
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ GÖREV GRUBU 

ÇALIŞMA RAPORU 

2011 yılında yayınlanan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planıyla ülkemizde Toplum Temelli Ruh 

Sağlığı anlayışının benimsendiği ilan edilmiş olup, mevcut anlayışın en önemli yapıtaşı olan Toplum 

Ruh Sağlığı Merkezleri bu tarihten itibaren hızla açılmış ve bugün sayıları 180’i geçmiştir.  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nin hizmet vermesiyle birlikte kronik ruhsal hastalığı bulunan 

bireyler çok daha iyi koşullarda hizmet almaya başlamış, kapalı yatak ihtiyacı azalmış ve toplum 

temelli anlayışa uygun olarak bu hastaların toplum içerisinde geçirdiği zaman artış göstermiştir. Bu 

süreçler ruhsal engelli bireylerin istihdam süreçlerine katkıda bulunmuş, kişiler arası ilişkilerinin 

geliştirilmesine önemli faydalar sağlamış ve toplumdaki damgalama eğiliminin azalmasına ciddi 

katkıda bulunmuştur. 

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen sahadaki meslektaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler, 

son zamanlarda, TRSM çalışmalarında ciddi sıkıntılar yaşandığını, özellikle TRSM’lerden sorumlu 

idarecilerin ilgisizliği ve personele karşı olumsuz tavrı, ayrıca TRSM’lere yönelik keyfi tutumları 

nedeniyle, TRSM çalışanlarının ciddi motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun pek çok TRSM’yi 

artık çalışamaz noktaya getirdiğini ortaya koymaktadır. 

Bugün TRSM’lerin önemli bir bölümünün başarısı; sosyal içerme süreçlerine kattıkları, 

istihdam ettikleri, içgörü kazandırdıkları hastalarıyla değil günlük merkeze getirdikleri hastaların sayısı 

ve hastaneye kazandırdıkları paranın miktarıyla ölçülmektedir. Bu durum TRSM çalışanları açısından 

emeklerinin yok sayıldığı, yaptıkları işin küçük görüldüğü yorumlarına yol açmaktadır. TRSM’nin 

ortaya koyduğu niteliksel başarıların görülmeyip niceliksel ölçütlerle değerlendirilmeleri, yaptıkları 

işin küçümsenmesine ve bu nedenle TRSM’lere idari müdahalelerin olmasına neden olmaktadır. 

Bunun yolları, çoğu zaman, merkezin çok dar,fiziki koşulları kötü, gözden ırak yerlere taşınması, 

liyakati olmayan, çalışılmak istenmeyen personelin TRSM’lerde görevlendirilmesi şeklinde olmaktadır. 

Bu durum TRSM personelinin tüm iyi niyetine rağmen sunulan hizmetin kalitesini son derece 

düşürmektedir. 

Yakın bir zamanda Beylerbeyi TRSM’de meydana gelen üzücü olay bir kere daha TRSM 

çalışmasının önemini gündeme getirmiş ve TRSM’lerle ilgili hızla önlem alınmasının zorunluluğunu bir 

kere daha ortaya koymuştur. Adı geçen üzücü olay, en önemli görevlerinden biri, damgalama karşıtı 

çalışma olan TRSM’lerin, (psikotik hastalığı olan bireyin sergilediği şiddet davranışı nedeniyle)  

kendilerinin bir damgalama kaynağı olmasına neden olmuştur.  

Öte yandan pandemi sürecinde TRSM’lerin bazılarının kapanması, bazılarının ise açık 

tutulmasına rağmen personelinin büyük bir kısmının hastanelere çekilmesi, TRSM’lerin işleyişini 

büyük ölçüde bozmuş, bu durum, ruh sağlığı hizmetlerinin de ülke genelinde ciddi yara almasına 

neden olmuştur. TRSM’lerin işlevsiz kalması takipsiz kalan hastaların alevlenmelerine neden olmuş, 

yatan hasta ihtiyacı artmış, hastaneler yatan hasta ihtiyacına karşılık veremeyecek duruma gelmiştir. 

Yatan hasta ihtiyacının karşılanamaması hasta ve yakınlarında huzursuzluğa neden olmuş, Manisa 

Ruh Sağlığı Hastanesinde, hastaneye yönelik saldırganlığa varan olaylar yaşanmıştır.  

Tüm bu sebeplerle Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nin 2011 yılındaki Ulusal Ruh Sağlığı Eylem 

Planındaki hedeflerine uygun bir şekilde çalışması için gerekenlerin yapılması ve tüm TRSM’lerin hızla 

güçlendirilmesi gerekmektedir.  

