslek sahibi edinmeleri ve topluma yararl› kifliler olarak yetiflmelerini sa¤lamakla görevli ve yükümlü olan yat›l› sosyal hizmet
kurulufllar›d›r”. Koruyucu Aile Yönetmeli¤ine göre, Koruyucu Aile, “‹l Müdürlükleri denetiminde k›sa veya uzun süreli, bedelli veya
bedelsiz olarak çocuk bak›m›n› üstlenen, çocu¤un aile ortam›nda yaflam›n› sa¤layan, öz anne-baba yerini tutabilecek aileler veya
kiflileri” kapsamaktad›r. Evlat Edinme ise “kan ba¤›na dayanmaks›z›n bir akitle yasal ve sosyal aç›dan ana ve/veya baba ve çocuk
ba¤›n›n kurulmas›”d›r. Çocu¤u korunmaya muhtaç duruma getiren sorun yoksulluk ise çocu¤un öz ailesine ayni ve nakdi yard›m
verilerek çocu¤un kendi öz ailesi yan›nda bak›m› da sa¤lanabilmektedir. Çocuk ve Gençlik Merkezleri, efller aras› anlaflmazl›k, ihmal,
hastal›k, kötü al›flkanl›k, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle, soka¤a düflerek sosyal tehlike ile karfl› karfl›ya kalan veya sokakta
çal›flan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlar›n› ve topluma yeniden kazand›r›lmalar›n› sa¤lamak amac› ile kurulan yat›l›
ve gündüzlü sosyal hizmet kurulufllar›d›r. Engelli çocuklara yönelik Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezleri, bedensel, zihinsel ve ruhsal
özürleri nedeniyle normal yaflam›n gereklerine uyamama durumunda olan kiflilerin, fonksiyon kay›plar›n› gidermek ve toplum içinde
kendi kendilerine yeterli olmas›n› sa¤layan beceriler kazand›rmak veya bu becerileri kazanamayanlara devaml› bakmak üzere kurulan
sosyal hizmet kurulufllar›d›r.

Yoksullukla ba¤›nt›l› veya ba¤›nt›s›z bir biçimde çocuklar›n aile içinde veya d›fl›nda fiziksel, duygusal ve cinsel istismar› onlar›
korunmaya muhtaç durumuna getirebilmektedir. Parçalanm›fl aile çocuklar›, özürlü çocuklar, mülteci çocuklar, çocuk anneler ve
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kanunla ihtilafa düflen çocuklar, yoksul çocuklar, kronik hastal›¤› olan çocuklar da risk grubu içinde yer almaktad›r.

Yukar›da bahsedilen SHÇEK taraf›ndan verilen hizmetler:
Korunma ve Bak›m Hizmeti çerçevesinde kurulufllarda 2004 y›l› Ocak ay› itibariyle 8056 kapasiteli 84 çocuk yuvas›nda 9 bin çocu¤a
bak›lmaktad›r. 8973 kapasiteli 107 yetifltirme yurdunda ise 9500 çocu¤a hizmet verilmektedir.

2828 Say›l› Kanunun 24. maddesine göre korunma karar› çocuk reflit oluncaya kadar devam etmektedir. Ancak korunmay› gerektiren
flartlar›n ortadan kalkmas› halinde 18 yafl›ndan önce korunma karar› kald›r›lmakta, korunmaya muhtaçl›¤›n devam›nda ise orta ö¤renime
devam etmelerinde bu yafl 20, yüksek ö¤renime devam etmelerinde ise bu yafl 25’e kadar ç›kmaktad›r. 18 yafl›n› bitirmesine ve
ö¤renimine devam etmemesine karfl›n gidecek yeri olmayan k›z çocuklar› kanun gere¤i himaye edilmektedir. 3413 Say›l› Yasa gere¤i
18 yafl›n› tamamlay›ncaya kadar korunma alt›nda bulunan çocuklar kamu kurum ve kurulufllar›nda ifle yerlefltirilmektedir. 1988-2003
y›llar› aras›nda toplam 23385 çocuk bu yasadan faydalanarak ifle yerlefltirilmifltir. Korunma alt›nda iken evlenen k›z çocuklar›na çeyiz
yard›m› (en yüksek devlet memuru maafl›n›n bir buçuk kat›) yap›lmaktad›r.

Çocuk Yuvalar› ve Yetifltirme Yurtlar›nda korunma ve bak›m alt›nda bulunan okul ça¤›ndaki çocuklar kuruluflun yak›n çevresinde
bulunan okullarda e¤itimlerine devam etmektedir. Ayr›ca Yetifltirme yurtlar›ndaki 13-18 yafl aras› çocuklar çeflitli nedenlerle ö¤renimlerine
devam etmedikleri taktirde meslek kazand›rma (Turizm E¤itim Kursu, Ç›rakl›k E¤itim Kursu vb.) e¤itimlerinden faydalanmaktad›r.
Korunma karar› al›nan çocuklardan 1347’si Ayni ve Nakdi Yard›m Hizmeti ile desteklenerek ailesinin yan›nda bak›lmakta, 8537 çocuk
ise korunma karar› al›nmaks›z›n ayni-nakdi yard›m hizmetinden yararland›r›larak ailesinin yan›nda bak›lmaktad›r.

SHÇEK taraf›ndan verilen bir baflka hizmet ise Evlat Edinme Hizmeti’dir. Bafllang›ç tarihi bilinmemekle beraber 2003 sonuna kadar
7281 çocuk evlat edindirilmifltir. Türkiye’de evlat edinmek üzere y›lda ortalama 3000 civar›nda aile s›rada beklemektedir. Her y›l evlat
edindirilmek üzere aile yan›na yerlefltirilen çocuk say›s› ortalama 450’dir.

Koruyucu aile hizmetleri Türkiye’de çok benimsenmemifltir. Bu nedenle 2003 y›l› içinde 552 çocuk koruyucu aile yan›nda bulunmaktad›r.

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde 1997-2003 y›l› aras›nda 38 kuruluflta 23872 çocuk hizmet alm›flt›r (DPT,  2004 Program›). UNICEF,
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu iflbirli¤i ile bafllat›lan “Erken Çocukluk Geliflimi Projesi” Milli
E¤itim Bakanl›¤› okullar›nda ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Toplum Merkezlerinde uygulanm›fl ve yaklafl›k 10 bin
çocuk bu projeden faydaland›r›lm›flt›r.

0-6 yafl grubu çocuklar›n bak›mlar›n› gerçeklefltirmek, bedensel ve ruhsal sa¤l›klar›n› korumak, gelifltirmek ve bu çocuklara temel
de¤er ve al›flkanl›klar› kazand›rmak amac›yla Krefl ve Gündüz Bak›mevi Hizmetleri yürütülmektedir. 2002 Aral›k ay› verilerine göre;
SHÇEK’e ba¤l› olarak özel ve tüzel kiflilerce aç›lan toplam 1160 kuruluflta 16495 çocu¤a bak›lmaktad›r.Bu çocuklar aras›nda 481‘i
yoksulluk nedeni ile  ücretsiz hizmet almaktad›r. Ayr›ca resmi aç›lan 9 SHÇEK kreflinde 592 çocuk bak›lmaktad›r.

Türkiye'de Okul Öncesi E¤itim kurumlar›na devam eden çocuk oran› yüzde 8.8'dir. 0-6 yafl çocuk yuvas›nda bak›lan korunmaya
muhtaç çocuklar›n bulunduklar› ortamdan belirli bir zaman diliminde uzaklaflt›r›larak farkl› bir ortamda e¤itim, bak›m ve beslenmelerinin
sa¤lanmas›, onlar›n fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal geliflimlerine yard›mc› olunmas› ve temel de¤er ve al›flkanl›klar›n kazand›r›lmas›
 amac›yla SHÇEK taraf›ndan “Sevgi Zinciri Projesi” bafllat›lm›flt›r. Sevgi Zinciri Projesi ile çocuk yuvalar›ndaki 0-6 yafl grubu çocuklar
Kamu ve Özel Krefl ve Gündüz Bak›mevi hizmetlerinden yararland›r›lmaktad›r. Bu proje kapsam›nda 1997-2002 y›llar› aras›nda 1915
çocuk bu hizmetten faydaland›r›lm›flt›r.

Hükümlü ve tutuklu kad›nlar›n beraberinde hapishanede yaflayan çocuklar›na yönelik olarak “Uçurtmay› Vurmas›nlar Projesi”
çerçevesinde, çocuklar›n gündüz saatlerinde özel ya da kamu krefl ve gündüz bak›mevi hizmetlerinden faydalanmas› sa¤lanmaktad›r.
Bu proje kapsam›nda 1998-2002 y›llar› aras›nda 93 çocuk bu hizmetten faydaland›r›lm›flt›r.



Bütün bu kurulufllardaki hizmetler sosyal hizmet uzman›, psikolog, çocuk geliflimi uzman›, ö¤retmen-e¤itmen, fizyoterapist gibi
meslek elemanlar› ile yard›mc› personel taraf›ndan verilmektedir. 26.06.2002 y›l›nda 17 say›l› Genelge ile çocuk ihmal ve istismar›n›
önlemek amac› ile “Alo 183 Kad›n, Çocuk ve Sosyal Hizmet Dan›flma Hatt›” kurulmufltur. Bu hat arac›l›¤› ile Ekim 2002 tarihinden
bugüne kadar 2738 arama vaka olarak ele al›nm›flt›r. Yukar›da sözü edilen çocuk hizmetlerinin yan› s›ra çocuk mahkemelerinde ve
›slah evlerinde de sosyal hizmetler verilmektedir.

Sorunlar

Türkiye’de sosyal hizmete ihtiyaç duyan nüfusun oran› bilinmedi¤i gibi bu oran çocuk için de belli de¤ildir. 0-18 yafl grubu nüfusun
26 milyon oldu¤u göz önüne al›n›rsa ve ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlardan en çok etkilenen grubun çocuklar oldu¤u düflünülürse,
SHÇEK’in Türkiye çap›nda tüm hizmetler dahil yaklafl›k 40.000 çocu¤a hizmet verebilmesi, çocuk hizmetlerinin ne denli kapsay›c›l›ktan
uzak oldu¤unu göstermektedir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin kurum bak›m›nda yo¤unlaflt›¤›
görülmektedir. Bu model çocuklar›n fiziksel, duygusal, zihinsel geliflimlerini ve sa¤l›kl› sosyalleflmelerini sa¤lamakta yetersiz
kalmaktad›r.

Bu tip kurum bak›m›nda büyük gruplarda çocuklar›n bak›lmas›, çocukla bire bir ilgilenecek yeterli say›da personelin olmamas›,
çocu¤un bak›ld›¤› mekan›n çok büyük olmas›, kardefllerin birbirlerinden ayr›lmas›, farkl› yafl gruplar›n›n birbiriyle kaynaflt›r›lmamas›
çocu¤un sa¤l›kl› geliflimini olumsuz yönde etkilemektedir. Nitelikli personel (sosyal hizmet uzman›, çocuk geliflimi uzman›, psikolog
vb.) yetersizli¤i, varolan personel aras›ndaki eflgüdümsüzlük, uzmanlaflmaya gerekli önemin verilmemesi, araç gereç eksikli¤i kurum
bak›m›n›n önemli sorunlar›n› oluflturmaktad›r.

Kurulufllarda çal›flan personelin nitelik ve nicelik aç›s›ndan yetersiz oluflu bu nedenle var olan nitelikli personelin mesleki çal›flmalar›n›
beklenen düzeyde gerçeklefltirememesi; çocuklar›n bu bak›m modelinin olumsuzluklar›ndan korunmalar›n› güçlefltirmektedir.

Yetersiz personel kuruluflun iflleyiflini devam ettirebilmek amac› ile mesleki s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›karak kurulufl içerisinde pek çok ifli
yapmak zorunda kalmaktad›r. Bu da personelin çocukla yeterince ilgilenememesine ve rol çat›flmas›na neden olmaktad›r.

Geçici bir bak›m modeli olmas› beklenen kurum bak›m›na al›nan çocuklar›n ve ailelerinin izlenip desteklenmesine yönelik çal›flmalar›n
yeterince yap›lamamas›,çocuklar›n uzun süre kurum bak›m›nda kalmalar›na neden olmakta ve çocu¤un topluma erken kat›l›m›n› engellemektedir.

Kurum bak›m› alt›ndaki çocuklar›n e¤itiminde ortaya ç›kan baflar›s›zl›¤›n ve sorunlar›n kurum personelince yeterince takip edilememesi
çocuklar› e¤itimden uzaklaflt›rmaktad›r. Ailesi olan, kurum bak›m› alt›ndaki çocuklar›n okul e¤itimindeki sorunlar›nda ailenin yeniden
birli¤ine yönelik rehberlik hizmetlerinin yetersizli¤i söz konusudur. Bireysel geliflimi destekleyici çal›flmalara yeterince yer verilmemektedir.

13-18 yafl çocuk gruplar›n›n korundu¤u yetifltirme yurtlar›nda da kurum bak›m›n›n getirdi¤i bir tak›m sorunlar yaflanmaktad›r. Özellikle
ergenlik ça¤› sorunlar›na yönelik hizmetler yeterli de¤ildir.

Çocu¤un çeflitli nedenlerle korunma alt›na al›nmas›ndan sonra aileye yönelik hizmetlerin bulunmay›fl›, gerekli rehberlik ve destek
hizmetlerinin verilememesi, ailenin sorunlar›n›n giderilememesine, sorunlar›n artarak büyümesine neden olmaktad›r. Çocuklar›n
ailelerinden uzak illerdeki kurulufllara yerlefltirilmesi bu konunun önemli nedenlerinden biridir. Ayr›ca çocuklar›n çok say›da yuva
ve yetifltirme yurdu de¤ifltirmesi, kardefllerin ayr› illerdeki yurt veya yuvalara yerlefltirilmesi aile birli¤ini zedelemektedir.

Kurum bak›m›ndaki çocuklar›n korunma alt›na al›nma nedenlerinin bafl›nda ailelerin ekonomik yetersizlikleri oldu¤u görülmektedir.
Ailelere ödenen ayni-nakdi yard›m miktar›n›n çocu¤un kurum bak›m›ndaki maliyetinin çok alt›nda oluflu nedeniyle ayni nakdi yard›m
hizmeti öz aileler taraf›ndan gerekli ilgiyi görememektedir.
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Çocuk istismar›na iliflkin net bir rakam bulunmamakla birlikte aile içi cinsel istismar›n önemli boyutlarda oldu¤u SHÇEK’e gelen
vakalardaki art›fltan anlafl›lmaktad›r. Bu durum ülkemizde  bu konudaki bilinçlenmenin bir göstergesi olmas› bak›m›ndan önemlidir.
Bununla birlikte çevrede yaflayanlar (ö¤retmen, doktor, komflu vb.) kültürel yap›m›z nedeniyle ailenin çocu¤u istismar etti¤ini
bildirmekten kaç›nmakta, bu durumu bildirmek istese bile ço¤u zaman nereye müracaat edece¤ini bilememektedir.

Fuhufl sektöründe çal›flt›r›lan çocuklara yönelik SHÇEK’in verdi¤i hizmetler sadece Ankara ve ‹stanbul illerinde bulunmaktad›r. Verilen
hizmetler s›n›rl› say›dad›r. Ülke genelinde hizmetin yayg›nlaflt›r›lamamas› bu sektörde ticari sömürü arac› yap›lan çocuklara
ulafl›lamamas›n› gündeme getirmektedir.

Türkiye’de giderek ço¤alan bir aile tipi de tek ebeveynli aileler ve parçalanm›fl ailelerdir. Bu aileler psiko-sosyal destek sistemlerinden
ço¤unlukla yoksun olmalar› sebebi ile yoksullukla iç içe ailelerdir. ‹htiyaçlar›n›n zaman›nda ve yeterince karfl›lanmamas› çocu¤u riske
aç›k hale getirmektedir. Bu tür ailelere yönelik ayni-nakdi yard›mlar ve ücretsiz krefl veya rehberlik hizmetleri gibi koruyucu ve önleyici
hizmetler yetersizdir.

3413 say›l› yasa gere¤i 18 yafl›n› dolduran çocuklar›n ifle yerlefltirilmesi konusunda kolayl›k olmas›na ra¤men bu yasa zaman zaman
istismar edilmektedir.

Engelli çocuklar›n rehabilite edilmesi amac›yla oluflturulan rehabilitasyon ve bak›m hizmetleri k›flla bak›m modeline uygun bir biçimde,
büyük gruplarda verilmektedir. Bu durum engelli çocuklar›n sa¤l›kl› bir flekilde  rehabilite edilmesini engellemektedir.

Kanunla ihtilafa düflen 15 yafl alt›ndaki çocuklar, tedbir karar› al›narak çocuk yuvalar› veya yetifltirme yurtlar›na yerlefltirilmektedir.
Bu durum tedbir karar› al›nan  çocu¤un ihtiyaç duydu¤u davran›fl de¤iflikli¤ini sa¤layacak sa¤alt›ma yönelik program ve çal›flmalardan
yoksun kalmas›na neden olmaktad›r. Adalet Bakanl›¤›n›n 2253 say›l› kanuna göre 15 yafl alt› çocuklar›n sa¤alt›m› amac› ile rehabilitasyon
hizmetleri vermesi gerekmekte iken, kanunla ihtilafa düflen çocuklar tedbir karar› al›narak yetifltirme yurtlar›na al›nmaktad›r. Çocuk
durumuna ve ihtiyac›na uygun rehabilitasyon merkezlerinde rehabilite edilememektedir.

Çocuklar aras›ndaki cinsiyet ay›r›m›, erkeklere verilen öncelik, k›z çocuklar›n›n haklar›n› engelleyen önemli bir gerçektir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmetlerinin tedavi edici hizmet modelleri üzerinde yo¤unlaflt›¤› görülmektedir.
Koruyucu önleyici hizmetlerin yap›lanmas›ndaki eksiklik sorunlar›n kronikleflmesine, çözümün güçleflmesine, kaynak israf›na,
personelin ifl motivasyonunun düflmesi ve bunun sonucu olarak da çal›flmalar›n istenilen sonuca ulaflamamas›na neden olmaktad›r.

Öneriler

Türkiye’de korunmaya muhtaç çocuklar›n belirlenmesine yönelik araflt›rmalar yap›lmal›d›r. Özellikle bölgelerde çocuklar›n sorunlar›n›n
belirlenmesi, çözüm yollar›n›n ortaya ç›kar›lmas› aç›s›ndan her ilde yaflayan çocuklar›n durumlar›n›n saha çal›flmas› yoluyla
belirlenmesinde yarar görülmektedir.

Kurum bak›m›na al›nan çocu¤un en k›sa sürede aile yan›na dönebilmesi için aile ve yak›n çevreye yönelik mesleki çal›flmalar›n
bafllat›larak, gerekli rehberlik hizmetlerinin verilmesi önem kazanmaktad›r. Öz ailesine döndürülmesi mümkün olmayan çocuklar›n
Evlat Edindirme hizmetinden yararland›r›lmalar› yönünde çal›fl›lmal›, Koruyucu Aile hizmetini yayg›nlaflt›rmak için di¤er kamu ve özel
kurumlarla iflbirli¤i içinde çeflitli bilinçlendirme ve özendirici çal›flmalar düzenlenmeli, koruyucu ailelere yap›lan ödemeler, çocu¤un
kurum bak›m›ndaki maliyeti göz önüne al›narak gerçekçi rakamlara dönüfltürülmelidir. Yaln›z ekonomik nedenle kurum bak›m› alt›na
al›nan çocuklar›n ailelerinin ayni nakdi yard›mla desteklenerek aile ortam›nda kalmalar›n›n sa¤lanmas›na yönelik düzenleyici çal›flmalar›n
yap›lmas› gereklidir.

Her ilde kurum bak›m›na al›nmalar› zorunlu olan 0-18 yafl aras› çocuklar›n kardeflleri ile birlikte hizmet alabilmeleri sa¤lanmal›,



çocuklar›n çok say›da çocuk yuvas› ve yetifltirme yurdu de¤ifltirmeleri engellenmeli, özellikle yuvalarda s›k personel de¤ifliminden
kaç›n›lmal› ve ülkemizde çok az say›da örne¤i olan küçük kapasiteli kurulufllar (grup evleri, mahalle içinde ba¤›ms›z evler vb.)
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

Kurum bak›m› alt›nda olan çocuklar›n kurumsallaflmadan az etkilenmeleri ve toplumla içiçe yaflamalar› amac›yla kurum d›fl›ndaki
her türlü sosyal faaliyetten (sinema, tiyatro, çocuk kütüphaneleri, gösteriler, flenlikler, kamplar, vb.) yararland›r›lmalar› sa¤lanmal›d›r.
Yeniden yap›land›r›lacak bu küçük kurulufllarda çocuklar›n yafl grubu dikkate al›nmaks›z›n ev yaflam›n›n gerektirdi¤i sorumluluklar›
(bir anne veya abla modeli üstlenen eriflkinin sorumlulu¤unda yaflam becerilerinin kazand›r›lmas›) alarak yaflamalar› sa¤lanmal›d›r.
Kurum bak›m›na al›nan çocuklar hakk›ndaki velayet ve vesayet konusunda yaflanan sorunlar› giderici yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Kurum bak›m›na al›nan çocuklar›n haklar›n›n korunmas› amac›yla kamu vesayetinin kanunlaflt›r›lmas› yönünde çal›flmalar yap›lmal›d›r.
3413 say›l› Yasan›n yeniden gözden geçirilerek çocuklar›n sadece bu Yasadan yararland›r›lmas› amac›yla kurum bak›m›na al›nmalar›
önlenmeli ve halen kurum bak›m›nda olan çocuklar›n ifl garantisi nedeniyle ö¤renimlerine devam etmedeki isteksizliklerini giderici
düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Yetifltirme yurtlar›nda kalan 13-18 yafl çocuklar›n›n ergenli¤e dair sorunlar›n› çözecek hizmetler verilmelidir. Toplumla bütünleflmeleri
gelifltirilmelidir.

13-18 yafl grubunda olup çeflitli nedenlerle ö¤renimine devam edemeyen  yetifltirme yurtlar›ndaki çocuklar›n meslek edindirme
e¤itimlerinin kurum d›fl›nda yap›lmas›na özen gösterilmelidir.

18 yafl›ndan sonra kurulufltan ayr›lan korunmaya muhtaç gencin topluma haz›rlanmas› ve kazand›r›lmas›na yönelik projeler
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

Sokak çocuklar› ve çal›flan çocuklar konusunda var olan Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin nitelik ve nicelikleri art›r›lmal›, çocu¤un
sokakta çal›fl›yor ve yafl›yor duruma gelmeden önce tespit edilerek gerekli rehberlik, dan›flma ve destek hizmetlerinin verilebilece¤i
koruyucu/önleyici sistemlerin güçlendirilmesi sa¤lanmal›d›r.

15 yafl alt›ndaki çocuklar›n ihmal ve istismar›na iliflkin önlemler al›nmal›d›r.

Çocuk ve Gençlik Merkezleri, çocuklar›n özellik ve niteliklerine uygun bir flekilde ayr›lmal› ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. ‹hmal ve istismar
edilen, sokakta çal›flan, sokakta yaflayan, psikolojik rahats›zl›¤› olan vb. gruplar için ayr› ayr› ihtisaslaflm›fl çocuk ve gençlik merkezleri
aç›lmal›d›r.

‹hmal ve istismar vakalar›nda çocu¤un yaflad›¤› ve gereksinim duydu¤u sa¤alt›m hizmetleri sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede dan›flma
ve rehabilitasyon hizmetleri gelifltirilmelidir.

Ana-babalar›n ve çocuklar›n hak ve sorumluluklar› konusunda bilgilendirici e¤itim programlar› düzenlenmeli, çocu¤unu ihmal etti¤i
düflünülen ailelerin bu programlara kat›lmalar›n› zorunlu k›l›c› yasal düzenlemeler oluflturulmal›d›r.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi hükümlerinin uygulamaya tam olarak aktar›labilmesi için gerekli yasal düzenlemeler gerçeklefltirilmelidir.
Çocuk annelerin (18 yafl›ndan önce evlilik d›fl› birliktelik sonucu gebe kalan ve/veya anne olan çocuklar)  gebelik döneminde
bilgilendirilmesi, ihtiyaç duyduklar› hizmetin verilmesi ve annelik rolünü benimseyerek çocuklar›na sahip ç›kmalar› konusunda
desteklenmeleri sa¤lanmal›, böylece çocu¤un yuvaya verilmeden aile birlikteli¤inin devam ettirilmesi sa¤lanmal›d›r.

Yetifltirme yurtlar›nda ve çocuk yuvalar›ndaki engelli çocuklar›n mümkün oldu¤u ölçüde engel tür ve dereceleri de dikkate al›narak
rehabilitasyon merkezlerinde bak›m› sa¤lanmal›d›r. Var olan yat›l› rehabilitasyon ve bak›m hizmetlerinin küçük gruplarda yap›lmas›
sa¤lanmal›d›r.
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Kurulufllarda korunma alt›nda bulunan gençlerimizden ya da adli makamlardan ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤üne intikal eden
tedbir/korunma kararl› ve kanunla muhalefete düflmüfl çocuklara iliflkin Adalet Bakanl›¤› ile iflbirli¤i içinde çal›flmaya devam edilmeli,
çocuk gözetim çal›flmalar›n›n nitelikli personel taraf›ndan yürütülecek flekilde yap›land›r›l›p yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.

15 yafl alt›nda bulunan suç ifllemifl veya suça e¤ilimi olan çocuklar için Adalet Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›larak bu çocuklar sa¤alt›m›
amac›yla istasyon kurulufllar›n aç›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Mülteci ve göçmen çocuklar ile do¤al afete maruz kalm›fl çocuklar›n özel ihtiyaç grubu olduklar›ndan hareketle s›¤›nmac›, mülteci
veya do¤al afetlere maruz kalm›fl kiflilere verilecek hizmetlerde çocuklara yönelik e¤itim, rehberlik ve destek programlar› kurumlar
aras› iflbirli¤i çerçevesinde  haz›rlanmal›d›r.

Medyan›n çocuklar›n sorunlar›na duyarl› hale getirilmesi ve olumsuz yay›nlardan kaç›n›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Toplumun SHÇEK kurulufllar›na karfl› olumsuz bak›fl›n› ortadan kald›rmak amac›yla verilen hizmetleri tan›t›c› çal›flmalar yap›lmal›,
toplumun çocuk yuvas› ve yetifltirme yurtlar›n› tan›mas› sa¤lanmal›d›r.

4. TÜRK PS‹KOLOGLAR DERNE⁄‹

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Raporu için Türk Psikologlar Derne¤inin Görüfl ve De¤erlendirmeleri
Günümüzde ruh sa¤l›¤› ve ruhsal bozukluklar konusunda, davran›fl bilimlerdeki ilerlemelere ba¤l› olarak yeni bir anlay›fl do¤mufltur.
‹nsanlar, ruhsal bozukluklar›n yaratt›¤› yük ve bedelleri konusunda giderek daha fazla fark›ndal›k kazanmaktad›rlar. Ruh sa¤l›¤›
konusundaki son bulgular incelendikçe, düflünce, duygu ve bedensel hastal›klar aras›ndaki ba¤lant›lar da aç›kl›k kazanmaktad›r. Bu
yeni anlay›flla, genetik ve çevrenin iki ayr› ve birbiriyle çeliflen boyutlar olmad›¤›; tersine bu iki boyutun birbirini karfl›l›kl› etkiledi¤i
kabul edilmektedir.

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün yayg›n kabul gören tan›m›na göre de, “sa¤l›k, bedensel, psikolojik ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali”dir.
Sa¤l›k kavram› içinde yer alan bu boyutlar aras›nda hiyerarflik bir önem s›ras› yoktur ve bu boyutlardan herhangi birinin eksikli¤i
durumunda tam bir iyilik halinden söz etmek mümkün olmaz. Pek çok ülkede ruh sa¤l›¤› alan›nda toplum temelli bir yaklafl›m
benimsenmeye bafllam›flt›r. Bu do¤rultuda, ruhsal bozukluklar, genel sa¤l›k hizmetleri ve koruyucu çal›flmalarla bütünlefltirilmektedir.
Ancak, ruh sa¤l›¤› alan›na ayr›lan kaynaklar, bedensel sa¤l›k alan›na ayr›lan kaynaklar›n çok gerisinde kalmaktad›r. Benzer biçimde,
ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin boyutu ve etkilili¤i de, ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n bireylere ve topluma getirdi¤i engellerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
yetersiz kalmaktad›r. Ruh sa¤l›¤› uygulamalar›n› sistematik ve bütüncül bir biçimde ele alan politikalar›n sa¤l›k aç›s›ndan olumlu
sonuçlar do¤uraca¤›na inan›lmaktad›r (Brundtland, 2001).

Etkili bir ruh sa¤l›¤› hizmetinin temel ilkeleri tan›, erken müdahale, tedavi tekniklerinin rasyonel kullan›m›, yayg›n hizmet a¤›, hizmet
alanlar›n kat›l›m›, ailelerle iflbirli¤i, toplumsal kat›l›m ve birincil sa¤l›k hizmetleri ile bütünlefltirilmesidir (DSÖ, 2001b). Ruh sa¤l›¤›n›n
toplumsal düzeyde iyilefltirilmesi farkl› alanlarda kararlar vermeyi gerektiren karmafl›k bir görevdir. Ruh sa¤l›¤› hizmetleri ve stratejileri,
kendi içinde ve sosyal güvence, e¤itim gibi di¤er toplumsal hizmetlerle eflgüdümlü  olarak planlanmal›d›r. Ruh sa¤l›¤› uygulamalar›nda
hükümetlerin rolü, politikalar›n gelifltirilmesi ve uygulanmas›d›r.

Son y›llarda, Türkiye’de de ruh sa¤l›¤› alan›na giderek artan bir ilgi söz konusudur. Özellikle, yaflanan do¤al afetler ve toplumca
yaflanan di¤er travmatik olaylar ruh sa¤l›¤›n›n genel sa¤l›k ba¤lam›nda ele al›nmas›n›n önemini ortaya ç›karm›flt›r.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› çerçevesinde, bu alanda hizmet veren meslek gruplar›n›n rolleri, ifllevleri, hizmet alanlar›n›n do¤ru
tan›mlanmas› ve kapasitelerini gerçeklefltirebilmelerine olanak sa¤layan uygun yasal düzenlemelerin uygulamaya konmas› gerekmektedir.
Bu ba¤lamda, afla¤›da ülkemizde psikologlar›n mesleki durumlar›n› özetleyen Türk Psikologlar Derne¤i’nin  raporu sunulmaktad›r.



