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SUNU

Deðerli meslektaþlarýmýz,
Kasým ayýnda yapýlan seçimlerle göreve gelen yeni MYK'nýn
gündeminin baþýnda henüz yaralarýn sarýlamadýðý VanErçiþ depremi yer almaktaydý. TPD, geçmiþte ülkemizde
yaþanan çeþitli felaketlerden doðmuþ olan Afette
Psikososyal Hizmetler Birliði (APHB) çatýsý altýnda
çalýþmalarýna zaten baþlamýþtý. APHB'de çeþitli çalýþmalarý
bulunan MYK üyesi Kocaeli Üniversitesi öðretim üyesi Prof.
Dr. Tamer Aker'in koordinatörlüðü birçok konuda hýzlý
kararlar alýnmasýný, yerinde müdahaleler yapýlmasýný saðladý. Baþta Dr. Tamer Aker ve
Dr. Feyza Çelik olmak üzere APHB ve TPD çalýþmalarýný düzenleyenlere teþekkür
ediyoruz. Gönüllülerimiz, bölgede görevli meslektaþlarýmýzla el ele çalýþtýlar. Gönüllü olan
üyelerimize ve bölgede kalarak çalýþmalarýný sürdüren tüm meslektaþlarýmýza özverileri
için minnettarýz.
Elbette felâketin büyüklüðü ve bölgede yaþanan kaos nedeniyle her zaman her konuda
yeterli olabildiðimiz söylenemez. Bunun tipik örneði üyelerimizin düþündüðü ve
inisiyatif kullandýðý konteyner kampanyasýydý. Tabandan gelen bu deðerli giriþimi
destekleyerek ve kampanyanýn alt yapýsýný oluþturarak üyelerimizin dayanýþmasýný ve
derneðimizin bir sivil toplum örgütü olma yanýný güçlendirdik. TPD'nin yaptýrarak
gönderdiði ilk konteynerlerin Van giriþinde daha iyi fiyat veren kiþilere satýlmasýndan
kaynaklanan gecikme sýkýntý yaratsa da kýþ koþullarýndan önce konteynerler bölgeye
yerleþtirilebildi.
Bu süreçte geçmiþ çalýþmalardan her nasýlsa haberdar olamamýþ meslektaþlarýmýzýn
bulunduðunu anlaþýlmasý, Bülten'in bu sayýsýný aðýrlýklý olarak Van-Erçiþ'te yapýlanlara
ayýrma fikrini doðurdu. Bu sene ilki düzenlenen Klinik Eðitim Sempozyumunda da
travma konusuna ve bölgedeki meslektaþlarýmýzýn deneyim paylaþmalarýna zaman
ayrýldý. TPD olarak hala bölgedeyiz ve eðitim çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bundan
sonraki felaketlerde daha deneyimli ve organize olmak azmindeyiz. Her zaman hazýr
olmamýz ve “Her TPD üyesi APHB'nin de doðal üyesidir” gerçeðine uygun
davranabilmemiz için destekleriniz, katkýlarýnýz ve eleþtirileriniz çok deðerlidir.
Bültenin bu sayýsýnda yer alan çocuk cinsel istismarý, kadýna yönelik þiddet, insan haklarý,
hekime yönelik þiddet gibi çözüme kavuþturulamayan sorunlar hakkýndaki Dernek
görüþleri ve basýn açýklamalarý da okumaya deðer baþlýklardýr.
Bildiðiniz gibi TPD Bülteni basýlmýyor, üyelerimize e-postayla iletildikten sonra Dernek
web sayfasýnda arþivlenerek eriþiminize açýk tutuluyor. Bülten için de her türlü öneri ve
eleþtirilerinizi lütfen esirgemeyin.
Saygýlarýmýzla
Prof. Dr. Tunç Alkýn
TPD Genel Baþkaný
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Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliði:
Dayanýþma ve Ýþbirliðinin Etkin Gücü
A. Tamer Aker, Hande Karakýlýç
Prof. Dr., Uzm. Dr.; Türkiye Psikiyatri Derneði Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalýþma Birimi

V

an ve Erciþ Depremleri’nden sonra adý sýkça duyulan
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliði’nin (APHB)
kuruluþu ve kuruluþ gerekçelerini özetlemek sanýyoruz
yazýlanlarýn daha iyi anlaþýlabilmesini saðlayacaktýr.
1999 Marmara Depremleri’nden pek çok acýnýn yanýsýra pek
çok dersle çýktýk. Bunlardan birkaçý;
i. saðlýk ve psikososyal hizmetlerin daðýnýk ve karýþýk,
düzensiz olmasý, müdahalelerde tekrarlar veya boþluklar
belirmesi,
ii. psikososyal alanda oluþturulan hizmetlerin
sürekliliðinin saðlanamamasý,
iii. hizmetlerin sürekliliðini saðlayacak bilgi ve deneyim
yeterliliðinin oluþturulamamasýydý.
Bu eksiklikleri gidermeye yönelik çalýþmalar ilgili kurumlar,
Türkiye Psikiyatri Derneði (TPD) de dahil çeþitli dernek ve
STK’lar, üniversite ve eðitim hastaneleri tarafýndan giderilmeye
çalýþýlýrken yüzyýlýn en büyük felaketlerinden birisi olan Güney
Asya Deprem ve Tsunamisi (2005) Türkiye’de geliþmekte olan
duyarlýlýðý harekete geçirdi.
Ayný zaman diliminde Türkiye Psikiyatri Derneði, Türk
Tabipler Birliði (TTB), Türk Psikologlar Derneði ve Türkiye
Kýzýlay Derneði’nin yollarý hem ülke içinde hem de
Aceh/Endonezya ve Sri Lanka’da kesiþti. Bu kesiþim birlikte
çalýþmayla, birlikte çalýþma da 2005 yýlý haziran ayýnda ilk
iþbirliði protokolünün imzalanmasý ile sonuçlandý. Bu protokol
ile ilk kez TPD, Türk Psikologlar Derneði, Türk Kýzýlayý ve
TTB’nin açýk bir baðlantýsý kurulmuþ oldu.
Çalýþmalarý psikososyal alanda yoðunlaþtýrmak için gerekli olan
daha odaklanmýþ, ancak daha geniþ katýlýmlý ikinci protokolün
imzalanmasý ise Aðustos 2006 yýlýnda gerçekleþti. Böylece
sadece psikososyal alanda hizmet verecek olan Afetlerde
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Psikososyal Hizmetler Birliði (APHB); Türkiye Kýzýlay Derneði,
Türk Psikologlar Derneði, Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði,
Türkiye Psikiyatri Derneði, Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý
Derneði, Türk Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Derneði’nin
katýlýmlarýyla kuruldu.
APHB, toplum ruh saðlýðýný olumsuz etkileyen afetler ve kriz
durumlarýnda psikososyal müdahalelerin yürütülmesinde
taraflarýn sorumluluklarýný ve iþbirliði ile ilgili esaslarýný
düzenlemeyi amaç edindi.
APHB protokolü, afetlerin psikososyal etkilerinin azaltýlmasý
konusunda afet öncesi, sýrasý ve sonrasýnda yürütülecek
psikososyal faaliyetler ile ilgili iþbirliði konularýný, birlikte
çalýþma esas ve usullerini içerir. Afetlerde ve olaðan dönemlerde;
psikososyal hizmetlere gereksinim duyan kiþi ve gruplarýn
ihtiyaçlarýnýn, en etkili biçimde ve iþbirliði halinde
karþýlanmasý, ulusal ve uluslararasý alanda meydana gelen
afetlere Birlik üyesi tüm sivil toplum kuruluþlarýyla daha etkili
müdahale edebilmek amacýyla gerekli alt yapýnýn kurulmasýný
amaçlar.
Kuruluþundan bu yana birçok afet ve acil durumda APHB
uygulamalarý gerçekleþtirilmiþ, birliðe üye derneklerin
temsilcilerinin yeterliliklerinin arttýrýlmasýyla ilgili hazýrlýk ve
eðitim çalýþmalarý yapýlmýþ, birliðin çalýþmalarýný nasýl
yürüteceðini tanýmlayan “Ýþleyiþ Yönergesi” oluþturulmuþ ve
ülke genelinde APHB çalýþmalarýný yürütecek yapýlanma
belirlenmiþtir. Birlik çalýþmalarý kapsamýnda çalýþtaylar,
bilimsel toplantýlar, olaðan toplantýlar düzenlenmeye devam
edilmektedir.
APHB protokolü çerçevesinde gerçekleþtirilen her müdahalede
Türkiye Psikiyatri Derneði Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi
Bilimsel Çalýþma Birimi üyeleri aktif görev almýþlardýr.
Müdehele edilen afetlerde APHB mutlaka yerel yönetim,
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Yönetici ve ilgili kurum ve STK'larla iþbirliði içinde çalýþmayý
hedeflemiþtir. Ülkemiz dahilindeki tüm çalýþmalarda öncelikli
amaçlardan biri Saðlýk Bakanlýðý ve ilgili diðer bakanlýklarla
iþbirliðidir.
Ayrýca bu süreçte APHB, Union of Disaster Psychosocial Services
(UDPS) olarak çok sayýda ülkeden farklý travma uzmanlarýyla ve
kurumlarýyla da etkileþime girerek, uluslararasý iþbirliklerine
ve karþýlýklý deneyim paylaþýmlarýna aracý olmuþtur. Pakistan'da
2005 yýlýnda deprem sonrasý baþlayan APHB ziyaretleri, bu
ülkede ruhsal travma alanýnda çalýþan bir merkez kurulmasýna
ilham kaynaðý olmuþtur. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO),
Uluslararasý Göç Örgütü (IOM), UNICEF gibi Birleþmiþ Milletler
organlarýyla temaslar ve iþbirlikleri gerçekleþtirilmiþtir.
APHB müdahale gücünü dernek gönüllülerinden almaktadýr.
Ruh saðlýðý alanýnda çalýþan bu gönüllülerin yeterliliðini
artýrmak için çalýþtaylar ve sempozyumlar düzenlemiþ ya da
düzenlenmesine katkýda bulunmuþtur. “Beklenen Marmara
Depremi Sempozyumu, Türkiye’nin Afeti” ve “10 yýl Sempozyumu” bu anlamda örnek verilebilir. Ayrýca iki yýlda bir kez
düzenlenen Uluslararasý Ruhsal Travma Toplantýlarý’nýn en
önemli destekçilerinden biridir.
APHB üyeleri tarafýndan hazýrlanan ve 10 yýllýk bir zaman
diliminde Türkiye’deki afet çalýþmalarýnýn incelendiði bir derlemede 2000 yýlýndan sonra yýllar içinde Afet Ruh Saðlýðý’na
ilginin gittikçe ve belirgin bir þekilde azaldýðý vurgulanmýþtýr.
Bu azalma Van ve Erciþ depremlerine kadar devam etmiþtir.
2011 yýlý içerisinde, Ekim ayýnda, depremin hemen ertesine, 47.
Ulusal Psikiyatri Kongresinde Ruhsal Travma ve Afet
Psikiyatrisi Çalýþma Birimi tarafýndan düzenlenen Afet
Psikiyatrisi oturumuna katýlan olmamýþtýr. Bir önceki Bahar
Sempozyumu’nda ise bu sayý üç ile sýnýrlý kalmýþtýr.

DOSYA

Van ve Erciþ Depremleri’nden çok az önce Ankara Kýzýlay'da
gerçekleþen patlamaya yönelik müdahale de dahil olmak
üzere, APHB’nin müdahale ettiði bazý kitlesel travmatik olaylar
ve afetler aþaðýda listelenmiþtir.
Güney Asya Deprem ve Tsunamisi
Pakistan Depremi
Ýzmir Zafer Ýlköðretim Okulu Kazasý
Konya Bina Çökmesi
Ankara Anafartalar Çarþýsý Bombalama Olayý
Antalya Serik Yangýný
Ankara Bala Depremi
Ýzmir Aliaða Trafik Kazasý
Mersin Gülnar Yangýný
Ýstanbul Güngören Bombalama Olayý
Batý Marmara Sel Felaketi
Mardin Bilge Köyü Katliamý
Bursa Mustafa Kemal Paþa Maden Ocaðý Göçüðü
Bandýrma Gemi Kazasý
Zonguldak Maden Ocaðý Göçüðü
Çorum Seyidim Depremi
Bandýrma Gemi Kazasý

saðlanmasý olarak tanýmlanabilir.
Mevcut duruma müdahalenin yaný sýra, en önemli iþlevlerinden
biri de, toplumda gelecekte ortaya çýkmasý olasý afet ve acil
durumlarla baþa çýkma, iyileþme ve toparlanma becerilerinin ve
kaynaklarýnýn arttýrýlmasýdýr.
Söz konusu hizmetler ayrýca yardým çalýþanlarýnýn
desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aþamasýnda
yürütülen çok disiplinli hizmetler bütününü de kapsamaktadýr.
Bu hizmetlerin amaçlarýndan biri de yerel kaynaklarýn
güçlendirilmesi ile çalýþmalarýn yürütüldüðü bölgelerde kalýcý
yeterlilik (kapasite) artýrýmýna gidilmesidir.
Van ve Erciþ’te TPD - APHB Çalýþmalarý
Bu canlanmanýn yarattýðý etki ile TPD ve APHB ülke sýnýrlarý
içinde bugüne kadar olan en geniþ çaplý destek hizmetini
gerçekleþtirmiþtir. Bu etkinlikler aðýrlýklý olarak Van ve Erciþ'te
yürütülmüþtür. Van ve Erciþ dýþýna göç eden depremzedelere
yönelik yapýlan giriþimler de bulunmaktadýr. Bu giriþimler ve
etkinlikler temel olarak üç aþamada yürütülmüþtür;

APHB Genel Ýlkeleri
“Psikososyal” kelime anlamýyla birbiriyle süreklilik gösteren
dinamik bir etkileþim içinde olan psikolojik ve toplumsal
etmenlerin iliþkisi anlamýna gelirken; afetlerde psikososyal
destek, afet sonrasý saptanan veya ortaya çýkabilecek psikolojik
uyumsuzluklarýn ve bozukluklarýn önlenmesi ve tedavisi, aile ve
toplum düzeyinde iliþkilerin yeniden kurulmasý, geliþtirilmesi,
etkilenenlerin 'normal' yaþamlarýna geri dönmesi sürecinde
kendi yeterliklerini fark etmelerinin ve güçlenmelerinin

i. deðerlendirme (Depremin ilk anlarýndan ve zaman
zaman gözden geçirmelerle giden bir süreçtir)
ii. psikososyal giriþimler (Van ve Erciþ'te aðýrlýklý olmak
üzere diðer illere giden depremzedelere yönelik baþlatýlmýþ
ve uygulanmýþtýr)
iii. eðitim ve yeterlilik artýrma çalýþmalarý (Van ve Van
dýþýnda ruh saðlýðý uzmanlarýna, saðlýk çalýþanlarýna, kamu
kurum ve kuruluþ görevlilerine yönelik olarak
uygulanmýþtýr)
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Bu yazýda Van-Erciþ çalýþmalarýnýn genel bir deðerlendirmesi
ve Van dýþýnda yürütülen çalýþmalardan bir örnek (Kocaeli
Örneði) ile eðitim ve yeterlilik etkinlikleri aktarýlacaktýr.

Sonucunda Van'a 3, Erciþ'e 2 afet evi (konteynýr)
gönderilmiþtir. Afet evleri ile en azýndan meslektaþlarýmýza
sýcak bir ortam yaratýlmýþ oldu.

Van ve Erciþ Depremlerinde APHB’nin Psikososyal
Giriþim Süreci
23.10.2011 tarihinli Van Depremi sonrasýnda, çizilen genel
çerçeve doðrultusunda APHB'ne üye dernekler ile birlikte
psikososyal destek çalýþmalarý APHB ilkeleri çercevesinde
yürütülmeye baþlanmýþtýr.
Deprem sonrasýna ait APHB bünyesinde yürütülen psikososyal
süreçlerin baþýnda deprem bölgesini deðerlendirme
gelmektedir. Ýlk deðerlendirme raporlarý, takibeden psikiyatrik
hizmetlerin planlanmasýnda çok önemli rol oynamýþlardýr. Bu
deprem baðlamýnda, yaygýn bir dayanýþma ruhu içerisinde, TPD
üyeleri gerek baðýþ yapma ve yardým toplama çalýþmalarýna
katýlým yoluyla, gerekse bizzat gönüllü olarak bölgeye giderek
seferber olmuþlardýr. Bu seferberlik ruhu, APHB çatýsý altýnda
diðer derneklerin gönülden katýlýmýyla zenginleþerek ve
birleþerek, psikososyal desteðe yönelik etkinliklerin hayata
geçirilmesini el birliðiyle mümkün kýlmýþtýr.
Deðerlendirme çalýþmalarý TPD gönüllülerinin yanýsýra diðer
derneklerden de APHB gönüllüleri bölgeye gitmeye baþlamýþtýr.
Deprem sonrasý ilk saatlerden itibaren yapýlan çalýþmalar;
'afetten hemen sonra ruh saðlýðý çalýþanlarýnýn iþlevi ve ruh
saðlýðýnýn gündemi/yeri/önemi yoktur' tarzýndaki yaklaþýmýn ne kadar yersiz olduðunu açýkça ortaya koymaktadýr.
Deprem kýsa sürede psikiyatri yazýþma grubunun da
gündemine gelmiþtir. Özellikle bölgedeki meslektaþlarýmýzýn
sýkýntýlarý çeþitli yansýmalar bulmuþtur. Yaþanan zorluklar kýsmen de olsa o günlerden gelen görüntülere yansýmýþtýr. Deprem
doðal olarak meslek ve meslektaþ evi ayrýmý yapmamýþtýr.