 



 

 

TRSM’LERİN SORUNLARI VE İŞLEYİŞİNE DAİR ÖNERİLER 

   

 I. İDARECİLERİN EĞİTİMİ VE ÇALIŞANLARIN LİYAKAT SORUNU 

TRSM’lerin yaşadığı en önemli sıkıntı TRSM’den sorumlu idarecilerin olumsuz tavırları olup; 

pandemi süreci bu olumsuzlukları iyice arttırmıştır. Pek çok TRSM’den meslektaşımız, pandeminin 

adeta fırsat olarak kullanıldığını ve zaten zoraki açık tutulan TRSM’lerin kapatılması-işlevsizleştirilmesi 

için idarecilerin çaba içerisine girdiğini belirtmişlerdir.  

Yaşanan en önemli sorunlardan biri hastane yöneticisi/ başhekim/ sorumlu başhekim 

yardımcısının TRSM’lerin çalışma sistemleri, amaçları ve hedefleri hakkında yeterli bilgilerinin 

olmamasıdır. TRSM’lerin amaçlarını ve çalışma sistemini bilmeyen yöneticiler, var olan sorunların ne 

hızda giderilmesi gerektiğini ve bu duruma bağlı mevcut riskleri de görememektedirler.  

Bilgilendirilme ve farkındalık için, hastane yöneticileri alt birim yöneticileri ile yaptıkları rutin 

toplantılara TRSM sorumlu hekimlerini de çağırarak onlardan çalışmaları hakkında brifing almalıdırlar. 

Böylece hem TRSM’ler kendilerini anlatma fırsatı bulabilirler, hem de yöneticiler yapılanlar hakkında 

bilgi sahibi olabilirler. Diğer taraftan, ülkemizde hastane başhekimlerinin sıkça değiştiği göz önünde 

bulundurulduğunda, TRSM sorumlu hekimleri çağırılmayı beklemeden sıklıkla hastane yöneticilerini 

ziyaret ederek onları bilgilendirmelidirler. Böylece yönetim TRSM’lerin hizmet üreten birimler 

olduğunu daha net kavrayacaktır. Ayrıca, hastane yöneticilerine uzaktan eğitim modülü ile eğitim 

verilmesi de mümkün olabilir.  

Son dönemde yürürlüğe giren “TRSM Kalite Standartları” uyarınca hastane yöneticilerinin bu 

standartları uygulaması karşılığında performans puanı almaları, TRSM’leri önemsemelerini zaruri hale 

getirecektir. Bunu olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz.  

Hastane yönetiminin TRSM’yi “kâr getiren/ getiremeyen” bir birim olarak algılaması da, buraların 

ötekileştirilmesindeki en temel sorunlardan biridir. TRSM’ler hizmet odaklı birimler olup, birincil 

hedefleri hizmet kullanıcılarına hastanelerde ulaşılamayan çok bileşenli ve kaliteli bir hizmet 

sunmaktır. Bu bireyselleşmiş hizmete de kesinlikle ekonomik gözle bakılmamalıdır, zira bir hizmet 

kullanıcısına TRSM’lerdeki gibi birden çok sağlık personelinin ve paydaşın dahil olduğu çok yönlü 

hizmet vermek, tahmin edilebileceği gibi ekonomik olmayacaktır. Ancak, hastane yönetimleri 

öncelikle nicel verilerle (günlük başvuru sayısı, toplam hasta sayısı vb) ilgilendikleri için, hizmet içeriği 

ve kalitesi genellikle göz ardı edilmektedir. Oysaki TRSM’ler kâr getiren kurumlar değil hizmet üreten 

birimlerdir. 

Diğer sorun çalışanların liyakatleridir. TRSM’ler bazen hastane yöneticilerinin hastanede görmek 

istemedikleri sorunlu personellerin gönderildiği uç birimler olmakta, bazen de iş yükünden kaçan 

personelin dinlenmek için tercih ettiği yerler olmaktadır. TRSM’lerin performans getirileri de burada 

çalışan sorumlu hekimler açısından benzer bir duruma sebep olabilmektedir. Bu sorunun önüne 

geçilebilmesi için, öncelikli olarak TRSM’ler ceza veya ödül yeri olarak algılanmamalı, liyakati 

sağlayabilmek için de başta sorumlu hekim olmak üzere tüm çalışanlarda gönüllülük esas alınarak 

gerçekten burada çalışmak isteyenler görevlendirilmelidir. Çalışanlara eğitim verilmeli ve eğitim almış 

nitelikli personel başka birimlerde istihdam edilmemelidir.  