TÜRK‹YE’DE PS‹KOLOGLARIN RUH SA⁄LI⁄I ALANINDAK‹ ROLLER‹, E⁄‹T‹M‹, YETERL‹KLER‹, SAYILARI VE MESLEK‹
ÖRGÜTLENMELER‹

Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki rolleri

Ülkemizde yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar, çocuk ve gençlerde her on çocuktan birinin, eriflkinlerde ise her alt› eriflkinden birinin
son bir y›l içinde tan› konabilir bir ruhsal hastal›¤›n›n oldu¤unu ortaya koymufltur (Erol, fiimflek 1998, K›l›ç, 1998). Bu arafltrmaya
göre çocuk ve gençlerde sorun davran›fllar›n görülme s›kl›¤› yaklafl›k %11-12 dir, ancak  % 17 sinde çeflitli derecelerde sorunlar
saptanm›flt›r. Gençler anne baba ve ö¤retmenlerinden daha fazla sorun bildirmifllerdir. Eriflkinlerle ilgili verilere göre ise son 12 ayda
herhangi bir ruhsal rahats›zl›¤› olan kifli oran› %17.2 dir. Kad›nlarda ruhsal hastal›k görülme oran› erkeklerin iki kat› fazlad›r (K›l›ç,
1998). Sorunlar›n görülme s›kl›¤›na ra¤men ruh sa¤l›¤› hizmetine baflvuru 2-3 yafl grubu çocu¤u olan ailelerde hiç yoktur, 4-18 yafl
grubunda bu oran %0.2 dir. Gençlerin %5'i yard›ma gereksinim duyduklar›n› belirtmelerine karfl›n sa¤l›k ocaklar› ile çocuk ve gençlik
ruh sa¤l›¤› merkezlerine baflvuru oran› %0.3 olarak bulunmufltur. Eriflkinlerde son 12 ay içersinde ruhsal/sinirsel nedenlerle yard›m
arayan/tedaviye baflvuran kifli oran› ise % 4.7 olarak bulunmufltur (Erol, K›l›ç, Ulusoy, Keçeci, fiimflek,1998). Bu sonuçlar yard›ma
gereksinimi olan pek çok çocuk, genç ve eriflkinin hakk› olan yard›m› alamad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Öncelikle sorun ile ilgili
bireylerin fark›ndal›¤›n› artt›rmak önemlidir.

Ancak topluma sorunu farkettirmek yeterli de¤ildir. Hissedilen ihtiyac›n karfl›lanabilmesi için, hizmetin nas›l götürülece¤i, varolan
servislerin ifllevselli¤i ve yeterli¤i konular›na yönelik çal›flmalara gereksinim vard›r. Ülkemize özgü “Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikalar›n›n”
gerçeklefltirilmesi ile yard›ma gereksinmesi olan pek çok bebek, çocuk, genç ve eriflkinin hakk› olan yard›m› alabilece¤ini umud
ediyoruz.

Ruh sa¤l›¤› alan›n›n belli bafll› uzmanlar›ndan biri olan psikologlar, araflt›rma, de¤erlendirme, tedavi ve e¤itim ifllevleriyle bu alana
katk› sa¤lamaktad›rlar. Psikolojinin klinik, geliflim, sosyal, okul, sa¤l›k, endüstri-örgüt, trafik, adli, spor psikolojisi gibi alt alanlar›nda
uzmanlaflm›fl psikologlar ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde önemli bir yer tutarlar.

Psikologlar, do¤um öncesinden bafllayarak ölüme kadar uzanan yaflam döngüsünde insan gelifliminin evreleri üzerinde çal›fl›rlar.
Yafla ba¤l› do¤al davran›fl de¤iflikliklerinin tan›mlanmas›, aç›klanmas› ve ölçülmesiyle ilgilenirler. Geliflimdeki evrensel nitelikler,
kültürel ve bireysel farkl›l›klar üzerinde çal›fl›rlar. Normal ve normal d›fl› davran›fl de¤ifliklikleri üzerinde çal›fl›rlar

Hastal›klar›n önlenmesi ve sa¤l›¤›n sürdürülebilmesi için araflt›rmac› ve uygulamac› olarak çal›fl›rlar. Sa¤l›¤› ve hastal›¤› etkileyen
biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenirler. Sa¤l›¤› iyilefltirici sa¤l›k stratejileri gelifltirirler. Ayr›ca sa¤l›k personelinin
sorunlar› da ilgi alanlar› içindedir. Sa¤l›k örgütleri, kamu sektörü, hastane ve t›p merkezlerinde ya da güvenlik hizmetlerinde çal›fl›rlar.

Zihinsel, davran›flsal ve duygusal bozuklu¤u olan bireyleri de¤erlendirip, tedavi ederler. ‹lgi alanlar›, geliflim dönemleriyle ilgili k›sa
süreli geliflimsel krizlerden (ergenlikteki baflkald›r› ve orta yaflta kendilik de¤erindeki düflme gibi) fobi, depresyon ya da flizofreni
gibi daha a¤›r sorunlar›n tedavisine kadar de¤iflebilmektedir.

Araflt›rma, psikologun en önemli ifllevlerinden birisidir. Araflt›rmay› planlay›p, yürütmek, araflt›rmada kullan›lacak ölçek ve testleri
gelifltirmek ya da adaptasyon, standardizasyon ve geçerlik çal›flmalar› yaparak ülke gereksinimlerine uygun çal›flmalarla, e¤itimin,
tedavinin ve çal›flman›n etkilili¤ini de¤erlendirmek önde gelen ifllevlerindendir.

Nöropsikologlar ise merkezi sinir sistemi bozukluklar›n›n teflhis ve tedavisi ile ilgilenir ve davran›fl bozuklu¤unun teflhisi ve
rehabilitasyonu için hastayla çal›fl›r. Klinik nöropsikologlar, nöroloji, pediatri, beyin cerrahisi, psikiyatri kliniklerinde görev al›rlar.

Psikologlar, okullarda çal›fl›r, ö¤rencilere dan›flmanl›k ve de¤erlendirme yaparlar. Ruh sa¤l›¤› ve ö¤renme için gerekli çevresel koflullar›
düzenleme ile de ilgilenirler. Özel e¤itime gereksinimi olan çocuklar ile ilgilenir, programlar gelifltirir ve de¤erlendirir; s›n›f yönetimi
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konusunda ö¤retmenlerle iflbirli¤i içinde çal›fl›rlar. Ailelere, ö¤rencilere ve okul çal›flanlar›na da psikolojik ve e¤itsel konularda
dan›flmanl›k yaparlar.

Psikologlar›n ruh sa¤l›¤› alan›ndaki hizmetlerinin önemi

Anne ölüm h›z›, bebek ölüm h›z›, yoksulluk, iflsizlik, do¤al afetler, göç, trafik kazalar›n›n yo¤un oldu¤u ülkemizde ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›na
ülkemiz insan›n›n büyük gereksinmesi vard›r. ‹flsiz kiflilerin çal›flanlara oranla iki kat daha fazla depresyon gösterme riski vard›r. Yoksul
evlerde yaflayan çocuklar›n normal evlerde yaflayanlardan üç kat daha fazla ruhsal hastal›k sorunlar› gösterdi¤i ortaya konmufltur.
Yukar›da de¤inilen pek çok sorunun ruhsal hastal›k için birer kaynak oldu¤unu biliyoruz. Ruh sa¤l›¤› çal›flanlar› olarak toplumda
umutsuzlu¤a karfl› umudu, çaresizli¤e ve tükenmiflli¤e karfl› çözümü getirmenin, bunu bilinçli, sistemli ve organize biçimde yapabilmenin
yollar›n› aramal›y›z. "Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas›" ile ruh sa¤l›¤› alan› ile ilgilenen tüm meslek elemanlar›n›n tüm güçlerini birlefltirerek,
rol ve sorumluluklar›n› belirginlefltirerek iflbirli¤i içinde çal›flmas› önemlidir. Ortak amaç ve gereksinimin ne oldu¤unun ortaya konmas›
ve her meslek dal›n›n kendi üzerine düfleni yerine getirmesi sinerji yaratacakt›r. Öte yandan meslek kurulufllar›n›n yan› s›ra toplumun
her kesimine sorumluluk bilincini yaymak, haklar›n› ö¤retmek, sivil toplum örgütleriyle birleflmek önemlidir.

Gebelik dönemi ile bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde: gebe ruh sa¤l›¤›, bebek ruh sa¤l›¤›, aile destek programlar›, psikososyal
geliflimi destekleme programlar› (bireyin sosyal ve çevresel koflullara iliflkin sorunlarla bafledebilme yetene¤ini güçlendirerek ruhsal
bozukluklara yol açan davran›fllar› önlemeyi ve aile çocuk etkileflimini güçlendirmeye yönelik) psikologlar›n önemli ifllevlerindendir.
Sorunlar bafllamadan önce anne-baba ve çocuklar›n yaflamlar›ndaki koruyucu faktörleri ortaya ç›kar›p destekleyerek, sorunlar›n
görülme s›kl›¤›n› düflürmek ve riskleri azaltmakt›r. Yöntem olarak benimsenen ilke, ailenin güçlü özelliklerini ortaya ç›kararak onlar›
desteklemek, dolay›s›yla duygusal, sosyal ve kültürel aç›dan desteklenmifl sa¤l›kl› bir çevrenin oluflturulmas›na katk›da bulunmakt›r
(Erol, fiimflek, Ertem, 1997, Erol, 1999). Birey odakl› olmaktan çok aile odakl› yaklafl›mlarla bebek ve ona bak›m veren kifliler aras›ndaki
etkileflime ve iliflkiyi desteklemeye önem vermek amaçlar› aras›ndad›r. Önleyici hizmet modellerinde, hizmet verenlerin niteli¤ini ve
yeterli¤ini gelifltirici e¤itim programlar›na gereksinim vard›r.

E¤itim yerleri ve ünvanlar

Ülkemizde geçmiflten beri yürürlükte bulunmufl üniversite kanunlar› çercevesinde merkezi ö¤renci seçme ve yerlefltirme s›nav› ile
girilebilen fakülte e¤itimi 4 y›ld›r. Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerine ba¤l› bulunan Psikoloji Bölümleri de bu çerçevede 4 y›ll›k
bir lisans ö¤renimini verebilmekte ve ilgili mevzuata göre mezunlar›na da “PS‹KOLOG” ünvan›n› kazand›rmaktad›r.

Psikoloji Bölümlerinden baz›lar›nda baz› alanlarda Yüksek Lisans (Master) ve Doktora düzeyinde de e¤itim verilmekte ve bu e¤itimlerden
geçen psikologlar da s›ras›yla “UZMAN PS‹KOLOG” ve “DOKTOR PS‹KOLOG” unvan› ile an›lmaktad›r. Bazan uzmanl›k yap›lan alan
ünvan›n içerisinde kullan›labilmekte ve örne¤in “KL‹N‹K PS‹KOLOG” ya da “GEL‹fi‹M PS‹KOLO⁄U” ünvanlar› da yasal olarak
kullan›labilmektedir.

Ülkemizde köklü devlet üniversitelerinde kuruluflu 25 y›l› aflm›fl psikoloji bölümlerinin say›s› 6’d›r (‹stanbul Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi). Bunlardan baflka baz›
illerde göreli olarak yeni kurulmufl 7 devlet üniversitesinde (Samsun Ondokuzmay›s Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Bursa Uluda¤
Üniversitesi, Diyarbak›r Dicle Üniversitesi, Mu¤la Üniversitesi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
ve 7 vak›f üniversitesinde de (‹stanbul Koç Üniversitesi, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, ‹stanbul Haliç Üniversitesi, ‹stanbul Maltepe
Üniversitesi, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, ‹stanbul Okan Üniversitesi ve ‹stanbul Do¤ufl Üniversitesi) 2003 y›l› sonu itibar›yla 6 köklü
bölüme ek olarak toplam 14 psikoloji bölümü daha bulunmaktad›r. Yani bu tarih itibar›yla kurulu 20 psikoloji bölümü bulunmaktad›r.
Ancak ö¤retim üyesi eksikliklerinden dolay› bunlardan baz›lar›nda (Ondokuzmay›s Üniversitesi) düzenli olarak lisans e¤itimi dahi
verilememektedir. Baz›lar› (Mu¤la Üniversitesi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) resmen kurulmufl
olmalar›na ra¤men ö¤renci al›m›na bafllayamam›fllard›r. Burada ad› geçen devlet üniversitelerinin 2003 y›l› toplam kontenjanlar› 395
iken, vak›f üniversitelerinin toplam kontenjanlar› 287 ve genel toplam da 682 olmufltur.



E¤itim standardlar›

Ünvanlar ve e¤itim süreleri konusunda ülkemiz ile ileri bat› ülkelerinde geçerli olan standardlar aras›nda da farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Örne¤in ileri ülkelerde 4 y›ll›k fakülte mezunlar›na psikolog ünvan› genellikle verilmemektedir. Ancak bu ülkelerin psikoloji lisans
düzeyi e¤itim programlar› psikoloji içeri¤i yönünden Türkiye’dekinden çok zay›ft›r, daha çok seçmeli genel kültür ve hobi derslerinden
oluflmaktad›r. Bu nedenle bir çok di¤er meslekte (t›p, hukuk vb.) oldu¤u gibi bu ülkelerde meslek ünvanlar› lisansüstü düzeyde yap›lan
e¤itim sonucunda kazan›labilmektedir.

Türkiye’de bir psikoloji lisans ö¤rencisinin 4 y›lda tamamlamas› zorunlu tutulan psikoloji kredilerinin toplam› yaklafl›k olarak mezuniyet
için gerekli toplam kredinin en az % 75’ine karfl›l›k gelirken, bu oran ileri ülkelerde farkl›l›k gösterse de yaklafl›k % 40 – 50’ler
civar›nda kalmaktad›r. Dahas›, ülkemizde yüksek lisans ve doktora kontenjanlar›n›n k›s›tl›l›¤› da dikkate al›narak, lisans düzeyinde
özellikle son 2 s›n›fta okutulan bir çok derste do¤rudan kullan›labilecek bilgi ve beceriler ö¤retilmeye çal›fl›lmaktad›r. Yani, Türkiye’de
bir lisans mezunu psikolog, ileri ülkelerdeki lisans mezunlar›na k›yasla çok daha fazla meslek bilgisi ile donan›ml›d›r.

Bunun da ötesinde, ülkemizdeki lisans mezunlar›n›n özellikle son y›llarda ço¤u, çok k›s›tl› kontenjanlarda olan yüksek lisans e¤itimini
de dikkate alarak, meslek hayatlar›n›n bafllar›nda h›zla kendilerini yetifltirmeye giriflmektedirler. Bu kapsamda çeflitli meslek örgütleri,
dernekler ve özel kurulufllarca verilen ve a¤›rl›kl› olarak beceri kazand›rmaya yönelik hizmet içi e¤itimlerden geçmektedirler. Kamuda
ya da özelde çal›flan bir çok genç psikolog için bu durum geçerlidir. Bazen bu tür hizmet-içi e¤itimleri Sa¤l›k Bakanl›¤› gibi kamu
sektörünün bizzat kendisi de organize edebilmektedir. Türk Psikologlar Derne¤i de y›llard›r merkez ve flubelerinde say›s›z kurs ve
çal›flma grubu düzenlemifl, e¤itim alanlara kat›l›m belgesi ya da sertifika vermifltir. Bu durum da, ülkemizdeki psikologlar›n ileri
ülkelerin psikoloji lisans mezunlar›na k›yasla mesleki donan›mlar›n› daha da art›rmaktad›r.

Bununla birlikte, ülkemizdeki psikologlar›n meslek örgütü olarak fiilen çal›flmalar yapmakta olan Türk Psikologlar Derne¤i, psikologlar›n
e¤itimlerini Avrupa standardlar›na yükseltmek için de çaba sarfetmektedir. Avrupa modeline uygun olarak 3 y›ll›k temel lisans
e¤itiminin, uygulama a¤›rl›kl› 2 y›ll›k bir yüksek lisansla desteklenerek toplam 5 y›ll›k bir psikoloji e¤itimi öngörülmektedir. Bu konuda
AB’ye uyum süreci kapsam›nda ilgili devlet kurumlar›nda bir haz›rl›k halen yap›lmaktad›r.

Uzmanl›k e¤itimi

Ülkemizde aç›l›fllar› ve kontenjan tayinleri üniversite psikoloji bölümlerinin insiyatiflerine b›rak›lm›fl bulunulan lisansüstü e¤itim
programlar›, nicelik olarak gerçekten çok k›s›tl› olup ihtiyaçlara karfl›l›k vermemektedir. Köklü üniversitelerimizdeki 6 psikoloji bölümü
yüksek lisans ve doktora e¤itimi verebilen bafll›ca bölümlerdir. Ancak, aç›lan lisansüstü programlar›n süreklili¤i genellikle
sa¤lanamamakta, bazen belli alanlarda y›llarca girifl s›nav› aç›lamamaktad›r. Bunun temel nedeni bölümlerin kadro sorunlar› ve buna
ba¤l› olarak ö¤retim üyelerinin zorunlu lisans düzeyi ders yüklerinin fazlal›¤›d›r. Ancak zaman zaman yeterli özendirici unsurlar›n
eksikli¤i ile motivasyon eksiklikleri de bunda rol oynamaktad›r. Örne¤in halen Turkiye’de bir devlet üniversitesinin psikoloji bölümunde
çal›flan tam zamanl› bir profesörün ayl›k maafl› yaklafl›k 1000 Amerikan Dolar› karfl›l›¤›d›r ve bu rakam örne¤in ABD’dekinin ortalama
beflte biridir! Üniversitelerdeki çal›flma koflullar› ve di¤er özendirici olanaklar aç›s›ndan da ülkemizde ö¤retim üyeleri yeterince motive
olamamaktad›r. Öte yandan baz› vak›f üniversitelerinde de yeni yeni yüksek lisans programlar› aç›lmaya bafllanm›flt›r.

Ülkemizdeki üniversite psikoloji bölümlerinde standard olarak 6 dalda yüksek lisans e¤itimi verilmektedir. Bunlar, deneysel, sosyal,
geliflim, klinik, endüstri – örgüt psikolojisi alanlar› ile psikometridir. Ancak, son y›llarda uzman yoklu¤una ba¤l› olarak psikometri
alan›nda uzmanl›k e¤itimi fiilen durmufl gibidir. Okul psikolojisi, Nöropsikoloji gibi di¤er önemli alanlarda resmi uzmanl›k e¤itimi
ülkemizde hiç yoktur.

Özellikle insana do¤rudan müdahaleyi içeren ve uygulanmas› için uzmanl›¤›n en fazla gerekli oldu¤u klinik psikoloji alan›nda
kontenjanlar ihtiyaca k›yasla çok yetersiz kalmaktad›r. Bu alandaki kontenjan yetersizli¤inin önemli bir nedeni de uzmanl›k ö¤rencilerine
staj ve uygulama yapt›racak klinik koflullar›n›n sa¤lanmas›nda çeflitli nedenlerle karfl›lafl›lan güçlüklerdir. Hatta bu nedenle baz›
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üniversite Psikiyatri bölümleri, kendi bünyelerinde çal›flt›rmak üzere ald›klar› psikologlar› e¤itmek amac›yla, bilimsel gerçekliklere
uygun olmayan bir flekilde zaman zaman klinik psikoloji alan›nda yüksek lisans program› açabilmektedirler. Böylece hiç bir k›demli
klinik psikolo¤un bulunmad›¤› bu yerlerde bir kaç psikiyatri uzman› eliyle ve vizit ve vak’a toplant›lar› temelinde klinik psikolog
“yetifltirildi¤i” de görülebilmektedir.

‹stihdam istatistikleri

Halen Türkiye’de kaç psikolog bulundu¤u sorusuna net bir yan›t vermek zordur. Türk Psikologlar Derne¤i’nin 2003 y›l› sonu itibar›yla
as›l üye say›s› 1883’dür. Ancak 27 y›l önce kurulmufl bulunan Derne¤e üyeli¤in iste¤e ba¤l› olmas› ve çal›flmak için meslek odalar›nda
oldu¤u gibi üyeli¤in zorunlu olmamas› nedeniyle bu say› fiilen çal›flmakta olan psikologlar›n say›s›n› yans›tmamaktad›r.

Elimizde sa¤l›kl› istatistikler bulunmamakla birlikte, aktif çal›flabilir yafl gruplar› dikkate al›nd›¤›nda, geçmifl dönemlerdeki bölüm
kontenjanlar› ve baflar› oranlar› göz önünde bulunduruldu¤unda, son 15-20 y›ldaki artm›fl kontenjanlar ve yeni bölümler hesaba
kat›ld›¤›nda, son 30 y›lda psikoloji bölümlerinden yaklafl›k 10.000 kifli kadar bir mezun kitlesi oluflmufl olmal›d›r. Bunlar›n ço¤u da
son 10 y›lda mezun olanlard›r. Ancak, çeflitli nedenlerle bu mezunlar›n tamam› çal›flma hayat›n›n içinde de¤ildir ve ço¤unlu¤u da
ya psikoloji alan›n›n tamamen d›fl›nda ya da ö¤retmenlik, idarecilik veya baflka sektörlerde çal›flmaktad›rlar. Psikolog olarak çal›flanlar›n
say›s› ise tahminen mezunlar›n yaklafl›k % 25’i oran›yla hesapland›¤›nda 2500 kadard›r. Ancak bu oran daha da düflük olabilir.
Bunlar›n da yaklafl›k en fazla % 20 kadar›n›n giderek geliflen kontenjan olanaklar›na ra¤men ayn› bölümlerde ya da yurtd›fl›nda
lisansüstü e¤itimden geçebildikleri tahmin edilebilir. Bu da yaklafl›k toplam 500 kifli demektir ve psikoloji içi tüm uzmanl›k alanlar›n›
kapsamaktad›r. Böylece ülkemizde halen tüm alt alanlarda psikolog olarak görev yapan yaklafl›k 2000 kadar lisans mezunu ve 500
kadar uzman psikolog (baz›lar› da doktor psikolog) bulunmaktad›r. Örne¤in halen psikoloji bölümlerimizin toplam ö¤retim üyesi
say›s› yine bu 500 rakam›n›n içinde olmak üzere yaklafl›k 100 kadard›r. Di¤er bir deyiflle her 100.000 nüfusa yaklafl›k olarak 2 – 3
psikolog (lisans mezunu ya da uzman) düflmektedir ve bunlar alanda klinikler, krefller, endüstri kurulufllar›, cezaevleri vb yerlerde
çal›flmaktad›rlar.

Türkiye’deki klinik psikologlar›n say›s› da ayn› nedenlerle net olarak tam bilinememektedir. Bununla beraber, ihtiyaçlar çerçevesinde
daha çok klinik psikoloji alan›nda yüksek lisans e¤itimi verildi¤i de dikkate al›nd›¤›nda, olabildi¤ince gerçekçi bir tahmine göre halen
ülkemizde yaklafl›k 300 kadar klinik psikolog bulunuyor olmas› gerekir. Buna Üniversitelerde akademik görev yapanlar› ve bir k›sm›
doktoral› olanlar› da dahildir. Bunlar›n ço¤unlu¤u yukar›da s›ralanan 6 bölümde aç›lan programlardan derecelerini alm›fllard›r, ancak
bir bölümü de yurtd›fl›nda e¤itim görmüfllerdir.

TPD üyelerinin yaklafl›k % 33 kadar› ‹stanbul, % 51 kadar› Ankara Merkez, % 14 kadar› ‹zmir, % 2 kadar› da Bursa fiubelerine
kay›tl›d›r. Ancak, örne¤in Ankara merkeze kay›tl› üyelerin yaklafl›k yar›s› bulunduklar› bölgelerde flubemizin bulunmamas› nedeniyle
Ankara Merkeze kay›tl›d›rlar ve asl›nda Türkiye’nin çeflitli illerinde faaliyette bulunmaktad›rlar. Psikologlar›n büyük bir bölümü, t›pk›
psikiyatri uzmanlar›n›n oldu¤u gibi büyük flehirlerde istihdam edilmifllerdir. Baz› illerde hiç psikolog bulunmamakta, baz›lar›nda da
sadece 1-2 psikolog hizmet vermektedir. Kuflkusuz TPD ancak kendi kay›tl› üyelerinin durumunu net olarak bilebilir, oysa TPD ye
kay›t olmam›fl psikologlar da bulunmaktad›r

Mesleki örgütlenme ve sorunlar ve etik konular›

Türkiye’deki psikologlar›n en büyük mesleki örgütlenmesi Türk Psikologlar Derne¤i çat›s› alt›ndad›r. Dernek, 27 y›ll›k tarihinde
üyelerinin özlük haklar›, yay›nlarla ve kurslarla desteklenmeleri gibi konularda önemli çal›flmalarda bulunmufl ve gerek devlet kurumlar›
gerekse özel kesim karfl›s›nda son derece sayg›n bir konuma gelmifltir. 1999 y›l›nda meydana gelen büyük depremin ard›ndan da
çok büyük bir alan çal›flmas› yaparak afetlerden etkilenmifl yüz binlerce vatandafla psikososyal destek ve psiko-e¤itim sa¤lam›flt›r.

E¤itimle ve istihdam istatistikleriyle ilgili yukar›da özetlenen sorunlu konular›, meslek alan›n›n yasal düzenlemelerinin halen olmamas›
tamamlamaktad›r. Böylece, ülkemizde halen bir psikologlar meslek yasas›n›n bulunmamas›na ba¤l› olarak, psikologlar, çal›flma



alanlar›n›n, görev hak, yetki ve sorumluluklar›n›n belirsizli¤i ile karfl› karfl›ya çal›flmaktad›rlar. Mesleki kalite ve standardlar konusunda
meslek örgütleri arac›l›¤›yla tabi olacaklar› bir iç denetimden de yoksundurlar. Dolay›s›yla, psikologlardan hizmet alan halk da örne¤in
etik konularda korunmas›z durumdad›r. Ülkemizdeki psikologlar›n fiilen meslek odas› gibi çal›flan Türk Psikologlar Derne¤i, 27 y›l›
bulan tarihi içinde meslek yasas›n›n ç›kmas›n› sa¤lamak için çeflitli giriflimlerde bulunmufl ve halen de bulunmaktad›r, ancak ne yaz›k
ki henüz kesin bir sonuç al›nabilmifl de¤ildir. Di¤er baz› sa¤l›k meslekleriyle birlikte psikologlar›n meslek yasalar› yoktur. Bununla
birlikte, TC’nin Avrupa Birli¤ine uyum amaçl› yapmak zorunda kald›¤› yasal düzenlemeler kapsam›nda, AB taraf›ndan flart koflulacak
olan psikologlar›n çal›flmalar›n› düzenleyen yasal çerçevenin oluflturulmas› olas›l›¤› da giderek kuvvetlenmektedir. Derne¤imiz bu
konuda EFPA ile de iflbirli¤i içinde her tür haz›rl›¤› yapm›fl ve ilgili devlet kurumlar›na gerekli baflvurularda bulunmufltur.

Türk Psikologlar Derne¤i, 2003 y›l› sonu itibar›yla mesleki etik kurallar›n› ve buna iliflkin etik süreç yönetmeli¤ini de oluflturmufl ve
meslek yasas› ç›k›p da odalaflt›¤› gün kullanmaya haz›r hâle getirmifltir.

Türkiye’deki  Psikologlar ‹çin Meslek Yasas›na Duyulan Gereksinim

Meslek yasalar›, belirli bir meslek alan›ndaki meslek elemanlar›n›n haklar›n› ya da o meslek grubunun verdi¤i hizmetlerden yararlananlar›n
haklar›n› korumak üzere, hükümetler düzeyinde onaylanan düzenlemeleri ve yapt›r›mlar› içeren resmi kararlard›r.

Psikoloji, psikoloji bilimi içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünlefltirilerek, insan tutum ve davran›fllar›n›n
de¤ifltirilmesine ve problemlerinin çözümüne yönelik uygulamalar›n yap›ld›¤›, ba¤›ms›z bir meslek alan›d›r.

Türkiye’deki psikoloji e¤itiminin 1930’larda bafllamas›na, ‹stanbul, Bo¤aziçi, Ege, Ankara, Hacettepe ve Orta Do¤u Teknik Üniversitelerinden
psikoloji derecesi alan yüzlerce psikoloji mezununun, ülkemizdeki çeflitli resmi ve özel kurulufllarda çal›fl›yor olmalar›na karfl›n, bu
mesle¤in ve temsil etti¤i uzmanl›k alanlar›n›n henüz standart bir tan›m› yoktur. Her kurum, kendi do¤as›na ve bu alan› tan›ma derecesine
göre, kendi tan›m›n› yapmakta ya da 1983 tarihinde düzenlenmifl ve psikoloji alan›ndaki ça¤dafl geliflmeleri ve yeni uzmanl›k alanlar›n›
yans›tmayan, ayr›ca “klinik psikoloji”, “nöropsikoloji”, “psikofarmakoloji” ve “sa¤l›k psikolojisi” gibi, sa¤l›kla ilgili psikoloji uzmanl›k
alanlar› için de çok dar kapsaml› kalan, “Yatakl› Tedavi Kurumlar› ‹flletme Yönetmeli¤i”ndeki tan›m› kullanmaktad›rlar. Bu durum ise
bir yandan, psikologluk görevini yapan kifliler ve onlar›n amirleri durumunda olanlar›n beklentileri aras›ndaki belirsizliklere, çat›flmalara
yol açarken, di¤er yandan da dört-alt› y›ll›k e¤itimi s›ras›nda bu alan›n çeflitli bilgileriyle donat›lm›fl olan kiflilerin bilgi, beceri ve
enerjilerinin tam kapasiteyle uygulamaya aktar›lamamas› nedeniyle, ülkemiz aç›s›ndan büyük bir israfa yol açmaktad›r. Ayr›ca, bir
kaç psikoloji dersi alarak baflka alanlardan mezun olmufl, ancak, psikoloji derecesi bulunmayan kifliler de bu belirsizlikler nedeniyle,
psikolog kadrolar›na atanmakta, bu kiflilerden hizmet alan insanlar da potansiyel bir tehlike ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r.

Yasalarla düzenlenen mesleki uygulama standartlar› olmad›¤› sürece, psikologluk mesle¤inin, alan›n kendi içinden gelen, ancak ba¤›ms›z
meslek icras› için yeterlili¤i onaylanmam›fl kiflilerce kötüye kullan›m› da gözlenebilen di¤er sak›ncalardand›r (Klinik psikolojide uzmanl›k
almam›fl ve gerekli di¤er koflullar› yerine getirmemifl  birinin, bu alanda serbest meslek icra etmeye kalk›flmas› gibi ya da uzmanl›¤›
endüstri-örgüt psikolojisi gibi farkl› bir alanda oldu¤u halde Klinik Psikoloji uzmanl›k alan›nda çal›flmaya kalkan bir psikolog gibi).

Psikoloji bilgilerinin uygulamalar›, insan›n bireysel ve sosyal yaflam›n› etkileyecek türdeki karar ve müdahaleleri içerdi¤inden, psikoloji
e¤itimi ve uygulamalar›ndaki standartlar›n, mesle¤in ahlak ilkelerinin, bir yasa ile koruma alt›na al›nmas›, mesle¤in tafl›d›¤› toplumsal
sorumluluk aç›s›ndan çok önemlidir.