APHB Etkinlikleri
APHB etkinlikleri düzenli olarak raporlanarak üye derneklerle
paylaþýlmýþtýr. Bu raporlar APHB çalýþmalarýný kýsmen de olsa
yansýtmaktadýr. Raporlara yansýmayan duygu ve düþünceleri ise
bu satýrlara dökmenin olanaðý yoktur. Sahipleri kiþisel
hafýzalarýmýzda ve de Van ve Erciþ halkýnýn belleklerinde saygý,
sevgi ve minnetle yer edinmiþlerdir.
178 gönüllü ve 6 Türk Kýzýlayý profesyonel çalýþaný olmak üzere
toplam 184 uzman ile APHB psikososyal destek çalýþmalarý
yürütülmüþtür. 184 APHB gönüllüsü, depremin ilk gününden 1
Mart 2012 tarihine kadar yaklaþýk olarak 15000 kiþiye
ulaþmýþtýr. Mart baþý itibarýyla yerinde verilen psikososyal
hizmetler bölgedeki ruh saðlýðý uzmanlarýna devredilmiþtir.
TPD deprem bölgesine psikososyal çalýþmalarýn son gününe
kadar düzenli ve sürekli bir gönüllü desteði verebilmiþtir.
TPD ve APHB Ýþbirlikleri:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve UNICEF
Ýþbirliklerinin en önemli ve verimlileri bakanlýklarla
kurulmuþtur. APHB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý (ASPB)
ve UNICEF iþbirliðinde “Afetlerde Psikososyal Müdahale”
üzerine eðitim çalýþmalarý baþlatmýþtýr. ASPB personellerine
yönelik gerçekleþtirilen eðitimler özellikle Van'da görev yapmýþ
ve yapacak olan personellere yönelik hem Van'da yapacaklarý
çalýþmalarda, hem de bundan sonraki afet durumlarýnda
izleyecekleri yol haritalarýný oluþturabilmek adýna
gerçekleþtirilmiþ ve APHB üyesi derneklerce saðlanan
eðitmenler tarafýndan verilmiþtir. Gerçekleþtirilen eðitimlere
ASPB'ndan 390 psikolog, sosyal hizmet uzmaný, sosyal
çalýþmacý ve yönetici katýlmýþtýr.
Saðlýk bakanlýðý, Dünya Saðlýk Örgütü Ýþbirliði
Saðlýk Bakanlýðý, Dünya Saðlýk Örgütü , TPD önderliðinde APHB
iþbirliði ile düzenlenen “Van-Erciþ Saðlýk Bakanlýðý Çalýþanlarýný
Destekleme ve Yeterlilik Geliþtirme Eðitim Etkinliði; Ruhsal
Travma ve Afet Psikiyatrisi Eðitimi” kapsamýnda;

Bu çalýþmalar ve üyelerimizden gelen geri bildirimler sonucunda TPD tarafýndan bir yardým kampanyasý baþlatýlmýþ, kampanyaya TPD üyeleri ve þubeleri destek vermiþlerdir. Bu kampanya
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1. Psikiyatrist ve Psikologlara yönelik 9 hafta sürecek ileri
düzeyde Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi eðitimi ve
çalýþana destek programý,
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2. Aile Hekimleri için 1,5 gün sürecek birinci basamak
tedavi hizmeti sunumu çerçevesinde ruhsal travma
eðitimi ve çalýþana destek programý,

Nýn isteði ile deðerlendirme ve yönlendirme çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Kocaeli de deprem nedeniyle göç eden ailelerin yerleþtiði
bir bölgedir. Ýlk kapsamlý çalýþma burada yapýlmýþtýr.

3. Hemþireler için 1,5 gün sürecek temel düzeyde Ruhsal
Travma eðitimi ve çalýþana destek programý,

Kocaeli Bölgesinde Ýkamet Eden Van Depremi Maðdurlarý Psikososyal Destek Projesi kapsamýnda misafirhanelerde kalan
depremzedelerle tanýþma, iletiþim kurulmasý ve genel bilgilerin
toplanmasý, psikososyal zorlanmalarý olan kiþiler saptanmýþ ve
destek hizmeti verilmiþtir. Halen deðerlendirme çalýþmalarý
ASPB'nýn istemi ile TPD'nin yürütücülüðünde APHB destekli
olarak 21 ilde sürdürülmektedir.

4. Aile Hekimleri ve Hemþireler için bir ay sonra çalýþana
destek etkinliðini de içeren ve bir gün sürecek olan
deðerlendirme toplantýsý,
5. Diðer saðlýk çalýþanlarýna ulaþabilmek için ise Erciþ ve
Van'da konferanslar verilmesi programlanmýþtýr.
Bu çalýþmalarda 29 eðiticinin toplam 40 oturumda yaklaþýk olarak 1160 saðlýk çalýþanýna ulaþmasý hedeflenmiþtir. Çalýþmalarda kullanýlmak üzere 'Temel saðlýk Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaþým' kitabý 2000'deki baskýsý geniþletilerek ve
güncellenerek hazýrlanmýþtýr.
Van Bölgesinden Göç Etmiþ Deprem Maðdurlarýna
Yönelik TPD-APHB Çalýþmalarý
Van ve Erciþ Depremi'nin bir baþka yansýmasý il dýþýna göç eden
depremzedeler olmuþtur. Göçmenler neredeyse Türkiye'nin tamamýna yakýn bir yayýlým göstermiþler ve yaklaþýk 45 ile göç
etmiþlerdir. Bu illerde yakýnlarýnýn yanlarýnda kalanlar veya
yakýnlarýnýn desteðiyle yerleþenler olduðu kadar, baþta Bakanlýklar olmak üzere çeþitli kurum ve kuruluþlarýn da yerleþtirdiði
aileler bulunmaktadýr. Bu illerin önemli bir bölümünde ASPB’-

Depremlerin yýkýmlar kadar, yeniden oluþumlara, geliþmelere
de yol açabildiði bilinmektedir. Bu baðlamda, Van ve Erciþ
depremlerinin ülkemiz psikiyatri camiasýnda kalýcý ve geri
dönüþümsüz olumlu bir farkýndalýk artýþý yaratmasýný, bu
artýþýn TPD ve TPD bilimsel çalýþma birimlerine yansýmasýný ve
bu sayede APHB’nin daha güçlü bir oluþum olarak varlýðýný
sürdürmesini dileriz.
Afetler, çoðunluðun tek yüreðini ister.

VAN DEPREMÝ
APHB GÖNÜLLÜ ÇALIÞMALARI VE EÐÝTÝMÝ

A

Planlamalar kapsamýnda ilk olarak Ankara'da 16-18 Aralýk
2011 tarihinde temel düzey eðitim programý yapýlmýþtýr.
Eðitim Programý UNICEF ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý
iþbirliði ile gerçekleþmiþtir.

Dernek

Bakanlýkla iþbirliði içinde gerçekleþen bu program, afetlerde
verilecek hizmetlerin yaygýn, sürdürülebilir ve kalýcý olmasýný
kolaylaþtýrabilmesi gibi amaçlarý nedeniyle TPD için oldukça
önemlidir.

PHB calýþmalarý çerçevesinde insan kaynaðýný arttýrma, hizmeti yaygýnlaþtýrma, kalýcý ve sürdürülebilir
kýlma amacýyla eðitime önem verilmektedir. Van ve
Erciþ Depremleri sonrasýnda da bu çalýþmalar ayný çerçeve
içinde yürütülmektedir. Van ve Erciþ Depremleri özelinde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile ortak eðitim programlarý
düzenlenmesi kararlaþtýrýlmýþ ve çalýþmalar baþlamýþtýr.
Gönüllü Sayýsý

Deprem Bölgesi

Türkiye Psikiyatri
Derneði

12
16

Erciþ
Van

Türk Psikologlar
Derneði

53
47

Erciþ
Van

Türk Psikolojik
Danýþmanlýk ve
Rehberlik Derneði

11
20

Erciþ
Van

Çocuk ve Gençlik Ruh
Saðlýðý Derneði

8
3

Erciþ
Van

Sosyal Hizmet
Uzmanlarý Derneði

7

Erciþ

178

178

Genel toplam

25.01.2012 tarihi itibariyle APHB'nin Van ve Erciþ'te
görevlendirdiði gönüllü sayýsý
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TPD Afet Evi Dayanýþmasý ve Bölgede Yapýlanlar

12 Kasým 2011
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým tarihlerinde ardarda meydana gelen
depremler meslek topluluðumuzda büyük üzüntü yaratmýþtýr.
Ýlk depremden sonra TPD Ruhsal Travma ve Afet BÇB ve TPD
Erzurum Þubesi aracýlýðýyla bölgedeki meslektaþlarýmýzla
baðlantý kurulmuþ, gönüllü üyelerimizin katýlýmýyla Kýzýlay’ýn
koordine ettiði Afette Psikososyal Hizmetler Birliði (APHB) ile
iþbirliði içinde depremden etkilenen vatandaþlarýmýza yönelik
çalýþmalar sürdürülmüþtür. Bu süreçte ayrýca, Ankara’da
Baþbakanlýk Afet Komisyonu, APHB ve Saðlýk Bakanlýðý
nezdinde giriþimlerde bulunulmuþtur. Bölgede yaþanan
geliþmeler sizlere e-posta ile bildirilmiþtir.
Ýkinci deprem sonrasýnda ise, etkilenenlere yönelik hizmetin
daha yaygýn bir bölgede sürdürülmesini saðlama gereði
yanýnda, öncelikle bu bölgede yaþayan meslektaþlarýmýzýn
temel yaþamsal ihtiyaçlarýnýn giderilmesi, fiziksel ve ruhsal
açýdan saðlýklarýnýn korunmasý gerekmektedir. Bölgede görev
yapacak gönüllü meslektaþlarýmýzýn barýnma ve çalýþma
koþularýnýn düzenlenmesi ve sürekliliðinin saðlanmasý da
önem taþýmaktadýr.
Bölgede yaþayan hekimlerimiz ve bölgede gönüllü olarak
çalýþan meslektaþlarýmýzdan aldýðýmýz bilgiler sonucunda:
1. Bölgede yaþayan hekimlerimizin hemen hepsi
depremden önemli derecede zarar görmüþlerdir. Temel
yaþam gereksinimlerini karþýlayamayacak ve hizmet
veremeyecek durumdadýrlar. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
kendilerine on gün izin verildiðinin açýklanmasýna karþýn,
kimi hastanelerde yöneticilerin bu uygulamayý
baþlatmadýklarý öðrenilmiþtir.
2. Bölgede gönüllü olarak çalýþan meslektaþlarýmýz Afette
Psikosoyal Hizmetler Birliði (APHB) konteynýrýnda
güvenli ve saðlýklý koþullarda barýnmaktadýrlar.
3. Bugün bölgeye ulaþacak olan meslektaþýmýz Hamid
Boztaþ’ýn bölgedeki yetkililerle (vali, il saðlýk müdürü,
6 TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ BÜLTENÝ CÝLT 14, SAYI 3, 2011

baþhekimler, TTB) de görüþerek gereksinim ve hizmetlere
yönelik deðerlendirme yapmasý planlanmýþtýr. Bu çalýþma
sonrasý yapýlacak planlama ve giriþimler sizlere
duyurulacaktýr.
Bu süreçte meslek topluluðumuzun duyarlýlýðý ve özellikle
bölgede yaþayan meslektaþlarýmýzýn temel yaþamsal
gereksinimlerini karþýlamak için baþlatýlan konteyner saðlama
giriþimi TPD-MYK tarafýndan desteklenmektedir. Yardým ve
çalýþmalarýn sistematik bir biçimde yapýlmasý, amaca
ulaþýlmasýnda büyük önem taþýmaktadýr. Derneðimiz hukuk
danýþmanýndan aldýðýmýz bilgiye göre bir yardým
kampanyasýnýn dernek üzerinden yürütülmesine hukuken
olanak olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Benzer þekilde dernek adý
kullanýlarak yapýlacak banka iþlemlerine iliþkin de hukuki
sorunlar ortaya çýkabileceði öðrenilmiþtir. Bölgedeki yetkililerle
yaptýðýmýz görüþmelerde Kýzýlay’ýn konteynýr saðlayamadýðý,
konteynýr satýn alýnýrsa muhafaza edemeyeceði, yalnýzca
APHB’ye baðýþlanýrsa, daha sonraki dönemlerde sadece APHB
saðlýk personelleri için kullanýlabileceði öðrenilmiþtir. Bir
baþka seçenek satýn alýnacak konteynýrlarýn Van 100. Yýl
Üniversitesi’ne baðýþlanmasýdýr.
Bildiðiniz gibi bu dönemdeki önemli diðer bir öncelik bölgede
gönüllü olarak çalýþabilecek meslektaþlarýmýzýn baþvurularýnýn
saðlanmasý ve hizmetin planlanmasýdýr. Türkiye Psikiyatri Derneði, Saðlýk Bakanlýðý ve Afette Psikososyal Hizmetleri Birliði ile
ortak bir çalýþma ile on gün arayla iki kiþi olmak üzere en az
al-tý ay bölgeye gönüllü göndermeyi planlamaktadýr. Gönüllü
olanlarýn izinleri Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan alýnacak ve ulaþým
ve konaklamalarý bakanlýk tarafýndan karþýlanacaktýr. Yeni gönüllülere ihtiyacýmýz olduðunu bildirir, gönüllülerin iletiþim bilgilerini tpdmerkez@gmail.com adresine iletmelerini rica ederiz.
Bu süreçte emek veren ve verecek olan tüm meslektaþlarýmýza
teþekkür ederiz.
Saygýlarýmýzla.
Türkiye Psikiyatri Derneði Merkez Yönetim Kurulu
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12 Kasým 2011
Deðerli Meslektaþlarýmýz
Dernekler masasýndan aldýðýmýz bilgi ve hukuk danýþmanýmýzýn
araþtýrmasý sonrasýnda Türkiye Psikiyatri Derneði olarak
konteyner alabileceðimizi ve bölgedeki arkadaþlarýmýzýn
kullanýmýna sunabileceðimi öðrenmiþ durumdayýz. Bunun
üzerine Türkiye Psikiyatri Derneði Edirne Þubesi'nin de
katkýlarýyla 3 konteyner alýnmasýna karar verilmiþ ve
sipariþi verilmiþtir. Konteynerlerin imalatý hafta içinde
tamamlanarak Van'a taþýnacak, Kýzýlay tarafýndan uygun yere
monte edilmesi saðlanacaktýr. Bu amaçla APBÇB
Koordinatörümüz APHB Sekreteryasý ile baðlantý kurumuþ ve
gerekli giriþimlerde bulunmuþtur. Derneðimiz gönüllü
meslektaþlarýmýzýn katkýlarýyla yürüttüðü ruhsal destek
çalýþmalarýný bölgede en az bir yýl kalarak sürdürme
amacýndadýr. Bu geliþmenin bu çalýþmalara önemli bir katký ve
kolaylýk saðlayacaðý inancýndayýz. Siz deðerli üyelerimizin
gösterdiði duyarlýlýk ve dayanýþma örneði için teþekkür eder
desteklerinizin devamýný dileriz..
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
13 Kasým 2012
Deðerli Meslektaþlarýmýz
Derneðimiz Van ve Erciþ'te çalýþan ve TPD gönüllüsü olarak
bölgeye giden meslektaþlarýmýzýn barýnma sorunun çözmek
için gerekli giriþimleri baþlatmýþtýr. Geliþmeler ile ilgili olarak
üyelerimizi bilgilendirmeyi sürdüreceðiz. Üyelerimizin
duyarlýlýðý ile baþlayan yardým kampanyasýnýn sonuca
ulaþmasýnda derneðimizin aracý olmasý talep edilmiþ ve bu
görevi üstlenmesi istenmiþtir. MYK olarak bu görevi yerine
getirebilmek içine gereken yazýþma ve iþlemleri sürdürüyoruz.
Bir çok üyemizin vurguladýðý
gibi bu yardýmýn amaca
yönelik kullanýlmasý toplanan
yardýmlarýn derneðimize
üyelerimiz tarafýndan baðýþ
olarak yatýrýlmasý ile olanaklý
olacakt ýr. Baðýþta bulunan tüm
ü y e le r i m i z e m a k b u z
gönderilecek ve makbuz
üzerine baðýþ gerekçesi
yazýlacak, harcamalar ile ilgili
iþleyen süreçte ayrýntýlý bilgiler verilecektir. Konteynerlerin
imalatý sonrasýnda da kullanýlýr hale gelmesi için içinin
döþenmesi ve düzenlenmesi de gerekmektedir. Toplanan
baðýþýn miktarý ve bölgenin ihtiyacýna göre alýnacak konteyner
sayýsý arttýrýlabilecektir. Baðýþlarýnýz için dernek hesap
numaralarýna ulaþabilirsiniz.
Bununla birlikte bölgede psikiyatrik hizmetlerin devam
edebilmesi ve deprem bölgesinde halen görev yapmakta olan
meslektaþlarýmýza destek verilebilmesi için gönüllülere
ihtiyacýmýz artarak sürmektedir. Bölgedeki arkadaþlarýmýzdan
aldýðýmýz bilgiler ve ortaya çýkan yeni gereksinimler sonucunda
hem Van hem de Erciþ'te ikiþer meslektaþýmýzýn çalýþmasýnýn
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daha uygun olacaðýna karar verilmiþtir. Kýzýlay ile yaptýðýmýz
görüþmeler çerçevesinde bundan sonra bölgeye her 10 günlük
dönem için 4 gönüllü meslektaþýmýz gönderilecektir. Bu durum
yeni gönüllülere çok ihtiyaç duyduðumuzu göstermektedir. Bu
a m a çla b ölg ede g ön ü llü ola ra k ç a lýþm a k isteyen
arkadaþlarýmýzýn isimlerini gecikmeden bildirmelerini rica
ederiz.
Sergilediðiniz duyarlýlýk ve dayanýþma çabasý için siz deðerli
üyelerimize tekrar teþekkür eder desteðinizin ve katkýlarýný
sürmesini dileriz.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
15 Kasý m 2012
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Van depremi için sizler tarafýndan þu ana kadar derneðimiz
hesabýna yapýlan baðýþlarýn son durumunu derneðimiz web
sayfasýndan takip edebilirsiniz. En aktif çalýþma birimlerimiz
arasýnda yer alan TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi BÇB
uzun yýllardýr bu alanda Afette Psikososyal Hizmetler Birliði
(APHB) ile birlikte etkin çalýþmalar yürütmektedir. Yaptýklarý
çalýþmalarý ve kararlarý derneðimiz web sayfasýndan takip
edebilirsiniz. Bu alanda çalýþmak isteyen ve katký saðlamak
isteyen üyelerimizi Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi BÇB'ne
üye olmaya davet ediyoruz.
Ay r ý c a de p re m b ö lg e s i n de g ö rev a la c a k g ö n ü l lü
meslektaþlarýmýza olan ihtiyacýmýz devam etmektedir. Görev
almak isteyen meslektaþlarýmýzýn tpdmerkez@gmail.com
adresine bilgilerini iletmelerini rica ediyoruz.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK

