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Kırk bölümden oluşan ve son bölümünde özellikle sahada yardımcı olabilecek 
broşürlerin yer aldığı Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, 
Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu,  hem teorik hem de kliniğe yönelik pratik bilgiler 
açısından zengin bir içeriğe sahip. Her ne kadar kitlesel afet ve travmaların bu 
topraklarda tekrar yaşanmamasını dilesek de, umudumuz bu kılavuzun olası kitlesel 
afet ve travmalarda meslektaşlarımıza uygulamalarında yol gösterici olmasıdır.   

Büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan bu kapsamlı kılavuzun tüm meslektaşlarımıza 
faydalı olmasını ümit ediyor, başta kitap yayın yönetmenleri olmak üzere tüm 
yazarlara Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu adına şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
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Ayşe Devrim BAŞTERZİ

1973 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 
2004-2016 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri AD’da çalıştı. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Merkez 
Yönetim Kurulunda, Yeterlik Kurulunda ve Yaygın Örgün 
Eğitim Kurulu’nda görev yaptı. TPD Destekleyici Psikoterapi 
eğiticilerindendir. Temel çalışma alanları; psikiyatri eğitimi, 
kadın ruh sağlığı, ruhsal travma, insan hakları, politik şiddet, 
çatışma ve barış süreçleri, göç ve mülteci ruh sağlığıdır. 
Psikiyatrinin sanat, edebiyat, mimari, felsefe ve sosyal 
bilimlerle kesiştiği alanlarla da ilgilenmektedir. TPD Yayınları 
tarafından basılan ‘Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı’ 
(2012) ve ‘Barış Kitabı: Bireyden Topluma Savaş ve Barışın 
Ruh Hali’ (2015) kitaplarının editörlerindendir. 

Şahika YÜKSEL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri 
Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Çalışmalarını 
kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel saldırılar ve 

kitlesel şiddet ardı gelişen sorunlar konusunda 
yoğunlaştırmıştır.  Kadınları güçlendirme konusunda 

cinsiyet duyarlı çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer 
çalışma alanı transgender ergen ve erişkin kişilere 

danışmanlık vermektedir. Sayılan alanlarda yazıları 
vardır. 

TPD, CETAD, TİHV, Mor Çatı eski yönetim kurulu 
üyesidir. Kurucu üyesi olduğu ESTSS (Avrupa Travmatik 

Stres Çalışmaları Derneği) ve ISTSS (Uluslararası 
Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) yönetim 

kurullarında ve insan hakları çalışma birimlerinde yer 
almıştır.  Halen araştırma ve eğitim çalışmalarını 

sürdürmektedir. 
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