Ayr›ca, üyesi olmak için müracaat etti¤imiz Avrupa Birli¤i ülkelerinde, psikologlar›m›z›n da çal›flabilmeleri için belirlenen baz›
standartlara ve bu ilkelere uymak gerekmektedir. Bunun için de  psikolojiyi “yard›mc› bir t›p mesle¤i” olarak de¤il, kendi bafl›na bir
bilim ve meslek dal› olarak kabul ederek ihtiyaç duyulan psikoloji e¤itim ve uygulamalar› standartlar›n›n saptanmas› ve yasal çerçeveye
oturtulmas› öncelik kazanm›flt›r.

Yukar›da söz edilen bütün bu sorunlar  ve Türkiye’nin Bat›’ya aç›lmaya çal›flt›¤› flu günlerde, di¤er alanlarda oldu¤u gibi, psikoloji
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alan›nda da ça¤dafl standartlar›n uygulanmas› gereklili¤i göz önünde bulundurularak, psikolojinin çeflitli uzmanl›k alanlar›nda verilen
hizmetlerin koflul ve esaslar›n›n belirlendi¤i bir “Meslek Yasas›”n›n ç›kar›lmas› gereklili¤i vard›r. Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› ile
yap›land›r›lacak olan bütüncül bir ulusal ruh sa¤l›¤› sistemi içerisinde, psikologlar›n mesleklerini toplum yarar›na ve etkili bir biçimde
icra edebilmeleri için bu önemli bir önkofluldur.

5. TÜRK-PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA VE REHBERL‹K DERNE⁄‹

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI ‹LE ‹LG‹L‹ RAPORA ‹L‹fiK‹N TÜRK-PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA VE REHBERL‹K
DERNE⁄‹’N‹N GÖRÜfiLER‹

Ulusal çapta bir ruh sa¤l›¤› politikas›n›n gelifltirilmeye çal›fl›lmas› çok anlaml› bir giriflimdir. Daha çok okullarda çal›flmakla beraber
farkl› kurumlarda da hizmet veren psikolojik dan›flmanlar da ruh sa¤l›¤› hizmetleri içinde birinci basamakta yer alabilecek niteliklerle
donan›k bir meslek grubuna dahildirler. Önleme, gelifltirme ve çare bulma ifllevleri olan psikolojik dan›flma mesle¤i ruh sa¤l›¤› ile
ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Raporda e¤itim sistemi ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›nda iflbirli¤i yap›lmas› gereken bir yap› olarak
ele al›nmaktad›r. Bu sistem içinde çal›flan psikolojik dan›flmanlar da ruh sa¤l›¤› hizmetlerine en fazla deste¤i verecek meslek grubudur.
Raporun farkl› yerlerinde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin etkilili¤i için kurumlar aras› iflbirli¤inin gere¤i, psikiyatrik hizmetlerin çok az insana
ulaflabildi¤i ve topluma yay›lmas›n›n gereklili¤i tekrarlanmaktad›r.

Raporda, kurumlar aras› iflbirli¤i pek çok modülde ›srarla vurgulanmaktad›r. E¤itim de iflbirli¤i yap›labilecek bu kurumlar›n aras›ndad›r
ve okullar›n ço¤u  ruh sa¤l›¤› ile ilgili çal›flan personele, psikolojik dan›flmana sahiptir. Psikolojik dan›flmanlar e¤itim, sa¤l›k, endüstri
kurulufllar› gibi alanlarda çal›flabilmekle beraber en fazla e¤itim sistemi içinde yer almaktad›rlar. Yap›lan çal›flmalar psikolojik
dan›flmanlar›n konular›n› ciddi bozukluklar› olmayan kiflilere odaklaflma, bozuklu¤un derecesine bakmaks›z›n olumlu ruh sa¤l›¤›n›
ve kiflilerin güçlü yanlar›n› vurgulama, görece k›sa müdahaleleri ye¤leme, sadece kifli ya da çevre yerine kifli ve çevre etkileflimine
dikkat etme ile e¤itsel ve mesleki çevreler ve bireylerin mesleki ve e¤itsel geliflimlerine odaklaflma olarak belirtmektedirler. Bu
tan›mlamalar, psikolojik dan›flmanlar›n ruh sa¤l›¤›n› art›rma ve sorunlar› önleme ile ilgili yanlar›n› vurgulamaktad›r.

Psikiyatrik hizmetlerin çok az bireye ulaflt›¤› Modül 1’de (s. 11) ifade edilmektedir. Bu konuda baflka yay›nlarda da benzeri ifadelere
rastlanmaktad›r. Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin daha fazla kifliye ulaflmas›n›n yollar›ndan birisi okullard›r. PDR’in e¤itsel, mesleki ve kiflisel-
sosyal rehberlik alt alanlar›ndan sonuncusu ruh sa¤l›¤› ile yak›ndan ilgilidir ve 2001-2002 ö¤retim y›l›nda kiflisel, sosyal psikolojik
dan›flma hizmetleri almak üzere Rehberlik Araflt›rma Merkezlerine (RAM) baflvuran ö¤renci say›s› 10 binden fazlad›r. Okul d›fl›ndan bu
hizmeti alanlar ise 1151’dir. Okullarda ise 665.618 ö¤renci, 27.646 okul d›fl› kifliye kiflisel, sosyal psikolojik dan›flma hizmeti verilmifltir.

Çocukluk ve gençlik dönemi önemlidir ve Türkiye’de 18 yafl alt› nüfusun % 38dir. Bu nüfusun ço¤u da okullarda bulunmaktad›r.
Türkiye’de okullarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar›n say›s› özel okullarda çal›flanlarla beraber 6,420’tir. Toplam 127 olan RAM’larda
çal›flan psikolojik dan›flmanlar›n say›s› ise 805 ‘tir. Bu say›, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda di¤er
ruh sa¤l›¤› hizmetlerine destek olma konusunda önemli bir say›d›r. Bu hizmetlerin dengeli biçimde farkl› kurumlara yay›lmas›nda
da bu say› anlaml› olabilir.

Çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikalar› içinde yer almas› gerekti¤i söylenen baz› noktalar (gençlerde intihar, madde ba¤›ml›l›¤›, fliddet
vb konusuna medyan›n dikkatini çekme) okullarda da gerçeklefltirilebilecek türdendir. Bu yafl grubuna iliflkin gençlik sorunlar›n›n
ülkemizdeki oranlar›na iliflkin bilgi afla¤›da sunulmufltur. Ruh sa¤l›¤›n› tehdit edici olan bu sorunlar›n önlenmesinde e¤itim sisteminde
yer alan psikolojik dan›flmanlara büyük rol düflmektedir.

fiiddet ile ilgili olarak Türkiye’de de okullarda gençler aras›nda fliddetin artt›¤›na iliflkin  sansasyonel medya raporlar›na rastlanmaktad›r.
Ancak, okulda fliddetin gerçek yayg›nl›¤›na iliflkin ne ülke çap›nda bir çal›flma, ne de bu inan›fl› onaylayacak ya da onaylamayacak
anlaml› say›da araflt›rma sonucu vard›r. Öte yandan okullarda fliddet ile ilgili olarak Ö¤ülmüfl (1993, 1996) taraf›ndan gerçeklefltirilen



baz› araflt›rmalar›n varl›¤› bu konuya dikkatin çevrildi¤inin göstergesi olarak düflünülebilir. Madde ba¤›ml›l›¤› ile ilgili olarak Türkiye’deki
ba¤›ml› say›s›n› ve yayg›nl›¤›n› kesin rakamlarla vermek oldukça zordur. Orta ö¤retim ve üniversite gençleri ile gerçeklefltirilen bir
araflt›rmada alkol ve uyuflturucu madde kullan›m oranlar› saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rmaya göre alkol ve uyuflturucu madde kullan›m
oranlar› orta ö¤renimde k›zlarda % 03, erkeklerde % 04; üniversite ö¤reniminde k›zlarda % 03 erkeklerde ise % 1.6 olarak bulunmufltur.

Ülkemizde intihara giriflen ve gerçeklefltirenlerin oran› Avrupa’ya göre daha düflüktür. ‹ntiharla ilgili olarak Say›l ve Devrimci-Özgüven
taraf›ndan yap›lan çal›flmada ülkemizde 15 yafl›n üzerinde intihara giriflen her 100.000 kiflinin 31.9’unun erkek, 85.6’inin kad›n;
gerçeklefltiren her 100.000 kiflinin 9.9’unun erkek, 5.6’s›n›n kad›n oldu¤u bulunmufltur. Türkiye’de intihara giriflenlerin büyük bir
ço¤unlu¤u Avrupa’daki gibi 15-24 yafl aras›d›r.  ‹ntihar› gerçeklefltirenler Avrupa da daha çok 40 yafl ve üzeri iken ülkemizde 15-24
yafl aras›d›r. Ülkemizde de erkekler aras›nda intihar› gerçeklefltirme, kad›nlar aras›nda giriflme riski daha yüksek olarak görülmektedir.
Yap›lan bir baflka araflt›rmada araflt›rmada intihara giriflen ve gerçeklefltiren her 100.000 kiflinin s›ras›yla 31.5 ve 2.6 oldu¤u
bulunmufltur. Araflt›rmada ayr›ca, intihara giriflen ve gerçeklefltirenlerin en fazla gençler, bekarlar ve iflsizler oldu¤u bulgusu da elde
edilmifltir. O nedenle bu gruplar risk gruplar› olarak düflünülebilir.

Yeme bozukluklar› ile ilgili üniversite ö¤rencileri ile yap›lan bir araflt›rmada yeme bozuklu¤u (Anoreksiya ve Bulimiya Nervoza) s›kl›¤›
k›zlarda %6 ve erkeklerde %2 olarak bulunmufltur. Türkiye’de 9-17 yafl aras› çocuklar üzerinde bir baflka araflt›rmaya göre, obezite
oran› erkeklerde % 11.2, k›zlarda ise % 9.4 tür. Bu oran yüksek sosyo-ekonomik gruba mensup çocuklarda daha yüksektir. Araflt›rmalara
göre ülkemizde obezite oran›nda bir art›fl gözlenmektedir. HIV/AIDS ile ilgili olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n (2003) verilerine göre Türkiye’de
gençler aras›nda bir art›fl e¤ilimi vard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n (2000) verilerine göre 24 yafl ve daha gençler aras›nda 217 HIV/AIDS
vakas› rapor edilmiflken bu rakamlar 2003 y›l›nda 300 olmufltur. Bu rakamlar resmi olarak tan› alan ve tedavisi süren kiflilerin say›s›
oldu¤u için gerçek rakamlar›n daha fazla oldu¤u düflünülmektedir.

Mödül 2 ‘de ruh sa¤l›¤› ile ilgili müdahale yaklafl›mlar›ndan biri olan beceri temelli çal›flmalardan ve sosyal yetisizlik ve eriflim
modelinden (ruh sa¤l›¤› zorluklar›, bafla ç›kma, önceden gelen dezavantajlar ve damgalamalar) söz edilmektedir (s.23-24). Bu
etkinlikler en etkili ve yayg›n olarak okullarda gerçeklefltirilebilmektedir.

Mödül 3’de olumlu olmas› beklenen ruh sa¤l›¤› hizmetleri ile ilgili bafll›klarda önlemeden söz edilmektedir (s. 39). Psikolojik
dan›flmanl›¤›n ifllevlerinden birisi de önlemedir (PDR-DER, 2000).

Mödül 5’de temel sa¤l›k hizmetleri personeli ile iflbirli¤i halinde olmas› gereken kurumlardan söz edilmektedir. Bu anlamda temel
sa¤l›k hizmetleri personeliyle, Rehberlik Araflt›rma Merkezleri  (RAM) aras›nda hizmet iflbirli¤i olabilir. Ayr›ca RAM’lar da temel sa¤l›k
hizmetleri içinde iflbirli¤i yap›lmas› gereken kurumlardan birisi olarak ele al›nabilir.

Mödül 9’da toplum temeli hizmetlerden birisi olarak okullardan söz edilmifltir (s. 87). Bu tip ifadelere raporda fazla rastlanmamakta
ise de okullarla iflbirli¤i yap›lmas› gereklili¤ine iliflkin baz› vurgulamalar›n olmas› anlaml›d›r.

Mödül 11’de konunun savunulmas›, tan›t›lmas› konusundan söz edilmektedir (s 115) Bu konuda MEB bünyesinde ya da farkl›
kurumlarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar, RAM’lar Sa¤l›k Bakanl›¤› (SB) ile iflbirli¤i yapabilirler.

Çal›flma gruplar›n›n önerilerine bak›ld›¤›nda birinci konferansta saptanan problemler ve öngörülen nedenler aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›
ile Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda koordinasyonun olmamas› bir neden olarak sunulmufltur. Bu son derece hakl› bir saptamad›r.
Koruyucu hizmetler ve kültür alt bafll›¤› içinde e¤itimle önlenebilen baz› problemlerden söz edilmifltir. Yukar›da psikolojik dan›flmanlar›n
da katk›lar› ile önlenebilecek baz› sorunlara yer verilmifltir.

‹kinci konferanstaki önerilerde birinci basamak hizmetleri içinde okuldan da söz edilmifl olmas› son derece anlaml›d›r. Önerilerde
e¤itim sürecinde verilmesi gereken derslerden de söz edilmesinden yola ç›karak biz de PDR e¤itimi programlar›na önleyici ve
geliflimsel yaklafl›mlarla ilgili dersler koyabiliriz. Ayn› konferansta vakalara ulaflmada okullar›n önemi ile ö¤retmen, ö¤renci ve velilere
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birinci basamak ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin verilmesinin gere¤inden, iyilik halinin art›r›lmas›ndan ve ana-baba e¤itimlerinin öneminden
ve okullarda ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›n›n desteklenmesinin gere¤inden de söz edilmifltir. Bu kavramlar›n hepsi psikolojik dan›flmanlar›n
gündemlerinde yer almaktad›r.

RUH SA⁄LI⁄I ÇALIfiMALARINDA OKULLARIN ROLÜ

Kiflisel ve psikolojik geliflimin e¤itimin misyonu olmas› gerekti¤ini ve okullar›n geliflimsel klinikler gibi çal›flmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
Duygusal, etik, sosyal, çoklu kültürel, biliflsel, estetik, mesleki ve kiflilik geliflimlerini kiflisel ve psikolojik geliflimin alanlar› olarak
ele alan yazar, bu iki geliflimi kritik ö¤eler olarak ele almaktad›r. Baz› okullar sadece sorunlar artt›¤›nda, gereksinim olufltu¤unda ilaç
kullan›m›, çat›flmalar gibi konularda önleyici çal›flmalara kalk›flmaktad›r. Henüz çok az okul, yaflam boyunca, normallerin kiflisel ve
psikolojik geliflimleri için, olumlu, yafla uygun gerçek geliflimsel ve önleyici hizmetleri vermektedir. Gerçekten de okul dan›flmas›n›n
temel olarak ilgisi çare buluculuktan çok önlemek olmas›na ra¤men uygulamada, sorunlar› olan ö¤rencilerinin acil gereksinimleri
nedeniyle önleme çal›flmalar›na daha az zaman kalmaktad›r. Oysa okul rehberlik servislerinde bütün çocuklara ve gençlere ulaflabilecek,
pratik ve etkili olabilecek yollar› sa¤layabilme gizli gücü olan programlar›n oluflturulmas›na gereksinim vard›r.

E¤itimde ruh sa¤l›¤›n› destekleyen noktalar›n neler oldu¤una bak›ld›¤›nda akademik baflar› ve sa¤l›kl› biliflsel, sosyal, duygusal
geliflim ve bafl etme gücünü destekleme, geliflimi ve baflar›y› engelleyen de¤iflkenlere müdahale, ö¤renciler, aileler ve okul çal›flanlar›na
sosyal ve duygusal destek sa¤lama boyutlar›n›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ö¤renciye yönelik hizmetlerin kapsam› okula uyum, ö¤renme
ve dikkat sorunlar›, kifliler aras› sorunlar, ihmal ve istismar, stres yaratan koflullar gibi e¤itsel, psiko-sosyal sorunlarla ilgilenmek,
sosyal becerileri, sorumlulu¤u, öz yönetimi, sa¤l›¤› korumay› ö¤retmek, yarat›c›l›¤› ortaya ç›kartmak gibi sa¤l›kl› geliflimi desteklemek
olarak özetlenebilir.  E¤itim sisteminde bu hizmetlerin baz›lar› temel önleme, iyilik halini art›rma, okul ortam›n› iyilefltirme, geliflimsel
rehberlik etkinlikleri, de¤iflim ve izleme programlar› gibi do¤rudan gerçeklefltirilebilmektedir. E¤itim sistemi içinde psikolojik dan›flma
ve rehberlik (PDR) hizmetleri ö¤renciyi merkez alma, geliflime odaklanma, temel önlemeyi önemseme, kapsaml› rehberlik programlar›
gelifltirme, kat›l›m ve iflbirli¤i yapma gibi ruh sa¤l›¤› ile ilgili baz› genel etkinlikler içindedir.

Ruh sa¤l›¤› ile ilgilenen meslek alanlar› bu konuda yaflanabilecek sorunlar› önleme konusunda çabalarda bulunmaktad›rlar. Önleme
çal›flmalar› e¤itim sistemlerinde de gerçeklefltirilmekte di¤er kurumlarla ifl birli¤i yaparak en etkili sonuçlara ulafl›labilmektedir.

Okullarda ruh sa¤l›¤› konusunda çal›flacak en önemli meslek gruplar› psikolojik dan›flmanlar ve okul psikologlar›d›r. Okullar bu tür
çabalar› yürütmeye bafllamak için en iyi yerlerdir. Bunun önemli nedenlerinden birisi önleyici hizmetlerin en büyük etkiyi çocuklar
ve gençler üzerinde yapmas›d›r. Bu nedenle okul öncesi çocuklar ve ilk okulun ilk y›llar› bu tip hizmetlerin oda¤› oldu¤unda, hizmetler
daha etkili olmaktad›r.

Bu say›lt›, yeterli¤in kaynaklar›n›n ilk y›llarda yatt›¤›n› ve bu psikolojik yap›n›n sonraki y›llarda de¤iflmeye dirençli olmas›na dayal›d›r.
Ayn› zamanda problemlerin geliflmesi bu noktadan bafllayabilir. Yaflam boyunca etkilili¤i görülen önleme çal›flmalar›n› mant›ken
yaflam üzerinde kuvvetli etkisi olan çocukluk ve gençlik döneminden bafllatmak sa¤l›kl› bir yol olacakt›r.

Son zamanlarda psikolojik dan›flmanl›¤›n görevlerinden söz ederken, sa¤l›¤›n art›r›lmas›, sosyal ve duygusal yeterliklerin kazand›r›lmas›
ve art›r›lmas›; çocuklarda ve gençlerde olumlu geliflmenin art›r›lmas› ya da olumlu gençlik gelifliminin sa¤lanmas›; iyilik halinin,
öznel iyi oluflun, yetkinleflmeyi -empowerment; psikolojik esnekli¤in art›r›lmas› -resilience; olumlu psikolojinin  ve olumlu duygular›n
oluflturulmas› gibi kavramlardan söz ediflte bir art›fl vard›r.

Yukar›da özetlenen psikolojik dan›flmanlar›n görevlerine bak›ld›¤›nda hepsinin ruh sa¤l›¤›n› koruma, daha iyi hale getirme ve
gelifltirmeye yönelik olduklar› görülecektir. Bu bak›fl aç›s› son zamanlarda tüm dünyada oldu¤u kadar ülkemizde de destek görmektedir.



ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI ÇALIfiMALARI VE RUH SA⁄LI⁄I YASASINDA PDR H‹ZMETLER‹N‹N ROLÜ ‹LE
‹LG‹L‹ BAZI GÖRÜfi VE ÖNER‹LER

Her fleyden önce tüm ruh sa¤l›¤› ile ilgili mesleklerin, PDR dahil, meslek tan›mlar›n›n çok iyi yap›lmas› ve meslek odalar›n›n kurulmas›,
akreditasyon çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi gerekmektedir.

Özel sektörde de halk›n hizmete ulaflabilirli¤ini sa¤lamak için ruh sa¤l›¤› hizmeti veren baz› yerler aç›labilir. Buralarda ruh sa¤l›¤›
hizmeti verecek kiflilerin hangi özellikleri tafl›malar› gerekti¤i ayr›nt›lar› ile belirlenebilir.

Ülkemizdeki klinik psikolog ve psikiyatrist ve di¤er psikiyatrik meslek gruplar›na ait bu konuda hizmet verecek kiflilerin say›s›n›n
azl›¤› ve bu hizmetleri alan kiflilerin de az say›da olduklar› dikkate al›nd›¤›nda fayda maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda farkl› meslek
gruplar› ile iflbirli¤i ile çal›flman›n gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca baz› ruhsal sorunlar›n daha az maliyetle önlenebilece¤i dikkate
al›nd›¤›nda psikolojik dan›flmanl›k hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesine çal›fl›labilir.

Gençli¤in sorunlar›yla ilgili taramalar yaparak neden okullarda gençlerle çal›flmak gerekti¤ine iliflkin kan›tlar elde edilebilir. ‹l baz›ndaki
yap›lanmalarda temel sa¤l›k hizmetlerinde RAM’larla iflbirli¤i yap›land›r›labilir. Halk› ruh sa¤l›¤› ile ilgili e¤itmek konusunda okullar
arac›l›¤› ile velilere yönelik seminer çal›flmalar› zaten gerçeklefltirilmektedir. Bu etkinliklerin nitelik ve nicelik olarak art›r›lmas›
sa¤lanabilir. ‹llerdeki sa¤l›k çal›flanlar› ile okullardaki psikolojik dan›flmanlar bu konuda iflbirli¤i yapabilirler.

Üniversitelerdeki PDR anabilim dallar›ndaki ö¤retim elemanlar›, di¤er ruh sa¤l›¤› elemanlar› gibi halk› e¤itmek konusunda baz›
çal›flmalar yapabilirler. Yerel yönetim ve medya arac›l›¤› ile bu çal›flmalar› yayg›nlaflt›rabilirler.

Okullarda ve ifl yerlerinde ruh sa¤l›¤› ile çal›flanlar sektörler aras› iflbirli¤inin bir gere¤i olarak  güçlendirilebilirler.

Okullarda ruh sa¤l›¤›n› art›r›c› nitelikleri olan gelifltirici ve önleyici çabalara daha fazla destek verilebilir. Bu anlamda meslekler aras›
iflbirli¤ine gidilebilir.

Okullarda ve rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri’nde çal›flan 7500’ü aflk›n psikolojik dan›flman›n di¤er ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n say›s›na
eklenebilmesi halinde ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin farkl› kademelerde ve düzeylerde yerine getirilebilmesinde  güçlü bir say› elde
edilmektedir. Birinci kademe içinde PDR hizmetlerinin yer almas› bütünlefltirici bir ruh sa¤l›¤› hizmetinin verilmesini sa¤layabilecektir.
Çocuk ve gençlere psiko-sosyal destek sa¤lamada PDR alan›ndan yararlan›labilir. Marmara depremindeki Psiko sosyal projede
gerçeklefltirildi¤i gibi psikolojik dan›flmanlar bu amaçla yetifltirilmifl olmalar› nedeniyle önemli bir meslek grubudur.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› ile ilgili bir kurul ya da konseyin oluflturulmas› halinde Türk PDR-DER’in  de bir temsilcisi ile orada olmas› uygun
olacakt›r.

Sadece e¤itim kurumlar›nda de¤il sa¤l›k, sosyal yard›m kurumlar›, gençlik merkezlerinde de ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin örgütlenmesinde
PDR alan›ndan kifliler de yer alabilmelidir.

Psikolojik dan›flmanlar rehabilitasyon ve yeniden uyum konular›nda da ifllevde bulunabilirler. PDR, e¤itimde ruh sa¤l›¤›n› art›rmay›
hedefleyen bir meslek grubudur. Sa¤l›kl› geliflimi destekleme ve ruhsal sorunlar› önleme, PDR alan›n›n en temel etkinlikleri aras›nda
yer al›r. Ulusal düzeyde ruh sa¤l›¤› için tüm kaynaklar› seferber etmek çok önemlidir.  Bu anlamda psikolojik dan›flmanlar, yetiflmifl
ve hizmete haz›r bir kaynak olarak ele al›nmal›d›r.

Sonuç olarak, Ulusal bir ruh sa¤l›¤› politikas› oluflturmada psikolojik hizmet sa¤layan bir meslek alan› olarak psikolojik dan›flma
meslek alan›n›nda yapaca¤› katk›lar bulunmaktad›r ve bu sorumlulu¤u yerine getirmek amac›yla her geçen gün h›zl› bir geliflim
gösteren bir meslek alan›d›r.
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6. PS‹K‹YATR‹ HEMfi‹REL‹⁄‹ DERNE⁄‹

Bireylerin ruhsal yönden sa¤l›kl› bir davran›fla sahip olmalar›, kendilerinden sonra gelen nesli de etkilemekte ve bu etkilenme de
nesilden nesile devam etmektedir. O halde toplumun ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›, gelifltirilmesi ve devam›n›n sa¤lanmas› sa¤l›kl› bir
gelecek yaratmak için flartt›r.

Ruh sa¤l›¤›, kiflinin kendi kendisiyle ve çevresi ile sürekli bir denge ve uyum içinde olmas›d›r. Bu tan›m do¤rultusunda Toplum Ruh
Sa¤l›¤› (TRS) hizmetlerinin temel felsefesi, sa¤l›k bak›m›n›n toplumdaki tüm insanlara adil olarak sunulmas› ve bu hizmetin kolayca
ulafl›labilir olmas›d›r. Bu felsefe bireyden çok topluma odaklan›lmas›n›, birincil sa¤l›k hizmetlerinin uygulanmas›n›, bütüncül hasta
bak›m›n›n devam›n›n sürdürülmesini, bak›ma toplumun tüm üyelerinin kat›lmas›n›, sa¤l›k disiplinleri aras›nda iflbirli¤inin ve
rehabilitasyon hizmetlerinin topluma yay›lmas›n› içerir.

TRS hizmetlerinin amac› ise, bireyin ve toplumun ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve sürdürülmesi, ruhsal bozukluk ve zeka gerili¤ine sahip
olan kiflilerin tan›n›p tedavi edilmesi ve rehabilitasyonudur.

Ulusal sa¤l›k politikas› Hedef 28, 2000 y›l›nda her kademe sa¤l›k hizmeti ve sosyal hizmetlerle bütünleflmifl ruh sa¤l›¤› hizmetleri
sisteminin kurulmufl olmas› gereklili¤inden söz eder. Bu nedenle birey, aile ve toplumun ruh sa¤l›¤›n›n, topluma odaklanm›fl sa¤l›k
bak›m sistemi içerisinde, ulusal sa¤l›k politikalar› ve kaynaklar› çerçevesinde, etik kurallara uygun multidisipliner bir çal›flma ile
bütüncül yaklafl›m, sistem ve uyum kuramlar› çerçevesinde de¤erlendirilmesi, ulusal, kültürel, geliflimsel, ve yaflamsal kriz, stres,
uyum ve ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n çözümlerinin birincil, ikincil ve üçüncül önlemler ›fl›¤›nda ele al›nmas› görüflü hakimdir.

Böyle genifl kapsaml› bir hizmetin verilmesinde ekip çal›flmas›n›n önemi yads›namaz. Bu ekibin içinde psikiyatrist, psikolog, psikiyatri
hemfliresi ve sosyal çal›flmac› bulunmaktad›r. Bu görüflü ve dünyan›n di¤er ülkelerindeki örnekleri de dikkate alarak TRS hizmetlerinde
hemflirelerin yer almas› kaç›n›lmaz bir durumdur ve bu ekibin üyelerinden biri olan Ruh Sa¤l›¤› ve Psikiyatri Hemflireleri TRS
hizmetlerinin bafllat›l›p sürdürülmesinde önemli görevler alabilirler.

TRS hemflireli¤i, hemflirelik disiplini içinde bir uzmanl›k alan› olarak geliflmeye bafllam›flt›r. TRS hemflireli¤i bütüncül yaklafl›m› temel
alarak ruhsal bozukluklar›n önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelmifl, hemflireli¤in uzmanlaflm›fl bir alan›d›r.

ANA’ya göre (American Nurses Association - Amerikan Hemflireler Birli¤i) Ruh Sa¤l›¤› ve Psikiyatri Hemfliresi, afla¤›daki sorumluluklar›
alabilir.

• Tedavi edici ortam› oluflturabilir.
• Yaflam sorunlar› ile bafl etmede hastalara yard›m edebilir.
• Hastalar›n tedavisi ile ilgili bak›m gereksinimlerini belirleyebilir.
• Sa¤l›k e¤itimi yapabilir
• Hastan›n meflguliyet, e¤lence, sosyal yeterlilik yönünden geliflimine yard›m edebilir.
• Hastan›n psikoterapisinde görev alabilir
• Toplumun ruh sa¤l›¤› ile ilgili sosyal aktiviteleri ile ilgilenebilir.

TRS hemfliresinin etkili bir flekilde ilgilenmesi gereken riskli gruplar ise kronik ruh hastalar›, yafll›lar,ba¤›ml›lar,evsizler, AIDS’l›
hastalar ve sokak çocuklar›d›r. Bu kadar genifl bir alana hizmet etmeyi düflündü¤ümüzde ülkemizdeki hemflire say›s›na psikiyatri
hemfliresi ve bilgi-beceri durumuna göz atmak yararl› olacakt›r. 1998 verilerine göre ülkemizde çal›flan toplam hemflire say›s› tahminen
40575, hemflire  bafl›na düflen hasta say›s› ise 71’dir.  Hemflirelik Yüksekokullar›ndan toplad›¤›m›z verilere göre de psikiyatri
hemflireli¤inde uzmanl›k alan hemflire say›s› Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere yaklafl›k 185’dir.

Ülkemiz hemflirelik e¤itiminin üniversite düzeyinde yap›l›yor olmas›, hemflireli¤in di¤er alanlar›n›n yan› s›ra psikiyatri hemflireli¤inde
de akademik ilerlemeyi getirmifltir.Ancak yukar›da da görüldü¤ü gibi ruh sa¤l›¤› ve psikiyatri hemflireli¤inde uzman olan bu kifliler



say›ca yeterli olmamalar›ndan dolay› ruh sa¤l›¤› alanlar›nda ve psikiyatri hastanelerinde çal›flamamaktad›rlar. Dolay›s›yla ad› geçen
alanlarda ruh sa¤l›¤› hemflireleri yerine bu alanda uzman olmayan hemflireler yer almaktad›r. Say›sal yetersizli¤i düflündü¤ümüzde,
uzman olmayan hemflirelerin, Sa¤l›k bakanl›¤›, üniversitelerde bulunan hemflirelik yüksekokullar› ve ilgili  dernekler taraf›ndan
yürütülebilecek e¤itimler ve sertifika programlar› ile, yeterli ve kaliteli hizmet verecek flekilde yetifltirilmesi sa¤lanabilir. Yetifltirilen
bu hemflireler; TRS merkezleri, ruh sa¤l›¤› kurumlar›, sa¤l›k merkezleri, ak›l-ruh sa¤l›¤› rehabilitasyon merkezleri, geriatri (yafll›l›k)
kurum ve klinikleri, psikiyatri poliklinikleri, ba¤›ml›l›k merkezleri, okullar ve krefllerde görevlendirilebilirler.