18 Kasým 2012
Deðerli Üyeler,
Öncelikle gerek psikiyatri mail grubuna gerek kiþisel mail
adreslerimize yazarak bizlere teþekkürlerini sunan bütün
meslektaþlarýmýza gönülden teþekkür ediyoruz. Desteðinizin
bizim için mutluluk verici ve motive edici olduðunu belirtmek
istiyoruz.
Daha önce Van'da psikiyatrik hizmetlerimizi sürdürebilmemiz
için gönüllülere ihtiyacýmýz olduðunu duyurmuþtuk. Çaðrýmýza
anýnda yanýt veren meslektaþlarýmýza bir kez daha teþekkür
ederek çaðrýmýzý yineliyoruz. Gönüllü gitmek isteyen ancak
kendilerini hazýr hissetmeyen/ bilgilerini tazelemek isteyen
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Kendilerini hazýr hissetmeyen/ bilgilerini tazelemek isteyen
meslektaþlarýmýza yönelik hazýrlýk eðitimleri planlamaktayýz.
Çalýþtýklarý kurumlardan izin almakta güçlük çektiklerini
belirten arkadaþlarýmýz oldu; þu anda görevlendirme APHB
sekretaryasý Kýzýlay tarafýndan yapýlýyor ancak Saðlýk Bakanlýðý
bu konuda bize destek vermekte olup görevlendirmenin Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan yapýlmasý da mümkün. Durumun
hassasiyeti nedeniyle baþhekim, klinik þefi ve mesai
arkadaþlarýnýn gönüllü gitmek isteyen meslektaþlarýmýzý
destekleyen bir tutum sergilemelerini umuyoruz. Diðer bir soru
ise araþtýrma görevlilerinin gidip gidemeyeceði oldu. Bu konuda
bir kýsýtlama bulunmamaktadýr.

uzun vadede saklanmasý ve gereksinim halinde öncelikle saðlýk
çalýþanlarý ve psikososyal hizmetler için kullanýlmasýna yönelik
Kýzýlay ile imzalanacak olan protokol Kýzýlay yetkililerinden bir
kýsmnýn yurtdýþýnda olmalarý nedeniyle ertelenmiþtir. Konteynerlarýn Van'a giriþinin ve kurulumunun engellenmemesi
amacýyla Kýzýlay'a protokolun kapsamý dilekçe olarak dün fax
çekilmiþtir. Kýzýlay Van depremi koordinatörünün, TPD ve
APHB arasýnda daha önceden yapýlmýþ olan protokolu baz
alarak bu dilekçe aracýlýðý ile Van Valiliði'nden konteynerlar için
gerekli izni almasý saðlanmýþ bulunmaktadýr. Konteynerlar
alana ulaþtýklarýnda sorunsuz olarak bildirilen yerlere
kurulabilecektir.

Van'daki depremzedelerin diðer illere transfer edilmeye
baþlanmasý Türkiye genelinde bir planlama yapmamýzý
gerektirmektedir. Ýlk planda yaþadýklarý ile göç eden
depremzedelere ihtiyaç olmasý halinde gönüllü psikiyatrik
hizmet verebilecek olan meslektaþlarýmýzýn bir listesini
oluþturarak TPD ve APHB sekretaryalarýna iletmeyi
planlýyoruz. Bu hizmeti vermeye gönüllü meslektaþlarýmýzýn
iletiþim bilgilerini iletmelerini rica ediyoruz.

Prof. Dr. Bengi Semerci aracýlýðý ile edinilen on adet uyku tulumu kargoya verilmiþ olup pazartesi günü alana ulaþacaktýr.

Saygýlarýmýzla,
Uzm. Dr. Feyza Çelik
Türkiye Psikiyatri Derneði Ruhsal Travma ve Afet
Psikiyatrisi Çalýþma Birimi Koordinatörü

Toplanan yardým paralarý ile konteynerlar için gereken
malzemeler pazartesi günü Van'da satýn alýnacaktýr.
Konteynýrlarýn alýmý ve bölgeye yerleþtirilmesi konusundaki
düzenlemelerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen tüm
üyelerimize teþekkür ederiz.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
23 Kasým 2011
Deðerli meslektaþlarýmýz,

21 Kasým 2011
Deðerli Üyelerimiz;
Ankara Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Vesile Þentürk
aracýlýðý ile Güriþ firmasý tarafýndan derneðimize bir adet konteyner baðýþý yapýlmýþtýr. Bu konteynerin Erciþ'te görev yapan
psikiyatri hekimlerinin ve APHB ekibinin barýnma ihtiyacýnýn
karþýlanmasý ve yürütülen psikososyal faaliyetlerde kullanýlmasý amacýyla Erciþ Otogar çadýr kentine kurulmasý planlanmaktadýr. Cuma günü konteyner Erciþ'e ulaþmak üzere Ankara'dan yola çýkmýþtýr.

TPD tarafýndan alýnan ve Van merkezde kurulmasý planlanan 3
konteyner firma yetkililerinden aldýðýmýz bilgiye göre en geç
pazartesi saat on'da Van'a ulaþmýþ olacaktýr. Konteynerlarýn
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TPD-MYK olarak 2. Van depreminden sonra meslektaþlarýmýzýn
barýnma ihtiyacýný gidermek için sipariþ verdiðimiz ve
21.11.2011 tarihinde saat 10’da teslimatý gerçekleþtireceðini
söyleyen konteyner üretim firmasý, dün yapýlan görüþmelerde
konteyner’larý çok acil ihtiyacý olduðunu söyledikleri baþka
kiþilere teslim ettiklerini bildirmiþlerdir. Görüþmeler sonucunda
bu firmadan vazgeçilerek yeni firma arayýþýna girilmiþtir.
Derneðimiz, meslektaþlar arasý sanal yazýþma grubuna ve
derneðimiz iletiþim adresine daha önce önerilen konteyner
þirketleri ile temasa geçilmiþ, bu baðlantýlardan bazýlarý
kendilerinin konteyner üretmediklerini bildirmiþ, bazýlarýndan
da henüz bir sonuç elde edilememiþtir. Bölgede yaþayan
meslektaþýmýz Lütfullah Beþiroðlu ile yapýlan görüþme
sonucunda da Van ve yakýn çevresinden bir konteyner
bulmanýn mümkün olmadýðý öðrenilmiþtir. Ankara’da,
Adana’da, Mersin’de ve Ýstanbul’da bu alanda çalýþan ve
kullandýklarý malzemelerin ve ürettikleri konteynerlarýn
kalitesi bilinen birçok konteyner firmasý ile temasa geçilmiþtir.
Bu temaslar sonucunda deprem öncesi 3500-4000 TL olan 24
metrekarelik konteyner’larýn þimdi Ankara-Ýstanbul teslim
fiyatlarýnýn 8500 TL olduðu, daha önce konteyner baþýna
yaklaþýk 2000 TL olan Van’a transfer ücretinin 4500 TL olduðu
öðrenilmiþtir. Ayrýca daha hýzlý teslimat yapacaðýný bildiren
birçok küçük firmanýn bu dönemde sözlerini yerine
getirmediði, Van giriþinde daha yüksek meblað ödeyen kiþilere
konteyner’larý sattýklarý da öðrenilmiþtir. Bu nedenle daha
yetkin tanýnmýþ firmalarla yapýlan görüþmeler sonucunda
teslim tarihinin bu firmalarýn 10 gün öncesindeki yaptýðýmýz
görüþmelerde de bildirdikleri gibi, Kýzýlay ve Saðlýk Bakanlýðý ile
anlaþmalarýndan dolayý, en yakýn 15 Aralýk civarýnda olduðu
tespit edilmiþtir. Son olarak Ýzmir’de yer alan Özarkaþ
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Konteyner ve Prefabrik þirketi ile temasa geçilmiþtir. Þirketle
yapýlan sözleþme sonucunda elektrik ve su baðlantýsý olan 2 oda
lý 21 metrekarelik tuvalet ve banyosu bulunan konteyner’larýn
gelecek hafta ortasýnda Van’da olacak þekilde hazýrlanmasýna
karar verilmiþtir. Her bir konteyner’ýn içine 8 adet yatak,
yorgan, battaniye, nevresim takýmý, 2 adet UFO ýsýtýcý, elektrikli
þofben, elektrikli su ýsýtýcý, masa ve sandalye temin edilmiþ olup
konteyner’larýn içine yerleþtirilerek gönderilecektir.
Elimizde olmayan aksamalardan dolayý TPD-Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri olarak üzüntümüzü bildirir, en kýsa zamanda tam
donanýmlý konteyner’larýn Van’daki meslektaþlarýmýza
ulaþtýrýlmasý için çabalarýmýzý sürdüreceðimizi bildiririz.

DOSYA

12 Aralýk 2011
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Van depremi nedeniyle TPD’nin yaptýrttýðý 3 adet konteyner
Van’a ve Derneðimize baðýþlanan 1 adet konteyner de Erciþ’e
gönderilmiþtir. Erciþ’teki konteynerin bölgedeki gereksinimleri
tam olarak karþýlayamadýðý bilgileri üzerine, TPD’nin daha önce
gönderdiði konteynerlere ek olarak, benzer özelliklerde 1
konteyner daha sipariþ edilmiþtir. Bu konteynerin 14.12.2011
Çarþamba günü teslim alýnarak, ayný gün Ýzmir’den Erciþ’e
gönderilmesi planlanmýþtýr.

Saygýlarýmýzla
TPD MYK
25 Kasým 2011
Deðerli meslektaþlarýmýz
Van Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliði'nce tarafýmýza
deprem bölgesinde yürüttüðümüz çalýþmalar için iletilen
teþekkür yazýsýna derneðimizin internet sayfasýndan
ulaþýlabilmektedir.
Þu ana kadar sürece katkýda bulunan meslektaþlarýmýza
teþekkür ederiz.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
1 Aalýk 2011
Deðerli Meslektaþlarýmýz
Van depreminde büyük bir özveriyle bölge halkýna yardýma
koþan arkadaþlarýmýzýn çalýþma koþullarýný düzeltmek için
yaptýrýlan 3 adet konteyner Salý gecesi Ýzmir’den yola çýkmýþtýr.
Cuma günü Van’a ulaþmasý beklenmektedir.
Derneðimize baðýþlanan konteyner Erçiþ’e gönderilmiþse de
ilçede hizmet için hala konteyner gereksinimi bulunmaktadýr.
Bu nedenle daha önce 30.11.2011 tarihinde sonlandýrýlacaðý
bildirilen baðýþ kampanyamýzýn 15.03.2012 tarihine dek
uzatýlmasýna karar verilmiþtir.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
3 Aralýk 2011
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Konteynýrlarýmýz Van’a ulaþmýþ ve kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Konteynýrlarýn satýn alýnmasýnda ve Van’a ulaþtýrýlmasýnda
katký saðlayan tüm meslektaþlarýmýza gönülden teþekkür
ediyoruz.
Erciþ için alacaðýmýz konteynýr için yardým kampanyasýnýn
sürdüðünü hatýrlatýyoruz.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK

Bölgeye yönelik hizmetlerin daha uzunca bir süre devam etmesi
gereklidir. Meslektaþlarýmýzýn, gerek gönüllü hekim olarak
bölgede hizmet ederek gerekse hala süren baðýþ kampanyasýna
destek vererek depremzedelere katkýda bulunmalarý önemlidir.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
19 Aralýk 2011
Deðerli meslektaþlarýmýz,
Van depremi nedeniyle TPD’nin yaptýrdýðý üç konteyner (afet
evi) Van’a ve Derneðimize baðýþlanan bir adet konteyner de
Erciþ’e gönderilmiþtir. Erciþ’teki konteynerin bölgedeki
gereksinimleri tam olarak karþýlayamadýðý bilgileri üzerine,
TPD’nin daha önce gönderdiði konteynerlere ek olarak, benzer
özelliklerde bir konteyner daha yaptýrýlmýþtýr. Yaptýrýlan
konteyner Erçiþ'e ulaþmýþ olup, kullanýlabilecek duruma birkaç
gün içerisinde getirilecektir.
Bölgeye yönelik týbbi, psikososyal ve eðitim hizmetlerinin
uzunca bir süre devam etmesi gereklidir. Meslektaþlarýmýzýn,
gerek gönüllü ve eðitici hekim olarak bölgede hizmet ederek,
gerekse hala süren baðýþ kampanyasýna destek vererek
depremzedelere katkýda bulunmalarý önemlidir.
Türkiye Psikiyatri Derneði, deprem bölgesindeki ve deprem
bölgesi dýþýna taþýnan depremzedelere yönelik çalýþmalarýný
sürdürmektedir. Bu çalýþmalar Afetlerde Psikososyal Hizmetler
Birliði (APHB) çatýsý altýnda yürütülmektedir. Bugüne kadar
123 APHB gönüllüsü (18 TPD üyesi) 7000 depremzedeye
hizmet vermiþtir. Her TPD üyesi APHB'nin de doðal üyesidir.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
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Psikiyatri Meslek Grubuna
Afet Bölgesinden Mektuplar

Merhaba
Bugün Erciþ'de 10. günümdü.

edilmiþ bina var. Burayý 3-4 sene önce de gördüðüm için, þehrin
ruhunu büyük ölçüde kaybettiðini söyleyebilirim.

Günler hýzlý geçiyor, sanýrým bu 10 gün içinde farklý meslek
gruplarýndan APHB bünyesinde gönüllü olarak buraya gelen
25-30 kiþiyle tanýþtým ve çalýþtým. Zamanýn çoðu beraber geçtiði
ve amaç ortaklýðý olduðu için uzun zamandýr tanýþýyormuþuz
gibiydi çoðuyla. Süresini doldurup dönecek arkadaþlarý
uðurlarken sadece bir kaç gündür tanýþýyor olunmasýna raðmen
neredeyse üzülüyor insan. Bence buranýn en önemli
artýlarýndan biri bu keyifli grup ortamý...

Son olarak merak edilebilecek temel ihtiyaçlar; barýnma ile ilgili
sorunumuz yok; elektrik olduðu sürece (sadece 1 gün kesikti)
ýsýnma da gayet sorunsuz; yemekler yeterli, çýkan yemek
beðenilmediðinde alternatif olarak bir kafeden de
karþýlanabiliyor, personeli sýcak, tipik buranýn insanlarý;
özellikle, kýzýlay ekibinin tuvalet-banyo konteyneri bu þartlarda
olabileceðinin en iyisi, diðer bir-iki alternatif de idare eder
düzeyde.

Daha önce baþka bir yerde deprem sonrasý hizmet deneyimim
olmadýðýndan karþýlaþtýrma þansým yok, ancak sanýyorum ki
buralarýn çoðu þeyi gibi "afet sonrasý" da farklý...

Oldukça farklý, kendimize hem mesleki hem de insani anlamda
katký saðlayan bir deneyim olduðunu söyleyebilirim. Ýnsanlara
yardým edebiliyor olmanýn mutluluðu ise zaten bir çok þeye
bedel.