 



 

II. TRSM EĞİTİMLERİ 

TRSM hekim ve hekim dışı çalışanlarından gelen en önemli yakınmalardan birisi, yaşadıkları 

eğitim eksiklikleridir. Eğitim alan personel sadece ilk modül olan TRSM rehber eğitimini aldığını ve bu 

eğitimin artık TRSM işleyişi açısından kendilerine yeterli gelmediğini belirtmektedir. Personelin büyük 

bir kısmı ise bu temel eğitimleri bile almadığını ifade etmektedir. TRSM eğitimlerinin hızlı bir şekilde 

planlanması, pandemi süresince online eğitimler olarak eğitimlerin sürdürülmesi ve eğer mümkünse 

sertifikalandırılması gerekli görünmektedir. TRSM eğitimine dair önerilerimiz aşağıdaki şekildedir: 

TRSM Eğitimlerinin hedefi TRSM’nin hizmet verdiği nüfusa, istenen etkin ve ulaşılabilir 

hizmeti vermek için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Eğitimler TRSM’de çalışan farklı uzmanlık 

alanlarından gelen kişilerin ortak amaçlar listesinin belirlenmesini, her çalışanın görev tanımlarını, 

ekip çalışması gereken noktada iş bölümü yapabilmenin altyapısını sağlamalıdır. TRSM’de çalışan 

hemşire, doktor, sağlık memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, ergoterapist, güvenlik, sekreter kendi 

standart eğitimlerinde spesifik olarak toplum temelli bir çalışmayı yürütmenin eğitimini 

almadıklarından eğitimler kişilere hizmet alanlarında kullanacakları teorik ve pratik eğitimi vermeyi 

hedeflemelidir. 

Eğitimde her meslek ve çalışma alanına göre farklı teorik ve pratik hedefler bulunmalıdır. 

Bununla birlikte, bu eğitimler, TRSM’nin toplum temelli çalışma sisteminin uygulanmasını sağlayacak 

teorik ve pratik bilgileri içermelidir. 

Eğitimlerin içeriği TRSM’nin hangi hizmetleri etkin olarak verebildiği göz önüne alınarak 

belirlenmelidir. Bunun için, yeterli insan kaynağı ve fiziki kaynaklar başlıca rolü oynayacaktır. 

TRSM’lerin Türkiye örneğinde verebileceği hizmetler aşağıdaki şekildedir: 

1- Bulunduğu bölgedeki tüm yerel kaynaklarla (Belediye, kaymakamlık, halk eğitim, işkur, 
şizofreni dernekleri vb.) işbirliği yapmak 

2- Bulunduğu bölgedeki tüm psikotik bozukluk hastalarını ve bipolar hastalarını belirlemek 
3- Hizmet verdiği nüfusun takip ve tedavilerini izlemek 
4- Hizmet verdiği nüfusun birincil psikiyatrik hastalığıyla ilgili ilaç tedavisini planlamak 
5- Hizmet verdiği nüfusun psikiyatri dışı tıbbı rahatsızlıklarında danışmanlık vermek 
6- Hizmet verdiği nüfusun korunmasızlık (maddi, temel ihtiyaçlar, istismar vb) durumlarında 

yardımcı olmak 
7- Hizmet verdiği nüfusun riskli davranışlarına (intihar, bir başkasına zarar verme) müdahale 

etmek 
8- Hizmet verdiği nüfusun hastalık ve tedavi ile ilgili bilgi ve içgörüsünü artırıcı psikoeğitimleri 

yapmak 
9- Hizmet verdiği nüfusta hasta yakınlarının hastalık ve tedavilerle ilgili psikoeğitimleri yapmak 
10- Hizmet verdiği nüfusta bireyler için özelleştirilmiş acil durumlar için algoritmalar düzenlemek. 
11- Hizmet verdiği nüfusta bireyler için özelleştirilmiş belirli bir yeteneği tekrar kazandırmak için 

rehabilitasyon çalışmaları yapmak 
12- Tüm hizmet alanlarında hizmet alanların tedaviye aktif olarak katılımını sağlamak 
 

TRSM’lerin bu geniş hizmet alanında beklentileri karşılayabilmesi için hem insan kaynağının 

sayısı hem de uzmanlık alanlarının çeşitliliği önem taşımaktadır. Bununla birlikte tüm uzmanlık 

alanlarındaki kişilerin beklenen hizmetleri karşılayabilmesi için eğitim alması gerekliliği 

bulunmaktadır. 

