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RUH SAĞLIĞI KANUNU’NUN YASALAŞMA SÜRECINDE
TPD ÇALIŞMALARI…
Türkiye Psikiyatri Derneği 1999 yılında başladığı Ruh Sağlığı Yasasının çıkarılması
çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce birçok kez hazırlanan yasa taslakları çeşitli
aşamalarda kesintiye uğramış, son olarak TBMM Başkanlığına sunulmuş taslağı da
yasalaşmadan kalmıştı.

A

ncak sürecin önceki dönemlerden farklı olarak bu
kez TBMM Sağlık Komisyonu tarafından ruh sağlığı
alanında çalışan mesleklerden dernek temsilcileriyle
Ocak 2021’de alandaki genel sorunlar konusuyla düzenlenen
çevrim içi bir toplantı düzenlenmesi çalışılmaya başlandığının bir göstergesi olarak görülüyor.
Daha önce yasa çalışmalarında benimsenen tutumun aksine bu toplantıya sadece çatı meslek örgüt temsilcileri davet
edilmemiş, seçim Komisyon tarafından yapılmıştı. Toplantıda
farklı görüşler iletilse de Komisyon Başkanlığının alandaki tüm
sorunları çözmek üzere yasal düzenleme yapılması yaklaşımını
benimsediği anlaşıldı; tüm derneklerden bu konuda hazırlıklarını iletmesi istendi. Bu konuda TPD Ruh Sağlığı Yasası Görev
Grubu ile çalışmalar sürerken, dernek temsilcilerine ayrı ayrı
randevu planlanarak sunum yapmaları istendi.
23 Eylül 2021 günü TBMM’de, ancak bu kez AKP
Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın makamında, çeşitli bakanlıklardan bürokratlar, farklı kurumlardan temsilciler ve
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Başkanı Recep Akdağ’ın katılımıyla yapılan toplantıda Sağlık
Bakanlığı’nda bir yasa taslağı hazırlığının bitirilme aşamasına
geldiği bilgisine erişildi.
Ancak daha önceki yasa hazırlığı sürecinden farklı olarak
gelişmelerin ruh sağlığı alanında çalışan mesleklerin çatı örgütlerinin oluşturduğu bir zeminde ilerlemediği görüldü. Bu
toplantıda birçok ruh sağlığı meslek dernek yönetimlerinin
de hazırlanan tasarıya kendi meslek kanunu gereksinimlerine
ilişkin madde eklenmesi yönünde çalışmalara giriştikleri gözlendi. Bu taleplerin bazı yasa yapıcılar ve bürokratlar tarafından da desteklenebileceği izlenimi edinildi. Bu gelişmelerle
günümüzde yasalaşma evresine daha çok yaklaşıldığı tahminleri ağırlık kazanıyor.
Türkiye Psikiyatri Derneği hızlıca bu konuda daha önce
iletişim içinde olduğu meslek örgütlerine bu çalışmalar ve
yasa konusundaki tutumunu iletti, görüşmeler yapıldı. Daha
önce sürece katılmalarında ısrarcı olunduğu gibi, hasta haklarıyla ilgili çalışan örgütlerle, hasta ve hasta yakınlarının temsil
edildiği derneklerle görüşülerek gelişmeler aktarıldı.
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TPD MYK ve RSY Görev Grubu ziyaretleri
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve
Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu güncel durumu yeniden
değerlendirerek çalışmalarını yoğunlaştırma kararına vardılar: Bir yandan TPD’nin 22 yıldır hazırlamakta ve katkılarla
geliştirmekte olduğu taslağın güncellenmesi ve öte yandan
TBMM’de grubu olan siyasi partilerle ilişkiye geçip sorunun boyutunu ve derneğimizin görüşlerini iletmek için çaba
göstermek.
Görev grubu çalışmalarıyla taslak metni güncelledi ve
dernek Şube yönetim kurulu üyeleri, Çalışma Birimi ve çeşitli kurulların koordinatörleriyle yaptığı toplantıda durum
bilgilerini paylaştı ve görüş alışverişinde bulundu. Öbür yandan da parti genel merkezleri ve sağlık komisyonu üyeleriyle
görüşmelere başladı. Görüşme sırası yönünden de partilerin
TBMM’deki milletvekili sayısı temel alındı.
İlk ziyaret 10 Kasım 2021 günü AKP Genel Başkan
Vekili Binali Yıldırım’a yapıldı. Görüşmeye TPD Başkanı
Koray Başar ve Başkan Yardımcısı Fatih Öncü ile Ruh Sağlığı
Yasası Görev Grubu Koordinatörü Ejder Yıldırım katıldı.
Görüşmede Yıldırım’a yasaya olan gereksinim, 22 yıllık süreç
ve derneğimizin görüşleri iletildi.
İlk ziyaretin ardından 15 Kasım 2021 günü TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Recep Akdağ ziyaret edildi. TPD Genel Başkanı Koray Başar
ve Yardımcısı Fatih Öncü, Görev Grubu Koordinatörü Ejder
Yıldırım’ın ziyareti teknik bir çalışmaya dönüştü, taslağın
güncellenmesiyle ve yasalaşmasıyla ilgili ayrıntılar üzerine
yoğunlaşıldı.