 Savafl, göç, do¤al afetler, ekonomik zorluklar ve insan sa¤l›¤›n› tehdit eden hastal›klarla girdi¤imiz 21. yy’da bireylerin ruh sa¤l›¤›n›n
korunmas›n›n ne kadar önemli oldu¤u  inkar edilemez. Bu koruma, gelecekte sa¤l›kl› bir nesil yetifltirmek için çok önemlidir. Bu kadar
büyük bir görev üstlenen ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan bireylerin, bu iflleri tek bir disiplin halinde yapmas›n›n zor olaca¤› aç›kça
görülmektedir. Bu ifllevi yerine getirmek, bir ekip çal›flmas›n› ve bu çal›flman›n  organize bir biçimde yürütülmesini gerektirir. Bu
ekibin üyelerinden biri olan hemflireler,  bütüncül yaklafl›m› temel alan e¤itimleri sayesinde di¤er ekip üyeleri ile iflbirli¤i içinde
hizmet veren meslek üyelerinden biri olabilecektir. Hemflireler, bu hizmetlerde ekibin bir üyesi olarak görev al›p, halka iyi bir ruh
sa¤l›¤› hizmeti götürülmesine katk›da bulunabileceklerdir.

7. HALK SA⁄LI⁄I UZMANLARI DERNE⁄‹

Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i olarak Türkiye’nin sa¤l›k sorunlar›n›n çözümü ile ilgili çal›flmalara do¤rudan kat›lmak ya da önerilerle
katk› sa¤lamak bizim için önem tafl›maktad›r. Bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ruh sa¤l›¤› sorunlar›na giderek daha fazla
e¤ilinilmesini çok do¤ru bir yaklafl›m olarak de¤erlendirmekteyiz. Bu nedenle Derne¤imize Türkiye’nin ruh sa¤l›¤› politikas›n›n
oluflturulmas› aflamas›nda katk› sa¤lama olana¤›n› vermifl olman›z nedeniyle teflekkür ederiz.

Türkiye’nin belirgin/yerleflik bir ruh sa¤l›¤› politikas›n›n olmad›¤› ve mutlaka toplum temelli, koruyucu ve erken tan› hizmetlerine
a¤›rl›k veren bir politikan›n oluflturulmas›n›n gerekti¤i aç›kt›r. Verilen ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin daha çok tedavi/medikasyon ve
rehabilitasyon temelli oldu¤u da bilinmektedir. Bu nedenle baflkanl›¤›n›zda böyle bir çal›flman›n bafllat›lm›fl olmas›n› somut bir geliflme
olarak görmekteyiz. Ancak yaz›n›zda sözü edilen “Marmara Depremi Acil Durum Yeniden Yap›land›rma Projesi” hakk›nda Dernek
olarak temel baz› bilgilere sahip olmam›z konu ile ilgili daha somut ve gerçekçi önerilerde bulunabilmemizi sa¤layacakt›r. Bu kapsamda
derne¤imizden beklentileriniz sadece düflünce baz›nda m›d›r yoksa projeye katk› sa¤lamam›z da beklenmekte midir? Bu hususlara
aç›kl›k kazand›r›lmas› bizim dernek olarak bu çal›flmaya olabilecek katk›m›z› daha da flekillendirecektir. Ancak yine de yaz›n›za yan›t
olmak üzere derne¤imizin Türkiye’de ruh sa¤l›¤› sorunlar›na Halk Sa¤l›¤› bak›fl aç›s› ile yaklafl›m› afla¤›da k›saca özetlenmifltir.
Ruhsal sa¤l›k bireyin tam iyilik halinin ayr›lmaz bir parças›d›r. Fakat sa¤l›k sektörü yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar sa¤l›¤›n
daha çok bedensel yönü ile ilgilenmifltir. Ruhsal ve sosyal sa¤l›k sorunlar› gözard› edilebilecek ikincil sorunlar olarak görülmüfl ve
sa¤l›k sektörü d›fl›nda kalan sektörlerin ilgi alan› olarak de¤erlendirilmifltir. Oysa sa¤l›¤›n tan›mlanan bu üç boyutu birbiriyle yak›ndan
iliflkilidir ve birbirlerini karfl›l›kl› olarak sürekli etkilemektedir.

Freud ruhsal sa¤l›¤› sevebilmek ve çal›flabilmek olarak özetlemektedir. Ruhsal sa¤l›k ayn› zamanda yaflam›n sosyal bedensel ve
duygusal yönlerinin birbiriyle uyumlu olmas› olarak da tan›mlanabilir. Ayr›ca kiflinin çevresindekilere karfl› davran›fllar› ve yaflamda
yapt›¤› seçimler de ruhsal sa¤l›ktan do¤rudan etkilenen konulard›r. Ruhsal sa¤l›k sadece bir ruhsal hastal›¤›n olmamas› de¤il, bireyin
kendini nas›l hissetti¤i, çevresindekilere karfl› hisleri ve yaflam›n gereklerini yerine getirebilme durumuyla da ilgilidir. Yaflamda
kendini gerçeklefltirme ve baflar›l› olman›n giderek önem kazand›¤› günümüz toplumlar›nda bu ideale ulaflmak için bireysel ve
toplumsal düzeyde ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi gerekmektedir. Ancak konu ile ilgili sorunlar›n çözümünde anahtar
konumundaki sa¤l›k sektörünün ruhsal sorunlara karfl› olan s›n›rl› ilgisi, ruh sa¤l›¤› profesyonelleri d›fl›ndaki sa¤l›k çal›flanlar›n›n
konuyu kendi alanlar›n›n d›fl›nda görmeleri ve toplumun ruh sa¤l›¤› sorunlar› yan›nda bireylerin ruhsal sa¤l›k problemlerinin tan›
ve tedavisini yapmaktan kaç›nmalar›, konu ile ilgili e¤itim olanaklar›n›n mezuniyet öncesi ve sonras›nda s›n›rl› oluflu, ruh sa¤l›¤›
profesyonellerinin oluflturduklar› mesleki bariyerler sonucunda hastalar aç›s›ndan “treatment gap” olarak adland›r›lan tedavi hizmetlerine
ulaflamama, uygun ve yeterli tedavi alamama sorununu ortaya ç›karm›flt›r. Ayr›ca bu üç disiplin aras›nda yaflanan mesleki alan
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çat›flmas›n›n, özellikle ruh sa¤l›¤› uzmanlar› baflta olmak üzere ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n büyük k›sm›n›n, sorunu kliniklerinin dört
duvar› ile s›n›rland›rmalar›n›n toplum ruh sa¤l›¤› sorunlar›n›n çözümünü olumsuz etkiledi¤i düflünülmektedir. Bu nedenlerle bugün
Dünya Sa¤l›k Örgütü verilerine göre dünyada ruhsal sa¤l›k sorunu bulunan 450 milyon kifliden çok az bir k›sm› uygun ve yeterli
tedavi görebilmektedir. Bu durum Türkiye için de geçerlidir.

Sa¤l›k Bakanl›¤› kadrolar›nda çal›flan ruh sa¤l›¤› uzman› say›s› 2002 y›l› itibar›yla 398 kiflidir, Türkiye Psikiyatri Derne¤i üye say›s›
850, Türk Psikologlar Derne¤i üye say›s› ise 1650’dir. Ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›n›n ülke içindeki da¤›l›m› da di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n
da¤›l›m›na benzer flekilde dengesizdir. Daha çok büyük flehirlerde y›¤›lmalar oldu¤u gözlenmektedir. Bu durum ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›na
ulaflmay› güçlefltiren nedenlerden biridir. Ayr›ca 2000 y›l› Türkiye nüfus say›m› sonuçlar› göz önüne al›nd›¤›nda Türkiye’de yaklafl›k
25 bin kifliye bir ruh sa¤l›¤› profesyoneli düflmektedir. Türkiye Ruh Sa¤l›¤› Profili Araflt›rmas›’ndan elde edilen s›kl›klar 71 milyona
ulaflan Türkiye nüfusuna uyarland›¤›nda ise yaklafl›k 10 milyon kiflinin ruhsal sorunu bulundu¤u söylenebilir. Buna göre bir ruh
sa¤l›¤› çal›flan›na yaklafl›k 3500 hasta düflmektedir. Bu hesaplamalardan ç›kar›lacak sonuç, Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin
sadece ruh sa¤l›¤› profesyonellerini kullanarak, ya da sadece ruh sa¤l›¤› uzmanlar› yoluyla ülkenin ruhsal hastal›k yükünü
hafifletemeyece¤idir.

Yap›lan bu k›sa durum saptamas›ndan sonra “Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i” olarak halk sa¤l›¤› yaklafl›m› ile Türkiye’nin ruh sa¤l›¤›
sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak verilmesi gereken hizmetler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Ülkenin ruh sa¤l›¤› sorunlar› ayr›nt›land›r›lmal›d›r. Bu ayr›nt›land›rma yap›l›rken cinsiyet, k›r-kent ve bölgeler aras›
    farkl›l›klar mutlaka irdelenmelidir.
• Ülkenin ruh sa¤l›¤› alan›nda kullan›labilecek kaynaklar› ortaya konulmal›d›r (bilgi, parasal kaynaklar, insangücü,
    malzeme
• Ülkede ruh sa¤l›¤› ile ilgili yasal düzenlemeler bilimsel bilgi birikimi, insan haklar› ve hasta haklar› aç›s›ndan
    de¤erlendirilmelidir. Ruhsal sorunlar› olan kiflilere yönelik ayr›mc›, damgalay›c› uygulamalar olup olmad›¤› belirlenmelidir
• Elde edilen veriler kullan›larak bir ülke ruh sa¤l›¤› politikas› haz›rlanmal›d›r. Politika haz›rlan›rken ülkenin gereksinimleri,
   öncelikleri ve kaynaklar› göz önüne al›nmal› ve sivil toplum kurulufllar› dahil ilgili bütün sektörlerin katk› ve kat›l›m›
    sa¤lanmald›r. (Sektörler aras› kat›l›m› sa¤larken gerçekten Türkiye’de ruh sa¤l›¤› alan›na hizmet veren toplum ruh sa¤l›¤›
    bak›fl aç›s› bulunan kiflilerden destek al›nmal›d›r.)
• Ülkenin ruh sa¤l›¤› politikas›n›n yaflama geçirilmesinde kullan›lacak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Ruh sa¤l›¤›
   ile ilgili oluflturulacak stratejilerde konunun koruyucu yönü, yani toplumda, ailelerde, bireylerde bulunan haz›rlay›c›

                    faktörler (temelde yatan faktörler) ile mücadeleye öncelik ve a¤›rl›k verilmelidir.
• Stratejilere uygun olarak programlar haz›rlanmal›d›r. Programlar, yafl gruplar› ve cinsiyet konular›n› dikkate almal›d›r.
   Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinin ruh sa¤l›¤› sorunlar› di¤er bölgelerden çok farkl›d›r. Bu bölgelere özel programlar
    haz›rlanmal›d›r. Programlarda temel yaklafl›m koruyucu ve tedavi edici ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin temel sa¤l›k hizmetleri
    kapsam›na al›n›p, birinci basamakta da sunulur hale getirilmesidir. Birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda hekim ve
    hemflirelere ruh sa¤l›¤› hizmetlerini sunarken destek sa¤layacak olan sosyal hizmet uzmanlar›n›n var olan kadrolara

                    atamalar› yap›lmal›, psikologlar›n birinci basamakta çal›flabilmeleri için kadro olana¤› sa¤lanmal›d›r.
• Haz›rlanan ruh sa¤l›¤› programlar› ülkenin heterojen yap›s›n› yans›tan farkl› bölgelerde denenmeli, elde edilen sonuçlar
    objektif kriterlerle de¤erlendirilmeli, gerekli de¤ifliklikler sonras›nda ülkeye yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
• Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik olarak yüksek ö¤renimde verilen ruh sa¤l›¤› müfredat› incelenmeli, genel içindeki yüzdesi
    saptanmal› eksiklikler ortaya konmal›, e¤itimde standardizasyon sa¤lanmal›d›r. Sahada birinci basamakta hekim ve
     hemflirelerle birlikte bilgi ve beceri a¤›rl›kl› hizmet sunacak olan psikologlar›n temel e¤itimleri mutlaka gözden geçirilmeli,
     becerilerini art›rabilecekleri pratik uygulama olanaklar› art›r›lmal›d›r. Sa¤l›k sisteminin her basama¤›nda çal›flan sa¤l›k
     personeline yönelik duyarl›l›k art›r›c›, bilgi beceri gelifltirici hizmet içi e¤itimler verilmelidir. Özellikle birinci basamakta
    çal›flan sa¤l›k personelinin ruh sa¤l›¤› sorunlar›ndan korunma, tan› tedavi ve rehabilitasyon konular›nda e¤itimleri ve

                     bu e¤itimlerin süreklili¤i sa¤lanmal›d›r.
• Toplum, ruh sa¤l›¤› konular›na geçmifle göre daha fazla ilgi göstermektedir. Ancak kiflilerin konu ile ilgili bilgilerinde
    eksikler, yanl›fl inan›fllar vard›r. Toplumun konu ile ilgili duyarl›l›¤›n› ve bilgi düzeyini art›racak çal›flmalar yap›lmal›d›r.



• Yaz›l› ve görsel bas›n ile iflbirli¤i yap›lmal›d›r. Türkiye’de kad›nlar›n %69.7’si, erkeklerin %61.1’i ilkokul düzeyinde ya
    da daha az ö¤renim görmüfltür. Bu nedenle gazete, kitap dergi okuma s›kl›¤› düflüktür. Ancak toplumun neredeyse tamam›
   düzenli olarak televizyon izlemekte, büyük bir k›sm› da radyo dinlemektedir. Bu nedenle özellikle televizyon ve radyo

                   ruh sa¤l›¤› alan›nda önemli bir sa¤l›k e¤itimi kayna¤›d›r. Ancak televizyon ve radyolarda genelde sa¤l›k konular›nda
    özelde ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan habercilerin temel sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤› bilgilerinin çok s›n›rl› oldu¤u, yap›lan haberlerde

                    önemli yaklafl›m hatalar›n›n ve bilgi eksiklerinin bulundu¤u gözlenmektedir. Bu konuda çal›flmalar yap›lmal›d›r.
• Bütün dünyada son dönemde flizofreni hastalar› da dahil olmak üzere bütün ruhsal sorunu bulunan kiflilerin hastanede
    kal›fl süreleri s›n›rland›r›lm›flt›r. Ruhsal sorunlar› bulunan kiflilerin k›sa süreli yatarak tedaviyi takiben toplum yaflam›na
    dönmeleri istenmektedir. Çok büyük yatak kapasitesine sahip hastaneler kapat›lmakta ya da yatak say›lar› azalt›lmaktad›r.
    Özellikle flizofreni hastalar›na karfl› olmak üzere toplumda var olan olumsuz ön yarg› ve damgalaman›n önlenebilmesi
    amac›yla tedavi ve rehabilite edici ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin genel hastaneler içerisindeki psikiyatri klinikleri arac›l›¤›yla
    verilmesi önerilmektedir. Ancak hastalar için toplum yaflam›na dönüflte gerekli alt yap›n›n mutlaka haz›rlanm›fl olmas›
    gerekmektedir. Bu çal›flmalar yap›lmadan hastalar›n toplum yaflam›na uyum sa¤lamas› olanaks›zd›r. Ayr›ca birinci

                  basamak sa¤l›k kurulufllar› ile ikinci ve üçüncü basamak kurulufllar aras›nda düzenli bir sevk zinciri ve dan›flmanl›k
                     hizmetleri yap›lanmas› oluflturulmal›d›r.

• Adölesan yafl grubu ruh sa¤l›¤› hizmetleri aç›s›ndan özel önem verilmesi gereken bir gruptur. Bu gruba yönelik olarak
    Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤i içinde yürütece¤i ifllevsel bir okul sa¤l›¤› program› kurulmal› ve
     yürütülmelidir.

Ancak Türkiye’de baflta birinci basamak sa¤l›k hizmetleri olmak üzere hizmetin yap›land›r›lmas› ile de¤il, hizmet sunumu, kalitesi
ve denetimi ile ilgili temel yönetsel sorunlar bulunmaktad›r. Ayr›ca Türkiye’de özellikle son dönemde daha yo¤un olmak üzere sa¤l›k
sektörünün siyasallaflt›¤› görülmektedir. Yönetimler sa¤l›k konular›n› var olan programlar›n iyi ya da kötü olmas›na bakmaks›z›n,
yüzeyel ve populist yaklafl›mlarla ülke içi politika malzemesi haline getirmekte sa¤l›k sisteminin kal›c›, kendi öz denetimini sa¤layabilen,
toplumun gereksinimlerine göre gelifltirilebilen bir yap›ya kavuflmas›n› engellemektedir. Sa¤l›k sisteminin siyasallaflmas› özellikle
yönetim düzeyinde ülkenin sa¤l›k düzeyini yükseltebilecek çal›flmalar› yapacak kiflilerin birikmesini önlemektedir. Ayr›ca var olan
bu durum e¤itimli ve birikimli kiflilerin yönetim kadrolar›ndan uzak durmas›na neden olmaktad›r. Türkiye’de özlük haklar› ve
ücretlendirme konusundaki eksikler de sa¤l›k çal›flanlar›n›n yönetsel kadrolara olan talebini k›s›tlamaktad›r. K›saca Türkiye’de sa¤l›k
sektörünün içinde bulundu¤u durum sistemden de¤il, karar verici/yönetici konumundakilerin sistemi iflletememesinden hatta
iflletmemesinden kaynaklanmaktad›r denilebilir. Bu nedenle fiiliyat›n devam etmesi halinde ülke için kal›c› ruh sa¤l›¤› politikalar›
oluflturmak ve uygulamalar yapmak oldukça zordur.

Dernek olarak flu anda hükümetin ortaya koydu¤u “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” ile ilgili olarak olumsuz düflündü¤ümüzü web
sayfam›zda yapt›¤›m›z aç›klama ve üyelerimizin yapt›¤› bas›n duyurusu ile aç›kça ortaya koyduk. Sa¤l›k sisteminde yap›lmaya çal›fl›lan
de¤ifliklerin temelinde sa¤l›k hizmetlerinin oluflturdu¤u ekonomik yükün yönetimin s›rt›ndan at›lmas› çabas›n›n bulundu¤unu
düflünmekteyiz, oysa politik iradenin unuttu¤u en önemli husus, “Sa¤l›¤›n do¤ufltan kazan›lm›fl bir insan hakk› oldu¤u ve
devletin/hükümetlerin de bu hakk› ülkede yaflayan bütün insanlara kulland›rtma görevinin bulundu¤udur”. Sa¤l›k sektöründe özellikle
ilaç harcamalar›ndan kaynaklanan maliyetleri k›smak ad›na, alana özel ilaçlar›n sadece uzman› taraf›ndan yaz›labilece¤i gibi uygulamalar,
sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili çabalara ve var olan bilimsel gerçeklere aç›kça ters düflmektedir. Bu
uygulamalar flu anda sa¤l›k sisteminin gelecekte getirilmek istedi¤i nokta hakk›nda da önemli ipuçlar› vermektedir. Dernek olarak
sa¤l›¤›n temel bir insan hakk› olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i düflüncesinden hareketle giderek yoksullaflan halk›n sa¤l›k hizmet
gereksinimlerinin, halen yap›lmaya çal›fl›lan sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi, yönetiminin yerel idarelere b›rak›lmas›, sa¤l›¤› sadece
hastal›k ve tedavi gibi görerek koruyucu ve sa¤l›¤› gelifltirici yaklafl›mlar›/hizmetleri arka plana atan politikalarla karfl›lanam›yaca¤›na
inan›yoruz. Bu nedenle, en az üç y›ll›k bir dönem daha yönetimde bulunacak olan hükümetin hayata geçirece¤i uygulamalar› dikkate
almaks›z›n bir ruh sa¤l›¤› politikas› oluflturma çal›flmas›n›n zaman, emek ve ülkenin olmayan maddi kaynaklar›n›n kayb› olaca¤› aç›kt›r.
Bu nedenle oluflturulmas› hedeflenen politikada bu hususlar›n dikkate al›nmas› hatta bu konularda mücadele verilmesi de çal›flman›n
bir parças› olmal›d›r diye düflünüyoruz.
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Türkiye’de ülke yönetiminde afl›r› merkeziyetçi bir yap›n›n bulundu¤u uzun zamandan beri bilinmektedir. Yerel ihtiyaçlara göre
flekillenen uygulamalara gereksinim aç›kça ifade edilmektedir. Fakat ülkede bu de¤iflikleri toplumun yarar›na olacak flekilde
gerçeklefltirecek  siyasi irade bu güne kadar oluflmam›flt›r. Ancak bugün yönetimin ortaya koydu¤u “Yerel Yönetimler Yasa” tasar›s›
sa¤l›k sistemi baflta olmak üzere bir çok hizmetin il düzeyinde belediyeler taraf›ndan verilmesi fleklinde bir düzenlemeyi getirmektedir.
Ancak flu anda bile çok önemli bir borç yükü alt›nda olan yerel yönetimlerin bindokuzyüz doksanlar›n ortas›ndakine benzer biçimde
borçlar›n› ödeyemez duruma geldi¤i ve yeni ekonomik krizlere neden olabilecek flekilde hazine ile karfl›l›kl› borçlar›n konsolidasyonu
yönünde çal›flmalar›n yap›ld›¤› bir aflamada yerel yönetimler merkezi idarenin ifllevlerini nas›l üstlenecektir? Küçük yerleflimlerdeki
yerel yönetimler k›t kaynaklar› ile sa¤l›k gibi zorlu bir sorunun nas›l üstesinden gelecektir? Türkiye’de periferdeki bu yerleflimlerde
siyasi etkilerin daha yo¤un yafland›¤› bilinen gerçeklerdir. Bu etkiler yerel düzeyde sa¤l›k kurulufllar›nda verilen hizmetleri nas›l
etkileyecektir? Bu sorular›n yan›tlar›n› Türkiye, deneme yan›lma yoluyla ö¤renebilecek kadar vars›l bir ülke de¤ildir. Sonuçta dernek
olarak yerel seçimlerin de bitmifl oldu¤u gerçe¤inden de hareketle, hükümetin yapaca¤› yeni yasal düzenlemeleri, gerekli tepkilerimizi,
toplumun yarar›na olan yönlendirmelerimizi demokratik yollardan ortaya koyarak beklemek ak›lc› olacakt›r. Bu yasal düzenlemeleri
ve hayata geçen uygulamalar› izlemenin gerekti¤i aç›kt›r.

Bu aflamada Türkiye’yi iyi tan›yan, ülkedeki geliflmeleri yerinden izleyip, irdeleyebilen bir izleme grubunun oluflturulmas›n›n uygun
olaca¤›, yeni haz›rlanacak politika ve programlar›n olacak geliflmeleri göz önüne alarak flekillendirilmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz.
HALK SA⁄LI⁄I UZMANLARI DERNE⁄‹ Yönetim Kurulu ad›na çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.

8. TÜRK‹YE SOSYAL PS‹K‹YATR‹  DERNE⁄‹ VE ‹NT‹HARI ÖNLEME DERNE⁄‹ ULUSAL RUH
SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI (ORTAK RAPOR)

Bir ülkede geliflme ve kalk›nma, sa¤l›k koflullar›n›n düzeltilmesi, hizmetlerin yurt çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas›, niteli¤in daha üst düzeye
ç›kar›lmas›yla baflar›ya ulaflabilir. Sa¤l›¤›n sorun oldu¤u bir toplum geliflme ve kalk›nmada baflar›ya ulaflamaz. Ülkemizde de henüz
sa¤l›k alan›nda böyle bir baflar›ya ulafl›lamam›flt›r. Ruh sa¤l›¤› konusunu toplum ruh sa¤l›¤› anlay›fl› içinde ele almak ve bunun için
varolan sa¤l›k sisteminin bütününü kapsayan ça¤dafl bir ruh sa¤l›¤› politikas›na ihtiyaç vard›r.

Psikiyatri uygulamalar›nda hizmet biçim ve örgütlenmesinin belirlenmesinde “koruyuculuk” ve “toplumsall›k” kavramlar›n›n
vazgeçilmezli¤i her geçen gün kendini biraz daha fazla hissettirmektedir. “Toplum taraf›ndan ya da toplum içinde bak›m, bak›m veren
merkezlerin hastanelerden topluma kayd›r›lmas›” ana ça¤r›fl›mlar›n› kapsayan toplum psikiyatrisi anlay›fl› art›k günümüzde tart›flmas›z
bir biçimde esas hizmet anlay›fl› olarak kabul edilmifltir. fiimdi art›k sorulan soru, “Bu toplum için nas›l bir ruh sa¤l›¤› politikas›”
sorusudur.

“Türkiye için nas›l bir ruh sa¤l›¤› politikas› “ sorusunun yan›t› konusunda çeflitli kurum, örgüt, grup ve kiflilerin en k›sa zamanda
yo¤un bir biçimde çal›flmaya bafllamalar› gerekmektedir. Bu gereklilik art›k Avrupa Birli¤i aday ülkesi konumuna gelmifl olan bir
Türkiye için daha da ivedi bir hale gelmifl bulunmaktad›r.

Bugüne dek yap›lan politika oluflturma çal›flmalar›nda kendini tekrarlayan yaklafl›mlar›n yerini uygulamalara yön veren düzenleme
ve önerilere b›rakmas› zaman› gelmifltir.

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derne¤i olarak önce temel ilkeleri gözden geçirmek hemen arkas›ndan da uygulamada esas al›nacak
yönlendirmelerin yap›lmas› gerekti¤i görüflündeyiz. Bu amaçla raporumuz üç bölüm olarak haz›rlanm›flt›r. Birinci bölümde ça¤dafl
ruh sa¤l›¤› politikalar›n› belirlerken göz önünde bulundurulmas› gereken temel ilkeler yer almaktad›r. ‹kinci bölümde Türkiye için
uygun ruh sa¤l›¤› politikas› çerçevesindeki uygulama önerilerine yer verilmifltir. Son bölümde de bu önerilerin hayata geçirilmesi
için bir strateji önerilmifltir.



A
Ülkemizde Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› oluflturma çal›flmalar›nda DSÖ ve AB uygulamalar›ndaki temel ilkeler dikkate al›nmal›d›r.
Genel yaklafl›mdaki olmazsa olmaz belirleyiciler flöyle s›ralanabilir.

1. Ruhsal sorunlar nedeniyle yat›rarak tedavide en k›sa zamanda hastan›n topluma geri dönüflü esas al›nmal›d›r.
2. Depo hastanelerden küçük hacimli hastanelere geçilmeli, tercihen genel hastanelerin hekim içinde yer alan psikiyatri klinikleri
temel almal›d›r.
3. Ruhsal bozuklu¤u olanlar›n kendilerine en yak›n merkezlerde tedavilerini sa¤layacak bir örgütlenme içine girilmelidir (Sektörizasyon)
4. Hizmet kapsaml› olmal› bireyin çeflitli gereksinimlerine karfl›l›k verebilmelidir. Kiflinin yaln›zca hastal›k ve belirti ve bulgular›na
de¤il yaflam koflullar›, sosyal olanaklar› da dikkate al›nmal›d›r.
5. Hizmet çok boyutlu olmal›d›r. Hastane tedavisi yan›nda rehabilitasyon hizmetleri ve koruyucu ruh sa¤l›¤› çal›flmalar›n› da içermelidir.
6. Psikiyatristler yan› s›ra ruh sa¤l›¤› alan›nda da çal›flan di¤er profesyonelleri de içermelidir. Psikologlar, SHU, psikiyatri hemflireleri,
u¤rafl tedavicileri, hastane yöneticileri v.b. multidisipliner bir uygulama yap›lmal›d›r.
7. Çok sektörlü bir çal›flma etkili ruh sa¤l›¤› politikalar› için gereklidir. Sa¤l›k bakanl›¤› yan› s›ra Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹ç ‹flleri
Bakanl›¤›, Belediyeler, v.b iflbirli¤i yap›lmal›d›r.
8. Ülkemin genel sa¤l›k politikalar›na entegre bir hizmet program› yap›lmal›d›r.
9. Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki mevzuat›n önemi dikkate al›narak ruh sa¤l›¤› alan›nda gerekli yönetmelik ve yasalar ça¤dafl koflullar
çerçevesinde gözden geçirilerek yap›land›r›lmal› ve hayata geçilmelidir.
10. Sivil toplum örgütleri ile iflbirli¤i içinde çal›flmalar›n daha sa¤l›kl› yürütülece¤i gerçe¤i kabul edilmelidir.
11. Bu alanda çal›flacak profesyonellerin e¤itimi için planlamalar yap›lmal›, halk›n ruh hastalar›n› etiketleme, ayr›mc›l›k ve d›fllama
fleklindeki ön yarg›lardan kurtar›lmas› için gerekli e¤itim programlar› oluflturulup uygulamaya konulmal›d›r.
12. Gelece¤in önde gelen sorunlar› olma potansiyeli tafl›yan intihar davran›fl›, ve intihar› önleme çal›flmalar›n›n ulusal ruh sa¤l›¤›
politikas› içinde önemine uygun biçimde  yer almas›na özen gösterilmelidir.