 



Tüm TRSM’lerde aynı hizmetlerin standart olarak verilmesinin hedeflenmesi asıl amaç 

olmalıdır.  Ancak  ülkemiz şartlarında TRSM’lerin yapısı ve çalışma şartları düşünüldüğünde 

TRSM’lerin sahip olduğu fiziki şartlar ve insan kaynağına göre verebileceği optimum hizmet 

belirlenmeli ve buna göre ekibin alacağı hizmet belirlenmelidir. Aşağıdaki tabloda TRSM’lerin verdiği 

hizmetler ve buna göre personelin alması gereken asgari eğitimler özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 



III. TRSM’LERİN GÜVENLİĞİ 
 

Beylerbeyi TRSM’de yaşanan olay TRSM’lerin güvenliği konusunu gündeme getirmiş ve ne 
yazık ki, eğitim eksikliğinin de etkisiyle, TRSM personeli arasında son derece damgalayıcı ve hasta 
hakları ile hiç bağdaşmayacak yöntemler konuşulmaya başlanmıştır. TRSM çalışanlarının bir kısmı, 
gezici ekip ziyaretlerine biber gazı ile gittiklerini, bir kısmı üniformalı güvenlik elemanları olmadan 
gezici ekip yapmayacaklarını bildirmekte, bir grup çalışan ise TRSM girişlerinde hem dedektör hem 
sıkı üst araması yapılması gerektiğini bildirmektedir. Bu tür uygulamaların, amacı damgalamayı 
ortadan kaldırmak olan TRSM’lerde başlı başına damgalama yaratacağı aşikardır.  
     TRSM eğitimlerinde anlatılan risk yönetimlerinin kapsamlı, özenli ve düzenli yapılmasının ne 
kadar önemli olduğu bir kere daha bu üzücü olayla ortaya çıkmıştır. Özellikle kriz planı hakkında, 
eğitimlerde çalışma yapılması, kriz planının hasta ve ailesi ile birlikte aktif olarak yapılması son derece 
önemli görünmektedir. Bu hastalarla stabil dönemde hezeyanlarına yönelik bilinçlendirme amacı ile 
bilişsel ve metakognitif terapilerin yapılmasına imkan sağlayacak eğitimlerin düzenlenmesi 
düşünülmelidir. Bu grup hastaların iyi yönetildiği deneyimlerin paylaşıldığı vaka sunumlarının düzenli 
sıklıkta online olarak yapılmasının sağlanması da bu dönemde düşünülebilecek çalışmalardandır. 
       Öte yandan TRSM’lerin görünür alanlarında bulunmamaları koşulu ile TRSM’lerde güvenlik 
görevlisi bulunması zorunlu hale getirilmeli ve bu personelin eğitimlerinin yapılması sağlanmalıdır. 
TRSM’lerin bazılarında güvenlik görevlisi olmadığı ve bu durumun tedirginlik yarattığı bildirilmekte; 
bazı TRSM’ler ise güvenlik görevlilerinin seçiminde ve eğitiminde söz hakları olmadığını ve gönderilen 
güvenlik görevlilerinin daha çok gardiyan gibi görev yaparak kurum işleyişini bozduğunu 
bildirmektedir. 
      TRSM’lerin güvenliği açısından, muayene ve görüşme odalarının fiziksel özelliklerinin iyi 
tanımlanması (denetimde bu özelliklerin de değerlendirilmesi) gerekmektedir. Hekim ve diğer 
personelin kapıdan çıkabilecekleri oturma düzeninin sağlanması veya arka kapı olması, alarm ve panik 
düğmelerinin olması gibi tedbirler mutlaka alınmalıdır.  

Hastaların ev ziyaretlerine gidilmeden önce telefon ile ailesinden o günkü durumu hakkında 
bilgi alınması, ziyarete iki kişi gidilmesi, görüşme tekniklerinin hastayı rahatsız etmeyecek şekilde 
uygulanması, yalnız hastanın değil, ailesinin de ziyaret öncesinde evde bulunması için bilgilendirilmesi 
riski azaltacak yöntemlerdendir.  
      Özellikle hekim dışı TRSM çalışanları, ajite hastaya yaklaşım ve şiddet konusunda yeterince 
eğitimli olmadıklarından yakınmaktadır. Tüm TRSM ekibine güvenlik ve şiddete yönelik tekrarlayan 
teorik ve pratik olarak eğitimlerin verilmesi ve düzenli aralıklarla tekrarlanması personele güven 
verecektir. Konuyla ilgili, birimlere yönelik şiddet izleme ve baş etme birimi kurulması ciddi yararlar 
sağlayabilecektir. 