Genel bir daðýnýklýk hali var insanlarda, durumlarý hakkýnda ne
düþünüyorlar? anlamak bazen güçleþiyor.
Kimi çok öfkeli ve isyankar, kimiyse hiç bir þey olmamýþ ya da
sýradan bir durum gibi umursamaz, bu ikinci grup sanýrým
deprem öncesi de daha iyi þartlarda yaþamýyorlardý, bundan olsa
gerek olumsuzluklara aldýrmýyor görünüþler, zaten hayat ve
imkansýzlýklar onlarý önceden beri dayanýklý kýlmýþ,
beklentilerini kýsýtlamýþ... Özellikle eriþkin erkek gruplarýyla
yapmýþ olduðum toplantýlarda bu ikircikli durumu bolca
gözlemledim.
APHB grubunun diðer üyeleri de oldukça motive ve iyi niyetli
bir þekilde çalýþýyorlar. Özellikle psikolog arkadaþlar ekibi
sürüklüyorlar. Daha önceki yýllarda Van'da görev yaptýðým için
olsa gerek uyum saðlamakta zorlanmadým, daha önce buralarda
bulunmamýþ arkadaþlar da grup sayesinde zorluk yaþamazlar
diye düþünüyorum.
Þehirde yýkýlmýþ olan bina sayýsý çok büyük rakamlar deðil,
ancak birçok hasarlý, dolayýsýyla artýk kullanýlmayan, terk
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Sevgiler, 10.12.2011.
Ozan Pazvantoðlu
Ondokuz Mayýs Üniversitesi
(Görev Aldýðý Tarih: 02-14 Aralýk 2011)
Merhaba,
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalý 3. yýl asistanýyým. Van depreminden sonra
öncelikle doktor olarak gönüllü yardýmcý olmak istedim. APHB
ile tanýþtýðýnda ise tam istediðim gibi bir organizasyondu. Hem
de psikiyatrist olarak. Önce halen asistan olduðumdan yeterli
olup olamayacaðýmla ilgili kaygýlarým vardý. Fakat hocalarýmýn
da desteðiyle gönüllü oldum. Ýyi ki olmuþum. 2-14 Aralýk ta
Van'da gönüllü olarak çalýþtým. Diðer APHB gönüllüleri ile
birlikte geniþ bir ekipti (pisikolog, PDR ile). Hiç yalnýz
hissetmedim. Ve depremzedeler için orada bulunmamýz,
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ihtiyaçlarý olduðunda bize ulaþabilecek olmalarý onlar için çok
önemliydi. Van’da görev yapan psikiyatrist arkadaþlarda bizim
orada olmamýzdan çok memnun oldular. Ayrýca çalýþtýðýmýz
ekiple çok güzel vakit geçirdik. Þoförümüz bile gönülden iþini
yapýyordu. Belki de en çok o çekti kahrýmýzý. Hala arýyor hatýr
sormak için. Ortam þartlarý tahmin ettiðimden çok çok iyiydi.
Hiç yemek, ýsýnma, tuvalet, yatma sorunuyla karþýlaþmadým.
Sadece banyo konusunda bazý sýkýntýlar mevcuttu. Ama bazý
pratik yöntemler bulduk. Gittiðim için çok mutluyum. Hatta
dönmek istemediðim zamanlarda oldu:-) APHB tüm
koordinatörlerine, ekip arkadaþlarýma, beraber gittiðim
psikiyatrist arkadaþýma ve destekledikleri için hocalarýma
minnettarým.
26.12.2011
Meltem Gündoðan
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi
(Görev Aldýðý Tarih:02-14 Aralýk 2011)
Merhaba,
Deprem bölgesine gitmek her þeyden önce bir
yurttaþlýk görevi ve bilinci ile yapýlabilecek bir
þey. O bölgeye gönüllü gidilmediði sürece bir
takým sorunlar ve sýkýntýlar yaþanabiliyor. Bu
nedenle gönüllülük esas. Her ne kadar ilk
gidenler barýnma, beslenme, ýsýnma ve hijyen
gibi temel alanlarda sorun yaþamýþ olsa da,
bildiðim kadarý ile bugünlerde bu bakýmdan
epeyce yol kat edilmiþ.
Deprem bölgesinde tüm bunlara raðmen
öncelikle bölgedeki halka verdiðimiz
hizmetin hazzýný çok net bir þekilde
hissedebiliyorsunuz. Öte yandan o bölgede
bulunmak kiþinin kendisini de test etmesidir.
Çok farklý ve içten arkadaþlýklar ve çok farklý
bir bakýþ açýsýnýn geliþmesi oraya gitmenin
birer bonusudur :)
Sözümü aþaðýdaki bir cümle ile bitirmek
istiyorum:

Kiþisel çýkar, bencillikle de ilgili, merkezde bulunmak, belki ayný
filmin yeni versiyonunu çekmek ister gibiydim. Bu sefer
kýsmete Erciþ düþtü, kaðýtlar yeniden karýlýyordu. Erciþ bir an
önce normalleþebilir miyim kaygýsýnda. Ýþsizlik, kayýplarýn hem
acýsý, hem üstesinden gelme çabasý, hem výzýr výzýr iþleyen hem
de baðlantýlanmakta ve koordine olmakta zorlanan yerel
kurumlar, çadýrkentler, köyler, Sahra Hastanesi, APHB sistemi.
Gönüllü örgütlenme ve sivil yapýlanma olarak mensubu
olduðum APHB sistemiyle gurur duydum. Örneðin aðýrlýklý yarý
gönüllü düzenle iþleyen Sahra Hastanesi’nde hava daha düþük.
Yüzler daha az aydýnlýk, sýkýntý ve iþlevsizlik yansýyor. Gelir
gelmez Kýzýlay’ýn deneyimi ile ruh saðlýkçýlarýnýn karýnca
ordusu gibi alana yayýlýþlarý çok davetkardý.

Van’a ulaþýldýðýnda
beraber çalýþýlan
güler yüzlü
insanlarla,
beklenenin üstünde
ýsýnma –barýnmagýda koþullarýyla
karþýlaþýldýðýnda ve
en önemlisi her
geçen gün yardým
ihtiyacý olan birçok
insana ulaþýldýkça
‘iyi ki gelmiþim’
sonucuna kýsa
zamanda huzurla
ulaþýlýyor.

Gitmediðiniz yer sizin deðildir :)
26.12.2011
Serdar Nurmedov
Fatih Üniversitesi Týp Fak.
(Görev Aldýðý Tarih: 22 Kasým-3 Aralýk 2011)
Merhaba,
Kýyamet eþiði gibi bir zamanda Van’a geldim. Kiþisel
güdüleyicilerimin bir kýsmýný biliyordum. Van’da 12-13 yýl önce
geçirilmiþ zaman, kurulmuþ bireysel baðlantýlar, para kazanma
deneyimi, 99 Gölcük depreminde Van’daki son haftasýnda olma
nedeniyle karýþýk duygu halleri… Sanki orada suç iþlemiþim gibi
olay mahallini yeniden görme, ziyaret, karþýlaþtýrma yapma
isteði.

DOSYA

Þimdi yaklaþan yýlbaþý ile birden alan seyreldi,
gidenlerin yerini gelenlerin karþýlamasý
yetersizleþti. Ýlk günler gidenler buruk
gidiyorlardý. Kalanlarýn pastasýndan ayrýlýr
gibilerdi. Þimdi gidenler gene buruk gidiyor.
Bu sefer terk ediyor da yalnýz býrakýyor gibiler.
Biz kalanlar hüznü, azalmýþlýðý daha hisseder
olduk. Ben de giderken sistemi kime
devredeceðim? Yaptýklarýmla, yapýlacaklarýn
dökümünü kimle paylaþacaðým? “Birine el
vermek istiyorum.”
29.12.2011
Mehmet Ýbiþ ,
Ýstanbul,
(Görev Aldýðý Tarih: 23 Kasým 2011-4 Ocak
2012)
Merhaba,

Afet bölgesine gönüllü gitme kararý kolay
alýnamýyor: Gittiðimde beni neler bekliyor,
yakýnlarýma endiþe yaþatmaya hakkým var
mý, çalýþtýðým hastanenin tek psikiyatristi
i ke n g ö n ü l lü o lm a k la h a s ta la r ý m ý n
tedavilerinin aksamasýna neden olur muyum,
orada bulunmam nasýl bir katký saðlayacak
vb. sorularýna eþlik eden kaygýyla baþ etmek
zorlayýcý. Van’a ulaþýldýðýnda beraber çalýþýlan güler yüzlü
insanlarla, beklenenin üstünde ýsýnma –barýnma-gýda
koþullarýyla karþýlaþýldýðýnda ve en önemlisi her geçen gün
yardým ihtiyacý olan birçok insana ulaþýldýkça ‘iyi ki gelmiþim’
sonucuna kýsa zamanda huzurla ulaþýlýyor. Van’da gönüllü
çalýþmak, hem orda yaþayan halk hem de kendileri de aslýnda
depremzede olmalarýna raðmen özveriyle çalýþan
meslektaþlarýmýz için önemli ve gerekli. Her meslektaþýmýn
‘çorbada benim de tuzum oldu’ mutluluðunu yaþamasý dileðiyle.
29.12.2011
Selda Þahin
Uzunköprü DH/Edirne
(Görev Aldýðý Tarih: 13-24 Kasým 2011)
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DOSYA

VAN DEPREMÝ VE TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ

Merhaba,
Bu aksam Teþvikiye- Niþantaþý dolmuþunda (ki Ýstanbul’daki ve
hatta Türkiye’deki herhangi bir toplu taþýma aracýndan daha çok
parfüm kokar), yanýma 20’li yaþlarýnda olan ve üniversitede
okuduðunu düþündüðüm iki kadýn oturdu. Depremler hakkýnda
konuþmaya baþladýlar. Van depremi sýrasýnda kadýnlardan biri
yurt dýþýndaymýþ ve haberi aldýðýnda çok endiþelenmiþ, ama asýl
e n di þ e s i de p r e m i n Ý s ta n b u l c iva r ý n da o ldu ð u n u
düþünmesiymiþ.
Sonra þöyle cümleler çýkmaya baþladý aðýzlarýndan:
"Oraya ne çok yardým yaðdý da nasýl yaðmaladýlar gördün mü?
Nankör bu insanlar gerçekten!!"

Daha bugün 2 ayrý yangýn haberi geldi Van’daki çadýrlardan,
“yardým yaðan” (!) kentin “nankör” (!) insanlarýnýn yaþadýðý
çadýrlardan.
Afetler adil olmuyor belki ama insanlarýn adaletine ihtiyaç var.
Hele ki bizlerin adil olmadýðýný hayal edemiyorum bile
En çok da neler olup bittiðini kendi gözlerimizle görmek üzere
gitmek gerek belki de…
02.01.2012
Zerrin Oðlaðu
Ýstanbul Týp Fakültesi
(Görev Aldýðý Tarih:12-23 Kasým 2011)

Van ve Erciþ'de yaþanan depremler
sonrasý çalýþmaya baþlayan
Afetlerde Psikososyal Hizmetler
Birliði (APHB)'nin ve bu kapsamda
gönüllü çalýþmalara katýlan TPD
üyelerinin oluþturduðu ''Van
Depremi Psikososyal Destek
Çalýþmalarý Raporlarý'' derneðimizin
internet sayfasýnda yer almaktadýr.

Dosyada yer alan tüm fotoðraflar: Hira Selma Kalkan
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Alternatif Gerçekliðimiz Ne Âlemde?
Tolga Binbay
Uzm. Dr, Atatürk Devlet Hastanesi, Sinop

S

enaryosundaki bariz gediklere, eksikliklere ve de
mantýksýzlýklara raðmen Another Earth sýk sýðýndýðýmýz
bir düþe, yaygýn bir arzuya seslendiði için izleyeni
yakalayýveriyor. "X olmasaydý ben ne olurdum?" ya da "X olsaydý
ben ne olurdum?" sorularý etrafýnda dolanan bir düþ bu. Çeþitli
farklý biçimleri de oluþturulabilir, bu düþün, bu sorunun. Hatta
sorunun içine biz de katýlabilir: " X
durumunda nasýl bir toplum olurduk?
Nasýl bir dünya olurdu? Nasýl bir tarih
olurdu? " gibi. Ama kurulacak farklý
düþlerin de farklý sorularýn da içerdiði
fantazi ve arzu aynýdýr: Alternatif
gerçeklik ve alternatif ben.
Ayný tema, beyaz perdede çok geniþ bir
yelpazede yeniden ve yeniden iþlenmiþtir:
"Yaþadýklarýnýzýn bir baþka versiyonu, bir
baþka seçenek olsa ne isterdiniz? Elinizde
bir fýrsat olsa hayatýnýz nasýl olurdu?" gibi.
Alternatif ben, alternatif hayat denince
akla ilk olarak Przypadek, Butterfly
Effect, Groundhog Day, Sliding Doors,
Lola Rennt, Donnie Darko, The Devil's
Advocate gibi olasý benlerin, yani benin
farklý versiyonlarýnýn filmin ana temasýný
oluþturduðu filmler geliyor. Ancak Matrix,
Inception gibi bilimkurgu kabilinden
filmlerin de ana izleði benzer deðil midir
(sanal ben ve gerçek ben ya da uyuyan ben ve uyanýk ben)?
Hatta bu yelpazeye Ah Belinda da katýlamaz mý? Çünkü
alternatif ben olumlu bir düþten çok bir kâbusa da benzeyebilir.
Týpký Black Swan'de olduðu gibi. Ancak arayýþ aynýdýr: Ben, bir
baþka ben olabilir miydim?

2011 yapýmý olan Another Earth yönetmen Mike Cahill’in ilk
filmi. Geçen yýl kendisi de çeþitli tartýþmalara vesile olan Lars
von Trier’in çok ses getiren filmi Melankoli ile kýyaslanýyor.
Baþrollerde ana kararkterlerden Rhoda’yý Brit Marling, John’u
ise Lost dizisinde Ethan Rom olarak tanýnan William Mapother
oynuyor. Düþük bütçeyle çekilen dram-bilimkurgu
kategorisindeki film, yavaþ aksa da alttan
a lta a ka n a n a i z le ð iyle i z leye n i
baðlayýveriyor.
Rhoda 17 yaþýnda MIT’e kabul edilir.
Alkol aldýðý kutlama akþamýndan sonra
yola koyulur. Radyo’da Ýkinci Dünya
olarak isimlendirilen bir gezegenin
keþfedildiði haberine kulak kesilince,
kavþakta bir ailenin yokolmasýna neden
olur. Kazadan sadece ailenin babasý John
komaya girdiði halde kurtulmuþtur. Reþit
olmadýðý için John’a Rhoda’nýn ismi
verilmez.
Rhoda 4 yýl hapishanede yatar. Çýkacaðý
günlerde Ýkinci Dünya ile artýk iletiþime
geçilmiþtir ve seyahat planlarý yapýlmaktadýr. Rhoda ise insanlardan uzak bir
iþ arar. Bir okulda hademe olarak
çalýþmaya baþlar.
Bu arada internet’te “Ýkinci Dünya’ya
neden sizin gitmeniz gerektiðini yazýn. Kazanan olursanýz, uzay
mekiði için bir bilet kazanacaksýnýz.” ilanýný görür. Rhoda
tereddüt etse de bu olasýlýðý denemek ister. Ýçindeki suçluluk
duygularýný yansýtan bir mesaj gönderir: Yeni kýtalarý keþfeden
gemilerde toplumun dýþladýðý en alttakiler vardý.
Televizyonda dünyalararasý ilk baðlantýya tüm insanlar canlý
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þahit olurlar. Canlý yayýnda ikinci dünya ile iletiþim kuran
biliminsaný ile karþý taraftaki kiþi ayný isimdedir. Ayrýca yine
canlý yayýnda farkederler ki çocukluklarý, yaþadýklarý olaylar da
aynýdýr. Paralel evren keþfedilmiþtir!
Suçluluk ve boþluk hissi depresif Rhoda’yý John’u bulmaya iter.
John yaþadýðý trajik olaydan beri evinde yaþamakta ve neredeyse dýþarý çýkmamaktadýr. Temizlik elemaný olduðunu söyleyen,
ücretsiz evini temizlemek isteyen yabancýnýn kim olduðunu
anlamaz. Gelip gitmeler ise yakýnlaþmayý beraberinde getirir.
John ve Rhoda’nýn sevgiliye dönüþmelerini gerçeðin ifþa
edilmesi izler. Ve bir çok soru saçýlýr ortaya: Ýkinci Dünya
gerçekten bu dünyanýn aynasý mýdýr? Eðer bir aynadan
bahsediyorsak, peki biz onlarýn bir yansýmasý olamaz mýyýz?
Orada da John’un ailesi ölmüþ müdür? Rhoda ayný suçluluk
duygularý içinde midir?
Aslýnda iþlenen fantazi bir tür modern folk fantazidir ve popüler
ismi de parelel evrendir. Paralel evren efsanesinin içerdiði
absürdlüðe raðmen tekrar ve tekrar sinemaya uyarlanabilir
olmasý tam da içerdiði güçlü fantazmatik çekirdeðin kanýtý deðil
midir? "Öbür evrendeki ben ne yapýyorum ki acaba?" ya da
"Durup duruken parmaðým sýzladý, acaba ruh ikizime bir þey mi
oldu?" gibi. Hadi, Gerçek konusunda bu kadar sapýtan sorularý
bir kenara koyalým. Ama Hollywood sayesinde en az bir kez
olsun aynanýn hangi tarafýnýn sûret, hangi tarafýnýn Gerçek
olduðunu en az bir kez sormamýþ mýyýzdýr kendimize?