Sonraki görüşme CHP Genel Sekreteri Selin Sayek
Böke’nin 25 Kasım 2021’de ziyaret edilmesiyle gerçekleşti.
TPD MYK’dan Koray Başar ve Aybeniz Civan Kahve ile RSY
Görev Grubu’ndan Ejder Yıldırım ve Selçuk Candansayar
Sayek Böke’yi ziyaretlerinde hizmet alanın hakları temelli bir ruh sağlığı yasasının TBMM komisyonunda ve Genel
Kurulu’nda desteklenmesi konusundaki TPD taleplerini
ilettiler.
Güncelleşme çalışmaları tamamlanan yasa taslak metni
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından TBMM Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’ın
bürosuna gönderildi.
Ruh Sağlığı Yasası çalışmaları kapsamında 15 Aralık 2021
tarihinde TPD Genel Başkanı Koray Başar, RSY Görev Grubu
üyesi Selçuk Candansayar ve Gamze Özçürümez HDP Eş
Genel Başkanı Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcısı
Özlem Gündüz ve Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz’ü ziyaret
ederek hasta hakları için Ruh Sağlığı Yasası konusunda bilgi
aktarıp destek istediler.
Türkiye Psikiyatri Derneği MYK ve RSY Görev Grubu
açısından sırada MHP ve İyi Parti yöneticileri ile görüşmeler
var. Ancak planlanmış olanlar yanında yasalaşma süreci tamamlanıncaya dek gerekenleri saptamak ve yerine getirmek
için de hazır beklenmekte. Bu aşama tüm TPD üyelerinin
yasa çalışmaları konusunda bilgi sahibi olması, öneri ve katkıda bulunabilmesine önem veriliyor, bunun mekanizmaları
yaratılmaya çalışılıyor. Bir süredir sosyal medya hesaplarımız,
yaptığımız yayınlar, başka nedenlerle de olsa demeç ve söyleşilerimizde konuyu gündeme getiriyoruz. Süreçte sadece takipçi değil, etkisi olan bir aktör olmak için çalışmaya devam
ediyoruz.

Acil Psikiyatri
Kitap Yayın Yönetmenleri: Fatih ÖNCÜ, Yunus HACIMUSALAR
Ruh sağlığı hizmetinin temel yönlerinden biri, acil durumlara verilen
önemdir. Bu olgudan hareketle, Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim/
Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi Psikiyatride Güncel’in 2015 yılı 2. Sayısı
Psikiyatride Acil konusuna ayrıldı. Sayının büyük ilgi görüp tükenmesi
konuyla ilgili kapsamlı ve güncel bir kitap hazırlanması gerekliliğini ortaya
koydu. Bu gereklilikten yola çıkılarak, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık
Kurulu’nun talebiyle hazırlanan Acil Psikiyatri kitabı, tüm psikiyatri asistan
ve uzmanları ile acil servis hekimlerine uygulamalarında rehber olacak
niteliktedir.
On beş bölümden oluşan bu kitap, tüm acil psikiyatrik durumların
değerlendirilme ve yönetilme süreçlerine, ortaya çıkabilecek zorluklarda
yapılabilecek müdahalelere dair pratik bilgiler sunmaktadır. İntihar, geriyatrik
hastalar, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, adli olgular, psikiyatristin yasal
sorumlulukları ve acil servis uygulamalarında kullanılan psikotroplar bu
kitabın kapsamında yer alan diğer önemli başlıklardır.
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