Bu eğitimlerde, bireysel ve kurumsal yollar hakkında bilgilendirme, saldırıdan kurtulma, risk 
değerlendirme, kendini savunma, yangın ile baş etme konuları hem teorik hem de tatbikat olarak 
işlenmeli, bu eğitim bilgileri yazılı olarak TRSM’lerde bulunmalı ve ekipçe sık olarak gözden 
geçirilmelidir. 

Son olarak TRSM’lerin riskli birim olarak tanımlanması sağlanmalıdır. 
 

IV. TRSM’LERDE TAM ZAMANLI ÇALIŞMA 
 

Giderek artan sayıda Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde, doktorlar dahil, çalışanların sürekli yerlerinin 
değiştirilmekte olduğu görülmektedir. Bu durum, TRSM’lerde 1. modül eğitimi almış personellerin 
bile sayısının belirgin olarak azalmasına neden olmaktadır. Bu durum hem ciddi güvenlik açığı 
oluşturmakta hem de TRSM hizmetlerinin niteliğinin beklenen düzeyin altında kalmasına sebep 
olmaktadır. 

 
 
Hastaya destek veren vaka yöneticisi veya hekiminin sürekli değişim içinde olması hastanın 

kuruma olan güvenini zedelemekte ve tedavi uyumunu güçleştirmektedir. Özellikle şizofreni ve 



bipolar bozukluğu olan kişilerin patolojileri gereği güven duygusunun oluşmasının güç olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle bu grup hastalar, sürekli farklı personel gördüklerinde terapötik bağ 
kurmaları zorlaşmakta ve kurumla olan bağları da zayıflamaktadır. 

 
TRSM, yapısı gereği bulunduğu coğrafi ekonomik ve kurumsal şartlar sebebiyle esnek ve 

yaratıcılık gerektiren bir çalışma metodolojisi içermektedir. TRSM görevi sadece hastaya yönelik 
kaliteli poliklinik hizmeti olmayıp, onun yanı sıra hasta yakınları hastanın toplumla olan ilişkileri temel 
ihtiyaçlarının karşılanması diğer kurumlarla iletişim damgalanma karşıtı mücadele ve benzeri pek çok 
farklı görev içermektedir. Personelin çok hızlı değişimi bu diğer görevlerin aksamasına ve beklenen 
ilerlemenin sağlanamamasına yol açmaktadır. 

 
Personelin hızlı değişimi, görev dağılımı konusunda ciddi sorunlar yaratmakta, iş görev 

dağılım adaletsizliği oluşturmaktadır. Bu da TRSM içi çatışmalara ve personelin enerjisini verimli 
kullanamayarak yorulmasına sebep olmaktadır. 

 
Hekimin toplum ruh sağlığı merkezi dışında aynı gün içinde poliklinik servis ve sağlık kurulu 

gibi başka görevlerinin olduğu durumlarda veriminin düşmekte olduğu aşikârdır. Bu durum da hem 
hekimin çalışma performansını düşürmekte hem de TRSM işleyişini bozmaktadır.  

 
 TRSM hizmetlerinin verimli sürdürebilmesi açısından gerek hekim gerekse hekim dışı 
çalışanlar tam zamanlı, rotasyonsuz çalıştırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki hassasiyeti, 
çıkardığı mevzuatlara rağmen idarecilerin keyfi tutumları nedeniyle TRSM personellerinin büyük 
çoğunluğu hala tam zamanlı çalışmamaktadır. Bu nedenle sadece mevzuat yayınlanması değil aynı 
zamanda sık denetimlerin yapılması ve gerekirse idarecilere cezai müeyyidelerin uygulanması 
sağlanmalıdır. 
  
V. TRSM’LERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 

Ruh sağlığı ile ilgili hizmet verilirken, hastaların fizyolojik, sosyal ve psikolojik tüm 
gereksinimlerinin uygun bir şekilde karşılanabilmesi, hastaların yaşamlarının normalleştirilmesi ve 
topluma geri kazandırılmalarında önemli bir etkendir.  

Hastalar ve tüm personel, hijyen alanlarına engelsiz erişime, kişisel eşyaları için güvenli bir 
depolama alanına, yeme-içme mekanlarına, diğer kişilerle ilişki olanağı sağlayacak mekanlara, doğal 
ışık, dış mekan manzarası ve dış mekanlara erişime, çalışanlarla gizli ve güvenilir görüşme olanağı 
verebilecek terapi odalarına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Toplum ruh sağlığı merkezleri hakkında yönergede “fiziki koşullar, araç ve gereç asgari 
standartı” başlığı altında yazılanlar bu amaçları gerçekleştirmek konusunda etkin olabilecekken;  
asgari standartlara uyan TRSM’lerin çok az olması ve bu eksik koşullarda da hizmetin sürdüğünün 
gözlenmesi  bu konuya verilen önemi  azaltmıştır.  