Another Earth ise alternatif beni ulaþýlabilir bir Gerçek'e
dönüþtürmesi nedeniyle diðer filmlerden ayrýlýyor. Filmin
hemen baþýnda dünyanýn bir baþka versiyonunun da güneþin
etrafýnda döndüðü keþfedilir. Bu dünyanýn bir tek coðrafyasý
deðil kentleri, kentlerinin sokaklarý da dünyanýn aynýsýdýr. Ve
öteki Dünya'da yaþayan insanlar da doðum tarihleriyle,
yaþantýlarýyla bu dünya ile aynýdýr. Ortaya çýkan ve týpatýp
dünyaya benzeyen Öteki Dünya sayesinde kendinize bir mekik
yolculuðu uzaklýktasýnýzdýr artýk. Fantazinin içerdiði arzu yani
alternatif ben bir iç dünya düþlemi deðildir artýk. Gece ve gündüz
gökyüzündedir, baþýnýzýn hemen üstündedir. Fantazi artýk
televizyondan evlerin oturma odalarýna Gerçek olarak
girmektedir.
Alternatif ben daha çok zorlu yaþantýlarla ilgili olabilir, ama þart
da deðildir. Another Earth de suçluluk hissi ve suçluluk hissinin
ucunun baðlandýðý alternatif Ben fantazisini bir Gerçek olarak
ele alýyor. Bir Gerçek olarak alternatif hayatýn, alternatif Ben'in
karþýmýza dikilmesi olasýlýðýndan bahsediyor. Fantazi fantazi
olmaktan çýkar ve sakin ev hayatlarýnýn sukunetli misafir
odalarýna kadar girer: Kendinizle karþýlaþsanýz fark ne olurdu?
Aslýnda çoðu kiþi hayatýnda alternatif bir yan olduðunu hep bilir:
"Yaþadýðým hayat daha iyi olabilirdi, yaþadýðým toplum daha az
eþitsiz olabilirdi!" gibi. Ama alternatif hayat bir fantezidir. Oraya
kaçýlýr, ara sýra; oraya varýlmaz.

TPD kitaplýðý
geniþliyor: Destekleyici
Psikoterapiye Giriþ, Uzun
Süreli Psikodinamik
Psikoterapi, Farmakoterapi
ile Psikoterapinin
Birleþtirilmesinde Yetkinlik
Amerikan Psikiyatri Birliði’nin Glen O’ Gabbard editörlüðünde yayýnlanan
psikoterapi kitaplarýnýn çevirileri 47. Ulusal Psikiyatri Kongre'sinde satýþa
çýktý.
Kitaplara ulaþmak için:
www.psikiyatri.org.tr
0 312 468 74 97
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BASIN AÇIKLAMASI
N.Ç. VAKASI VE ÇOCUK CÝNSEL ÝSTÝSMARI

1

3 yaþýndaki maðdure N.Ç. 2 kiþi tarafýndan 26 kiþiyle
fuhuþa zorlanmýþtýr. Yasal süreçte yerel mahkeme,
N.Ç.’nin iki kiþinin kendisini pazarlamasýna rýzasý
olduðuna ve yine kendi rýzasýyla 26 kiþi ile cinsel iliþki
kurduðuna karar vermiþtir. Yerel mahkeme kararýnda, Ýstanbul
Adli Týp Kurumu 4. Ýhtisas Kurulu’nun raporuna atýf yaparak,
“Maðdurenin 2002 yýlý Temmuz ayýnda 15 yaþý içerisinde olup
15 yaþýný bitirmediði, maðduresi olduðu olayýn ahlaki radaetini
müdrik (ahlaki kötülüðünün farkýnda olduðu) olduðu” ve
N.Ç’nin “Olaya ruhsal yönden mukavemete
muktedir olduðu, beyanlarýna itibar edilmemesi için bir neden olmadýðý” belirtilmektedir.
Buradan yola çýkýlarak “Küçük kýzýn kendi
iradesiyle para kazanmak amacýyla sanýklarla
iliþkiye girdiði anlaþýlmaktadýr” denilerek
sanýklarýn maðdureye karþý kullandýklarý maddi
veya manevi bir cebir unsurunun
bulunmamasý nedeniyle cezanýn alt sýnýrdan
tayin edilmesi gerektiði belirtilmektedir. Dava
Yargýtay’da deðerlendirilmiþ ve “Yapýlan
yargýlama sonunda sanýklarýn üzerine atýlý
fiillerin suç tarihlerinin yeni Türk Ceza
Kanunu'nun yürürlüðe girmesinden önce
olmasý sebebiyle her iki yasanýn karþýlaþtýrýlmasý sonucunda eski Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanmasýnda kanuni bir zorunluluk
olduðuna karar verilmiþtir. Temyiz incelemesi
sonucunda Yargýtay 14. Ceza Dairesi’nce yerel
mahkemece verilen kararlarýn bir kýsmýnýn
onanmasýna, bir kýsmýnýn ise çeþitli hukukî
sebeplerle bozulmasýna karar verilmiþtir. Sonuç
olarak; 13 yaþýndaki N.Ç’nin kendi rýzasýyla para karþýlýðý
bedenini pazarladýðý yönünde bir hukuksal yargýya varýlmýþtýr.
2002’de baþlayan bu davanýn sonuçlanmasý 9 yýl sürmüþtür.

çocuklarýn kendi rýzalarýyla bu kiþilerle birlikte olabilecekleri
gibi dramatik bir sonuca yol açabilir.
Türkiye’nin imzaladýðý “Avrupa Konseyi Çocuklarýn Cinsel
Sömürü ve Ýstismara Karþý Korunmasý Sözleþmesi” 10.09.
2011 tarihinde 28050 sayý ile Resmi Gazetede yayýnlanmýþtýr.
Bu kapsamda; "çocuk fuhuþu" ifadesi; ödeme olarak para
veya herhangi bir ücret ya da bedel verilmesi veya vaat
edilmesi karþýlýðýnda, bu ödemenin, vaadin veya bedelin
çocuða mý yoksa üçüncü bir kiþiye mi yapýldýðýna bakýlmaksýzýn, bir çocuðu cinsel faaliyetler için
kullanma eylemi anlamýna gelir” denilmektedir. Bir çocuðu fuhuþ için iþe almak veya bir
çocuðun fuhuþa katýlmasýna neden olmak; bir
çocuðu fuhuþ için zorlamak veya bu amaçla,
bir çocuk üzerinden kazanç saðlamak veya
çocuðu istismar etmek; çocuk fuhuþuna baþvurmak bu kapsamda yer almaktadýr. Sözleþme, Devletlerden bu suçlarý iþleyenler ile mücadele için etkin yaptýrýmlar getirilmesini öngörmektedir. Bir yandan cezalarýn caydýrýcý olmasý
istenmekte, diðer yandan da bu suçu kim ve
nerede iþlerse iþlesin devlete yargýlama yetkisi
veren bir yasal düzenleme yapýlmasý
istenmektedir. Yani Sözleþme bu eylemlerin
cezasýz kalmasýný önleyecek her tür tedbirin
alýnmasýný istemektedir.

Risk altýndaki
çocuklarýmýzýn
cinsel taciz ve
tecavüz suçlarý
karþýsýnda
korunmasýný
saðlayacak
önlemler bu tür
yargýlamalar ve
kararlarla boþa
çýkarýlmaktadýr.

13 yaþýndaki bir çocuðun “kendi rýzasýyla” 26 kiþi ile cinsel
birliktelik kurmasý ve bu rýzanýn geçerli olduðuna karar
verilmesi gerek týbbi gerekse ulusal ve uluslararasý hukuk
açýsýndan kabul edilemez. 13 yaþýndaki bir çocuðun bu gibi bir
konuda bu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarýný algýlayýp
davranýþlarýný yönlendirme yeteneðinin olduðunu söylemek
yeni TCK’da göz önüne alýndýðýnda adli psikiyatrik
deðerlendirmenin temel esaslarýna uymamaktadýr.
Yargýtay kararýndaki temel sorun; olayýn 2002 yýlýnda olmasý
nedeniyle deðerlendirmenin Yeni TCK’nýn uygulanamamasý ve
eski TCK’ya göre karar verilmesinden deðil, N.Ç.’nin 26 kiþiyle
“rýzasýyla” birlikte olduðu yorumunun yapýlmasýndan ve
c e z a la r ý n b u n a g ö re a lt s ý n ý rda n ve r i lm e s i n de n
kaynaklanmaktadýr. Bu karar 13 yaþýnda fuhuþa zorlanan
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Yine ülkemizin imzaladýðý “Çocuk Haklarý
Sözleþmesi” de 18 yaþýný doldurmamýþ her
bireyi çocuk saymaktadýr. Türk Ceza Kanunu
103’maddesi kapsamýnda yapýlacak deðiþiklik
ile 18 yaþýn altýndaki her çocuðun çocuk fuhuþu ve cinsel saldýrý
eylemlerinden rýzasýna bakýlmaksýzýn korunmasýný saðlayacak
bir düzenleme kabul edilmelidir.
Ancak böyle bir düzenlemenin de yetmeyeceðini görmek
gerekir. Bu tür davalarýn; davalardaki gecikmeler, bilirkiþi
incelemelerinin gecikmesi, uzman olmayan bilirkiþilere
baþvurulmasý nedeniyle hatalý deðerlendirmeler, adli süreçte fail ile maðdurun yüzleþtirilmesi gibi pek çok sorunu
bulunmaktadýr. Risk altýndaki çocuklarýmýzýn cinsel taciz
ve tecavüz suçlarý karþýsýnda korunmasýný saðlayacak önlemler bu tür yargýlamalar ve kararlarla boþa çýkarýlmaktadýr. Yargý süreci etkili ve sonuç alýcý þekilde iþlerlik kazanmadýkça adalet duygusu ve vicdanlar yaralanmaya devam edecektir. Yargý makamlarýnýn cinsel istismarda bulunanýn (saldýrganlarýn) haklarýna odaklandýklarý kadar, cinsel istismara
uðrayanýn (maðdurun) haklarýný korumaya da odaklanma
görev ve sorumluluklarý vardýr. Yargý makamlarý tecavüzcülerle
ataerkil ortaklýk kurmayý sürdüren kararlar verdiði sürece,
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yapýlan yasa deðiþiklikleri kadýnlarý ve çocuklarý korumayý
saðlayamayacaktýr.
Türkiye Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan 20 Kasým
1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarýna Dair Sözleþmeye
ilk imza atan ülkelerden biridir. Sözleþmede; “Bu sözleþmeye
taraf devletlerin, çocuðun ana-babasýnýn ya da onlardan
yalnýzca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakýmýný
üstlenen herhangi bir kiþinin yanýnda iken bedensel veya
zihinsel saldýrý, þiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr
muameleye, cinsel saldýrý dahil her türlü istismar ve kötü
muameleye karþý korunmasý için; yasal, idari, toplumsal,
eðitsel bütün önlemleri alýrlar. Taraf devletler, çocuðu, her
türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karþý koruma
güvencesi verirler” denilmektedir.
Türkiye Psikiyatri Derneði, Adli Týp Uzmanlarý Derneði ve Türk
Psikologlar Derneði olarak;
1. “Çocuk Haklarý Sözleþmesi” ve “Avrupa Konseyi
Çocuklarýn Cinsel Sömürü ve Ýstismara Karþý Korunmasý
Sözleþmesi”ni imzalayan ülkemizin artýk sözleþme gereði
Türk Ceza Yasasý ve Ceza Muhakemesi Yasasý baþta olmak
üzere ilgili yasalarda gerekli düzenlemeleri çocuðun
yüksek yararý doðrultusunda hýzla hayata geçirilmelidir.
2. Tüm yönleriyle çocuk istismarý ve yarattýðý ruhsal
sonuçlar toplumun ve ülkeyi yönetenlerin sürekli olarak
önemli gündem maddelerinden birisi olmalýdýr. Devlet
çocuklarýn saðlýklý ruhsal geliþimlerini saðlayacak bir aile
ve yaþam ortamý saðlamak, bunu engelleyen sosyal,
kültürel ve ekonomik koþullarý ortadan kaldýrmak, buna

yönelik çocuk politikalarý geliþtirmeye katkýda bulunmak,
elveriþsiz koþullarda yaþamýný sürdürmek zorundan kalan
çocuklarýn istismar kurbaný olmalarýný önlemek,
gereðinde onlarý koruma altýna almak ve rehabilite etmek,
bunun yanýnda çocuklarýn ve eriþkinlerin saðlýk
sisteminden tamamen ücretsiz yararlanmalarýný saðlayan
ve kolaylaþtýran koruyucu saðlýk uygulamalarýný
geliþtirmek için gereken yasal ve idari düzenlemeleri
yapmak zorundadýr. Bunun için devletin ilgili tüm kurum ve
kuruluþlarýna, meslek örgütlerine, uzmanlýk derneklerine,
sendikalara ve sivil toplum kuruluþlarýna önemli görev ve
sorumluluklar düþmekte ve sorunun çözümünde aktif rol
almasý gerekmektedir.
SONUÇ OLARAK; ÇOCUKLARIN CÝNSEL ÝSTÝSMARA
UÐRAMASINI ÖNLEMEK DEVLETÝN TEMEL GÖREVÝDÝR.
Türkiye Psikiyatri Derneði ve Adli Týp Uzmanlarý Derneði bu
önemli konuda kamuoyunu, devletin ilgili kurumlarýný
bilgilendirme, bilinçlendirme ve duyarlý kýlma konusunda
üzerine düþen görevleri yerine getirmeye hazýrdýr. Tüm kamu
kurumlarýný ve iliþkili sivil toplum örgütlerini çocuk haklarýnýn
korunmasý ve iyileþtirilmesi için göreve çaðýrmaktadýr.
04.11.2011
ADLÝ TIP UZMANLARI DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU
TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU
TÜRK PSÝKOLOGLAR DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU

TPD KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE KARÞI MÜCADELE VE
ULUSLARARASI DAYANIÞMA GÜNÜ BASIN BÝLDÝRÝSÝ
EVDE BARIÞ, DÜNYADA BARIÞ; SAVAÞÇI ZÝHNÝYET VE
KADINA YÖNELÝK ÞÝDDET DURDURULMALI!
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5 Kasým tüm dünyada toplumsal cinsiyet eþitsizliðine,
ayrýmcýlýða, ataerkil toplumsal þiddete, aile içi þiddete,
savaþa, ýrkçýlýða ve kadýnlarý, kadýn haklarýný yok
sayan sistemlere karþý kadýnlarýn eylem günüdür. Ülkemizde
Ýl Emniyet Müdürlükleri ve savcýlýklarýn resmi kayýtlarýna
göre, 2011 yýlýnýn ilk altý aylýk bölümünde 26 binden fazla
kadýn cinayet, yaralama, saldýrý, tehdit eylemlerinin maðduru
olmuþtur. Türkiye Psikiyatri Derneði olarak Tahran’da,
Londra’da, Ýstanbul’da ya da Çankýrý’da; “pantolon giydi,
evlenmek istemedi, saçlarý gözüktü, sevgilisiyle seviþti, yemeði
yaktý ya da maaþýný onlara vermedi” diye; babasý, komþusu,
patronu, sevgilisi, kocasý ve onlarý koruyan, kollayan,
destekleyen ve yeterince cezalandýrmayan hatta kravat taktý
diye katillerine, tecavüzcülerine ceza indirimi yapan sistem
tarafýndan; kurþunla, taþla, býçakla, testereyle ya da tecavüz ve
hakaretle; aþaðýlanan, eziyet edilen, yaþam hakký gasp edilen,
adlarý sayýlamayacak kadar çok kadýnýn hakkýný savunup, hesabýný soran kadýn ve insan haklarý örgütlerinin
yanýndayýz ve hep orada kalacaðýz.