B
Bu temel ilkeler do¤rultusunda haz›rlanacak program›n yap›land›r›lmas›
1- Öncelikle varolan kaynaklar belirlenmelidir (Psikiyatr, Psikolog, SHU, Psikiyatri Hemfliresi, U¤rafl tedavicisi vb.)
‹htiyaçlar do¤rultusunda aç›klar tespit edilmeli ve bunun giderilmesi için gerekli giriflimler bafllat›lmal›d›r.
2- Ülkedeki hasta popülasyonu; hizmet verilecek kesimin epidemiyolojik çal›flmalar, varsay›mlarla belirlenmesi için gerekli epidemiyolojik
araflt›rmalar planlanmal› ve projelendirilerek kaynak temini ile uygulamas›na gidilmelidir.
3- Ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet sunan kurumlar saptanmal›, yaln›zca psikiyatri klinikleri de¤il poliklinikler, RAM varsa bak›mevleri,
›slahevleri vb. çeflitli kurumlar belirlenmelidir.
4- Tüm sa¤l›k personelinin ve toplumun ruh sa¤l›¤› alan›nda damgalama ayr›mc›l›k ve d›fllama konusundaki tutumlar›n› de¤ifltirmeyi
amaçlayan ruh sa¤l›¤› alan›nda bilgilendirme programlar› organize edilmelidir.
5- Ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flacak personelin e¤itimi için tüm üniversite ve e¤itim hastanelerinde Ankara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsünün Disiplinleraras› Sosyal Psikiyatri Anabilim Dal›nda aç›lan lisansüstü e¤itim program› örnek al›narak kadrolar›n›n imkan
verdi¤i e¤itim programlar›n›n bafllat›lmas› için gerekli düzenlemelere gidilmelidir.
6- Alanda çal›flan personelin hizmet içi e¤itim programlar› standardize edilerek sürekli e¤itim program› halinde uygulamaya konmal›d›r.
7- Bu çal›flmalar› bafllat›p yürütecek komisyonlar kurularak çal›flmalar bafllat›lmal›d›r.
Komisyonlara konu ile ilgili deneyim ve bilgi birikimi olan kurum, kurulufl ve kifliler al›narak çal›flmalar›n h›zland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Örne¤in; Ruh sa¤l›¤› alan›ndaki yönetmelik ve yasalar haz›rlanmas› konusunda çok yol alm›fl olan “Türkiye Psikiyatri Derne¤i” bu
konudaki çal›flmalardan sorumlu komisyonu oluflturmak üzere görevlendirilebilir.
8- Temel ilkeler do¤rultusunda flartlar› uygulamalar için en uygun il veya iller seçilerek “pilot çal›flmalara” bafllanmal›d›r.
9- Bütün çal›flmalar projelendirilerek gerekli bütçe ç›kar›l›p destek temini yoluna gidilmelidir.
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C
Sonuç olarak kendini tekrarlayan toplant›lar yerine uygulamalar için start verilmeli 6 ayda bir son durum, komisyon raporlar› ile
gözden geçirilmelidir.

Kaynaklar

1- GREEN PAPER, Improving the mental health of  the population: Towards of strategy on mental health for the European Union
European Commission, 2005
2- Bireyden Topluma Ruh Sa¤l›¤›, Ifl›k Say›l, Erler Matbaac›l›k, ‹stanbul, 2004.

9. ÇOCUK GEL‹fi‹M‹ VE E⁄iT‹MC‹LER‹ DERNE⁄‹

Geliflmifl toplumlarda özellikle son elli y›lda aile yap›s›n› korumak ve güçlendirmek dünya devletlerinin önem verdi¤i ve çal›flmalar›n
da yo¤unlaflt›¤› bir konu haline gelmifltir. Toplumsal hayat›n temelini aile, bu temelin gelece¤e aktar›m›n› da çocuklar ve gençler
sa¤lamaktad›rlar. Dolay›s›yla sa¤l›kl› bir topluma ulaflman›n temelinde “çocuk sa¤l›¤›” yatmaktad›r. Türk toplumunda genç nüfusun
yüksek oranda oluflu; toplumlar›n geliflme potansiyelinin en önemli unsurunu oluflturan genç nüfusun sa¤l›kl›, üretken ve nitelikli
olmas›n›n gelecek aç›s›ndan hayati önemi; çocuk ve ergenlerin geliflmifl ülkelerdeki akranlar›n›n yaflad›klar› bunal›mlara düflmesini
engelleyici önlemlerin al›nabilmesi ve problem alanlar›n›n do¤ru bir flekilde tespit edilerek, uygulan›labilir çözüm yollar›na ulafl›lmas›
gerekmektedir.

Gelece¤in yetiflkinleri olan çocuklar›m›z›n sa¤l›kl› geliflim gösterebilmeleri için onlara hizmet verecek kiflilerin donan›m› ve hizmetin
içeri¤i çok önemlidir. Sa¤l›kl› nesiller için çocuklar›n biliflsel, motor, dil, sosyal, duygusal ve öz bak›m geliflimlerinin de¤erlendirilmesi
ve problem durumlar›n çözümüne iliflkin politikalar›n izlenmesi gerekmektedir.

Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› Raporunun çeflitli bölümlerinde ruh sa¤l›¤› alan›nda görev alan meslek gruplar›n›n iflbirli¤ine dayal›
çal›flmalar›n gereklili¤i vurgulanmaktad›r. Çocuk ve ergenin geliflim aflamalar›, bu aflamalar›n desteklenmesi ve mevcut sorunlar›n
giderilmesinde lisans ve lisans üstü düzeyde teorik ve pratik uygulamalarla yetiflen yegane meslek grubu olan Çocuk Geliflimi ve
E¤itimcilerinin 40 y›ldan beri, bu sistem içinde gelece¤in sa¤l›kl› nesillerinin yetiflmesinde önemli roller üstlendikleri dikkate
al›nd›¤›nda; toplumun ruh sa¤l›¤› politikalar› çerçevesinde oluflturulan yedi (8) modülün (ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin organizasyonu,
tedavi-rehabilitasyon hizmetleri, çocuk ve ergen ruh sa¤l›¤› politikas›, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin finansman›, kalitesinin gelifltirilmesi,
yasal düzenlemeler, alanda savunuculuk içinde e¤itim-araflt›rma-insan gücü) içinde yer almas›n›n gereklili¤i önem tafl›maktad›r.

Ülkemizde Çocuk Geliflimi ve E¤itimi, mesle¤i 1968 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümünün kuruluflu
ile bafllay›p, bu bölümün lisans ve lisansüstü e¤itimini tamamlayan mezunlar›n›n di¤er üniversitelerde de ayn› bölümün kuruluflunu
sa¤layarak 40 y›ldan beri hizmet sunmas› ile yayg›nlaflm›flt›r.

Meslek elemanlar› lisans e¤itiminde çocuk ruh sa¤l›¤›na iliflkin olarak ald›klar› teorik ve pratik derslerle (Geliflim Psikoloji, aile
planlamas› e¤itimi, ruh sa¤l›¤› ve uyum problemleri, aile ve yaflam dinami¤i, iletiflim, psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerine
girifl, çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›, e¤itimde aile dan›flmanl›k ve rehberlik hizmetleri, hasta çocuklar›n geliflimi ve e¤itimi, gibi dersler)
yetiflmekte ve bu alanda ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi konusunda resmi ve özel kurumlarda etkin olarak görev almaktad›rlar.

Çocuk Geliflimi ve E¤itimcileri;
0-18 yafllar aras›ndaki;
a) Normal geliflim gösteren,
b) Özel e¤itime gereksinimi olan (evde, özel e¤itim kurumunda ya da kaynaflt›rmaya devam eden),
c) Risk alt›nda olan (korunmaya muhtaç-kurumda yaflayan, sokakta yaflayan/çal›flan, mülteci, suçlu, ihmal /istismara u¤ram›fl, çocuk



anneler, kanunla ihtilafa düflen/ yoksul olan çocuklar)
d) Hastanede yatan çocuklar›n,
(1) bebeklik
(2) okul öncesi,okul
(3) gençlik döneminde,
tüm geliflim alanlar›nda (zihinsel, dil, motor, özbak›m, sosyal ve duygusal) geliflim düzeylerini belirler ve izler, geliflim düzeylerine
uygun destekleyici e¤itim programlar› haz›rlar, e¤itsel çevre düzenlemesi yapar, program uygulama ve denetleme; program›n çocu¤a,
aileye ve di¤er ilgililere katk› sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› izler ve yeni düzenlemeler yapar,

• Anne-babalara (annenin gebeli¤i öncesi, gebeli¤i dönemi ve gebeli¤i sonras›nda), çocuk geliflimi ve e¤itimi alan›nda
    hizmet veren kiflilere, kurum ve kurulufllara alanla ilgili dan›flmanl›k verir, iflbirli¤i yapar.

ÇOCUK GEL‹fi‹M‹ VE E⁄‹T‹MC‹LER‹N‹N SORUNLARI

• Ülkemizde halen pek çok meslek grubu gibi çocuk geliflimi ve e¤itimcilerinin de meslek tan›mlamalar› ve meslek yasalar›
    onaylanmam›flt›r. Bu nedenledir ki baz› sa¤l›k meslek çal›flanlar› ile zaman zaman çal›flma alanlar› çak›flmakta, yetki,

                     hak, görev tan›m› konusunda ki belirsizlikler meslek mensuplar›m›z› s›k s›k zor durumda b›rakmakta, hak ve sorumluluk
                    ihlalleri önlenememektedir.

• Yasa planlay›c›lar›n›n ço¤u kez mevcut meslek gruplar› hakk›nda yeterince bilgiye sahip olmamalar›, hatta baz› meslekleri
   hiç tan›m›yor olmalar› sonucu haz›rlad›klar› kamu kurum ve kurulufllar›n›n yasalar›nda kurum çal›flma alan› aç›s›ndan

                   gerekli olan meslek gruplar› görev alamamaktad›rlar. Örne¤in; 1983 y›l›ndan bu yana ülkemizde pedagog mezun eden
                    bölüm kalmam›fl iken halen teflkilat planlamalar›nda pedagog kadrosu oluflturulurken 0-18 yafl  grubu normal geliflim
                   gösteren, risk alt›nda olan veya özel e¤itime ihtiyac› olan bebek, çocuk ve ergenlerle çal›flmak üzere ö¤renim görmüfl
                     çocuk geliflimi ve e¤itimcileri kadro cetvelinde yer almamaktad›r (Çocuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, çocuk koruma
                     kanununda oldu¤u gibi çocuk geliflimi ve e¤itimcileri yap›lanma d›fl› b›rak›lm›flt›r).

• Farkl› kurum ve kurulufllarda hizmet veren çocuk geliflimi ve e¤itimcileri meslek ibaresinde yer alan “çocuk” kelimesi
    nedeniyle, 0-6 yafl grubu çocuklara hizmet veren okulöncesi e¤itimcileri ve Anaokulu ö¤retmenleri ile kar›flt›r›lmaktad›r.
     Oysa DSÖ, Unicef ve Medeni Kanunda belirtildi¤i üzere 0-18 yafl dönemi bireylerin tamam› çocuk olarak ifadelendirilmektedir.
    Çocuk geliflimi ve e¤itimcisi de normal geliflime sahip, risk alt›nda olan yada engelli 0-18 yafl bebek, çocuk ve adölesanlara
    yönelik lisan derslerini alarak mezun olamamakta olup çal›flma alan› yanl›fl bilindi¤i üzere yaln›zca okulöncesi dönem

                     ve normal geliflim gösteren çocuklarla s›n›rl› de¤ildir.
• Ülkemizde çocuk geliflimi ve e¤itimi alan›nda mezun veren sadece üç bölüm bulundu¤undan mesleki tan›t›m yeterince
    yap›lamamakta ve ülke ihtiyaçlar› karfl›lanamamaktad›r.
• Kadro standartlar› oluflturulmam›fl oldu¤undan kamu kurum kurulufllar›nda ki mevcut çocuk geliflimcisi kadrolar›na
    baflka mesleklerden atamalar yap›lmaktad›r.
• Sa¤l›k meslek grubunda yer almalar›na ra¤men çocuk geliflimi ve e¤itimi mezunlar› di¤er sa¤l›k meslek gruplar›nca
    görev tan›mlar› bilinmedi¤i için birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda geliflim ve izlem taramalar› yapabilecek donan›ma
     sahip olduklar› halde kadrolar› bulunmamakta sadece ikinci basamak sa¤l›k hizmetinde s›n›rl› flekilde yer alabilmektedirler.
• Türkiye “Çocuk Haklar› Sözleflmesi”ni imzalam›fl olmas›na ra¤men sözleflmenin gere¤ini yerine getirecek en temel
    mesleklerden olan çocuk geliflimi ve e¤itimcilerine kamu kurum kurulufllar›nda tahsis edilen kadrolar çok yetersizdir.
• Çal›flma alanlar› do¤rultusunda özel dal e¤itimi ve akademik kariyer yapma olanaklar› s›n›rl›d›r.

ÇOCUK GEL‹fi‹M‹ VE E⁄‹T‹MC‹LER‹N‹N ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASINDA YER‹

Sa¤l›k Bakanl›¤› Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Politikas› kapsam›nda Çocuk Geliflimi ve E¤itimcileri yukar›daki çal›flma alanlar›na ba¤l› olarak
çocuklar›n ruh sa¤l›¤› konusunda problem durumlar›n›n ilk belirlemelerine yönelik çal›flmalar›, afla¤›daki flekilde yürütebilirler
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• Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak çal›flan Çocuk Geliflimi ve E¤itimcileri Bakanl›¤a ba¤l› Rehberlik Araflt›rma Merkezleri,
    özel resmi krefl ve gündüz bak›mevi, yuva ve anaokullar› ile özel ve resmi özel e¤itim, bak›m ve rehabilitasyon merkezlerinde
    çocuklar›n sosyal-duygusal geliflimlerini de¤erlendirerek problem durumlar›n›n tespiti ile birlikte aile ve çocu¤u “Çocuk
    ruh sa¤l›¤›” birimlerine yönlendirmek.
• Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak Ana-Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezlerine baflvuran ailelerin çocuklar›n›n
    geliflim taramalar›n› yaparak problem durumlar›n›n tespitini yaparak aileyi gerekli birimlere yönlendirmek.
• Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›,
    toplum merkezleri ve aile dan›flmanl›k merkezlerinde ruh sa¤l›¤› konusunda problem durumlar›n belirlenmesine yönelik
    çal›flmalarda ekip içinde rol almak.
• Adalet Bakanl›¤›na ba¤l› çocuk mahkemeleri, ›slahevlerinde dan›flman olarak görev alma, çocuklar›n ve ailelerin ruh
    sa¤l›¤›n› tehdit eden durumlar›n çözümüne yönelik çal›flmalarda bulunmak.
• Görsel ve yaz›l› yay›n organlar› ile Çocuk ruh sa¤l›¤›na yönelik yapt›¤› program haz›rl›klar› ile aile ve toplumun
    bilinçlendirilme çal›flmalar›nda rol oynamak.
• Çocuklar›n geliflimlerinin desteklenmesine yönelik çal›flmalara kat›lmak.

ULUSAL RUH SA⁄LI⁄I POL‹T‹KASI KAPSAMINDA ÇOCUK RUH SA⁄LI⁄I ‹Ç‹N ÖNER‹LER:

• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› sorunlar›n›n ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konulmas› gerekmektedir. Çünkü farkl› bölgelerde, ruh sa¤l›¤›
    sorunlar› da yaflam biçimi ve koflullar› gibi nedenlerle farkl›l›k gösterebilmektedir.
• Genel sa¤l›k hizmetleri içinde “Çocuk Ruh Sa¤l›¤›” konusuna daha fazla önem verilmelidir  ve bu konuda toplumun ruh
    sa¤l›¤›n›n korunmas› konusunda kullan›labilecek kaynaklar›n de¤erlendirilmesinin yap›lmas› gerekmektedir.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› konusunda yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli, konu ile ilgili yap›lan bilimsel araflt›rmalardan
    yararlan›lmal›, uzman görüflleri al›nmal›d›r.
• Özellikle Çocuk Ruh Sa¤l›¤› konusunda koruyucu ve önleyici hizmetlere h›z verilmelidir. Problemin durum ortaya
    ç›kmadan yap›lacak müdahale, sorunlar›n çözümünde gerek zaman, gerek hizmetin kalitesinin artmas› ve olumlu
    sonuçlar›n elde edilmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir.
• Koruyucu ve önleyici çal›flmalar kapsam›nda özellikle risk grubu olarak görülen kesimlerle ve adölesan ça¤daki çocuklarla
    ilgili çal›flmalar ön plana ç›kar›lmal› ve hizmet plan› oluflturulmal›d›r.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤›na yönelik hizmetler ruh sa¤l›¤› hizmetleri alanda yetkin meslek mensuplar›nca ve herkesin yararlanmas›n›
    mümkün k›lmak için birinci basamak sa¤l›k kurumlar›ndan bafllayarak ve ücretsiz olarak sunulmal›d›r.
• Ruh sa¤l›¤› alan›nda tedavi edici hizmetlerden önce koruyucu ve gelifltirici çal›flmalara a¤›rl›k verilmeli, bu yönde etkin
    programlar gelifltirilmelidir.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› ile ilgili olarak yerel yönetimlerle ve sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i yap›lmal›d›r.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› alan›nda farkl›  meslek gruplar›n›n multidisipliner bir çal›flma yürütmesi planlanmal›d›r.
• Ülke çap›nda elde edilen veriler de¤erlendirilerek ayr›ca Çocuk Ruh Sa¤l›¤› politikas›n›n oluflturulmas› ve bu politikan›n
    hayata geçirilmesi için stratejilerin belirlenmesi konusunda çal›fl›lmal›d›r.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› konusunda oluflturulan stratejiler çerçevesinde haz›rlanan programlar›n farkl› bölgelerde denenerek
    sonuçlar›n›n gözden geçirilmesi sa¤lanmal›d›r.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› konusunda farkl› bölgelerde yap›lan uygulamalar sonras› durum de¤erlendirmesi yap›larak belirlenen
    stratejide ve programda gerekli görülen düzenlemeler yap›lmal›, ülke genelinde çal›flmalar yürütülmelidir.
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› konusunda toplumun duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas› için özellikle yaz›l› ve görsel bas›ndan yararlan›lmal›d›r.
• Ulusal Ruh Sa¤l›¤› kapsam›nda Çocuk Ruh Sa¤l›¤› konusunda gelifltirilen program bafltan sona takip edilmeli, sonuçlar›
    ad›m ad›m de¤erlendirilmelidir.
• Sa¤l›k personeli olmas›na ra¤men sa¤l›k alan›nda kadro s›k›nt›s› yaflayan çocuk geliflimi ve e¤itimcilerine ruh sa¤l›¤›,
    ana-çocuk sa¤l›¤› birimlerinde ve birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda yer verilmeli, di¤er sa¤l›k kurumlar›nda ise s›n›rl›
   say›da ki kadrolar›n desteklenmesi çocuk ve ergene yönelik hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesine katk› sa¤layacakt›r.



ÇA⁄DAfi TIP E⁄‹T‹M‹ NASIL OLMALIDIR?

Tüm sa¤l›k politikalar›n›n t›p e¤itimi ile iliflkilendirilmesi gere¤i art›k tart›fl›lmaz bir görüfl olarak kabul görmektedir. Ruh sa¤l›¤›
politikas› da bu görüflten ba¤›ms›z düflünülemez. Bu ba¤lamda, bu bölümde ça¤dafl t›p e¤itiminin ve ruh sa¤l›¤› politikalar›yla iliflkili
olarak ruh sa¤l›¤› e¤itiminin t›p e¤itimi içindeki yerinin nas›l  olmas› gerekti¤i sunulmufltur.

T›p E¤itiminin Amac› tüm insanlar›n sa¤l›kl› yaflamalar›n› sa¤lamak için hekim yetifltirmektir. Bu amaçla yetiflecek bir hekim:
-halk sa¤l›¤› hizmeti vermek,
-dan›flman/e¤itmen görevi üstlenmek,
-araflt›rma yapma bilgi ve becerisine sahip olmak,
-ülkenin öncelikli sa¤l›k sorunlar›n›, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yap›s›n› bilmek ve sa¤l›k politikalar›n› etkilemek
durumundad›r.

Ülkemizdeki Durum: Türkiye’de t›p fakültesi ve t›p ö¤rencisi say›s› h›zla artmaktad›r. T›p fakültelerindeki e¤itim, t›p e¤itimi anabilim
dallar›n›n kurulmas›yla ve T›p E¤itimi Kongrelerinin yap›lmas›yla önemli aflamalar kaydetmifltir; probleme dayal›, toplum temelli,
yatay ve dikey entegre e¤itim programlar› denenmekte ve yeni programlar haz›rlanmaktad›r. De¤iflme olmayan bir durum ise ö¤renci
say›s›ndaki art›flt›r. Son 15 y›ll›k veriler incelendi¤inde t›p fakültelerine al›nan ö¤renci say›s› kabaca y›lda 5000’dir. 2002 y›l› sonu
itibariyle t›p fakültelerinde uygulanan e¤itim modellerinin %49’u entegre %37.5’i karma (entegre + aktif %30, klasik + aktif %7.5)
%14’ü klasik ve %5’i de tamamen aktif e¤itim uygulamaktad›r. Klasik t›p e¤itimi hem temel sa¤l›k sorunlar›na yaklafl›m› ve hem de
ö¤renme/ ö¤retme yöntemleriyle ça¤›m›z›n sa¤l›k gereksinimlerine yan›t verebilecek niteliklerden uzak kalm›fl bulunmaktad›r. T›p
e¤itiminin sa¤l›k alan›nda yaflanan temel sorunlar› dikkate alarak yeniden yap›land›r›lmas› gerekmektedir.

T›p e¤itiminin ana hedefleri yaflam  boyu kendi kendine ö¤renme, bilgi karfl›s›nda elefltirel yarg›lama yapabilme ve bilgileri kan›ta
dayal› t›p kavram› do¤rultusunda de¤erlendirebilme becerisi kazand›r›lmas› olmal›d›r.

T›p e¤itimi “toplum temelli” ve “topluma yönelik” olmal›d›r. Topluma yönelik t›p e¤itimi e¤itim program›n›n ülkenin öncelikli sa¤l›k
sorunlar›n›  kapsamas›d›r. Toplum temelli olma özelli¤i de e¤itimin ülkenin birinci ve ikinci basamak hizmetlerine dayanmas›d›r.
Bu amaca ulafl›labilmesi için de hizmet birimi Sa¤l›k Bakanl›¤›, meslek örgütü ve e¤itim sorumlular›n›n (t›p fakülteleri) birlikte ve
koordine bir flekilde çal›flmalar›na gereksinim vard›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü de t›p e¤itiminin toplumsal geçerlilik tafl›mas›, yani e¤itim sürecinde yer alan bilgi ve becerinin toplumun sa¤l›k
sorunlar›n›n çözülmesinde geçerli olmas› gerekti¤i kan›s›ndad›r. Geçerlilik için dört temel ölçüt belirlenmifltir:

Öncelik: T›p e¤itimi sa¤l›k sorunlar›yla koflut olmal›, öncelikli sa¤l›k sorunlar›n›n belirlenmesi ö¤retilmelidir. Toplumda bulafl›c›
hastal›klara ba¤l› çocuk ölümleri varsa e¤itimde çocuk sa¤l›¤› ve bulafl›c› hastal›klara a¤›rl›k verilmeli, kardiyovasküler cerrahi önde
yer almamal›d›r.

Nitelik: T›p e¤itiminde kalite salt teknik yeterlilikle iliflkili de¤ildir. Ö¤rencinin birincil sa¤l›k hizmetini kavramas›, koruma / gelifltirme /
sa¤altma / esenlendirme bütünlü¤ünü anlayabilmesi ve uygulayabilmesi gerekir. Ayr›ca her hekim aday›n›n ivedi giriflim ve sa¤l›k
e¤itimi konular›n› iyi ö¤renmifl olmas› beklenir.

Az masrafla çok etkinlik (cost-efficiency): Hekim aday› kaynak kullan›m›n›n önemini bilmelidir. Pahal› teknoloji de¤il, koflullara
uygun teknoloji; çok de¤il, yeterli ilaç geçerli olmal›d›r. Hekim aday› aile planlamas›, sa¤l›kl› çocuk yetifltirme, tüberküloz sa¤alt›m›
gibi konularda bilgi ve beceri sahibi k›l›nmal›d›r.

Eflitlik: Her yerde ve herkese ne tür hizmet gerekti¤i belirlenmeli, e¤itimde a¤›rl›kl› olarak saptanan önceliklere yer verilmelidir. Kime,
nerede, nas›l hizmet gerekti¤ini t›p fakültelerinin de belirleyebilmesi beklenir.
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Toplumsal geçerlili¤in hem sa¤l›k hizmeti veren birim, hem de e¤itim sorumlular› taraf›nca ayn› önemle ele al›nmas› gerekir. T›p
fakültelerinin e¤itim sürecinde bu dört ölçütten yararlanmalar›, yerinde ve zaman›nda yap›lacak de¤erlendirmelerle e¤itimde yeniden
düzenlemelere gitmeleri önerilir. Böylece e¤itimin topumsal gereksinmelerle örtüflmesi sa¤lanm›fl olur. E¤itim program› içinde
oluflturulacak bir izleme formu, say›lan ölçütlerin e¤itimin planlama, uygulama ve etkileme aflamalar›ndaki baflar›lar›n› saptamada
kullan›labilir.

T›p e¤itimindeki yöntem aktif ö¤renme biçiminde olmal›d›r. Aktif ö¤renmenin sa¤lanabilmesi için iki temel uygulama yöntemi gerekir.
Birincisi, kuflkuculu¤u ve araflt›rmac›l›¤› gelifltirmek amac›yla probleme dayal› ö¤renme (PDÖ) yöntemlerinin gelifltirilmesidir. Böylece
yaz›l› bir senaryo üzerinde, yönlendirici denetiminde çal›flan küçük bir grubun, tart›flarak ve kendi kendine ö¤renme yöntemlerini
gelifltirerek “ö¤renmeyi ö¤renme” si sa¤lanm›fl olur. ‹kincisi, toplumun sa¤l›k sorunlar›n› ve çözüm önerilerini ö¤renebilmek amac›yla
toplum tabanl› ö¤renme (TTÖ) sürecine girilmesidir. Bunun için ö¤renciler alana yönlendirilmeli ve e¤itim süresince sa¤l›k sorunlar›n›n
toplum merkezli ele al›nma biçimini uygulaman›n içinden görerek ö¤renmelidirler.

T›p E¤itiminin Sa¤l›k Politikalar›yla ‹liflkisi

T›p e¤itimi sa¤l›k politikalar› ile etkileflim içindedir. Ancak bu etkileflimin iki yönlü olmas› e¤itimin etkilili¤i aç›s›ndan önem tafl›r.
fiöyle ki, sa¤l›k politikalar› bir ülkedeki sa¤l›k sistemlerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Sa¤l›k sistemleri de t›p e¤itim
modellerinin flekillenmesinde belirleyici olurlar. T›p e¤itim modelleri de sonuçta ortaya ç›kan uygulama biçimleriyle toplumda bir
de¤iflmeye yol açarak yeni politikalar›n belirlenmesine katk›da bulunmak durumundad›r. Sa¤l›k politikas›n› belirleyen hizmet birimleri
toplumun gereksinimlerinden ve  ekonomik sistemlerden etkilenmektedir. Ancak bunlardan hangisinin  politika belirlemede a¤›rl›kl›
rol oynad›¤›, yap›land›r›lacak sa¤l›k sistemi ve t›p e¤itim modellerinin flekillenmesinde de belirleyici olacakt›r. Ekonomik koflullar
elbette sa¤l›k politikalar›n›n  belirlenmesinde büyük önem tafl›r, ama unutulmamal›d›r ki bir ülkedeki insanlar›n yaflam süreleri o
ülkenin ekonomik refah düzeyinden çok bu refah›n ne kadar paylafl›ld›¤› ve toplum sa¤l›¤›na ne kadar yans›t›ld›¤›yla iliflkilidir. Serbest
piyasa ekonumisine a¤›rl›k veren sistemlerde  hasta – hekim iliflkisinin ciddi biçimde etkilendi¤i görülmektedir. Ancak hastalar
aç›s›ndan tüm sistemlerde de¤iflmeyen birfley cesarete, umuda, güvene ve iyi bir hasta-hekim iliflkisine olan gereksinmedir. Bu
yüzden t›p e¤itimi ve uygulamalar› bilimi temel alman›n yan›nda kadar hümanizmay› ve insani iletiflimi içermek zorundad›r.

Sa¤l›k politikas› oluflturma, sa¤l›k sistemlerinin belirlenmesi ve t›p e¤itim programlar›n›n tasarlanmas›nda izlenecek ak›fl flemas›,
toplum sa¤l›k gereksinimlerinin analizi, öncelikli sorunlar›n ve maliyet etkinliklerinin araflt›r›lmas› ve bunlar temelinde programlar›n
gelifltirilmesi fleklinde olmal›d›r.

Sa¤l›k gereksinmelerine dayal› olarak e¤itim amaçlar›n›n belirlenmesinden sonra, e¤itim olanaklar› da dikkate al›narak e¤itim program›
oluflturulur. ‹kinci aflamada toplum tabanl›, probleme dayal›, hastane destekli aktif ö¤renme sürecine girilir. Üçüncü aflamada hizmete
dönüflen süreç, toplumun denetleme ve de¤erlendirmesinden sonra yeniden bafllang›ç aflamas›ndaki devreye girer. Sa¤lanan sürekli
devinimle e¤itim ve hizmetin bütünlü¤ü ve süreklili¤i sa¤lanm›fl olur. Bu flekilde ayn› zamanda var olan sa¤l›k politikas›n›n t›p e¤itimi
ve toplum sa¤l›¤› üzerindeki etki ve geçerlili¤i de de¤erlendirilmifl ve yeni sa¤l›k politikalar› gelifltirilmesine zemin haz›rlanm›fl
olacakt›r.

T›p E¤itimi Program›nda Ruh Sa¤l›¤› E¤itiminin Yeri ve Özellikleri Ne Olmal›d›r?

Psikiyatri ve di¤er t›p dallar› aras›ndaki uzaklaflma genel olarak t›bb›n ve psikiyatrinin geliflimini olumsuz yönde etkiler niteliktedir.
Her iki alanda da sa¤l›¤›n gelifltirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetler önem kazanm›fl durumdad›r. T›p e¤itimi programlar›nda da
bu üç noktaya vurgu yap›lmas› gerekmektedir. Psikiyatrinin t›p e¤itimi programlar›nda a¤›rl›kl› bir yere sahip olmas› gere¤i DSÖ
taraf›ndan da kabul edilmifl bulunmaktad›r. Bunun üç belirgin nedeni vard›r: birincisi Psikiyatrinin genel yaklafl›m biçimi olarak beden
ve zihin bütünlü¤ünü kabul etmesi genel t›p yaklafl›m› aç›s›ndan da önemlidir. ‹kinci olarak hastayla iyi iliflki kurabilme ve ruhsal
durum de¤erlendirmesi yapabilme gibi psikiyatrik beceriler her doktor taraf›ndan ö¤renilmesi gerekli olan becerilerdir. Üçüncü olarak
da t›bb›n her dal›nda karfl›lafl›lan hastalar aras›nda psikiyatrik problemlerin görülme s›kl›¤› fazlad›r.