TRSM’ler, yönergede de yazdığı gibi mutlaka toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilen, merkezi 
yerlerde  mümkünse kendine ait bir bahçesi olan binalar olmalıdır. Bu mekan seçimi, hastalara 
yönelik ayrımcılık ve damgalamaya engel olmak ve hizmetlerden yararlanma olasılığını arttırmak için 
zorunlu olmalıdır. 

Hastaları bir tedavi kuruluşunda hapsolmuş duygusundan uzak tutan, yalnızca tedavilerini 
gördükleri bir kurum değil, günlük aktivitelerini ve sosyal yaşantılarını olumlu bir şekilde 
sürdürebilecekleri çevreler sunan mekanlar tasarlanmalıdır. 



Yönergeye sonradan eklenen “tercihen 300 m2” ibaresinde ki “tercihen” kaldırılmalıdır, 
özellikle pandemi sürecinde gerekli fiziksel mesafenin korunması için bu durum çok daha önem 
kazanmıştır. 

Yönergede yazan, çok amaçlı salon, uğraşı-terapi odası, kütüphane ve okuma salonlarının ayrı 
ayrı olması daha uygundur; eğer   birlikte kullanılacak ise bu odanın çok geniş, havalanabilen, 
yönergede ayrıntılarıyla yazan donanımlara sahip (temizlenebilen masa sandalye, malzeme dolaplar, 
raflar, duvar panosu, lavabo vs) olması gereklidir. 

TRSM’de bulunan grup terapi alanı, genel toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği, yeterli  sayıda 
sandalye masa, yazı tahtası vs gereçlerle donatılmış, ses izolasyonu olan havalandırılması düşünülmüş 
alanlar olmalıdır. 

  Yemek alanı ve beceri eğitimi mutfağı, yönergede yazan amaçlar doğrultusunda, hasta ve 
görevli personeli alacak genişlikte olmalıdır. Yemek dışarıdan geliyorsa ısıyı koruyacak, gerektiğinde 
yemek pişirilebilecek donanım sağlanmalıdır. 

Yönergede belirtilen, hekim ile hastanın görüşebileceği  görüşme odası dışında, psikolog, 
hemşire  ve sosyal hizmet uzmanının dönüşümlü kullanabileceği, gerektiğinde online görüşme imkanı 
verecek donanıma sahip  (pandemi sürecinde de fark edilen önemli bir  ihtiyaç olarak) en az bir tane 
ses ve ısı izolasyonu sağlanmış, havalanabilen görüşme odası olmalıdır. Klima sistemi,  sisteme taze 
hava girecek biçimde kurulmalıdır. 

Spor alanı olacaksa duş, giyinme alanları, dolap vs de içeren donanımda, havalandırılması 
mutlaka sağlanmış alanlar olmalıdır.  

Tedavi  ve gözlem odası , ekip çalışma odası, , temizlik malzeme depolanma alanları ve arşiv 
alanı, engellilere yönelik en az bir tane tuvalet ve lavabo dışında, kadın ve erkek için ayrı ayrı kapıları 
dışarı açılan tuvalet ve lavabo yönergede belirtildiği şekilde  olmalıdır. 

İyileşme ve rehabilitasyon sürecinde  fiziksel çevredeki tüm uyaranlar, mekanların tasarımı ve 
düzenlenişi de hastalarının tedavisini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Tedaviyi 
destekleyen ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilen mekanlar  yaratmak bu nedenlerle çok önem 
taşımaktadır. 

 Özellikle pandemi riskinin devam ettiği bu süreçte, fiziksel koşulları uygun olmayan 
TRSM’lerin, merkezde gerçekleşen grup çalışmalarını sonlandırması, bu süreçte fiziksel koşulları 
mevzuata uygun olmayan TRSM’lerin, tescillerinin iptal edilerek uygun fiziksel koşulların yaratılması 
sağlanmalıdır. 

VI. TRSM PERSONEL SAYISI VE STANDARDİZASYONU 

 Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, ağır ruh sağlığı sorunları olan bireylere hizmet veren 
özelleşmiş merkezlerdir. Kuşkusuz burada çalışacak personelin bu grup hastayla çalışabilecek 
donanıma sahip olması ve bununla ilgili eğitim süreçlerinden geçmesi gerekmektedir. Ancak 
ülkemizde eğitimlerin yeterince yapılamaması, eğitim almış personelin TRSM’de çalışma zorunluluğu 
bulunmaması, idarecilerin TRSM’ler ile ilgili ön yargıları gibi nedenlerle burada çalışan personelin 
önemli bir bölümü TRSM çalışma standartlarına uygun değildir.  