Kadýna yönelik þiddet “kamusal veya özel yaþamda
kadýnlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acý, ýstýrap veren
veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem,
tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik
gereksinimlerden yoksun býrakma” olarak tanýmlanýyor.
BM Kadýnlara Yönelik Þiddetin Önlenmesi Bildirgesi kadýna
yönelik þiddetin “kadýnlara yönelik, toplumsal cinsiyete dayalý
ve bir kadýna sýrf kadýn olduðu için yöneltilen ya da oransýz bir
þekilde kadýnlarý etkileyen bir þiddet” olduðunu
belirtmektedir. Kadýn ruh saðlýðýný olumsuz etkileyen en
temel iki etken þiddete maruz kalma ve kadýna uygulanan
sistematik þiddetin bir parçasý olarak yoksulluktur.
Sayýlmasý Zor Rakamlar
Dünya ve Türkiye`de kadýnlara yönelik þiddet her geçen gün
artmaktadýr. Dünya tarihinin gelinen noktasýnda kadýnlar
erkeklerle her alanda eþit olduklarýnýn, “Eksik etek, yarým
akýl” olmadýklarýnýn, kadýn olarak tek görevlerinin “evde 3
çocuk doðurmak” olmadýðýnýn bilinciyle erkeklerle eþit eðiTÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ BÜLTENÝ CÝLT 14, SAYI 3, 2011 17
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eðitim hakký, eþit meslek uygulama hakký, eþit çocuk büyütme
hakký, eþit mal edinme ve parasýný yönetme hakký ve sosyal
yaþantýda eþit özgürlükler talep ettikçe erkekler tarafýndan daha
fazla baskýya ve þiddete maruz býrakýlmaktadýrlar.
Günümüzde en ilkel toplumlardan en geliþmiþ toplumlara kadar
bütün kadýnlar geleneksel kavramlarýn da etkisiyle fiziksel,
cinsel, ekonomik, psikolojik þiddete maruz kalmaktadýr.
Kadýnlarýn ne yapmasý, nasýl davranmasý, ne kadar eðitim
alacaðý, parasýný nasýl harcayacaðý, nasýl giyineceði hatta
kiminle evleneceði gibi temel seçimleri kural koyucu, yasa
koyucu erkekler tarafýndan belirlenmektedir. Kadýnlarýn
eðitilmemeleri, emekleri karþýlýðýnda ücret almamalarý ya da
erkeklerden daha düþük ücret almalarý, daha düþük sosyal
konumda yer almalarý þiddete uðramalarýný arttýrmaktadýr.
Kadýnlar en sýk eþleri, sevgilileri, sevgili adaylarý ve cinsel
partnerleri tarafýndan duygusal, fiziksel ve cinsel þiddete maruz
býrakýlmaktadýrlar. Kadýna yönelik þiddet sonucunda kadýnlarýn
bedensel, ruhsal, cinsel ve üreme saðlýklarý bozulmakta, gebelik
v e lo h u s a lý k dö n e m i n de s a ð lý k p r o b le m le r i i le
karþýlaþýlmaktadýrlar.
Rakamlar dehþet vericidir. Tüm dünyada ülkeden ülkeye
deðiþmekle birlikte kadýnlarýn ortalama %70’e yakýný erkekler
ve özellikle eþleri/sevgilileri tarafýndan çeþitli þekillerde þiddete
maruz býrakýlmaktadýrlar. Dünya Saðlýk Örgütü’nün geliþmekte
olan 10 ülkede, 15-49 yaþlaýndaki kadýnlar arasýnda düzenli
yaptýðý Kadýn Saðlýðý ve Kadýna Yönelik Ev Ýçi Þiddet Araþtýrmasý sonuçlarýna göre;
- Eþi ya da partneri tarafýndan fiziksel ve cinsel þiddete
maruz kaldýðýný söyleyenlerin oraný ülkeden ülkeye
deðiþmekle birlikte asla ortadan kalkmamaktadýr;
Japonya’da %15’ken, Etiyopya’da %70’tir.
- Kadýnlarýn % 0.3 ile %11.5’u eþi/partneri olmayan kiþiler
tarafýndan cinsel þiddete maruz kalmaktadýrlar
- Peru’daki kadýnlarýn %24’ü, Tanzanya’daki kadýnlarýn
%28’i, Güney Afrika’daki kadýnlarýn yüzde 40’ýnýn ilk
cinsel iliþkileri cebren ve istekleri dýþýnda gerçekleþtirmektedirler.
Türkiye’de 2007 yýlýnda Ayþe Gül Altýnay ve Yeþim Arat
tarafýndan yapýlan “Türkiye’de Kadýna Yönelik Þiddet”
baþlýklý geniþ ölçekli araþtýrmadan elde edilen sonuçlara göre;
- “Her üç kadýndan birinin fiziksel þiddet gördüðü
saptanmýþtýr.
- “Hayatý boyunca” eþinden en az bir kez fiziksel þiddet
görmüþ kadýnlarýn oraný Türkiye genelinde % 35
bulunmuþtur.
- Kocalarýndan ayrýlmýþ kadýnlarýn %78’i fiziksel þiddete
maruz kalmaktadýrlar.
- Kadýnlarýn % 14’ü en az bir kez “istemediði zamanlarda
cinsel iliþkiye zorlandýðý”ný belirtmiþtir. Cinsel þiddete
uðradýðýný söyleyenlerin % 67’si ayný zamanda fiziksel
þiddete de maruz kaldýðýný ifade etmektedir.
Birleþmiþ Milletler Kadýnýn Güçlendirilmesi ve Cinsiyet Eþitliði
Birimi’nin (UNIFEM) 2011 yýlýnda yayýnladýklarý kadýnlara
yönelik þiddet rakamlarýna bakýldýðýnda;
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Kadýn Cinayetleri
- ABD’de öldürülen her 3 kadýndan biri eþleri/sevgilileri
tarafýndan öldürülmektedir.
- Güney Afrika’da her 6 saate bir, bir kadýn eþi/sevgilisi
tarafýndan öldürülmektedir.
- Hindistan’da her gün 22 kadýn çeyizleri nedeniyle
öldürülmektedir.
- Ülkemizde kadýn cinayetlerine dair resmi makamlardan
açýklamalar düzenli yapýlmamaktadýr. Kadýn Örgütlerinin
verilerine göre son 5 yýl içinde ülkemizde 4000’den fazla
kadýn öldürülmüþtür.
Kadýn Ticareti
- Tüm dünyada yýlda 800.000 kiþi insan tacirleri tarafýndan
satýlmaktadýrlar ve bunlarýn % 80’ini cinsel amaçlarla
satýlan kadýnlar ve kýz çocuklarý oluþturmaktadýr.
Zarar Verici Uygulamalar
- Her yýl 100-140 milyon kýz çocuðunun cinsel organlarý
kesilmekte ve sünnet edilerek cinsel haz almalarý
engellenmektedir.
- Her yýl ülkemizin de içinde olduðu Afrika ve Ortadoðu
kuþaðý ülkelerde 60 milyon kýz çocuðu 18 yaþ altýnda
evlendirilmektedir.
- Sadece 2002 yýlýnda tüm dünyada 18 yaþýn altýnda 150
milyon kýz çocuðu cinsel þiddete maruz býrakýlmýþtýr.
Cinsel Þiddet
- Dünya üzerinde 4 kadýndan biri gebelik sýrasýnda fiziksel
veya cinsel þiddete maruz býrakýlmaktadýrlar ve bu þiddet
düþük ve erken doðum riskini arttýrmaktadýr.
Eþler/partnerleri tarafýndan dövülen kadýnlarýn %53’ünün
karýnlarýna yumruk ya da tekme atýlmaktadýr.
ÞÝDDETÝN MALÝYETÝ, EKONOMÝNÝN ÞÝDDETÝ!
Kadýnlara yönelik ekonomik þiddet kadýnlarýn ekonomik
haklardan mahrum býrakýlmasýdýr. Halen dünyadaki özel
mülkiyetin sadece %1’i kadýnlarýn elindedir. Neoliberal
politikalar tüm dünyada muhafazakârlýðý arttýrmaktadýr ve
kadýnlarýn çalýþan, kendi kararlarýnda baðýmsýz, etkin bireyler
olmasýný etkilemektedir. Kadýnlarý vasýfsýz, sosyal güvencesiz,
düþük ücretle, esnek çalýþma ve iþ koþullarýnda, parça baþý iþlere
mahkûm ederek erkeklere daha fazla iþ sahasý açmakta ve
iþsizliðin görünürlüðünü azaltmaktadýr.
- Kadýnlar eþit iþe karþýlýk yaklaþýk %20 oranýnda daha az
para kazanmaktadýr.
- Tüm dünyadaki sermayenin %10’u kadýnlarýn elindedir.
- Ev içi þiddet geliþmiþ ülkelerde bile ciddi bir sorun
oluþturmaya devam etmektedir; her yýl Kanada’da 1.6
milyon dolar, ABD’de 5.8 milyon dolar harcanmasýna yol
açmaktadýr.
- Þiddetin bir diðer boyutu kadýnlarýn ekonomik haklardan
mahrum býrakýlmasýdýr. Halen tüm dünyadaki özel
mülkiyetin sadece %1’i kadýnlarýn elindedir.

BASIN AÇIKLAMALARI
Cinsel Taciz
- Avrupa Birliði ülkelerinde yaþayan kadýnlarýn %40-50’si
iþyerlerinde istemedikleri cinsel/fiziksel temas ve cinsel
yakýnlaþmalara maruz kalmaktadýrlar.
- ABD’de 12-16 yaþ arasýndaki kýz çocuklarýnýn %83’ü
okullarda çeþitli þekillerde cinsel tacize uðramaktadýrlar.
Bir Savaþ Yöntemi Olarak Tecavüz
- 1994’de Ruanda’da soykýrým sýrasýnda 250.000 ile
500.000 arasýndaki kadýnýn tecavüze uðradýðý tahmin
edilmektedir
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’de 1996’da en az
200.000 kadýn ve kýz çocuðu cinsel þiddete uðramýþtýr.
- 1971 de Bangladeþ’te savaþ sýrasýnda 250 - 400 bin
kadýnýn ýrzýna geçilmiþ, buna baðlý 25 bin gebelik
oluþmuþtur.
- Bosna Hersek’te 20 binden fazla kadýna tecavüz
edilmiþtir.

Þiddete Uðramayý Arttýran Risk Faktörleri
KÝMLER ÞÝDDET UYGULUYOR?
1. Kadýna yönelik þiddet uygulamanýn normal olduðu bir
kültürde yetiþmek,
2. Düþük eðitim seviyesine sahip olmak
3. Çocukluk döneminde þiddete maruz kalmak
4. Çocukluk döneminde kadýna yönelik þiddete tanýklýk
yapmak,
5. Alkol baðýmlýlýðý, antisosyal kiþilik özellikleri
6. Çok eþli olanlar ve kadýnlar tarafýndan sadakatsizlikle
suçlananlarda þiddet uygulama davranýþý daha sýk
görülmektedir.
Hangi kadýnlar daha çok þiddete maruz kalýyor?
1. Daha önce þiddete maruz kalan kadýnlar
2. Kendisi de çocuklarýna ya da diðer insanlara þiddet
uygulayan kadýnlar
3. Evlilik sorunlarý yaþayan kadýnlar

Birleþmiþ Milletler tarafýndan desteklenen Kadýn Global Liderlik
Merkezi (CWGL) bu nedenle bu yýl 25 Kasým’ýn ana temasýný
‘Evde Barýþ, Dünyada Barýþ; Savaþçý Zihniyet ve Kadýna
Yönelik Þiddet Durdurulmalý!’ olarak belirlemiþtir.
Saðlýk Açýsýndan Kadýna Yönelik Þiddet
Þiddete maruz kalmanýn uzun zamanlý fiziksel, ruhsal ve üreme
saðlýðý ile ilgili sorunlara yol açmaktadýr. Annelerine uygulanan
þiddete tanýk olan çocuklarýnda
ruh saðlýðý bozulmaktadýr.
Ayrýca þiddete tanýk olan
ç o c u k l a r da þ i dde t
uyg u lay ý c ý la r ý h a li n e
g e lm e k t e d i r le r. Þ i dde t e
uðramak kadýnlarda birçok
ruhsal hastalýðýn oluþumunu
tetiklemektedir. Kadýn ruh
saðlýðýný etkileyen en temel iki
sosyal faktör þiddete maruz
k a lm a v e y o k s u l lu k tu r.
Yoksulluk, eþitsizlik ve sosyal
adaletsizlik dünyada kadýnlarý
e r k e k le r de n da h a ç o k
etkilemektedir. Yoksulluk ve
eþitsizlik, depresyon, þizofreni
ve iki uçlu bozukluk gibi bir
ç o k r u h s a l h a s ta l ý ð ý n
k a dý n l a r da da h a s ý k
görülmesine yol açmaktadýr. Panik bozukluðu, travma sonrasý
stres bozukluðu ve korkular baþta olmak üzere anksiyete
bozukluklarý ve depresyon gibi toplumda sýk görülen bazý
ruhsal hastalýklar kadýnlarda erkeklerden daha sýk
görülmektedir. Kadýnlar erkeklerden üç kat daha fazla intihar
giriþiminde bulunmaktadýr. Geliþmiþ ve geliþmekte olan
ülkelerde kadýnlarda depresyon erkeklerden iki kat daha sýktýr.

4. Boþanmýþ ya da boþanmak üzere olan kadýnlar
5. Düþük eðitim seviyesine sahip kadýnlar
6. Düþük maddi gelire sahip kadýnlar
Topluluk Zihniyeti
Bütün toplumlarda toplumsal cinsiyete dayanan roller iktidar
iliþkilerini yansýtmakta ve erkeðin kadýna hükmetmesini
meþrulaþtýrmaktadýr. Erkek egemen dil ve kültür ortamý, hem

özel hem de toplumsal alanda cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðýn bir
araç olarak kullanýlmasýnýn ve yeniden üretilmesinin temel
taþýyýcýlarý olmuþtur. Devletin hem özel hem kamusal alanda
mevcut olan þiddeti görmezden gelmesi, toplumsal cinsiyet
ayrýmcýlýðýna karþý etkili politikalar geliþtirmemiþ olmasý
kadýna yönelik þiddeti sürekli kýlmaktadýr. Bu þiddetin, erkekler
ve kadýnlar arasýndaki eþit olmayan güç iliþkilerinin bir
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göstergesi, kadýnlarý zorla baðýmlý bir konuma sokmanýn
toplumsal mekanizmalarýndan biri olarak kadýný ekonomik
ihtiyaçlarýndan, sosyal haklarýndan yoksun býrakmaktadýr.
Tüm bunlar yanýnda toplumda þiddetin haklý nedenlerinin
olabileceðinin düþünülmesi, gerektiðinde eþleri hizaya
sokmak için þiddetin gerekli olduðunu düþünülen
toplumlarda þiddet çok daha fazladýr. Þiddeti günlük yaþamda
bir araç olarak kullanan, normalleþtiren ve her türlü basýn
yayýn aracý ile bu mesajý veren toplumlarda her türlü þiddet
artmaktadýr. Ayrýca savaþ, terör ve her türlü ekonomik
yoksunluklar kadýna yönelik þiddeti de arttýrmaktadýr.
Türkiye’de günlük yaþamýn her alanýnda þiddetin sýk
kullanýldýðý görülmektedir. Þiddet olaðan bir insanlýk hali
olarak gösterilmektedir.
Kadýna yönelik þiddet ve kadýn cinayetleri yýllardýr artarak
devam etmektedir. Temmuz ayýnda son 10 günde 8 kadýn
öldürülmüþtür. Kadýna yönelik þiddet ve kadýn cinayetleri
münferit olarak kabul edilemez, sistematiktir. Son günlerde
gündeme gelen þiddete uðrayan kadýnlarýn devlet tarafýndan
daha etkili þekilde korunmasýný saðlayacak elektronik
kelepçe ve benzeri uygulamalarla kadýnlarýn güvenliðini
saðlayacak yasal düzenlemelerin yapýlmasý sevindirici olsa
bile yeterli deðildir. Önlenebilmesi için devletin tüm kurumlarý
ile birlikte üniversiteler, eðitim kurumlarý ve sivil toplum
örgütlerinin iþbirliði içinde politikalar geliþtirmesi
gerekmektedir.
Türkiye Psikiyatri Derneði olarak bu konudaki önerilerimizi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz;
1. Kadýnlara yönelik þiddet görünür kýlýnmalýdýr. Resmi
kurumlarca aylýk ve yýllýk olarak kadýna yönelik þiddet ve
kadýn cinayetleri ile ilgili veriler düzenli olarak
yayýnlanmalýdýr.
2. Kadýna yönelik þiddetle ilgili veriler düzenli olarak
yorumlanarak hem risk gruplarýnýn hem de þiddeti
arttýran sosyal faktörlerin tespit edilmesi ve buna dayalý
olarak hazýrlanan eylem planlarý ve önleme çalýþmalarý
etkinleþtirilmelidir.
3. Kadýna yönelik þiddetin önemli bir parçasý olan
ekonomik þiddet kadýnlarýn þiddete uðramasýný
arttýrmakta ve süreklilik kazanmasýna yol açmaktadýr.
Son yýllarda geliþen kadýnlarýn eðitim almasýný ve
çalýþma hayatýna etkili þekilde katýlmasýný arttýran,
özendiren olumlu politik müdahaleler çoðaltýlmalýdýr.
4. Kadýna yönelik þiddeti doðuran temel unsurun
cinsiyet ayrýmcýlýðý olduðu göz önünde tutularak
eðitimin ilk aþamalarýndan baþlayarak her seviyede
toplumsal cinsiyet ayrýmcýlýðýna iliþkin eðitim
programlarý düzenlenmeli, medyanýn bu konudaki
bilinçliliði arttýrýlmalýdýr. Anasýnýflarýndan baþlayarak
toplumsal cinsiyet ve kadýn sorunlarýna duyarlý eðitim
programlarý desteklenmeli, ders araçlarý buna uygun
olacak içerik ve biçimde hazýrlanmalýdýr. Televizyon
dizileri ve gazete haberleri baþta olmak üzere medyada
da cinsiyet ayrýmcýlýðý ve þiddetin her türlüsünün
özellikle kadýna yönelik þiddetin özendirilmesine karþý
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müdahale edilmelidir. Ülkemizde sigara kullanýmýna
karþý medyada etkin olarak yürütülen kampanyalar
kadýna yönelik þiddet içinde geçerli kýlýnmalý, þiddetin
olaðan bir insanlýk hali olarak gösterilmesinin önüne
geçilmelidir. Kadýnlarýn güvenli yaþam koþullarý, sýðýnak
daha sonra barýnma, iþ bulma ve diðer konularýný
önceleyen kapsamlý kamusal destek sistemleri
geliþtirilmeli ve hayata geçirilmesi saðlanmalýdýr. 5393
sayýlý Belediye Kanunu’nun yerine getirerek, 2006/17
sayýlý Baþbakanlýk Genelgesinde tanýmlandýðý þekliyle
kadýn ve çocuklar için acilen güvenlikli sýðýnma evleri
açýlmalýdýr. Sýðýnaktaki kadýnlarýn mahremiyetlerine,
kimlik bilgilerine ulaþýlmamasý için gerekli önlemler
alýnmalýdýr.
5. Kadýna yönelik þiddet davalarýnda uygulanan ‘haksýz
tahrik indirimleri’ derhal kaldýrýlmalý, 5237 sayýlý TCK’nýn
29. Maddesi uygulanmamalýdýr. Namus cinayetleri,
uluslararasý hukuk açýsýndan yargýsýz infaz olarak kabul
edildiði ve uluslararasý sözleþmelere atýlan imzalarýn bir
gereði olarak bu cinayetleri engellemek için farklý
düzeylerde stratejiler geliþtirilmelidir.
6. Þiddet gören, ölümle tehdit edilen kadýnlarýn tüm yasal
haklarýný kullanabilmeleri için hukuksal destek
saðlanmalýdýr. Þiddete maruz kalan kadýnlara yaþamlarýný
sürdürme modelleri olarak farklý seçenekler
gösterilmelidir. Þiddet uygulayan, karýsýna/ ailesine
zarar veren eþle barýþmasý yönünde güvenli olmayan
yönlendirmeler yapýlmamalý, kadýnýn özgür iradesiyle
seçim yapmasýna olanak tanýnmalýdýr.
7. Saðlýk çalýþanlarý ve kolluk kuvvetlerine yönelik kadýna
yönelik þiddet konusunda meslek içi eðitim programlarý
düzenlenmeli ve bunlara katýlým teþvik edilmelidir.
Kadýnýn ruh saðlýðý üzerinde koruyucu ve iyileþtirici
etkisi olan faktörler belirlenmelidir. Kadýn, erkek ve
çocuk tüm vatandaþlarýn sosyal güvenceleri olmalý, saðlýk
hizmetlerine engelsiz ulaþmalarý, ücretsiz, herhangi bir
k a t k ý p a y ý ö de m e k s i z i n b u h i z m e t le r de n
yararlanabilmeleri saðlanmalýdýr.
8. Olasý yüksek risk durumlarýnda özel önlemlerle
koruma tedbirleri alýnmalýdýr. Yoksulluk, engelli olma,
“bulunduðu ortamda nüfuslu ve þiddet kullanan kiþilerin
yakýný olan kadýnlar” veya emniyet görevlilerinin eþleri
gibi bilinen risk gruplarý açýkça tanýmlanmalýdýr. Ve bu
gruplara öncelikli olarak destek verilmeli.
9. Öldürülen kadýnlarýn katillerinin çoðunlukla aile
üyelerinin olmasý aile yapýsýný, ailenin içinde bulunduðu
þiddet üreten ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal
koþullarý, aile içinde egemen olan ve kadýna yönelik
þiddeti meþrulaþtýran zihinsel altyapýyý dikkatli bir
biçimde irdelemeyi zorunlu kýlmaktadýr.
10. Kadýn sorunlarý aile sorunlarý olarak kabul edilemez,
Yeni Zelanda’dan Nepal’e, Kanada’dan Malezya’ya
Afganistan’a kadar dünyanýn birçok ülkesinde Kadýn
Bakanlýðý varken, toplumsal cinsiyet eþitliði
göstergelerinde tüm dünya ülkeleri içinde en gerilerde