Psikiyatrinin t›p e¤itiminde a¤›rl›kl› bir yer almas› gere¤i karfl›s›nda Dünya Psikiyatri Birli¤i de t›p e¤itiminde ruh sa¤l›¤›  ve hastal›klar›
e¤itimi için bir çekirdek program haz›rlam›flt›r. Bu program›n önerdikleri do¤rultusunda t›p e¤itimi içinde verilecek ruh sa¤l›¤›
e¤itiminin ö¤renim hedefleri flöyle olmal›d›r:

I) Bilgi hedefleri:
- Psikiyatrik semptom ve sendromlar›n biyopsikososyal yaklafl›m içinde ö¤renilmesi
- Hastal›klar›n psikolojik boyutunun ö¤renilmesi
- Stigmatizasyon gibi psikososyal konularda bilgi sahibi olunmas›
- Yaz›l› onam ve hasta haklar›na iliflkin konular›n ö¤renilmesi
- Zorla hastaneye yat›rma veya tedavinin yasal yönlerinin bilinmesi
- Hastalara iliflkin bilginin saklanmas›na (confidentiality) yönelik bilgilenme
-  Mesleki etik kurallar›n›n ö¤renilmesi
-  Araflt›rma yöntemlerinin ö¤renilmesi

II) Beceri hedefleri:
1) Hekim-hasta iliflkisi becerileri

- Aktif dinleme
- Empati kurabilme
- Sözel olmayan iletiflim becerileri
- Bir görüflmeyi bafllatma, yönetme ve bitirebilme
- Problem çözme becerisi

2) Bilgi toplama becerileri
- Hastadan iyi öykü alabilme
- Ailenin ifllevsellik düzeyini ve hastaya bedensel hastal›¤›nda ne kadar destek olabileceklerini de¤erlendirebilme

3) Bilgi verme becerileri
- Hastay› sa¤l›¤›n› koruma konusunda bilgilendirme
- Olas› tan› konusunda bilgilendirme
- Tetkikler konusunda bilgilendirme
- Tedavi ve tedavi yöntemlerinin yan etkileri konusunda bilgilendirme
- Hastal›¤›n seyri ve süreci konusunda bilgilendirme
- Kötü haberi verebilme

4) Bildirim (rapor etme) becerileri
- Di¤er meslekdafllara hastalarla iliflkili sözel veya yaz›l› bildirimler yapma
- Hastan›n yak›n› ya da bakan kiflilere bildirimde bulunabilme
- Genel olarak halka bildirimde bulunma
- Halka sa¤l›k e¤itimi verme

5)Tedavi becerileri
- Hastan›n tedaviye uyumunu sa¤lama
- S›k görülen psikiyatrik durumlar›n tedavisini verebilme
- Tedavi yan etkilerini hastal›k belirtilerinden ay›rdedebilme

6) Ö¤renme becerileri
- Kiflinin kendi çabas›yla ve ba¤›ms›z biçimde ö¤renme becerisini sürdürebilmesi
- Klinik durumlara  geliflimsel bir bak›fl aç›s›yla bakabilme becerisi kazanma

7) Ekip çal›flmas› becerileri
- Di¤er hekimler, di¤er sa¤l›k personeli, hasta veya hasta yak›nlar›n›n oluflturdu¤u STK, toplum merkezleri ile iflbirli¤i
   yapabilme
- Ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilebilmesi için toplumdaki bireylerle iliflki kurma
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III) Tutum Hedefleri:
A. Genel t›bba iliflkin tutum hedefleri
- Bir t›p dal› olarak psikiyatrinin önemini kavrama
- Psikiyatri bilgisinin humanistik, bilimsel ve teknolojik yönlerini entegre edebilme
- Ruh sa¤l›¤›n› gelifltirme ve ruhsal hastal›klar› önlemenin önemini kavrama
- Bu tutumlar› sadece sözel olarak ifade etmekle kalmay›p, internalize edilmeleri sa¤lanarak hastalara karfl› tutumlarda
   ortaya koyabilme
- Elefltirel düflünebilme kapasitesi , hem kendilerine ve hem de baflkalar›na yönelik yap›c› elefltiriler yapabilme kapasitesi
  gelifltirebilme
- Belirsizli¤i tolere edebilme ve baflkalar›n›n görüfllerini dinlemeye aç›k olma

B. Hasta ve hasta yak›nlar›na iliflkin tutum hedefleri:
- Hastalara sayg› gösterme ve duygular›n› anlayabilme
- ‹yi hasta - hekim iliflkisinin önemini kavram›fl olma
- Hastan›n ailesinin ve genifl çevresinin önemli etkilerinin fark›nda olma

E¤itim yöntemi: Ruh sa¤l›¤› e¤itimi aktif, probleme dayal› bir model içinde verilmeli; birinci basamakta karfl›lafl›lan hastal›klara
ve ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesine önem veren, vaka örneklerinin tart›fl›ld›¤›, rol oynama ve grup çal›flmalar›n›n yer ald›¤›
interaktif yöntemlerin kullan›ld›¤›, yaflam boyu ba¤›ms›z ö¤renebilmeyi güdüleyecek flekilde olmal›d›r. Yine genel t›p e¤itimi ilkeleri
çerçevesinde toplumda s›k görülen hastal›klar›n tan›nmas› için ö¤renciler sahaya da yollanmal›, bu olanak yoksa standart hasta
sistemi gelifltirilerek similasyon yoluyla ö¤rencilerin ruhsal sorunlara yaklafl›m› ve nas›l ele al›naca¤›n› ö¤renmeleri sa¤lanmal›d›r.

E¤itim Süreci: E¤itim sürecini belirleyen, e¤itim modeliyle birlikte e¤itimin içeri¤i, yap›s›, süresi, e¤itim - hizmet iliflkisi, e¤itimin
yöntemi ve e¤itimin de¤erlendirilmesidir. T›p e¤itiminde e¤itim süreci sadece t›p fakültelerindeki e¤itimle s›n›rl› de¤ildir. Bu ba¤lamda
ruh sa¤l›¤› e¤itiminin de lisans e¤itimi, uzmanl›k e¤itimi ve  sürekli t›p e¤itimi olarak planlanmas› gerekir.

E¤itimin Kapsam›: Lisans e¤itimi, her ülkenin kendi ruh sa¤l›¤› gereksinimlerine göre, yukar›da belirtilen ö¤renim  hedefleri göz
önüne al›narak planlanmal›d›r. Ruh sa¤l›¤› e¤itimi lisans e¤itimi içinde y›llara da¤›t›larak, özellikle de tutum gelifltirmeye yönelik
ö¤renimin bir süreklilik içinde verilmesi önemli olacakt›r. Bu ba¤lamda ilk y›l sa¤l›k ve hastal›k kavramlar› tan›t›l›p biyopsikososyal
yaklafl›m biçimleri  kazand›r›lmal›d›r. Daha sonraki y›llarda hasta-hekim, hekim-hekim  ve hekim-di¤er sa¤l›k personeli iliflkileri ele
al›n›p uygun tutumlar›n gelifltirilmesi ö¤renim rehberleri eflli¤inde çal›fl›lmal›d›r. ‹letiflim becerilerinin gelifltirilmesi ve hekim kimli¤i
konusu da yine birinci s›n›ftan itibaren bir süreklilik içinde ifllenmelidir.

T›p e¤itimi içinde ruh sa¤l›¤› e¤itimi programlar›n› belirlerken halk sa¤l›¤› aç›s›ndan öncelikli sorunlara daha fazla yer verilmek
zorunlulu¤u vard›r. Öncelikli sorunlar›n neler oldu¤unu saptamada flu ölçütler yol gösterici olabilir:

1. Prevalans: sorunun yayg›nl›¤› nedir?
2. Klinik mant›k: klinik problem çözme aç›s›ndan sorun ne denli önemlidir?
3. Prototip de¤er: sorun az  görülse de üzerinden bir model oluflturmak aç›s›ndan de¤eri var m›d›r?
4. Aciliyet: acil müdahale gerektirme düzeyi nedir?
5. Tedavi edilebilirlik: korunma, tedavi veya rehabilitasyonla sa¤lanan yarar, yan etkiler veya olumsuz sonuçlardan fazla m›d›r?
6. ‹nterdisipliner katk›: farkl› disiplinlerin katk›s›na olanak veren bir problem ya da durum mudur?

Uzmanl›k e¤itimi, sadece t›p fakültelerinde de¤il, Bakanl›klara ba¤l› hastanelerde de verildi¤inden e¤itim program›n›n standardizasyonunun
sa¤lanabilmesi için t›p fakülteleri, Devlet ‹htisas Hastaneleri ve ruh sa¤l›¤› meslek örgütlerinin, ki bu ülkemizde Türk Psikiyatri Derne¤i
(eriflkin psikiyatristlerinin meslek örgütü) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i (çocuk psikiyatristlerinin meslek örgütü) olmak
üzere iki tanedir, yak›n iflbirli¤i içinde çal›flmas› gerekmektedir. Uzmanl›k e¤itimi için program gelifltirme sürecinde e¤itimin içeri¤ini



ve ö¤renme ölçütlerini belirlemede sorunlar›n tan›mlanmas› ve genel ihtiyaçlar›n saptanmas› ilk basama¤› oluflturmal›d›r. Bunun
yan›s›ra ülkemizdeki ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzmanl›k e¤itiminin hem ülke içinde tüm e¤itim birimlerinde ayn› flekilde verilmesinin
sa¤lanmas› ve hem de bugünlerde girmeye çal›flt›¤›m›z Avrupa Birli¤i standartlar›na uygun hale getirilmesi de üzerinde durulmas›
gereken önemli noktalardand›r. Ülke çap›ndaki standardizasyon aç›s›ndan en belirgin sorun her e¤itim biriminde yeterli donan›mdaki
e¤iticilerin yeterli say›da bulunamay›fl›d›r. Bu eksikli¤i gidermenin bir yolu uzmanl›k e¤itimi sürecine  rotasyoner olarak baflka
birimlerde çal›flabilme seçene¤inin getirilmesidir. Bu planlan›rken yöresel gereksinimler de göz önüne al›nmal›d›r. Bu noktalar›n bir
ruh sa¤l›¤› e¤itim politikas› olarak benimsenmesi ve sa¤l›k politikas› programlar›nda da yer verilmesinin büyük önemi olacakt›r.

Ruh sa¤l›¤› e¤itimindeki bir di¤er aflama da sürekli e¤itimin sa¤lanmas›d›r. Sürekli e¤itim programlar› ruh sa¤l›¤› uzmanlar›na mesleki
geliflimlerini güncel tutmak amac›yla veya yeni baz› tedavi tekniklerinin ö¤retildi¤i kurslar fleklinde verilebilir. Pratisyen hekimlere
de meslek içi e¤itim kurslar› düzenlenerek  birinci basamak sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda önlenebilecek, tan› konup tedavi edilebilecek
ruhsal durumlar ve toplumun ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi aç›s›ndan yap›labilecekler konusunda e¤itim verilmelidir.
Ayr›ca  gelifltirilecek bu programlardan, uygun de¤ifliklikler yap›larak gereksinimlere göre t›p d›fl› ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›na da
uygulanabilecek ek baflka e¤itim programlar› gelifltirmek de mümkün olabilecektir.

E¤itimin De¤erlendirilmesi:  Lisans e¤itimin de¤erlendirilmesi sadece ö¤rencinin geçip kalmas›yla ölçülmemeli, flu de¤erlendirme
basamaklar›n› içermelidir:

- Ö¤renci performans›n›n uygulamalar s›ras›nda de¤erlendirilmesi
- E¤itim sürecinin de¤erlendirilmesi
- Program›n de¤erlendirilmesi
- Ö¤renci geri bildirimi
- E¤itici geri bildirimi

Uzmanl›k e¤itiminde de¤erlendirme standart flekilde oluflturulmufl asistan karneleri kullan›larak , e¤itim süreci içinde bilgi ,beceri
ve tutumlar› de¤erlendirerek yap›lmal›d›r. Sürekli e¤itimin de¤erlendirilmesi uygulama alan›nda yap›lacak de¤erlendirmelerle mümkün
olacakt›r. Bunun için de mesleki ehliyet kullanabilmenin sürdürülebilmesi için belli aral›klarla kontroller yap›lmas› ve kredilendirme
sistemlerine ifllerlik kazand›r›larak her hekime sürekli e¤itim programlar›na kat›lma zorunlulu¤u getirilmesi gerekir.

Uygulamalar›n sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi de hem e¤itimin hem de var olan politika program›n›n etkinli¤i ve verimlili¤inin ortaya
konmas› aç›s›ndan önemli olacakt›r. Yap›lan uygulamalar›n ruh sa¤l›¤› gereksinimlerini karfl›layabildi¤i ölçüde politika programlar›
ve verilen e¤itim baflar›l› olmufl demektir.

Sonuç: Ruh sa¤l›¤› e¤itiminin nas›l verildi¤i, yetiflecek hekimlerin nelere a¤›rl›k vererek halka ruh sa¤l›¤› hizmeti vereceklerini belirler.
Gelifltirilecek ruh sa¤l›¤› politikalar› toplumdaki ruh sa¤l›¤› gereksinimlerini temel al›r ve t›p e¤itimi de buna göre flekillendirilirse,
yetifltirilecek hekimler de politika ve e¤itimde belirlenen amaçlar do¤rultusunda ruh sa¤l›¤› gereksinimlerini karfl›layabilecek hizmet
verece¤inden sonuç ruh sa¤l›¤› politikas›n›n geçerlili¤i ve sa¤l›k sistemlerinin iflleyiflinin verimlili¤i yönünde olacakt›r.

TÜRK‹YE’DE PS‹KOLOGLARIN E⁄‹T‹M‹NDE MODEL DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ GEREKS‹N‹M‹

Ülkemizdeki üniversite sistemi gere¤i merkezi ö¤renci seçme ve yerlefltirme s›nav› ile girilebilen ve Edebiyat veya Fen-Edebiyat
Fakültelerine ba¤l› bulunan Psikoloji Bölümlerinde 4 y›ll›k bir lisans ö¤renimi verilebilmekte ve ilgili mevzuata göre bu bölümlerin
mezunlar› “Psikolog” ünvan›n› kazanmaktad›r. Psikoloji Bölümlerinde baz› alt alanlarda Yüksek Lisans (Master) ve Doktora düzeyinde
de e¤itim verilmekte ve bu e¤itimlerden geçen psikologlar da s›ras›yla “Uzman Psikolog” ve “Doktor Psikolog” unvan› ile an›lmaktad›r.
Bazan uzmanl›k yap›lan alan ünvan›n içerisinde kullan›labilmekte ve örne¤in “Klinik Psikolog” ya da “Geliflim Psikolo¤u” ünvanlar›
da yasal olarak kullan›labilmektedir.
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Ülkemizde köklü devlet üniversitelerinde kuruluflu 25 y›l› aflm›fl psikoloji bölümlerinin say›s› 6’d›r (‹stanbul Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi). Bunlardan baflka baz›
illerde göreli olarak yeni kurulmufl 7 devlet üniversitesinde (Samsun Ondokuzmay›s Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Bursa Uluda¤
Üniversitesi, Diyarbak›r Dicle Üniversitesi, Mu¤la Üniversitesi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
ve 7 vak›f üniversitesinde de (‹stanbul Koç Üniversitesi, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, ‹stanbul Haliç Üniversitesi, ‹stanbul Maltepe
Üniversitesi, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, ‹stanbul Okan Üniversitesi ve ‹stanbul Do¤ufl Üniversitesi) ek olarak toplam 14 psikoloji
bölümü daha bulunmaktad›r. Yani 2003 y›l› sonu itibar›yla kurulu 20 psikoloji bölümü bulunmaktad›r. Ancak ö¤retim üyesi
eksikliklerinden dolay› bunlardan baz›lar›nda (Ondokuzmay›s Üniversitesi) düzenli olarak lisans e¤itimi dahi verilememektedir. Baz›lar›
(Mu¤la Üniversitesi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) resmen kurulmufl olmalar›na ra¤men ö¤renci
al›m›na bafllayamam›fllard›r. Burada ad› geçen devlet üniversitelerinin 2003 y›l› toplam kontenjanlar› 395 iken, vak›f üniversitelerinin
toplam kontenjanlar› 287 ve genel toplam da 682 olmufltur. Ülkemizde üniversite kontenjanlar›n› Yüksek Ö¤retim Kurulu, üniversitelerle
dan›flmak suretiyle saptamaktad›r.

Ünvanlar ve e¤itim süreleri konusunda ülkemiz ile ABD’ de geçerli olan standartlar aras›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. ABD’de
ülkemizden farkl› olarak 4 y›ll›k psikoloji bölümü mezunlar›na psikolog ünvan› verilmemektedir. Oysa ülkemizdeki psikoloji e¤itimi
modeli büyük ölçüde ABD’deki üniversitelerdeki psikoloji programlar› örnek al›narak oluflturulmufltur. Uygulanan kredi sistemi gere¤i
psikoloji ö¤rencileri ilk y›l psikolojiye girifl dersi ile birlikte baz› genel kültür (matematik, biyoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) derslerini
almakta; ikinci y›lda psikolojinin belli bafll› alt alanlar›n›n derslerine bafllamaktad›rlar. Üçüncü y›lda bir yandan bu temel dersler devam
etmekte, di¤er yandan da seçmeli psikoloji dersleri al›nmaktad›r. Dördüncü y›l da a¤›rl›kl› olarak seçmeli derslerin al›nmas›yla
geçmektedir. Bu yap› ABD’deki tipik bir üniversite psikoloji e¤itim program›yla hemen hemen ayn›d›r. Farkl›l›k ise, seçmeli psikoloji
derslerinin programdaki a¤›rl›¤›ndad›r. ABD’de ö¤renciler genellikle ikinci bir disiplinden (minor) seçtikleri dersler de alabilmekte,
bir k›s›m kredilerini ise hobilerine yönelik derslerle tamamlayabilmektedirler. Ülkemizde ise üçüncü ve dördüncü y›l e¤itiminde çok
yüklü bir biçimde psikoloji seçmeli dersleri al›nmakta, bunlardan baz›lar› da uygulamal› olarak adeta master düzeyi dersi imiflcesine
yap›land›r›lmaktad›r. Bunun sonucunda mezunlar bir lisans (BSc) derecesi sahibi olarak ABD’deki lisans mezunlar›yla k›yasland›¤›nda
göreli olarak daha fazla bilgi ve beceriyle donanm›fl olmaktad›rlar. Ancak bu donan›mlar› onlar›n master düzeyinde bir donan›ma
sahip olmalar›n› sa¤lamamaktad›r. Yine ABD’dekinden farkl› olarak da bu mezunlar “Psikolog” ünvan›n› kullanabilmektedirler.

Bu durum, büyük ölçüde ülkemizde psikoloji alan›nda lisansüstü (graduate) düzeyde sa¤lanabilen e¤itim olanaklar›n›n k›s›tl› olmas›ndan
kaynaklanmakta ve bir ölçüde buradaki eksiklikler yukar›da tan›mlanan tablo ile (ve mezuniyet sonras›nda al›nan hizmetiçi e¤itimlerle)
telafi edilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Gerçekten de, ülkemizde aç›l›fllar› ve kontenjan tayinleri üniversite psikoloji bölümlerinin insiyatiflerine b›rak›lm›fl bulunulan lisansüstü
e¤itim programlar›, nicelik olarak gerçekten çok k›s›tl› olup ihtiyaçlara karfl›l›k vermemektedir. Türk Psikologlar Derne¤inin yapt›¤›
projeksiyonlara göre ülkemizde psikolojide yüksek lisans (master) e¤itimi, son y›llarda artan rakamlara ra¤men, lisans mezunlar›n›n
ancak %20 kadar›na sunulabilmektedir. Köklü üniversitelerimizdeki 6 psikoloji bölümü yüksek lisans ve doktora e¤itimi verebilen
bafll›ca bölümlerdir. Ancak, aç›lan lisansüstü programlar›n süreklili¤i genellikle sa¤lanamamakta, bazen belli alanlarda y›llarca girifl
s›nav› aç›lamamaktad›r. Bunun temel nedeni bölümlerin kadro sorunlar› ve buna ba¤l› olarak ö¤retim üyelerinin zorunlu lisans düzeyi
ders yüklerinin fazlal›¤›d›r. Ancak zaman zaman yeterli özendirici unsurlar›n eksikli¤i ile motivasyon eksiklikleri de bunda rol
oynamaktad›r. Bölümlerin e¤itim (laboratuar vb) olanaklar› da k›s›tlay›c› olabilmektedir. Psikoloji bölümlerinde standard olarak 6
dalda yüksek lisans e¤itimi verilmektedir. Bunlar, deneysel, sosyal, geliflim, klinik, endüstri – örgüt psikolojisi alanlar› ile psikometridir.
Ancak, son y›llarda uzman yoklu¤una ba¤l› olarak psikometri alan›nda uzmanl›k e¤itimi fiilen durmufl gibidir. Okul psikolojisi,
Nöropsikoloji gibi di¤er önemli alanlarda resmi uzmanl›k e¤itimi ülkemizde hiç yoktur. Son y›llarda bu standard alanlara biliflsel
psikoloji ya da psikobiyoloji gibi alanlarda aç›lmas› planlanan programlar da eklenmifltir.

Özellikle insana do¤rudan müdahaleyi gerektiren ve uygulanmas› için uzmanl›¤›n göreli olarak en fazla gerekli oldu¤u klinik psikoloji
alan›nda kontenjanlar ihtiyaca k›yasla çok yetersiz kalmaktad›r. Türk Psikologlar Derne¤inin tahminlerine göre bugüne kadar bu alanda
yaklafl›k sadece 300 kadar uzman yetifltirilebilmifltir. Bu alandaki kontenjan yetersizli¤inin önemli bir nedeni de uzmanl›k ö¤rencilerine



staj ve uygulama yapt›racak klinik koflullar›n›n sa¤lanmas›nda çeflitli nedenlerle karfl›lafl›lan güçlüklerdir. Hatta bu nedenle, bir afl›r›
uç örnek de olsa, baz› üniversite Psikiyatri bölümleri, kendi bünyelerinde çal›flt›rmak üzere ald›klar› psikologlar› e¤itmek amac›yla,
bilimsel gerçekliklere uygun olmayan bir flekilde zaman zaman klinik psikoloji alan›nda yüksek lisans program› açabilmektedirler.
Böylece hiç bir k›demli klinik psikolo¤un bulunmad›¤› bu yerlerde bir kaç psikiyatri uzman› eliyle ve vizit ve vak’a toplant›lar› temelinde
klinik psikolog “yetifltirildi¤i” de görülebilmektedir.

Ülkemizde psikoloji e¤itiminde doktora derecesi ise daha çok akademik pozisyonlar için çok k›s›tl› olarak verilebilmekte, bu
pozisyonlarda bir ölçüde de yurt d›fl›nda e¤itim görmüfl kifliler yer almaktad›r.

Ülkemizdeki ABD’yi model alan bu 4 y›ll›k psikolog e¤itiminin ABD’dekine paralel oranlarda lisansüstü e¤itimle desteklenememesi
gerçe¤ini ve ülkemizin Avrupa Birli¤ine üye aday› olmas›n›, dolay›s›yla bu olay gerçekleflti¤inde ülkemiz psikologlar›n›n Avrupa
Ülkelerindeki psikologlarla benzer standardlar› tafl›mas› gerekece¤ini dikkate alan ve de ülkemizdeki yasal boflluk nedeniyle
odalaflamayan psikologlar›n meslek örgütü olarak fiilen çal›flmalar yapmakta olan Türk Psikologlar Derne¤i, psikologlar›n e¤itimlerini
Avrupa standardlar›na yükseltmek için de çaba sarfetmektedir. Avrupa modeline uygun olarak 3 y›ll›k temel lisans e¤itiminin, uygulama
a¤›rl›kl› 2 y›ll›k bir yüksek lisansla desteklenerek toplam 5 y›ll›k bir psikoloji e¤itimi öngörülmektedir.

Bu model, “EuroPsyT” proje grubu taraf›ndan psikologlar için gelecekte bir Avrupa Diplomas›na (psikologlar›n e¤itimi için Avrupa
çerçevesine) temel oluflturmak üzere bafllat›lan ve 2001 den beri devam eden bir proje kapsam›nda Avrupa Ülkelerinde oluflturulmufl
bir modeldir. Proje Avrupa Birli¤i ve Birli¤in “Leonardo da Vinci program›” taraf›ndan fonlanmaktad›r. 10 AB ülkesinden 15 partnerin
kat›l›m›yla devam eden bu projenin bir orta¤› da EFPA’d›r (Avrupa Psikoloji Birlikleri Federasyonu). Bu geliflme Avrupa’da yüksek
ö¤retimin daha ortak bir yap›ya kavuflturularak ö¤rencilerin transferine daha fazla olanak sa¤lamak amac›yla, Avrupa e¤itim bakanlar›n›n
Sorbonne (1998) ve Bologna (1999) anlaflmalar› uyar›nca yüksek ö¤retimin de¤iflen ba¤lam› içerisinde yer alm›flt›r. Bu sayede Avrupa
ülkelerinin psikoloji e¤itimleri aras›nda varolan farkl›l›klar›n bu çerçeveye uygun olarak olabildi¤ince azalt›lmas› amaçlanmaktad›r.
(Ayr›nt›l› bilgi ve çerçeve program, proje web sitesinde görülebilir. Bknz: www.europsych.org )

Bu modele göre klinik psikoloji de dahil belli bafll› uygulama alanlar›nda ba¤›ms›z (serbest) çal›flma, sonunda master derecesi sunan
bu 5 y›ll›k e¤itime ek olarak 1 y›ll›k tam zamanl› süpervizyon alt›nda çal›flma kofluluna ba¤lanmaktad›r.  EFPA ile bir dan›flma sürecini
de iflleten Türk Psikologlar Derne¤i bir süre önce bu konuyu üniversite psikoloji bölümlerinin tart›flma gündemine getirmifl ve YÖK’e
gerekli baflvuruyu yapmak üzere haz›rl›klara bafllam›flt›r. Ancak, y›llard›r 4 y›ll›k ABD modelini uygulayan ve kendileri de gerek
Türkiye’de gerekse ABD’de bu modele uygun e¤itimden geçmifl akademik kadrolar›n bir bölümü, 3+2 modeline bafllang›çta kuflkuyla
bakm›fllar ve bunun k›s›tl› da olsa varolan yap›y› daha çok bozabilece¤i endiflelerini dile getirmifllerdir.

Oysa, bütün planlar›n› AB’ye tam üye olma yönünde yapm›fl bulunan ülkemiz için bu model, psikologlar›n e¤itiminde ülkemiz olanaklar›
çerçevesinde halen içine düflülmüfl bulunulan ç›kmazdan (onca emekle psikolog yetifltirip, yeterince uzmanl›k olana¤› sa¤layamama
ve mezunlar› alanda çal›flmak için yetersiz görme) kurtulmak için önemli bir f›rsat sa¤lamaktad›r.

Köklü psikoloji bölümlerinde çeflitli alanlarda master e¤itimi verilmekte ve bu 4+2=6 y›ll›k bir e¤itimle olmaktad›r. Master e¤itiminin
ikinci y›l› tez haz›rl›¤›na ayr›lmaktad›r. Yani master ö¤rencilerine fiilen lisans düzeyi ile birlikte toplam 5 y›l ders verilmektedir. 3+2
modelinde bu tez çal›flmas› da son y›l›n kapsam›nda düflünülmüfltür. Özellikle son 2 y›lda seçilecek alan derslerinin belli bir uzmanl›k
dal›na yönelik olmas› ile ö¤renciler flimdiki modelde ö¤rendiklerinden daha iyisini bir bütünlük içinde ö¤renme flans›n› elde edebilirler.
Halen uygulanan modelde ö¤renciler lisans düzeyi son s›n›f›nda kredilerini doldurmak endiflesiyle psikolojinin çeflitli alt alanlar›na
ait dersleri seçmekte ve böylece herfleyden biraz biraz ö¤renmektedirler. Oysa Avrupa modelinde 3. y›l›n› tamamlay›p da psikoloji
alan›nda devam etmeye karar veren lisans ö¤rencileri, baflar› durumlar›na ve/veya uygulanacak s›nav ve tercihlerine dayanarak belli
kontenjanlarla (Bölümün olanaklar›na ve ülke ihtiyaçlar›na göre esnek olarak belirlenmesi kofluluyla) master e¤itimine kabul
edildiklerinde, çok daha hedeflenmifl zorunlu ve seçmeli dersler ve stajlar yoluyla alanda çal›flmaya çok daha uygun biçimde
yetifltirilebileceklerdir. 3+2 modeli mezunlar› kurumlarda süpervizyon olanaklar› da oldu¤unda uzman statüsüyle çal›flabileceklerdir.
Ba¤›ms›z çal›flma yapmak isteyenler ise, üniversite sistemi içinde ya da d›fl›nda düzenlenebilecek tam zamanl› 1 y›ll›k bir intörnlük
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program›nda süpervizyon alt›nda buna haz›r hale gelebileceklerdir. Kuflkusuz psikoloji e¤itiminde kaynaklar›n büyük ölçüde yabanc› dilde
olmas› da dikkate al›narak, bu 2 y›ll›k master e¤itiminin ön koflulu olarak gereksinim duyanlara 1 y›ll›k bir yabanc› dilde haz›rl›k e¤itimi
de öngörülmelidir.

Bu modelin uygulanabilirli¤ine yönelik olarak, psikoloji bölümleri akademik kadrolar›n›n ve di¤er e¤itim olanaklar›n›n k›s›tl›l›klar›n› dikkate
alarak endifleler dile getirebilirler. Kuflkusuz kadrolar ve e¤itim olanaklar›n›n güçlendirilmesi gerekecektir. Ancak, halen uygulanan
e¤itimde de köklü bölümler d›fl›nda büyük sorunlar yafland›¤› da dikkate al›nd›¤›nda, devlet ve vak›f üniversitelerindeki baz› bölümlerin,
haz›r oluncaya kadar bu modele göre ö¤renci kabul etmemeleri gerekebilecektir. Amaç genel olarak mezunlar›n hizmet niteli¤ini yükseltmek
oldu¤una göre, bu zaafiyet bir süre göze al›nabilir.

Kuflkusuz meslek örgütünün yeterlik, akreditasyon ve sürekli e¤itim konusunda yapaca¤› düzenlemeler de yeni modelle yap›lacak bu
e¤itimi çal›flma hayat›n›n gereksinimleriyle uyumlu hale getirecektir. Bunun için, gerekli siyasi iradenin gösterilmesi ve gereken yasal
düzenlemelerin (YÖK yasas› ve yönetmelikleri, Psikologlar meslek yasas› vb.) ivedilikle yap›lmas› gerekmektedir. Ülkede bugüne kadar
uygulanan modelle, alanda 500 kadar› uzmanl›¤a sahip 2500 kadar psikolog hizmet verir duruma getirilebildi¤ine göre ve bu da ülkede
her yüz bin kifliye ancak 2-3 psikolog düflmesi (Bkz: Türk Psikologlar Derne¤i görüfl raporu) sonucunu do¤urdu¤una göre, ayr›ca da
lisans mezunu psikologlara bizzat e¤itim veren akademik çevrelerce “yetersiz” gözüyle bak›ld›¤› da bilindi¤ine göre, AB üyeli¤i yolunda
ola¤anüstü gayret sarfeden ülkemizde psikoloji e¤itiminde bu de¤iflikli¤in zaman›n›n geldi¤i görülebilir.