 Öte yandan TRSM hizmeti, bakanlık eğitimlerinde de vurgulandığı gibi “vaka yönetimi” 
üzerinden yürüyen bir hizmet olup, personelin niteliği yanında “vaka yönetimi” yaptığı kişi sayısı da 
hizmetin kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.  

 Ülkemizde 2011 yılından bu yana düzenlenen TRSM Rehber Eğitimini alan çok sayıda personel 
olmasına rağmen, bu personelin büyük bir kısmının TRSM dışında çalıştırıldığı, TRSM çalışanlarının 
büyük bir bölümünün ise, bu temel eğitimi dahi almadığı bildirilmektedir. Eğitimi almış personelin 
belli bir süreden az olmamak üzere (tercihen 2 yıl) başka yerlerde çalışmasının engellenmesi için 
mevzuat çalışması yapılmalıdır. 

  Özellikle eğitimli personellerin görev yaptığı TRSM’lerde, “Vaka yönetimi” çalışması başarıyla 
yapılmakta ve bu çalışmalar, hastaların alevlenme ve yatış sayılarını azaltmakta, yaşam kalitelerini 
belirgin olarak arttırmaktadır. Ancak vaka yönetimi yapan TRSM’lerde de takip edilen hasta sayısıyla 
ilgili bir standardizasyon çalışması yapılması gerekli görünmektedir. Zira bazı TRSM’lerde tek personel 
200’e varan hastaya bakmak zorunda kalmakta; bu durum hem hastanın aldığı hizmet kalitesini 
azaltmakta hem de personeli tükenmişliğe itmektedir.  

 TRSM’lerin tümünün vaka yönetimi yapması ve bir personelin en fazla 75 aktif hasta takip 
etmesinin sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır. 

 
VII. DAMGALAMA KARŞITI ÇALIŞMA 

 Yukarıda belirtildiği gibi; en önemli işlevlerinden birisi ruhsal hastalıklara yönelik damgalama 

ile mücadele olan TRSM’ler bu işlevlerini son dönemlerde yeterince yerine getirememektedirler. 

Beylerbeyi TRSM benzeri olaylar toplumda ruhsal hastalıkların damgalanması açısından ciddi riskler 

içermektedir. Bu nedenle bu dönemde bu tür çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Zira TRSM’ler, 

“toplum temelli yaklaşım” anlayışının en önemli kurumları olup, bu uygulamaların gerçekleştirilmesi 

için ideal denebilecek özelliklere sahiptir. 

TRSM’lerde, hizmetten yararlananların gerçek anlamda toplumla bütünleştirilmesi 

hedeflenmeli ve buna yönelik planlamaların, uygulamaların ve hizmetlerin değerlendirilmelerinin, 

hastalar, hasta yakınları ve o kurum çevresinde yaşayan kişilerle birlikte yapılması denenmelidir.  

İçinde bulunduğumuz salgın günlerine özel olarak da, hepimizin (ruhsal sorunu olan, olmayan 

hepimizin) salgından etkilendiğimizi vurgulayacak çalışmalar düzenlenebilir. TRSM’lerin özel koşulları 

göz önüne alınarak şunlar yapılabilir: 

- Kurumda gerçekleştirilecek çalışmalarla, kısa bilgi notları ya da broşürlerle, sosyal 

medyada  TRSM hastaları ile çekilebilecek kısa videolarla TRSM tanıtılabilir ve damgalama 

karşıtı söylemler öne çıkarılabilir. 

- TRSM bünyesinde çevre halkının ilgileneceği halk eğitimi konularının  

işlenmesi (Bu dönemde salgına dair konular öne çıkarılabilecekken; toplumca ilgi ile 

takip edilen “ana baba çocuk ilişkileri”, “ergenlerle iletişim”, “sınav kaygısı, “gelin kayınvalide 

ilişkileri” gibi konular daha sonra işlenebilir)  TRSM bünyesindeki koruyucu ruh sağlığı 

hizmetleri, sağlığı geliştirici etkinlikler çerçevesinde ele alınabilir).(*)  

Bu belirtilen çalışmaların hiçbirinde damgalama ile ilgili bir ifade yer alması gerekmeyecektir. 