BASIN AÇIKLAMALARI
yer alan ülkemizde Kadýndan Sorumlu Devlet
Bakanlýðý’nýn kapatýlarak Aile Ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý olarak adlandýrýlmasý son derece yanlýþ ve o
denli üzücü bir geliþmedir.
11. Kadýna yönelik þiddetle mücadelede önemli bir yer
tutan sýðýnma evlerinin sayýlarý hala çok yetersizdir.
Birçok uluslararasý sözleþmeyi imzalayarak bu konuya
iliþkin düzenlemeleri yapacaðýný vaad eden devlet
yapýlarý yerel yönetimleri de bu konuda etkinleþtirerek
hýzla çalýþýlmalýdýr. UNICEF ve Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan geliþtirilen “Çocuk Dostu Þehirler” projesi
gibi kadýna yönelik þiddetle mücadelenin etkili þekilde
yürütüldüðü, toplumsal cinsiyet ayrýmcýlýðýna karþý
etkili genel ve yerel politikalarýn geliþtirilmeli, kadýn
dostu þehirler desteklenmelidir.
12. Yazýlý, görsel basýn ve film gibi kültür sanat
ürünlerinin kadýný aþaðýlayýcý ifadeler içermemesine
dikkat edilmelidir. Tüm eðitim düzeylerinde eðitimin
içeriðinin cinsiyete yönelik ayrýmcýlýðý pekiþtirecek
ifade ve imalardan arýndýrýlmalýdýr. Bu amaçla baþta
devletin ilgili kurumlarý olmak üzere tüm üniversite ve
eðitim kurumlarý, basýn yayýn organlarý ve sivil toplum
örgütlerinin iþbirliði içinde ciddi ve kapsamlý bir eylem
planý hazýrlanmasý, gerekli tüm adýmlarýn hýzla atýlmasý
ve fiili olarak yaþama geçirilmelidir.

13. Bu mücadele bir kamu görevidir. Ancak kadýnlara
yönelik tüm çalýþmalarda özellikle bu konuda deneyimli
kadýn örgütlerinin görüþleri alýnarak yapýlmalýdýr. Konu
ile ilgili baðýmsýz Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önerileri,
sözde deðil özde, ciddiye alýnmalý ve desteklenmelidir.
1 4 . B u y ý lý n te m a s ý g ö z ö n ü n e a lý n dý ð ý n da
toplumumuzdaki savaþçý dilve zihniyetin deðiþmesi
adýna günlük yaþamýn her alanýnda þiddete hoþgörü ile
yaklaþýlmamasý /normalize edilmemesi için sistemli
olarak çaba göstermelidir. Sivil silahlanmayý azaltacak
önlemler alýnmalýdýr. Evde barýþ, dünyada barýþ!
Sonuç olarak, TPD olarak biz kadýna yönelik þiddetin önlenmesi, kadýnlarýn yaþam haklarýnýn bir an önce garanti altýna
alýnmasý için baþta devlet kurumlarý olmak üzere tüm üniversite ve eðitim kurumlarý, basýn yayýn organlarý ve sivil toplum
örgütlerinin iþbirliði içinde ciddi ve kapsamlý bir eylem planý
hazýrlamasý, gerekli tüm adýmlarýn hýzla atýlmasý ve fiili olarak
yaþama geçirilmesini istiyoruz. Derneðimiz ve meslektaþlarýmýz bu konuda iþbirliði içinde çalýþmaya gönüllüdür.
25.11.2011
Doç. Dr. Ayþe Devrim Baþterzi
TPD MYK adýna
Prof. Dr. Þahika Yüksel
TPD-Kadýn Ruh Saðlýðý Çalýþma Birimi adýna

TPD BASIN AÇIKLAMASI: ÝNSAN HAKLARI HAFTASI
YAÞAMAK, ÖZGÜRLÜK VE KÝÞÝ GÜVENLÝÐÝ HERKESÝN HAKKIDIR
Van, Erçiþ, Gölcük, Adapazarý, Yalova, Avcýlar, Ýzmit ve
Memleket’te yitirdiklerimizin anýsýna…

Ý

nsanlar olarak, öteden beri, yaþadýðýmýz, üzerinde
yürüdüðümüz, beslendiðimiz, barýndýðýmýz topraklara
güven duymak üzerine bir yapýlanmamýz vardýr. Bu yapý
nedeniyle, doðayý en ince ayrýntýlarýyla iþlemiþ ve
deðerlendirmiþizdir. Yer altý þehirleri, daðlardaki tapýnaklar,
maðaralarda barýnma tüm bunlarýn geçmiþe iliþkin
yansýmalarýdýr. Doðayla mücadelemiz bir hakimiyet ve
tahakküm boyutuna ulaþtýðýnda ise daha farklý barýnma ve
yaþam alanlarýna kavuþulmuþtur. Sonuçta tüm bu mücadele
içinde, insan için barýndýðý yerin özü pek deðiþmemiþtir; ev
veya yuva…
Baþý dara girdiðinde, sýkýldýðýnda, sevindiðinde, caný yandýðýnda,
aðladýðýnda veya güldüðünde sürekli yanýnda ev veya yuvasý
vardýr. Sýcaktýr, dosttur, candýr, ciðerdir…Bu topraklarda
yaþayan insanlarýmýz için de bu evrensel doðrular geçerlidir.
Hatta ev veya yuvanýn kutsal anlamlarý vardýr.
Tüm bu anlam ve inanýþlar temellerinden sarsýlabilir; eðer bir
deprem sonucunda eviniz baþýnýza çökerse…Topraða, eve,
yuvaya güvenimizi kaybedettiðimizde ise ayaðýmýzý basacak,
baþýmýzý yaslayacak yer bulamayýz. Bunun doðal sonucu
korkulardýr, kabuslardýr, kayýplardýr. Yitik yaþamlardýr.

Depremler doða olaylarýdýr ve yaðmur, kar, güneþ ve poyraz
yaþamýmýzda olacaksa depremler de olacaktýr. Bu kabul üzerine,
çeþitli hatalý düþünceler üretmek ve bunlarý mitleþtirmek
anlamsýzdýr. Örneðin, depremler, belki pek çok doða olayý gibi
insanlarý adil olarak etkilemez. Depremin insaný etkilemesinde
bir adaletsizlik vardýr. Aceh’deki balýkçýlar, Kashmir’deki dað
köylüleri depremlerden daha çok etkilenirler. Daha çok yaþam
kaybederler, daha çok yaralanýrlar, daha çok evlerini
kaybederler, daha fazla acý çekerler. Yoksulluk ve yoksunluk bu
adaletsizliðin terazisidir. Eðitimden, alt yapýdan, saðlýktan,
güvenceden yoksun kalmýþlýk doða olaylarýndan, depremden
etkilenmek için bir davettir.
17 Aðustos’tan bu yana yýllar geçti. Van ve Erciþ depremlerini
yaþadýk. Binlerce insanýmýzý kaybettik. Yaralandýlar, evsiz,
barksýz kaldýlar. Güvenlerini, saðlýk ve geleceklerini yitirdiler.
Toplum olarak bunu kendimize yapmaya hakkýmýz yok. Madem
güven üzerine doðmuþuz, bunu evle yuvayla yaþatmaya
çalýþmýþýz, yoksunluklar nedeniyle bu sembolleri yýkmaya
hakkýmýz yok. Depremleri yalnýzca bir doða olayýdýr diye kabul
edemeyiz. Yaþamak ve güvenlik biz insanlarýn hakkýdýr.
Depremde kaybettiklerimizin anýsýna lütfen daha fazla
gecikmeden insan haklarý hemen…
10.12.2011
Prof. Dr. Tamer Aker, TPD MYK adýna
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BASIN AÇIKLAMALARI

TPD BASIN AÇIKLAMASI: HEKÝME ÞÝDDETÝ KINIYORUZ
HEKÝMLER ALT YAPI EKSÝKLÝKLERÝNÝN SORUMLUSU DEÐÝL,
MAÐDURUDUR! VERDÝKLERÝ HÝZMETÝN KARÞILIÐI ÞÝDDET
DEÐÝL, ÖVGÜ OLMALIDIR!

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Nöroloji
uzmaný olarak görev yapan Dr. Rodi Sarý Polat,
23.12.2011 tarihi sabah saatlerinde; çalýþtýðý
hastanede tedavi ettiði bir hastasýnýn yakýnlarýnca
gerçekleþtirilen bir saldýrýya maruz kalmýþ, küfür ve
hakaretlerle birlikte, büyük olasýlýkla öldürme kastýyla kafasý
defalarca duvara vurulup, tekrar tekrar tekmelenerek darp
edilmiþtir.
Dr. Rodi Sarý Polat, baþka bir merkeze nakledilmesi planlanan
ancak kendisine yer bulunamayan hastanýn, ayný hastanenin
yoðun bakým servisinde tedavisini sürdürmüþ, hasta
yakýnlarýný eksiksiz bir þekilde süreç hakkýnda bilgilendirmiþtir.
Hasta yakýnlarý birçok benzer olayda olduðu gibi, saðlýk
hizmetlerindeki alt yapý eksikliklerinden
kaynaklanan kimi sorunlarý yanlýþ yorumlayýp
hekimlere mal eden ya da sorunun ne olduðunu
bildikleri halde anlaþýlmasý güç bir kasýt ve
niyetle hareket etmiþ, meslektaþýmýzý haksýz
yere suçlanmýþ ve saldýrýda bulunmuþlardýr. Söz
konusu bu kiþiler, utanç verici bu eylemlerinden
sonra “Yanlýþ doktoru dövdük” diye kendilerini
s a v u n m u þ , s o r u n u n v e s o r u la r ý n ý n
muhatabýnýn saðlýk sistemi ve onun yöneticileri
olduðunu görememiþlerdir.
Deðerli meslektaþýmýza acil þifalar ve
yakýnlarý, hastalarý ve tüm halkýmýza geçmiþ
olsun dileklerimizi iletiyor; her geçen gün
hekime yönelik þiddetin hýzla artmasýna göz
yuman gerekli tedbirleri almayan sorumluluk
ve görev sahiplerini kýnýyoruz.

olduðu haklar unutturulurken, güçlü olanýn kazandýðý bir yaþam
biçiminin kanýksatýlmaya çalýþýldýðý görülmektedir. Tüm bunlar
devleti baskýcý bir aygýta dönüþtürürken, kamusal alanda þiddeti
bir yaþam biçimi olarak benimseyen grup ve kiþilerin
çoðalmasýna neden olmuþtur.
Hekimleri hedef almýþ saldýrýlarýn artýþýnda güvenlik
tedbirlerinin eksikliðinin çok daha ötesinde sebepler olduðu
açýkça ortadadýr. Özellikle; aþýrý hasta yükü, hasta baþýna ayrýlan
sürenin kýsalýðý ayrýca ekonomik kriz ve buna baðlý olarak
yoksulluðun ve alkol-madde kullaným sýklýðý ve yaygýnlýðýnýn
artmasý, son 30 yýldýr sistematik olarak iktidarlar tarafýndan
saðlýk sistemindeki aksaklýklarýn suçlusu olarak hekimlerin ve
saðlýk çalýþanlarýnýn gösterilmesi, saðlýkta dönüþüm
programlarý ile serbest piyasa ekonomisinin
hiçbir sýnýrlama olmadan uygulanmasý
sonucunda hekim-hasta iliþkisinin iþletmemüþteri iliþkisine dönüþtürülmesi gibi
etkenlerin önemli ve belirleyici olduðunu
düþünmekteyiz.

Saðlýkta Dönüþüm
Programý kaliteli
hizmet üretimi
yerine,
hekimlerin özlük
haklarýný ve
saygýnlýklarýný
azaltmýþ, adeta
kiþisel bir
saldýrýya
dönüþmüþtür.

Neredeyse hemen her gün ve her saðlýk
kurumunda, tüm sorumluluðu o anda saðlýk
hizmeti sunmak olan hekimlere yönelik
þiddetin ve bu þiddet eðiliminin nereden
kaynaklandýðý ve nasýl meþrulaþtýrýlýp, sýradanlaþtýrýldýðý apaçýk
ortadadýr; mevcut saðlýk politikalarý ve onun uygulayýcýlarý!

Son yýllarýn, ülkemiz için kendisini bir olgu þeklinde duyurduðu
en önemli alan þiddettir. Bunda þaþýlacak bir þey olmamasý
gerekir. Çünkü ülkemizin içinde bulunduðu toplumsal süreçte
siyasi iktidar, kendisini þiddet kavramý etrafýnda kurarak
biçimlendirmektedir. Ergin ve kaderine hükmedecek eleþtirel,
sorgulayýcý bir özne olarak yurttaþ; kurumsal tasarým, denetim
ve kýsýtlamalarla; çalýþma hayatýnda özlük haklarýnýn gasp
edilmesinden, dinleme cihazlarý ile özel yaþamýnýn
mahremiyetine tacizde bulunulmasýna kadar þiddetin çeþitli
biçimlerine maruz býrakýlmýþtýr. Bireyin bir yurttaþ olarak sahip
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Saðlýkta Dönüþüm Programý kaliteli hizmet
üretimi yerine, hekimlerin özlük haklarýný ve
saygýnlýklarýný azaltmýþ, adeta kiþisel bir
saldýrýya dönüþmüþtür. Saðlýk yöneticileri,
saðlýk kurumlarýnýn sayý ve alt yapý
eksikliklerini gizlemek için hekimlerin ve
hekim sayýsýnýn yetersizliðini öne süren
açýklamalar yapmýþ ve dolaylý da olsa hekimleri
halkýmýza karþý hedef göstermiþlerdir.
Tarihsel olarak eþi görülmedik bu deneyim,
kimi hasta ve hasta yakýnlarýnýn hizmete
ulaþamayýnca, haklarýný arama adýna,
hekimleri hedef alan þiddet ve tehdide
baþvurmalarýna neden olmuþtur.