Ülkemizde alanda çal›flan ve 4 y›ll›k e¤itimle yetifltirilmifl yaklafl›k 2000 kadar psikolog bulundu¤una göre ve bunlar›n büyük bir k›sm›
y›llard›r hizmet içinde kendilerini yetifltirdiklerine göre, varolan bu kapasitenin ulusal ruh sa¤l›¤› politikas› kapsam›nda  de¤erlendirilmeleri
kaç›n›lmazd›r. Ülkemizdeki lisans mezunu psikologlar, ruh sa¤l›¤› hizmetlerinde çeflitli kademelerde bir çok görevleri yerine getirme
kapasitesine sahiptirler. Yap›lacak bir e¤itim modeli de¤iflikli¤i ve yasal zemini sa¤lanan bir mesleki örgütlenme içinde bu psikologlar›n
yeni sisteme uyumlar›n›n onlar› ma¤dur etmeyecek biçimde yap›lmas›, gerekti¤inde sertifikaland›r›lmalar› planlanmas› zorunlu olan bir
konuyu oluflturacakt›r. Kuflkusuz bu da Sa¤l›k Bakanl›¤› gibi resmi kurumlarla meslek örgütünün eflgüdüm içerisinde yapacaklar› bir
çal›flmayla sa¤lanabilecektir.

TÜRK‹YE’DE PS‹KOLOJ‹K DANIfiMAN E⁄‹T‹M‹

Özellikle Amerika Birleflik Devletleri’nde ilk olarak 1900’lü y›llarda tan›nmaya bafllayan Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik meslek alan›
Türkiye’de 1950’li y›llarda yaflam›m›za girmifltir. Bu alan bat›dakine benzer olarak ilk e¤itim kurumlar›nda hizmet sunumuna olan gereksinime
ba¤l› olarak geliflmifltir. Özellikle Amerika Birleflik Devletlerinde bu alanda yüksek lisans ve doktora e¤itimi alan bilim insanlar› Türkiye’ye
dönüflleriyle ABD modelini temel alarak bu alanda meslek eleman› yetifltirmeyi hedefleyen giriflimlerde bulunmufllard›r. ‹lk olarak k›sa
süreli kurslar, dersler ve sertifika programlar› ile Psikolojik Dan›flman yetifltirme yoluna gidilmifltir.

Psikolojik Dan›flmanlar, kiflisel, ailesel, e¤itsel, psikolojik ve mesleki kararlar› ile problemlerinin çözümünde bireylere yard›m ederler.
Ülkemizde psikolojik dan›flma ve rehberlik programlar›ndan mezun olanlar halen, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› okullarda, rehberlik ve
araflt›rma merkezlerinde, Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› ceza ve tutuk evlerinde, ›slah evlerinde, Silahl› Kuvvetlere ba¤l› psikolojik dan›flma ve
rehberlik servislerinde; Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastane ve sa¤l›k merkezlerinde çal›flmaktad›rlar. Mesleklerin yap›s›n›n ve görünümünün
de¤erlendirildi¤i Occupational Outlook Handbook’da psikolojik dan›flma meslek alan›n›n tan›m› yap›larak, ihtiyac›n h›zla art›¤› meslekler
aras›nda gösterilmektedir.

Türkiye’de ilk psikolojik dan›flman yetifltirme program› lisans düzeyinde Ankara Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde E¤itim Psikolojisi
ve Rehberlik Bölümü’nde 1965 y›l›nda bafllam›flt›r. Psikolojik dan›flma alan›nda lisansüstü düzeyde ilk yüksek lisans program› da 1967
y›l›nda Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Sonras› E¤itimi Fakültesi E¤itimi bünyesinde oluflturulmufltur. 1974 y›l›nda ise lisansüstü e¤itim
yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Befleri Bilimler Fakültesi bünyesinde “Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Bölümü” kurulmufltur.
Takip eden y›llarda da Ankara Üniversitesi, Orta Do¤u teknik Üniversitesi ve Bo¤aziçi Üniversitelerinde lisansüstü programlar oluflturulmufltur.



2547 Say›l› Yüksek Ö¤retim (YÖK) Yasas›n›n 1982 y›l›nda kabulünü takiben modern anlamda ilk lisans düzeyinde dört y›l süren
e¤itimi içeren psikolojik dan›flma ve rehberlik program› Hacettepe Üniversitesi’nde oluflturulmufltur. Yüksek Ö¤retim Kanunu’na göre
di¤er üniversitelerde de psikolojik dan›flman yetifltiren programlar aç›lm›flt›r. 2004 y›l›nda 18 Üniversite’de Lisans 14 Üniversitede
de yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik dan›flman yetifltiren akademik programlar vard›r. Türkiye’de psikolojik dan›flman
yetifltirme modeli bir çok yönden Amerika Birleflik Devletleri’nde psikolojik dan›flman yetifltirme modeline uygun olarak geliflmifltir.
Bireysel, grupla dan›flma uygulamalar›nda Dan›flandan H›z Alan, Davran›flç› yaklafl›mlar› temel al›narak a¤›rl›kl› olarak uygulamalar
yap›lm›flt›r. Amerika Birleflik devletlerindeki e¤ilime benzer olarak psikolojik dan›flman yetifltiren e¤itim programlar› Türkiye’de de
E¤itim Fakülteleri içinde örgütlenmifllerdir.

Türkiye’de her y›l yaklafl›k olarak lisans düzeyinde 650 psikolojik dan›flman ile master ve doktora düzeyinde de yaklafl›k 30 uzman
ve doktor psikolojik dan›flman yetifltirilmektedir. Türkiye’de 2004 y›l› itibariyle yaklafl›k 8000 psikolojik Dan›flma ve Rehberlik lisans,
yüksek lisans ve doktora programlar›ndan mezun meslek eleman› bulunmaktad›r.

Yürütülen Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik lisans programlar› yaklafl›k 130 kredi/saatlik, yaklafl›k 45-50 ayr› ders, dört y›ll›k bir lisans
e¤itiminden; yüksek lisans e¤itimi, 28-30 kredi/saatlik, 8 – 10 ders ve master tez çal›flmas›ndan; doktora düzeyinde de 28-30
kredi/saatlik, 8 – 10 ders ve doktora tez çal›flmas›ndan oluflmaktad›r. Meslek eleman› yetifltirme sürecinde ‘internship’ uygulamalar›
bulunmamaktad›r.

Lisans, yüksek lisans ve doktora e¤itimleri s›ras›nda dersler, uygulamalar ve araflt›rmalar arac›l›¤› ile bu programlarda ö¤renim
görmekte olan ö¤rencilere kazand›r›lmas› hedeflenen yeterlilik alanlar› afla¤›daki gibi s›ralanabilir.

• Biopsikososyal bir varl›k olarak insan›n büyüme ve geliflimi;
• Sosyal ve kültürel farkl›l›klar;
• Grupla psikolojik dan›flma;
• Psikolojik ölçme ve de¤erlendirme;
• Ba¤›ml›l›k ve duygulan›m bozukluklar› a¤›rl›kl› olmak üzere ruhsal bozukluklar›n yayg›nl›¤›, tan›mlanmas›, sevk ve
    önlenmesine iliflkin genel ilke ve uygulamalar;
• Bireysel geliflim ve koruyucu ruh sa¤l›¤› konusunda temel ilke ve uygulamalar;
• ‹nsan›n geliflimi ve psikopatoloji kavramlar›na iliflkin temel ilkeler ve modeller;
• Normal ve ruh sa¤l›¤› problemleri bulunan bireylerle çal›fl›rken krize müdahale dahil olmak üzere k›sa, orta ve uzun süreli
    müdahale yaklafl›mlar›ndan da yararlanarak psikolojik dan›flma sürecini bafllatma, sürdürme ve sonland›rmaya yönelik
    bilgi ve beceriler;
• Ruh sa¤l›¤› e¤itimi, bilinçlendirme, psikoe¤itim, kurum temelli önleyici ruh sa¤l›¤› konular›nda program oluflturma ve
    yürütme becerileri;
• Mesleki geliflim ve kariyer dan›flmanl›¤›;
• Araflt›rma ve program gelifltirme;
• Mesleki kimlik geliflimi ve etik.

Mesleki örgütlenmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla Türk Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Derne¤i (TÜRK PDR-DER) 1989 y›l›nda kurulmufltur.
Bu derne¤in üye say›s› 2004 y›l› itibariyle yaklafl›k 850’dir. Dernek arac›l›¤› ile “Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Dergisi” yay›nlanmaktad›r.
Meslek elemanlar› aras›nda iletiflimi kolaylaflt›rmak amac›yla ilk olarak 1997 y›l›ndan itibaren de “Türk Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik
Bülteni” yay›nlamaya bafllanm›flt›r. Dernek her iki y›lda bir “Ulusal Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Kongresi”ni düzenlemektedir.

TÜRK PDR-DER mesleki uygulama, e¤itim ve araflt›rmalara iliflkin etik standartlar konusunda çal›flmalarda bulunmufl ve etik standartlar
doküman› oluflturmufltur. Dernekte oluflturulan komisyondan biri olan Etik Komisyon arac›l›¤› ile mesleki standartlar›n korunmas›
ve gelifltirilmesine çal›fl›lmaktad›r.
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Türkiye’de ruh sa¤l›¤› hizmetlerini sunan meslek eleman› say›s› ve uzmanlaflma alanlar› oldukça s›n›rl›d›r. Ruh sa¤l›¤› alan›nda
toplumda gereksinim duyulan hizmetlerin çeflitli meslek gruplar› taraf›ndan üretilmesi ve bu meslek gruplar› taraf›ndan da hizmetin
toplumda gereksinim duyan tüm bireylere sunulmas› gerekmektedir. T›p d›fl›nda ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet üretimine katk›da
bulunabilecek psikoloji, sosyal hizmetler, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuflma terapisi, u¤rafl› terapisti gibi meslek alanlar›na
benzer olarak, psikolojik dan›flma meslek alan›n›n da mesleki e¤itim, akreditasyon ve uygulamalar›na iliflkin yasal düzenlemeleri
henüz gerçeklefltirilememifltir. Benzer bir flekilde psikolojik dan›flma alan›nda yetiflme, akreditasyon, staj, internship, mesleki
uygulamalar, mesle¤e girifl, meslekte kal›fl ve meslekten ç›kar›lmay› düzenleyen uygulamalara iliflkin konularda meslek derne¤i
arac›l›¤› ile haz›rl›klar sürdürülmektedir. Bu alanda bir meslek yasas› henüz yasalaflmam›flt›r.

Psikolojik Dan›flman e¤itimine iliflkin sorun alanlar› afla¤›daki gibi s›ralanabilir;
• Meslek elaman› yetifltiren akademik programlar aras›nda büyük farkl›l›klar bulunmaktad›r;
• Özellikle yeni kurulan üniversitelerde psikolojik dan›flma ve rehberlik alanda yetiflmifl ö¤retim eleman› aç›¤› vard›r.
• Meslek eleman› yetifltirme sürecinde yasal düzenlemeler bulunmamaktad›r;
• Akreditasyon kurumu niteli¤inde kurumlar›n eksikli¤i yaflanmaktad›r;
• Meslekte sürekli e¤itim yeterince güçlü de¤ildir.
• Yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ruh sa¤l›¤› dan›flmanl›¤›, rehabilitasyon dan›flmanl›¤›, okul psikolojik dan›flmanl›¤›,
    evlilik ve aile dan›flmanl›¤› gibi uzmanlaflmaya yönelik programlar tan›mlanmam›flt›r.
• Bu konuda meslek yasas›n›n olmamas› nedeni ile psikolojik dan›flan kadrolar›na psikolojik dan›flma alan›nda e¤itim
    almam›fl olan meslek elemanlar›n›n istihdam› gerçeklefltirilmektedir. Bu durum meslek alan›nda hizmet kalitesini ciddi
    flekilde düflürmektedir.

Sa¤l›k hizmetleri içinde özellikle ruh sa¤l›¤› hizmetleri, farkl› uzmanl›k alanlar›na sahip meslek gruplar›n›n, bu konuda ciddiyetle
haz›rlanm›fl yasal düzenlemeler ile sa¤lanan koflullarda, hizmet üretmesini gerekli k›lan bir hizmet alan›d›r. Sa¤l›k sektörü geliflmifl
bat› ülkelerinde ve girmeyi arzu etti¤imiz Avrupa Birli¤i Ülkelerinde de bir çok meslek alan›n hizmet sunumu ile iflleyen bir hizmet
alan›d›r. Avrupa Birli¤i Ülkesi olarak, meslek eleman› yetifltirme koflullar›nda örnek al›nabilecek British Department of Health, Evidence
Based Clinical Practice Guideline’da Aralar›nda psikolojik dan›flman›n da bulundu¤u meslek alanlar› ve hizmet sunum ölçütleri
belirlenmifltir. Psikolojik dan›flma burada sa¤l›k hizmetleri s›n›f›nda bulunan bir meslek alan› olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Birli¤i ülkelerinde psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda meslek eleman› e¤itimi ve yetifltirilmesi s›n›rl› düzeydedir. Avrupa
Birli¤i üyesi ülkeler aras›nda Psikolojik dan›flma ve rehberlik alan›nda geliflmifl bir e¤itim modeli bulunan ülke Türkiye’dir. Türkiye
bu anlamda Avrupa Birli¤i ülkelerine de örnek olabilecek bir durumdad›r. Avrupa konseyi 2010 y›l›na kadar tamamlanmak üzere
“Restructring in Counseling and Guidance” adl› bir çal›flma bafllatm›fl, ve psikolojik dan›flma ve rehberlik uygulamalar›n›n di¤er
Avrupa Birli¤i ülkelerinde yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›r.

Türkiye’de psikolojik dan›flman e¤itimine iliflkin öneriler afla¤›da s›ralanm›flt›r;

• Psikolojik dan›flman yetifltiren programlar›n düzenlenmesine iliflkin olarak bir meslek yasas›n›n kabulü gereklidir.
• Psikolojik dan›flman yetifltiren programlar aras›nda standart sa¤lanmal›d›r. Bu programlar aras›nda kabul edilebilecek
   bir temel program oluflturulmal› ve bu tüm psikolojik dan›flman yetifltiren üniversitelerde bu program esas al›narak

                    haraket edilmelidir.
• Psikolojik dan›flman yetifltiren programlara iliflkin bir kurumsal akreditasyon ve mesleki akreditasyon olmak üzere
    yetifltirme standartlar› belirlenmelidir. Bu ba¤›ms›z bir akreditasyon kurumu arac›l›¤› ile de denetlenmelidir.
• Toplumsal gereksinimlere göre psikolojik dan›flmanlara kazand›r›lan beceriler güncellenmelidir.
• Bu alanda yeterli akademik kadroya sahip olmayan üniversitelerdeki programlar güçlendirilmeli, bu sa¤lanam›yorsa bu
    programlar güçlendirilene kadar ö¤renci al›mlar›na ara verilmelidir.
• E¤itim süreci içinde mesleki uygulama öncesi süpervizyonlu uygulama standartlar› belirlenmelidir.
• Yeterli donan›ma sahip olan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlar›nda ö¤renci kontenjanlar› art›r›lmal›d›r;



• Meslekte yetiflmekte olan meslek elemanlar›n›n internship yapaca¤› kurumlara iliflkin standartlar belirlenmelidir;
• Meslek eleman› seçimlerinde lisans programlar›na ö¤renci kabulünde merkezi sisteme göre ö¤renci al›m› d›fl›nda, kiflilik
    özellikleri yönünden de de¤erlendirmeye uygun olacak biçimde ö¤renci seçme yöntemleri kullan›lmal›d›r.

Türkiye’de kendine özgü yayg›n ve kökleflmifl bir psikolojik dan›flman yetifltirme deneyimi ve gelene¤i vard›r. Di¤er alanlarda oldu¤u
gibi bu alanda da dört y›ll›k lisans e¤itimi ile meslek eleman› yetifltirilmek durumundad›r. Ruh sa¤l›¤› alan›nda ülkede yayg›n olarak
yaflanan sorunlar›n önlenmesinde iyi yetiflmifl meslek elemanlar›n›n katk›s› yads›namaz bir gerçektir. Bu ülkenin en de¤erli varl›¤›
sahip oldu¤u insan gücüdür. Sahip olunan bu önemli kayna¤›n ruh sa¤l›¤›n›n öncelikle korunmas› ve gelifltirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda ülkede yetiflmifl hizmet sunacak meslek elemanlar›n›n da de¤erlendirilmesi ve yönlendirilmesi hem ülkenin insan gücü
planlamas› hem de bireysel mutluluk aç›s›ndan önemlidir.

TÜRK‹YE’DE SOSYAL H‹ZMET UZMANI E⁄‹T‹M‹

Türkiye’de sosyal hizmet alan›nda e¤itim ilk olarak, 12.06.1959 tarihinde kabul edilen 7355 say›l› “Sosyal Hizmetler Enstitüsü
Kurulmas›na Dair Kanun’un 1/h ve 9. maddeleri gere¤ince 1961 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak faaliyete geçen Sosyal
Hizmetler Akademisinde bafllam›flt›r. 1967 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi’ne ba¤l› Sosyal Çal›flma Yüksekokulu kurulmufltur. Bu okul
iki y›l sonra ayn› üniversitenin Sosyal ve ‹dari Bilimler Fakültesine ba¤lanarak “Sosyal Çal›flma ve Sosyal Hizmetler Bölümü” ad›n›
alm›flt›r. Bu bölüm Türkiye’de sosyal hizmet alan›nda yüksek lisans ve doktora programlar›n› ilk bafllatan yüksekö¤retim kurumu
olmufltur. Sosyal Hizmetler Akademisi 1982 y›l›nda Yüksekö¤retim Kurumu Kanunu çerçevesinde, Sosyal çal›flma ve Sosyal Hizmetler
Bölümünü de içine alarak Hacettepe Üniversitesine ba¤l› Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna dönüflmüfltür. Türkiye’de 2002 y›l›na kadar
sosyal hizmet alan›nda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde e¤itim veren tek yüksek ö¤retim kuruluflu olan Sosyal Hizmetler
Yüksekokulu, Uluslar aras› Sosyal Hizmet Okullar› Birli¤i’nin üyesidir. 2002-2003 ö¤retim y›l›nda Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesine ba¤l› Sosyal Hizmetler Bölümü aç›lm›flt›r. Türkiye’de sosyal hizmet e¤itimi, aç›lan bu bölümle birlikte yaln›zca 2
yüksekö¤retim kuruluflunda verilmektedir. Her iki okulda da lisans ö¤renim süresi haz›rl›k s›n›f›yla birlikte 5 y›ld›r ve ilgili mevzuata
göre bölümlerin mezunlar› “Sosyal Hizmet Uzman›” ünvan›n› kazanmaktad›r.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda “Birey ve Toplum Sorunlar› Anabilim Dal›” ve “Toplumsal Geliflme ve Sosyal
Politika Anabilim Dal›” olmak üzere iki anabilim dal› ile toplam 6 bilim dal› bulunmaktad›r.

Her iki okulda da e¤itim program› genelci yaklafl›ma göre planlanm›flt›r. Genelci (generalist) yaklafl›mlarda kuram ve uygulama
bütünlü¤ünün genel bir çerçevede ele al›nmas› esast›r. Genelci yaklafl›m, insan ve toplum sorunlar›na sistemci ve bütüncül bakar;
uygulamada sorun alanlar›na yönelik odaklafl›r, bu aç›dan disiplinleraras› niteli¤e sahiptir. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ö¤retim
üyeleri taraf›ndan h›zl› geliflmeler ›fl›¤›nda e¤itim program›n›n yeniden düzenlenmesi düflünülmüfl ve 1999 y›l›nda “Akademik Yönden
Yeniden Yap›lanma” çal›flmalar› bafllat›larak, üç y›ll›k çal›flma sonras›nda düzenlenen yeni e¤itim program› 2001-2002 ö¤retim y›l›nda
uygulamaya konmufltur. Lisansüstü e¤itim programlar›na iliflkin de¤iflim çal›flmalar› da sürdürülmektedir.

Sosyal hizmet ö¤rencilerinin haz›rl›k s›n›f›ndan sonraki birinci y›lllar›nda öncelikle biliflsel, duygusal ve davran›flsal becerilerinin
gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r. Bu yaklafl›mla birinci y›l dersleri “felsefeye girifl ve mant›k”, “matematik”, “ekoloji”, “gençlik toplum
ve sosyal hizmet”, “bilgi teknolojisine girifl”, “pedegojinin temelleri”, “iletiflim becerileri”, “psikoloji”, “sosyoloji”, “ekonomi”, “hukuk”,
“istatistik”, “siyaset bilimi”, dersleri yan›s›ra, güzel sanatlar kapsam›nda “tiyatro”, “müzik” gibi dersler ve uygulamal› iletiflim becerileri
kapsam›nda, “oyunla iletiflim”, “psikodrama”, “yarat›c› drama”, “animasyon” dersleri almaktad›rlar. ‹kinci y›l›n güz döneminden
itibaren ö¤rencilerin, bilimsel ve mesleki formasyonu kazanma süreci bafllamaktad›r. “Sosyal hizmetin temelleri, “sosyal bilimlerde
yöntem bilim”, “insan davran›fl› ve sosyal çevre”, “toplumsal yap› ve sorunlar”, “toplumsal de¤iflme ve aile”, “Türkiye’nin sosyo-
ekonomik tarihi” ve “edebiyatta psiko-sosyal incelemeler”, ‹kinci dönemde ise “toplumsal ekonomik sistemler”, “toplumsal geliflme
ve sosyal adalet”, “demokrasi ve insan haklar›”, “aile ve çocuk hukuku”, “sosyal araflt›rma teknikleri” dersleri verilir. Ayr›ca “sosyal
araflt›rma uygulamas›” dersi de bu dönemde bafllat›lmaktad›r. Üçüncü y›l ö¤rencilerin bilimsel ve mesleki formasyon kazanma
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sürecinde en önemli aflamad›r. Dönemin dersleri sosyal hizmetin kuram, uygulama bütünlü¤ünü sa¤lama anlay›fl›yla düzenlenmifltir.
‹lk dönemde “sosyal hizmet kuram›”, “sosyal politika ve planlama”, “örgüt kuramlar› ve yönetim”, iletiflim kuramlar› ve “sosyal hizmet
dersleri” yan›s›ra “seminer” dersleridir.”Sosyal araflt›rma uygulamas›” bu dönemde tamamlanmaktad›r. ‹kinci dönemde “sosyal hizmet
kuram›” “toplumsal örgütlenme ve grup dinamikleri”, “siyasal sosyal hizmet”, “sosyal güvenlik ve sosyal yard›m hukuku”, “insan
toplum ve medya” ile “seminer II “ dersleri bulunmaktad›r. Seminer I ve II derslerinde de¤iflik sorun alanlar›na yönelik sosyal hizmet
müdahaleleri gündeme getirilecektir. Bahar döneminde yer alan “proje seminerine haz›rl›k” dersi  dördüncü y›l ders program›n›n
temelini oluflturmaktad›r. “Psikiyatrik sosyal hizmet”, “t›bbi sosyal hizmet”, “krize müdahale”, “adli sosyal hizmet”, “gerontolojik
sosyal hizmet”, “toplum sa¤l›¤›”, “suçluluk ve sosyal hizmet”, “yoksulluk ve sosyal hizmet”, “özürlüler ve sosyal hizmet” dersleri
verilmektedir.

Dördüncü y›l ö¤rencilerin bilimsel ve mesleki formasyonlar›n›n lisans e¤itimi sürecinde tamamlanma aflamas›d›r. E¤itim program›n›n
bu son aflamas› ö¤rencilerin ilk y›ldan itibaren çok yönlü kazan›mlar›n› yans›tabilecekleri bir süreç olma özelli¤ine sahiptir. Program,
ö¤rencilerin sosyal hizmetin kuram uygulama bütünlü¤ünü yaflayarak ö¤renmelerine f›rsat tan›maktad›r. Bu amaçla programda “proje
semineri”,”proje semineri uygulamas›” ve “proje semineri kuramsal de¤erlendirmesi” yer almaktad›r.

Türkiye’de henüz Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun verilmemifltir. Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan her y›l yaklafl›k olarak lisans düzeyinde 100 sosyal hizmet uzman› yetifltirilmektedir.
Türkiye’de 2004 y›l› itibariyle yaklafl›k 3200 lisans, yüksek lisans ve doktora programlar›ndan mezun meslek eleman› bulunmaktad›r.
Sosyal hizmet uzmanlar›n›n yaklafl›k 1500’ü Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü¤ü baflta olmak üzere, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
Kredi Yurtlar Kurumu gibi kamu kurumlar›nda görev yapmakta, di¤erleri ise özel kurum ve kurulufllarda çal›flmaktad›rlar.

Mesleki örgütlenmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i kurulmufl ve bu dene¤in flubeleri aç›lm›flt›r. Meslek
elemanlar› aras›nda iletiflimi kolaylaflt›rmak amac›yla düzenli olarak bülten yay›nlanmaktad›r.  Dernek her iki y›lda bir “Uluslararas›
Sosyal Hizmet Konferans›”n› Sosyal Hizmetler Yüksekokulu iflbirli¤iyle düzenlemektedir. Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i son on
y›ld›r Uluslar aras› Sosyal Hizmet Uzmanlar› Konfederasyonuna girmek üzere çaba harcam›flt›r. 2001 y›l›nda Federasyon üyeli¤i için
resmi baflvuru yap›lm›fl ve Federasyonun 12 Temmuz 2002 tarihinde Cenevre’de yap›lan Genel Kurul’unda Türkiye’nin üyeli¤i karara
ba¤lanm›flt›r.

Türkiye’de do¤rudan ruh sa¤l›¤› alan›nda hizmet sunan meslek eleman› say›s› oldukça s›n›rl›d›r. Ruh sa¤l›¤› alan›nda görev yapan
sosyal hizmet uzman› say›s›  yaklafl›k 30’dur. Türkiye’de sosyal hizmet uzman› yetifltiren 2 e¤itim kurumu bulunmaktad›r. Farkl›
üniversitelerin bünyesinde gerekli alt yap› kurularak yeni bölümlerin aç›lmas› sa¤lanmal›d›r. Mezuniyet öncesi e¤itime yönelik olarak,
yeni uygulanan program›n ilk mezunlar verildikten sonra etkinli¤inin de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca mezuniyet sonras›
sürekli e¤itim ve süpervizyon sistemi yeterince güçlü de¤ildir. Alanda çal›flan meslek elemanlar›n›n ihtiyaç duyduklar› konular
belirlenerek düzenli hizmetiçi e¤itim programlar›n›n yap›lmas›n›n hizmet kalitesini ve ifl doyumunu olumlu yönde etkileyece¤i
düflünülmektedir.

TÜRK‹YE DE HEMfi‹REL‹K E⁄‹T‹M‹

Türkiye’de hemflirelik e¤itimi önceleri sa¤l›k meslek liselerine dayanmakta iken, 1955 y›l›ndan itibaren üniversite bünyesinde haz›rl›k
+ 4 y›ll›k lisans e¤itimi veren hemflirelik yüksekokullar› aç›lm›flt›r. 1997 y›l›ndan sonra ayr›ca, iki y›ll›k ön lisans programlar› kapat›larak
4 y›ll›k lisans e¤itimi veren sa¤l›k yüksekokullar›na dönüflmüfltür. Hemflirelik 1968 y›l›ndan itibaren mezuniyet sonras› yüksek lisans
ve doktora e¤itimini de vermektedir.

Ça¤dafl konumda hemflireli¤in kendini yönetebilen, hizmet alanlar›ndaki sorunlar› kavrayarak çözümleyen, rollerini alg›lay›p
sergileyebilen, meslek üyelerine gereksinimi vard›r. Bu özellikler ve gereksinimler, hemflirelik temel e¤itiminin üniversite düzeyinde
olmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (1993), sa¤l›k profesyonelleri aras›nda hemflirelerin hem önleyici, tedavi ve



rehabilite edici, hem de destekleyici nitelikte: birey, aile ve gruplara hemflirelik bak›m hizmetinin götürülmesi, yönetilmesi ve
de¤erlendirilmesinde önemli bir yeri oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bunun yan› s›ra, uygulamalardaki en etkin sonuca ulafl›lmas›nda,
elefltirel düflünce ve ba¤›ms›z karar verebilme becerilerini kullanarak, hemflirelik bilgi ve uygulamalar›n› gelifltirecek niteliklere sahip
olmalar› gerekti¤ini bildirmifltir. Bu da  ancak hemflirelikte akademik geliflim (yüksek lisans ve doktora e¤itimi)  ile mümkündür.

Ülkemizde, psikiyatri hemflireli¤inde ve e¤itiminde yaflanan sorunlar, mevcut hemflirelik e¤itimine benzerlik göstermektedir. Afla¤›da
Türkiye’de hemflirelik e¤itimi veren okullar›n mevcut durumlar› ve hemflirelik e¤itimine iliflkin sorunlar ve öneriler bulunmaktad›r.

MEVCUT DURUM

• Ülkemizde halen hemflirelik e¤itimi programlar›nda (sa¤l›k meslek liseleri, sa¤l›k yüksekokullar› ve hemflirelik
yüksekokullar›nda) verilen e¤itimin, içeri¤i, kredilendirme, ders saati ve süresi bak›m›ndan birbirinden farkl›d›r.
• Sa¤l›k meslek liseleri, hemflirelik yüksekokullar› ve sa¤l›k yüksekokullar›n›n mezunlar› ayn› ünvan› almakta ve uygulamada

    ayn› rol ve sorumluluklar› üstlenmektedirler. Buralardan mezun olan kiflilerin görev tan›mlar›n›n olmay›fl› meslekte
                    karmaflaya yol açmakta ve hizmetin niteli¤ini olumsuz etkilemekte, motivasyonda azalma ve ifl doyumsuzlu¤una neden
                    olmaktad›r. Sa¤l›k meslek liselerinde 1996 y›l›nda hemflirelik, ebelik, sa¤l›k memurlu¤u e¤itimine son verilmesine ra¤men,
                 1997 y›l›ndan itibaren baz› yerlerde sa¤l›k meslek liseleri tekrar aç›larak e¤itim vermeye bafllam›flt›r. Kifli bu okuldan
                  hemflire ünvan›yla mezun olmamakla birlikte, bu kiflilerin üniversite giriflindeki koflul nedeniyle hemflirelik mesle¤ini
                  seçme zorunlulu¤unu hissetmeleri de mesleki geliflimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, sa¤l›k meslek lisesi
                    düzeyindeki e¤itimin tamamen kald›r›l›p, liseye dayal› üniversite e¤itimi tercih edilmektedir.