Damgalama konusunda yapılabilecek eğitim etkinliklerinin üç temel özelliği olmalıdır. İlki 

halen eğitim almakta olan sağlık çalışanlarına yönelik olan eğitimler, ikincisi sağlık çalışanlarına ve 

diğer profesyonellere yönelik hizmet içi eğitimler, üçüncüsü de geniş halk kitlelerine yönelik eğitimler. 

Sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi eğitimleri içinde, öncelikle tıp ve hemşirelik 

öğrencilerine teorik olarak, erken sınıflarda video eşliğinde TRSM bilgileri, staj dönemlerinde de 

mutlaka TRSM ziyaretleri yaptırılmalıdır. TRSM’de çalışması öngörülen diğer mesleklere de 

mezuniyet öncesi eğitimlerinde benzer uygulamalar yapılabilir. Ülkemizde, sayıları çok az da olsa, bu 

tür tıp ve hemşirelik eğitim uygulaması yapan kurumlar bulunmaktadır 

Hizmet içi eğitim konusunda da yukarıda da belirtildiği gibi hem yöneticilere, hem alanda 

çalışanlara yönelik gerekli eğitimler düzenli ve tekrarlayan biçimlerde verilmelidir. 

Geniş kitlelere yönelik eğitim konusunda da, hem ilk ve orta öğretim programlarında ders 

olarak, hem bazı lise ve yüksek öğretim kurumlarında uygulanan “Toplumsal Duyarlılık” programları 

çerçevesinde TRSM hakkında bilgi veren, gerektiğinde ziyaretlere de yer veren uygulamalar 

yapılabilir. Halka yönelik kamu spotu uygulamalarında yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, TRSM’lerin 

gerçek sahiplerinin (ruhsal sorunu olan kişilerin ve yakınlarının), hem fikirleriyle hem de 

hazırlanmasına bizzat katılacakları videolar kullanılabilir. 

SONUÇ 

Ülkemizde 2011’de yayınlanan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planıyla Toplum Temelli Ruh Sağlığı 

Hizmetleri benimsenmiştir. Toplum Temelli Ruh Sağlığı anlayışı, uygulama olarak ülkemizde ciddi 

eksiklikler içerse de; ruh sağlığı hizmetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Toplum Ruh Sağlığı 

Merkezleri’nin yaşadığı her türlü sıkıntıya rağmen, bu anlayış yaygınlaştırılarak ve ruh sağlığı 

çalışanlarının toplum temelli çalışmayı içselleştirmesinin araçları yaratılarak sürdürülmelidir. 

Beylerbeyi TRSM’de yaşanan olay, TRSM’lerin var olan sıkıntılarının giderilmesine yönelik bir 

uyarı görevi görmelidir. Olayda hiçbir çalışanın zarar görmemesi en büyük mutluluk kaynağımızdır. Bu 

tür tatsız olayların yaşanmaması ve psikiyatri hastalarının bu tür olaylarla gündeme gelip 

damgalamaya maruz kalmaması açısından Sağlık Bakanlığı üzerine düşeni yapmalıdır. 

Personel eğitimi, idarecilere toplum temelli ruh sağlığı anlayışına dair eğitim verilmesi, 

TRSM’lerin liyakat sahibi yeterli sayıda personelle çalıştırılması gibi tedbirler, TRSM’lerin bugüne 

kadar sergilediği başarılı çalışmaları çok daha ilerilere taşıyabilecektir. 

(*) TRSM’lerde, halka yönelik koruyucu ruh sağlığı ve ruh sağlığını geliştirici çalışmaların uygulanması ilk bakışta 

TRSM’lerin işlevleri ile uyumlu değilmiş gibi görünse de, ağır hastaların toplumla bütünleştirilmesi ve TRSM’nin 

bulunduğu yerleşim yerindeki insanlar için, korkulacak bir “deliler evi” olmadığı, ruhsal hastalığı olan insanların da 

“bizlerden birileri” olduğunun yaşayarak içselleştirilmesi için çok önemli bir fırsat olacaktır. Yukarıda belirtilen herkes için 

geçerli konular, evinde ruhsal hastalığı olan kişiler için de geçerlidir, toplumda herhangi bir tanı almamış bütün kişiler için 

de.  

Hele bir de bu konuların tartışıldığı ortamda hastaların ve yakınlarının da yer alabilir olması (belki yakında, şartları uygun 

TRSM’lerde halk eğitimlerinin gerçekleştirilmesi), geliştirilebilecek videolarda hastaların gerek “oyuncu”, gerek “fikir 

verici” olarak yer alması, bu durumun videonun TRSM’de çekildiğinin belirtilmesiyle duyurulması, benzer birçok 

etkinlikten sadece birkaçı olarak sayılabilir.  

 