• Hemflirelik e¤itiminde kazand›r›lan anlay›fla yönelik hizmetin birlikte de¤erlendirilememesi, klinik ortam ve e¤itim ortam›
    aras›nda büyük boflluklara neden olmaktad›r.
• Hemflirelik okullar›n›n uygulama alanlar›n›n yeterli olmay›fl›, alanda çal›flan uygun rol modeli olabilecek hemflire say›s›n›n
    yetersizli¤i  de zaman zaman ayr› bir sorun oluflturmaktad›r.
• ‹yi bir flekilde alt yap› çal›flmalar› yap›lmadan 1997 y›l›nda aç›lan sa¤l›k yüksekokullar›n›n, hemflirelik e¤itimini yürütecek
    yeterli say› ve nitelikte ö¤retim elemanlar› olmadan ö¤retime bafllat›lmas› ve bu okullar›n baz›lar›n›n yönetim kadrolar›n
    da farkl› disiplinlerden olan kiflilerin yer almas›,
• Periferdeki üniversitelerde çal›flan ö¤retim görevlilerinin; akademik geliflimleri ile ilgili olarak lisans üstü olanaklar›n›n
    s›n›rl› olmas›,
• Hemflirelik e¤itiminde görev alan ö¤retim elemanlar›n›n e¤itim verdi¤i alanda, klinik deneyim ön koflulunun getirilmemesi,
• Tüm sa¤l›k yüksekokullar›n›n taban standard›n›n sa¤lanmas› için hemflirelik okullar›ndaki e¤iticilerin performanslar›n›n
    ya da e¤itim programlar›n›n yeterli düzeyde de¤erlendirilememesi,
• Psikiyatri Hemflireli¤i uygulamas› için Türkiye de henüz bir Ulusal Ruh Sa¤l›¤› yasas›n›n olmamas›,
• Sa¤l›k Bakanl›¤› Ruh Sa¤l›¤› Daire Baflkanl›¤› bünyesinde Psikiyatri Hemflireli¤ini temsil eden bir bölümün olmamas›.
• Türkiye de ulusal ruh sa¤l›¤› politikalar›na yönelik yasal bir düzenleme mevcut de¤ildir. Zorunlu hasta yat›rma, zorunlu
   sa¤alt›m ve hastal›k nedeniyle çeflitli raporlar›n düzenlenmesi gibi durumlarda, yasal yapt›r›m Türk Ceza Kanunu ve

                Medeni kanuna göre yap›lmaktad›r. Bu durum ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flan sa¤l›k personelinin uygulamalar›na yön
                    verememekte ve güçlükler ç›karmaktad›r.

ÖNER‹LER

• Hemflirelik Sa¤l›k Meslek Liseleri kapat›larak 11 y›ll›k temel e¤itim üzerine Lisans düzeyinde (4 y›ll›k) e¤itime dayand›r›lmas›
• Hemflirelik e¤itimi veren okullar›n müfredat programlar›n›n asgari düzeyde standardize edilmesi. Bununla ilgili çal›flmalar›n›
    devam ettirmekte olan “Hemflirelikte Ulusal Çekirdek E¤itim Program›” çal›flma sonuçlar›n›n göz önünde bulundurulmas›.
• Hemflirelerin yasal sorumluluklar›na, görev tan›mlar›na yönelik, günün koflullar›na uygun olarak, Avrupa Birli¤i kriterlerini
    karfl›layacak flekilde yasal düzenlemelerin yap›lmas›.
• E¤itim, uygulama, araflt›rma yönetim alanlar›nda teorik ve pratik entegrasyonun sa¤lanmas› için okul-klinik iflbirli¤inin
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    önemi üzerinde durulmas› ve bunun her okul için yayg›nlaflt›r›lmas›.
• Hemflirelik e¤itimi veren okullara ö¤retim eleman› yetifltirmek amac›yla lisans üstü e¤itimi veren üniversitelerdeki
    kontenjan art›r›lmal›, bu e¤itimden yararlanacak ö¤retim elemanlar›n›n akademik geliflimleri ile ilgili olarak lisans üstü
    olanaklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›.
• Hemflirelik e¤itimi veren okullarda yönetimde ve mesleki derslerin yürütülmesinde, hemflire ö¤retim elemanlar›n›n görev
    almas›. Bu noktada hemflire ö¤retim üyesi yetifltirmekle ilgili düzenlemeler daha da önem kazanmaktad›r.
• Okullarda program gelifltirmeden sorumlu kiflilerin periyodik olarak bir araya gelmeleri ve çal›flmalar› gözden geçirmeleri.
• Geliflmifl hemflirelik yüksekokullar›ndaki ö¤retim üyelerinin gereksinim duyulan okullara istek üzerine giderek e¤itime
    destek olmalar›.
• Bir ekip anlay›fl› içinde Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Yasas›n›n oluflturulmas›nda ve yürütülmesinde, bu alanda uzman psikiyatri
    hemflirelerinin yer almas›.

Psikiyatri Hemflirelerinin toplum ruh sa¤l›¤› hizmetleri için de uygun yerlere istihdam› için kadrolar›n›n oluflturulmas› önerilir.

TÜRK‹YE’DE ÇOCUK GEL‹fi‹M‹ VE E⁄‹T‹MC‹S‹ E⁄‹T‹M‹

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okuluna ba¤l› olarak 1968 y›l›nda kurulmufltur.
1976 y›l›ndan itibaren özel e¤itim çal›flmalar›na bafllanarak alt yap› haz›rl›klar› tamamlanan Özel E¤itim Anabilim Dal›, 23 Aral›k 1982
y›l›nda kurulmufltur. Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü “Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Anabilim Dal›” ve “Özel E¤itim Anabilim Dal›”
olarak iki alanda çal›flmalar›n› sürdürmekte olup, Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Lisans diplomas› vermektedir. Ayr›ca Hacettepe Üniversitesi
Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsüne ba¤l› olarak Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Anabilim Dal›nda; "Çocuk Geliflimi ve E¤itimi" Yüksek Lisans
program› ve "Çocuk Geliflimi ve E¤itimi" Doktora programlar› mevcuttur.

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü 1972 y›l›ndan itibaren yaklafl›k 1700 lisans mezunu vermifltir. Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümünün
ad›, YÖK karar› ile 4 Mart 1987 tarihinde “Çocuk Sa¤l›¤› ve E¤itimi”ne dönüfltürülmüfl, ancak yine YÖK’ün 23 Mart 1996 tarihli karar›
ile “Çocuk Geliflimi ve E¤itimi” olarak de¤ifltirilmifltir. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümünün kurulmas›n›
takiben Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde de Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümleri oluflturulmufltur.

L‹SANS PROGRAMI

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü e¤itim süresi bir y›l ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f› olmak üzere toplam befl y›ld›r. Dersler her y›l güz ve
bahar sömestrelerinde verilir. Her sömestrede en az 15, en fazla 22 kredilik ders alma zorunlulu¤u vard›r. Mezun durumundaki
ö¤rencinin toplam kredi say›s› en az 128, en fazla 176 olmal›d›r. Okul, en az 4, en fazla 7 y›lda tamamlanmak zorundad›r. 1 y›ll›k
haz›rl›k e¤itiminden sonra, bafllayan lisans program›ndaki derslerin bir k›sm› ‹ngilizce olarak verilmektedir.

Haz›rl›k muafiyet s›nav›nda baflar›l› olan ö¤renciler haz›rl›k okumadan birinci s›n›ftan ö¤renimlerine devam ederler. Ö¤renciler derslerine
ek olarak Türkçe, Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi ile Yabanc› Dil derslerini almak zorundad›rlar. Ayr›ca her y›l ö¤renciler Beden E¤itimi
(Voleybol, Basketbol vs.) veya Güzel Sanatlar (Tiyatro, Sinema, Televizyon, Klasik Bat› Müzi¤i, Foto¤raf, Türk Sanat Müzi¤i, Ses
E¤itimi, Türk Halk Müzi¤i, Türk Halk Oyunlar›, Caz, Plastik Sanatlar) ile ilgili derslerden herhangi birini seçmeli olarak alabilirler.
Haz›rl›k s›n›f›ndan sonra ki ilk y›lda; Çocuk Geliflimi ve E¤itimine Girifl, Kimya,Fizik, Matematik, Sosyolojiye Girifl, Bebeklik Döneminde
Geliflim ve E¤itim, Aile ve Yaflam Dinami¤i, Mesleki Literatürde Terim ve Kavramlar, Psikolojiye Girifl, Modern Biyoloji, Bebeklik
Döneminde E¤itim Programlar›, Özel E¤itime Girifl, Sosyal Antropolojiye Girifl, Beslenme ‹lkeleri.

‹kinci y›l; Erken Çocukluk ve Okul Döneminde Geliflim ve E¤itim, Adölesan Geliflimi ve sorunlar, Geliflim Psikolojisi, Anatomi,
Fizyoloji, Okulöncesi E¤itimi Program Gelifltirme , Oyun ve Oyun Materyalleri, Oyun ve ‹letiflim, Psikodrama, Ana ve Çocuk Beslenmesi,
‹letiflim Becerileri, Çocuk Edebiyat›, Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen E¤itimi, Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetlerine
Girifl, Aile Planlamas› E¤itimi.



Üçüncü s›n›fta; Çocuk Sa¤l›¤›  ve Hastal›klar›, Çocuk ve Adölesanlarda Ruh Sa¤l›¤› ve Uyum Problemleri, E¤itimde Drama, Nörolojik
Geliflim, Zihinsel Engelli Çocuklar›n Geliflimi ve E¤itimi, Zihinsel Engelli Çocuklar ‹çin Program Gelifltirme ve Uygulama Fiziksel
Engelli Çocuklar›n Geliflimi ve E¤itimi, Fiziksel Engelli Çocuklar ‹çin Program Gelifltirme ve Uygulama, Çocukluk Döneminde Sanat
ve Yarat›c›l›k, Çocukluk Döneminde Müzik, Çocukluk Döneminde Jimnastik, Biyoistatistik, Alan Çal›flmalar›-Uygulamal› Stajlar, Yaz
Stajlar› (en az 30 gün, 448 saat).

Dördüncü y›l; Çocuk Geliflimi ve E¤itiminde Araflt›rma Teknikleri , Çocuk Gelifliminde Kuramlar, Mezuniyet Tez Yönetimi, Çocuk
Gelifliminde Alan Çal›flmas›, ‹flitme Engelli Çocuklar›n Geliflimi ve E¤itimi, ‹flitme Engelli Çocuklar ‹çin Program Gelifltirme ve
Uygulama, Dil Geliflimi ve ‹letiflim Bozukluklar›, Çocuk ve Hukuk, E¤itimde Aile Dan›flmanl›k ve Rehberlik Hizmetleri, E¤itsel Tan›
ve De¤erlendirme Yöntemleri, Çocuk Geliflimi ve E¤itiminde Araflt›rma Teknikleri, ‹letiflim Bozukluklar›nda E¤itimsel Yaklafl›mlar,
Hasta Çocuklar›n Geliflimi ve E¤itimi, Teknoloji, Bilim ve Çocuk, Kurum Yönetimi, Adölesan Geliflimi, Okulöncesi E¤itiminde
Yaklafl›mlar ve Karfl›laflt›rmal› Çal›flmalar.

YÜKSEK L‹SANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsüne ba¤l› Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Anabilim Dal›nda, Çocuk Geliflimi ve E¤itimi
program› ve Özel E¤itim program› olmak üzere iki Yüksek Lisans program› ve Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Doktora program› mevcuttur.
Yüksek Lisans programlar›na Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü lisans mezunlar›
ile t›p, sa¤l›k ve e¤itim ile ilgili fakülte veya 4 y›ll›k yüksekokul lisans mezunlar›ndan Bölüm Kurulunca durumu uygun görülenler
kabul edilir. LES, yabanc› dil ve mülakat s›nav›n› alan adaylar en az 24 kredilik derslere ek olarak kendi dallar›nda tez haz›rlarlar. Tez
s›nav›nda baflar›l› olanlara Ç.G.E. program›nda “Bilim Uzmanl›¤›” diplomas› verilir (170 yüksek lisans mezunumuz bulunmaktad›r).
Bilim Uzmanl›¤› derecesini alan adaylar isterlerse doktora program›na baflvurabilirler.

Doktora program›na; Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Anabilim Dal› programlar›ndan Yüksek Lisans mezunu olanlar ile Yüksek Lisans›
Bölüm Kurulunca uygun görülenler kabul edilir.Doktora ö¤rencileri; en az 36 kredilik ders al›m›n› takiben, Kamu Personeli Dil s›navda
baflar›l› olanlar (60 puan) bilimde doktora yeterlilik s›nav›na girmeye hak kazan›rlar Tez çal›flmas›n› baflar› ile tamamlayan ö¤rencilere
“Bilim Doktorlu¤u” diplomas› verilir (56 doktora mezunumuz bulunmaktad›r).

ÇOCUK GEL‹fi‹M‹ VE E⁄‹T‹MC‹LER‹N‹N GÖREVLER‹

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü 0-18 yafl normal, engelli, (risk alt›nda olan çocuklar) korunmaya muhtaç, suçlu, istismar ve ihmale
u¤ram›fl, çal›flan, hastanede yatan, sosyal dezavantajl›, mülteci ve sokak çocuklar›yla ilgili olarak ailenin etkinli¤inin artt›r›lmas› için
ve ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel ifllevlerinin güçlenmesi amac›yla aile e¤itimini de hedefleyen afla¤›daki bilimsel faaliyetleri
yürütmektedir.

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü mezunlar› e¤itim, sa¤l›k, sosyal hizmetler ve  ilgili di¤er alanlarda görev almaktad›rlar:
• Çocuk ve ergenlere yönelik tüm geliflim alanlar›n›n de¤erlendirilmesi.
• Geliflim de¤erlendirmesine ba¤l› olarak bireysel ve/veya küçük grup ve/veya büyük gruplara yönelik e¤itim hedeflerinin
    belirlenmesi.
• Geliflim alanlar›na uygun e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›, denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi.
• ‹zlenen çocuk/çocuklar›n ilgi ve gereksinimlerini karfl›layabilecek, uygun çevre düzenlemesinin yap›lmas›.
• Çocuk/ çocuklar›n ilgi ve gereksinimlerine yönelik e¤itim programlar›n›n, uygun teknik ve yöntemler kullan›larak
    uygulanmas›.
• Çocuklar›n de¤iflen performans, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amac›yla, geliflimin belirli aral›klarla izlenmesi.
• Ailelere çocuklar›n›n geliflimi, e¤itimi ve yetifltirilmesi konusunda, e¤itim, rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetlerinin verilmesi.
• Örgün e¤itim içinde çeflitli düzeylerde çocuk geliflimi ve e¤itimcilerinin yetifltirilmesi.
• ‹lgili alanlarda çal›flan kiflilere, kurum ve kurulufllara hizmetiçi e¤itim çal›flmalar›n›n planlanmas› ve uygulanmas›.
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• Bilimsel çal›flmalar›n yap›lmas› (araflt›rma, kitap,panel, konferans, sempozyum, vb.).
• E¤itici materyallerin tasarlanmas› ve  gelifltirilmesi .
• Medyada, çocuklara yönelik programlar›n haz›rlanmas›, dan›flmanl›k çal›flmalar›n›n yap›lmas›.
• Çocuk ve aile ile ilgili kamu kurum ve kurulufllara proje üretme, yürütme ve dan›flmanl›k çal›flmalar›n›n yap›lmas›.
• ‹lgili kamu kurum ve kurulufllar›, gönüllü kurulufllar ile ülkemizin ihtiyac› do¤rultusunda politikalar üretilmesi,
• ‹lgili kurum ve kurulufllarda yönetim görevinin yürütülmesi.
• ‹lgili disiplinlerden oluflan ekip çal›flmalar›nda çocuk geliflimi ve e¤itimi alan›nda görev yap›lmas›.
• Ça¤dafl, yarat›c›, ba¤›ms›z ve topluma yararl› bireyler yetifltirme amac› ile toplumun bilinçlendirilme çal›flmalar›n›n
    yap›lmas›.
• Ülke ihtiyaçlar› do¤rultusunda meslek elemanlar›n› yetifltirmek amac›yla araflt›rmalar planlay›p, müfredat program›nda
    gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü mezunlar› Sa¤l›k, E¤itim, Sosyal Hizmetler alanlar›nda ve di¤er sektörlerde afla¤›daki görevleri
üstlenmektedirler;

Sa¤l›k Alan›nda
• Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana ve Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezlerinde Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak;
• Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversitelere ba¤l› hastanelerde poliklinik,  çocuklar›n yatt›¤› servisler ve çocuk geliflimi ünitelerinde
    Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak;

E¤itim Alan›nda
• Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü e¤itim kadrolar›nda akademik personel olarak;
• Milli E¤itim Bakanl›¤›: Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü, ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü, K›z Teknik Ö¤retim Genel
    Müdürlü¤ü, Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nde, Planlama Araflt›rma Koordinasyon Daire
   Baflkanl›¤›’nda, Rehberlik Araflt›rma Merkezlerinde, Halk E¤itim Merkezlerinde, Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak;
• Milli E¤itim Bakanl›¤›: gerekli formasyon e¤itimini tamamlad›ktan sonra ana s›n›f ö¤retmeni ve özel s›n›f ö¤retmeni
    olarak;
• Milli E¤itim Bakanl›¤›: gerekli formasyon e¤itimini tamamlad›ktan sonra K›z Meslek Liselerinde Çocuk Geliflimi ve E¤itimi
    ö¤retmeni olarak;
• Milli E¤itim Bakanl›¤›: Özel ve resmi krefl ve gündüz bak›m evi, yuva ve anaokullar›nda kurucu, idareci, uzman ve Çocuk
    Geliflimi ve E¤itimcisi olarak,
• Milli E¤itim Bakanl›¤›: özel ve resmi özel e¤itim, bak›m ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk

     Geliflimi ve E¤itimcisi olarak,

Sosyal Hizmetler Alan›nda
• Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’nde, çocuk yuvalar›, yetifltirme yurtlar›,
    toplum merkezleri, özel aile dan›flmanl›¤› ve ilgili birimlerde idareci, e¤itim koordinatörü, dan›flman ve Çocuk Geliflimi
    ve E¤itimcisi olarak;
• Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›’nda Devlet ‹statistik Enstitüsü’nde Devlet Planlama Teflkilat›’nda Aile ve Sosyal
   Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü’nde idareci, e¤itim koordinatörü, dan›flman ve Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak;
• Baflbakanl›k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Gönüllü Kurulufllar bünyesindeki sokak çocuklar›, çal›flan
    çocuklar, ihmal ve istismara u¤ram›fl çocuklar, mülteci çocuklar, sosyal dezavantajl› çocuklar, do¤al afetlerden etkilenen
    çocuklar gibi risk grubundaki çocuklar ve ailelerine yönelik çal›flmalarda Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi veya dan›flman
    olarak;
• TBMM’ne ba¤l› okul öncesi e¤itim kurumlar›nda idareci ve Çocuk Geliflimci ve E¤itimci olarak



Türk Silahl› Kuvvetleri
• Komutanl›klara ba¤l› okul öncesi e¤itim kurumlar›nda idareci, uzman ve Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak
• Genel Kurmay Baflkanl›¤›’na ba¤l› hastanelerde Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak

Di¤er Alanlarda
• Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› çocuk mahkemelerinde bilirkifli ve dan›flman, ›slahevlerinde Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi ve
    e¤itim uzman› olarak;
• Di¤er Bakanl›klara ba¤l› kamu kurum ve kurulufllarda (Karayollar›, Devlet Demir Yollar› vb.) idareci e¤itim koordinatörü,
    dan›flman ve Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak;
• Yerel yönetimlere ba¤l› e¤itim kurumlar›nda ve toplum merkezlerinde, idareci ve Çocuk Geliflimi ve E¤itimcisi olarak;
• UNICEF, ILO ve gönüllü kurulufllarda proje üreticisi, yürütücüsü ve dan›flman olarak;
• Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlar›n›n ve e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas› ve yürütülmesinde
    programc›, prodüktör, dan›flman ve uzman olarak;
• Çocuk tiyatrolar›nda yap›mc›, yazar, dan›flman ve denetimci olarak;
• Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yay›nlar›n haz›rlanmas›nda yazar, uzman, dan›flman, redaktör, editör olarak;
• E¤itsel oyuncak üretiminde tasar›mc›, dan›flman ve denetimci olarak görev yapmaktad›r.

PS‹K‹YATR‹ E⁄‹T‹M‹ VE ARAfiTIRMA ÖNER‹LER‹

ARAfiTIRMA:

A. Araflt›rma önceliklerini belirleyecek ve araflt›rma konular›nda araflt›rma birimleri  aras›nda eflgüdüm sa¤layacak, yeterli bulunan
    projelere maddi destekte bulunacak bir kurum oluflturulmas›, ya da TÜB‹TAK’›n bu amaca uygun bir hale getirilmesi;

B. Araflt›rma yapabilecek elemanlar›n yetifltirilmesi

C. Üniversiteler bünyesinde ya da vak›flar taraf›ndan desteklenen disiplinleraras› çal›flmalara uygun, belli konularda özelleflme
     kapasitesi bulunan enstitüler oluflturulmas›.

D. Araflt›rma yapmas› beklenen kiflilerin zaman ve ifl yüklerinin buna imkan verecek flekilde düzenlenmesi ve gerekli fiziki koflullar›n
    sa¤lanmas›.

E. Araflt›rmac›lar›n özendirilmesi ve araflt›r›c›lar›n terfi ve di¤er düzenlemelerinin objektif ölçütlere dayand›r›lmas›.

F. Araflt›rma ve e¤itim kurumlar›nda e¤iticilerde ve e¤itim kurumlar›nda minimum standartlar›n belirlenmesi, bu standartlar›n ne
    ölçüde karfl›land›¤›n›n ulusal bir otorite taraf›ndan kontrolü, standartlar› karfl›lamayan kurum ve bireylere yönelik yeni düzenlemeler
    yap›lmas›.

G. Bu ba¤lamda psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi alan›nda e¤iticilerin karfl›lamas› gereken minimum standartlar:
1. Süpervizyon verebilecek düzeyde psikoterapi bilmek (bu konuyla ilgili sertifikas›n›n bulunmas›)
2. Nöropsikiyatri ve nöroanatomi alanlar›nda süpervizyon verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak
3. Araflt›rma e¤itimi verebilme (yay›nlar ile karar verilebilir)
4. Bir e¤iticinin e¤itim kurumunda yer alabilmesi için yukar›daki özelliklerden en az birini, e¤itim kurumunun ise bunlar›n

                     hepsini karfl›lamas› gereklidir. Sürekli, periyodik ve ayr›ca gere¤i halinde ulusal otorite taraf›ndan yap›lacak denetimlerle
                    bu bilgi düzeyinin devam etti¤inin gösterilmesi gereklidir.
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H. Araflt›rma öncelikleri:
1. Uluslararas›-bilimsel
2. Ulusal - Türkiye’ye özgü sorunlar›n tan›mlanmas› ve de¤erlendirilmesi amaçl›
3. Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin kalite ve sunumunun artt›racak araflt›rmalar

I. Araflt›rma mekan›n›n düzenlenmesi:
1. Gerekli teknik donan›m sa¤lanmas›, bu amaçla projeler gelifltirilmesi.
2. Araflt›rma görevlilerinin tan›m› ve görevlerinin ayr›nt›l› olarak belirlenmesi, bu tan›ma uygun koflullar›n sa¤lanmas›, bu
    koflullar›n minimum standartlara uyumunun denetlenmesi.
3. Araflt›rma görevlilerinin tan›mlar› uyar›nca baflar› ölçütlerinin belirlenmesi, bu ölçütlere göre terfi, ücret ve di¤er 
    düzenlemelerinin sa¤lanmas›.
4. Araflt›rma görevlilerinin idari ifllerde rol almas›.

J. Araflt›r›c›lar›n e¤itimi:
1. Araflt›r›c›lar›n e¤itimi mutlaka ulusal otorite taraf›ndan belirlenecek olan minimum standartlarda veya üstünde olmal›d›r.
2. Çekirdek müfredat›n belirlenmesi ve ulusal otorite taraf›ndan kurumlarda uygulanmas›n›n sa¤lanmas› ve denetlenmesi
    (periyodik s›navlar)
3. Araflt›rma görevlilerinin e¤itim ve di¤er üretim alanlar›na örgütlü kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.
4. Üniversite gelirlerinin önemli bir k›sm›n›n araflt›rma fonlar›na yans›mas›
5. Üniversitelerin özerk, bilimsel kayg›lara göre hareket eden kurumlar haline getirilmesi.
6. fiu andaki durumda bir çok kurumda araflt›rma görevlileri di¤er rutin görevlerinden kalan zamanda araflt›rma ile
   ilgilenebilmektedirler. Araflt›rma görevlilerinin araflt›rma için ay›racaklar› sürenin yasal olarak belirlenmesi ve bunun
    kontrol edilmesi gereklidir.
7. E¤itim kurumlar›ndaki uzman hekim say›s›n›n ifl yükünü e¤itim alan bireylerin üstünden alacak bir düzeye getirmesi
    gereklidir.
8. Araflt›rma görevlilerinin e¤itimleri süresince de¤erlendirmeleri gereken minimum hasta say›s›, süpervizyon saatleri,
     kazand›r›lmas› gereken temel araflt›rma bilgileri (istatistik, epidemiyoloji, vs), noroloji, anatomi, nörobiyoloji ve fizyoloji
     bilgileri belirlenmelidir.

K. E¤itim kurumlar›n›, e¤iticileri, ve e¤itim alanlar› denetleyecek ve minimum standartlar› belirleyecek ulusal otoritenin yap›s›:
1. Meslek örgütleri: Türk Psikiyatri Derne¤i, Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Türk Psikoloji Derne¤i, Psikiyatri
    Asistanlar› ve Uzmanlar› Derne¤i
2. Bilimsel Örgütler: TÜB‹TAK
3. Türk Tabipler Birli¤i
4. Sa¤l›k Bakanl›¤›na Ba¤l› E¤itim Hastanelerinin temsilcileri
5. Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu temsilcisi
6. Yüksek Ö¤retim Kurumu’na ba¤l› e¤itim kurumlar›n›n temsilcileri

L. Ulusal otoritenin denetleme ifllevi:
1. Periyodik (iki y›lda bir) ya da
2. Gere¤i durumunda (bileflenlerinden herhangi birisinin önerisi üzerine) yap›lacakt›r.
3. Denetlemenin standart olmas› gerekmektedir.
4. Minimum standartlar› karfl›lamayan e¤itim kurumlar›na, e¤itici ve e¤itim alanlara eksikliklerinin giderilmesi için ulusal
    otorite taraf›ndan belirlenecek ve bir y›l› aflmayacak bir süre verilecektir. Bu süre sonunda yeterlilik göstermeyen kurum,
   e¤itici ve e¤itim alanlar›n bu konumlar›na ilk önce geçici olarak ara verilmesi, ve bir süre sonra yap›lacak tekrar
   de¤erlendirmede eksikliklerin giderilmemesi durumunda bu konumlar›n sürekli olarak iptali.



M. Yukar›da belirtilen tüm hususlarla ilgili yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve bu süreçte tüm taraflardan fikir sorulmas›.

E⁄‹T‹M

A. Araflt›rma görevlilerinin e¤itimi ile ilgili hususlar yukar›da belirtilmifltir.

B. T›p Fakültelerinde Psikiyatri E¤itimi:
1. T›p fakültelerindeki psikiyatri e¤itimi pratik a¤›rl›kl› ve toplumda daha s›k görülen durumlar›n tedavisi ve koruyucu
    hekimlik yönünde olmal›d›r.
2. Hekim adaylar›na farmakolojik tedavi, olgular›n ne zaman sevk edilmesi gerekti¤i ve ay›r›c› tan›da yer alan di¤er fiziksel
    bozukluklar mutlaka ö¤retilmelidir.
3. Hekim adaylar› istedikleri takdirde psikoterapi e¤itimi alabilmek için enstitülere baflvurabilmelidirler, bu durum e¤itimin
    bir parças› say›larak dekanl›klar taraf›ndan desteklenmelidir.
4. Hekim adaylar› psikiyatrik bozukluklar›n epidemiyolojisi ve bu durumlar›n toplumda nas›l taranabilece¤i konusunda
    bilgi sahibi k›l›nmal›d›r.
5. T›p fakültelerindeki psikiyatri e¤itimi ulusal otorite taraf›ndan denetlenebilmelidir.
6. T›p fakültesi e¤itiminin son y›l› içerisinde yer alan psikiyatri stajlar› poliklinik ve daha s›k görülen bozukluklar a¤›rl›kl›
    olmal›, e¤itimde gebe, bebek, çocuk ve ergen ak›l sa¤l›¤› ile ilgili pratik bilgiler mutlaka verilmelidir.

C. Pratisyen Hekimlerin devam eden e¤itimleri:
1. Türkiye’de birinci basamak sa¤l›k hizmetleri genifl olarak pratisyen hekimler taraf›ndan yürütülmektedir. Bu hekimlerin
    meslek yaflant›lar› boyunca psikiyatrik bozukluklar›n tedavisi, izlemi, rehabilitasyonu ve önlenmesi konusunda e¤itimi
    flartt›r.
2. Bu e¤itim için ilk olarak bu hekimlere yönelik süpervizyon verebilecek bir kurumun varl›¤› halinde hastalar›n büyük
    flehirlere ve hastanelere y›¤›lmas› önlenebilir.
3. Pratisyen hekimlerin prati¤i içinde psikoterapi – psikofarmakoloji sertifikalar› almalar› özendirilebilir

D. Psikologlar›n e¤itimi:

E. Psikolojik dan›flmanlar›n e¤itimi:

F. Psikoterapi enstitüleri ve psikoterapi sertifikasyonu:
1. Psikoterapinin daha yayg›n ancak ayn› zamanda kontrollü ve süpervizyonlu bir flekilde yap›labilmesinin sa¤lanmas›
    tedavi hizmetlerinde önemlidir. Bunun sa¤lanmas› için üniversitelere, vak›flara ya da özel kurumlara ba¤l› enstitüler
    kurulmas› ve bu enstitüler taraf›ndan sertifikasyon gereklidir
2. Bu e¤itimin ve sertifikasyon sürecinin minimum standartlar› ulusal otorite taraf›ndan belirlenmeli ve yukar›da belirtilen
    ilkeler do¤rultusunda denetimleri sa¤lanmal›d›r.
3. Sertifika alan terapistlerin sunacaklar› hizmeti kime ve hangi zorunlu aflamalardan sonra sunacaklar›, kimin taraf›ndan
    hangi objektif ölçütlere göre denetlenecekleri belirlenmelidir.

Özellikle, Türkiye Ruh Sa¤l›¤› Profili çal›flmalar›nda da görüldü¤ü gibi anksiyete ve depresyon gibi psikoterapiye göreceli olarak daha
iyi yan›t veren bozukluklar›n toplumdaki s›kl›¤› ve bu durumlar›n halk sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak,
sertifikasyon sürecinden geçen ve uygun flekilde denetlenen terapistlerin istihdam›nda devlet olanak sa¤lamaya çal›flmal›d›r.
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