Olaðanüstü ve gerçek anlamda eþi görülmedik
bu baský ve þiddet ile hekimlere yönelik bireysel saldýrýlarýn
artýþýndaki iliþki tereddüte yer býrakmayacak denli açýktýr. Ayný
zamanda bu iliþki, saðlýk yöneticilerinin saðlýk kuruluþlarýndaki
þiddet olaylarýný görmezden gelerek ciddiye almayýp, neden
önlem almadýklarý (?) sorusunun da yanýtýdýr aslýnda.
Mesleðimizi, meslektaþlarýmýzý hedef alan saldýrýlarýn neredeyse
sistematik bir þekilde arttýðýný gözlemlemekte ve üzüntü
duymaktayýz. Daha vahim olaný ise Saðlýkta Dönüþüm ile, saðlýk
sisteminin kurumsal ve yapýsal bir yenilenmeye, geliþmeye
evrilmesi yerine, kelimenin tam anlamýyla, kamusal alanda
giderek yaygýnlaþan þiddetin, saðlýk sisteminde de
özümsenmesi ve benimsenmesine hizmet etmiþtir.

BASIN AÇIKLAMALARI
Yetkililer için hekimlere yönelen saldýrýlarý, gerçek hale
getirmenin, onu önemsemelerini ya da ona ilgi göstermelerini
saðlamanýn, ýsrarla sürdürülmekte olan “Saðlýkta Dönüþüm
Programý”ný durdurmalarýnýn yolu nedir?
Bu programla ne hedeflenmektedir ki halkýmýz ve saðlýk
çalýþanlarý yoksullaþýrken, iþsiz kalýrken, saðlýk hizmetlerinden
faydalanamazken, yaralanýrken, ölümle tehdit edilirken ve hatta
öldürülürken bu acýmasýz politikalara her gün yeni birisini
eklemektedirler?
Tüm saðlýk çalýþanlarý gibi biz psikiyatri hekimleri de üstlendiðimiz sorumluluðun bilinciyle, cesaretle, vakarla, kararlýlýkla,
maruz kaldýðýmýz her türden baský ve þiddete raðmen imkanlar
ölçüsünde, olabilecek en verimli þekilde saðlýk hizmetlerine olan
katkýmýzý sürdürmekteyiz. Bu, uysal bir ruh hali ya da
teslimiyetçi bir dünya görüþünden deðil, eðitimimiz boyunca
aldýðýmýz týp terbiyesi, halkýmýza karþý taþýdýðýmýz sorumluluk
bilinci ve yaptýðýmýz iþin ciddiyetinden kaynaklanmaktadýr.
Ancak bu tutumumuz, ciddiyetsiz politikalara uyum
saðlayacaðýmýz, sessiz kalacaðýmýz anlamýna da gelmemelidir.

Sonuç olarak
Siyasi iktidar ve destekçisi saðlýk yöneticilerini yürüttükleri
politikalarýn, hekimlere karþý benimsenen tutumun, saðlýk
çalýþanlarýnýn maruz býrakýldýklarý þiddet olaylarýnýn ve
baskýlarýn toplum saðlýðýný tehlikeye atan bir fiili durum
yarattýðýný, kamuoyu önünde bir kez daha yineliyor, ilgilileri
mevcut tutumlarýndan vazgeçmeleri ve þiddete karþý acil
önlemler almalarý için göreve çaðýrýyoruz.
Türkiye Psikiyatri Derneði olarak kamuoyuna, “saðlýðýmýza”
yönelik gerçek bir saldýrýnýn olduðunu, gerçek saldýrýnýn gerçek
tehlikeleri olduðunu hatýrlatýr , mücadeleye devam edeceðimizi
bildirir ve saygýlarýmýzý sunarýz.
Basýna ve kamuoyuna saygý ile duyurulur…
27.12.2011
Türkiye Psikiyatri Derneði
Merkez Yönetim Kurulu

TPD BASIN AÇIKLAMASI
GÖREVDEYÝZ

Ü

lkemizde saðlýkta dönüþüm adý altýnda devam eden saðlýk
politikalarý son aylarda giderek yýkýcý bir hal almýþtýr.
Getirilen yasal düzenlemeler hukuk makamlarýnca
defalarca iptal edildiði halde kanun hükmünde kararnamelerle
saðlýk ortamý bir kez daha düzenlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Hekimler olarak çalýþtýðýmýz tüm kurumlarda çalýþma
koþullarýmýz giderek aðýrlaþmakta, iþ güvencemiz, harcadýðýmýz
yoðun emek karþýsýnda kazandýðýmýz gelir giderek azalmaktadýr.
Performansa dayalý döner sermaye ödemeleri ile saðlýk hizmetlerinin kalitesi düþürülmekle kalmamýþ, uzun yýllar yoðun bir
eðitim ve deneyimle elde edilen hekimlik becerilerinin sergilenmesi, hasta yararlýlýðýnýn gözetilmesi için gerekli altyapý ortadan
kalkmýþ, hýzla hastalarý deðerlendirip tedavilerini düzenleyerek
kâr getirmesi beklenen, yaptýðý iþe yabancýlaþmýþ ve yaptýðý iþten
memnuniyet duymayan hekimler yaratýlmýþtýr. Saðlýk hizmetlerinin sunumunda özel sektörün payý giderek artmaktadýr, ülkemizin her köþesinde çok uluslu þirketler tarafýndan açýlmýþ özel
hastanelerde daha düþük ücretlerle çalýþacak hekim sayýsýný
arttýrmak için hekimlerin kendi muayenehanelerinde çalýþabilme
olanaklarý sistematik þekilde giderek daraltýlmaktadýr. Hekimler
adýna olan tüm bu olumsuz geliþmelerin yanýnda saðlýkta dönüþüm adý altýndaki saðlýðýn piyasalaþmasý ile temel saðlýk
hizmetleri bile paralý hale gelmiþtir. Artýk saðlýk temel bir insan
hakký olmaktan çýkarýlmýþtýr ve hepimizin saðlýklý yaþam hakký
elinden alýnmaya baþlamýþtýr.

Türk Tabipleri Birliði’nden Mektup
Deðerli meslektaþýmýz,
Hep birlikte içinde yaþýyoruz, o nedenle saðlýk ortamýmýzý ve hekimler açýsýndan durumu ne tanýmlamaya ne de yorumlarýmýzý
paylaþmaya gerek duyuyorum. 12 Haziran seçimleri sonrasý
ardý ardýna çýkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle
tablo iyice “berraklaþtý”, dikilen elbise herkesçe anlaþýldý.
Özellikle 2 Kasým 2011 tarihli KHK’nin özü TTB yasasýnýn 1.
maddesinden çýkartýlan bir cümlede somutlandý: “tabipliðin
kamu ve kiþi yararýna uygulanýp geliþtirilmesini saðlamak”.
Kýsacasý bu KHK ile amaçlanan saðlýk hizmetlerinin toplum ve
birey yararýna yapýlmasýna artýk bütünüyle son vermek!
Bu durumun can sýkýcý olduðunu kabul etmemek olanaksýz,
týpký kabul etmemizin de olanaksýz olduðu gibi.
2011 baharýnda yükselttiðimiz itiraz sesimiz duyulmadý. Ama
ÇokSesTekYürek olarak oluþturduðumuz birliktelik hepimize
moral verdi.

Türk Tabipleri Birliði olarak 12 Kasým 2011 tarihinde -sizlerin
de katýlýmýyla- toplanan Hekim Meclisi ile bu süreci büyüterek
sürdürme kararlýlýðýmýzý ifade ettik. Ýzleyen günlerde yapýlan
temaslarla ekteki basýn açýklamasýnda dile getirilen faaliyet
programý oluþturuldu. Açýklamadan da anlaþýlacaðý gibi bu baþta
Tüm bu geliþmelerle mücadele etmek için tüm meslektaþlarýmýzý hekim ve saðlýkçýlara olmak üzere bir çaðrý: Hadi gel, senin
çatý meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliði’nin ve diðer saðlýk zamanýn artýk!
örgütlerinin 21 Aralýk’ta tüm illerde toplayacaðý saðlýk 21 Aralýk 2011 günü saðlýkçýlar meclise gideceðinden aciller
meclislerine katýlmaya davet ediyoruz ve bu nedenle aciller dýþýnda saðlýk hizmeti sunulamayacak.
dýþýnda saðlýk hizmeti sunamayacaðýmýzý bildiriyoruz.
Bu adýmý takiben hep birlikte þekillendireceðimiz süreçte
Türkiye Psikiyatri Derneði Merkez Yönetim Kurulu
birbirimizden kuvvet alarak ilerleyeceðiz.
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BASIN AÇIKLAMALARI
Tarafýnýzdan deðerlendirilerek olabilen en etkin katýlýmýn
saðlanacaðý düþüncesiyle ve 2012’ye hepimize moral verecek
bir þekilde girmenin elimizde olduðunu hatýrlatarak saygýlar
sunarým.

Baþlýyoruz 21 Aralýk’ta.
En uzun gecede, en kýsa günde, karanlýðýn en koyu, ýþýðýn en az
olduðu anda baþlýyoruz. Günü uzatmak, aydýnlýðý arttýrmak
elimizde.
Baþaracaðýz, inanýyoruz, biliyoruz.

Dr .Eriþ Bilaloðlu

Gerekirse süresiz grev yapacak bir kararlýlýkla Meclisleri
oluþturacak, kürsüleri kuracaðýz.

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
*

21 Aralýk’ta herkesi bekliyoruz.

Her iþin baþý saðlýk, deriz. Ýþte bizler, diþ hekimi, eczacýsý,
radyoloji teknisyeni, laborantý, çevre saðlýðý teknisyeni,
hemþiresi, hekimi, sosyal hizmet çalýþanýyla; onlarýn meslek
örgütü, sendikasý, derneðiyle buradayýz. Yani her iþin baþý saðlýk
dediðimiz "iþin baþýndakileriz”.

Bildiðimizi çok daha yüksek sesle, hep birlikte, herkesle
paylaþacaðýz. Bunu yaparken bugüne dek olan eksiklerimizi de
gözden geçirip düzelteceðiz, bu saðlýksýz gidiþin parçasý
olmayacaðýz. Taleplerimizi dile getireceðiz, ýsrarla takipçisi
olacaðýz.

Bu yýl 13 Mart mitingi öncesi böyle söylemiþtik. Bizi görün,
duyun, demiþtik.

Kimler düzenliyor/yapýyor bu çaðrýyý?

Olmadý, daha ötesi artýk gözleri kendilerinden baþka kimseyi
görmez, kulaklarý ulus ötesi tekellerinkinden baþka hiçbir sesi
duymaz, vicdanlarý sýzlamaz oldu. Öyle ki artýk TBMM de devre
dýþý.
Baþka yol kalmadý: Saðlýkçý olmanýn verdiði sakinlik ama
gecikmeksizin davranma, hiçbir zaman ümidini yitirmeden
yaþamýn/saðlýðýn kazanmasý için umutla
uðraþma, yýllar boyunca insanlarýn acýlarýna, en
sýkýntýlý anlarýna tanýk olmanýn verdiði sabýr,
s e v g i do lu y ü r e ð i m i z le ; k e n d i m i z e ,
mesleðimize, çocuklarýmýza, ülkemize,
insanlarýmýza, hastalarýmýza duyduðumuz
sorumlulukla iþ baþa düþtü.
Mademki bize, mademki TBMM’dekilere bile
sorulmuyor; çok deðil bir ay sonra, Ocak’ta yeþil
kartlar bile iptal oluyor, “cepten daha fazla
cepten ver” deniyor, sosyal hizmet alaný tasfiye
ediliyor; biz çalýþanlara taþeronluk, zincir
kuruluþlarýn parçasý/çalýþaný olmak dayatýlýyor,
hastaneler CEO’lara teslim ediliyor…

Adý üstünde, saðlýkçýlar. Þu ana kadar davette yer alalým
diyenlerin (“biz de varýz” diyene açýk olmak üzere) adlarý
aþaðýda yer alýyor:
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Türk
Medikal Radyoteknoloji Derneði (TMRT-DER), Devrimci Saðlýk
Ýþ Sendikasý (DEV SAÐLIK ÝÞ), Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý
Çalýþanlarý Derneði, Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði (SHUD),
Tý b b i L a b o ra tuva r Te k n i sye n le r i ve
Teknikerleri Derneði, Tüm Radyoloji
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (TÜM
RAD-DER), Türk Diþhekimleri Birliði (TDB),
Türk Hemþireler Derneði (THD), Türk
Tabipleri Birliði (TTB), Türkiye Diyetisyenler
Derneði.

Ýlk iþ olarak Saðlýk
Hakký
Meclislerimizi
kurmaya karar
verdik!

Hekim meclisi
olacak, saðlýkçýlar
meclisi olacak ve
illa ki Saðlýk Hakký
Meclisleri olacak.

Anlaþýldý bu “akýllardan”, bu icraatlardan
kurtulmanýn zamaný geldi geçiyor, mücadele
etmek gerekiyor! Taleplerimiz belli: KHK’nýn
çekilerek kamu-özel bütün saðlýk çalýþanlarý
için güvenceli iþ, güvenceli gelir, saðlýklý
ortamlarda ve þiddete uðramadan insanca
çalýþma ve yaþama ile mesleðimizi baðýmsýzca (performans,
ciro baskýsý, SUT vb.) yapabilme koþullarýnýn saðlanmasý.
Elbette bütün taleplerin baþýnda halkýn, hepimizin saðlýk hakký
geliyor.
Bizim mücadelemiz Hükümetinkine benzemez: baský, zulüm,
sürgün, tayin, gaz bombasý, copla verilmez. Bizimki hak
hukukla, kendini ve yüreðini ortaya koymakla, kararlý olmakla,
yanýndakinin elini tutarak alýnan ve üretimden gelen güçle,
halaylarla horonlarla, türkülerle, þarkýlarla, verilir.
O nedenle ilk iþ olarak Saðlýk Hakký Meclislerimizi kurmaya
karar verdik!
Hekim meclisi olacak, saðlýkçýlar meclisi olacak ve illa ki Saðlýk
Hakký Meclisleri olacak.
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Kimler katýlacak?
Meclis ve kürsü bu kurumlarýn üyeleri baþta
olmak üzere saðlýk alanýnda çalýþan, eðitim
alan herkese açýk. Çocuklarýný bin bir emekle,
fedakarlýkla nasýl yetiþtirdiklerini bilen annebabalara, çalýþanlarýn çocuklarýna ve elbette
halkýmýza, TBMM’de sorulmadýðý için
görüþünü ifade edememiþ olan vekillere,
partilere, üyelerine, temsilcilerine.
Nasýl olacak?

Gerçek anlamda bir “Meclis açýlýþý olsun”
istiyoruz; coþkulu, içten, sahiplenen, kendine
ait hisseden. Yýllardýr beyazý kirletenlere, akla karayý
karýþtýranlara inat beyaz Meclis, beyaz kürsü olsun! Her ildeki
Saðlýkçýlar Meclisi o ilde nerede açýlýþ yapýlacak, kürsü
kurulacak karar verip duyursun. Hastanede/hastanelerde mi,
þehrin merkezinde mi, kararlaþtýrsýn, bildirsin.
Nasýl gidilecek?
21 Aralýk günü bütün saðlýkçýlarýn katýlýmýna imkan vermek
için aciller dýþýnda saðlýk hizmeti sunulamayacak, önlemler
tarafýmýzdan alýnacak. Saðlýkçýlar belirlenen yerlerde,
hastanelerinde vb. program üzere toplanacak.
Hazýrlýklar nasýl olacak?
Ýllerde oluþturulan meclisler baþta olmak üzere þu andan
baþlayarak herkese, hastalarýmýza, basýna, siyasi partilere,

HABERLER
meslek örgütlerine, sendikalara 21 Aralýk'ta saðlýk hakký için
birlikte olma davetimiz duyurulacak, katký, katýlýmlarý
istenecek.
Meclise, “açýlýþ törenlerine” örgütler nasýl katýlabilir?
Elbette örgütler, kurumlar adlarýný yazan bir pankartlarýný
taþýyabilirler. Ancak farklý renk oluþturacak flama, bayrak,
pankart olmasýn, saðlýkla ilgili dövizleriyle katýlsýnlar
istiyoruz.

Hepimize kolay gelsin.
21.12.2011
Çaðrý yapan kurumlar adýna
TTB MK Baþkaný Dr. Eriþ BÝLALOÐLU
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES)
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneði (TMRT-DER)

Uyaralým!

Devrimci Saðlýk Ýþ Sendikasý (DEV SAÐLIK ÝÞ)

Önümüzdeki günlerde bu görevin yaratacaðý heyecaný
birlikteliði baltalamak için birbirimize, kurumlarýmýza
örgütlerimize yönelik çeþitli “haberlere”, engellemelere
uðrayabiliriz. Bütün bunlarý aþan bir dayanýþma ve
birliktelik, saðduyu ile süreci baþarýyla sürdüreceðimize
eminiz.

Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý Çalýþanlarý Derneði

En uzun gecede, en kýsa günde, karanlýðýn en koyu, ýþýðýn en
az olduðu anda baþlýyoruz.

Türk Diþhekimleri Birliði (TDB)

Aydýnlýðý arttýrmak için.

Türkiye Hekim Meclisi Toplandý
Deðerli meslektaþým,
Türkiye Hekim Meclisi toplantýmýzý yaptýk. Bir hafta içerisinde,
ister istemez bayram tatilinin etkisinde yapýlan toplantý,
memnuniyetle söyleyebilirim ki, hedeflerine ulaþtý.
Kararnameyi bayram arifesinde çýkartanlarýn beklentisi bir
tatil ortamýnda konunun gündemimizdeki yerini yitireceðiydi.
Tabip Odalarý/Uzmanlýk Dernekleri temsilcileri, tek tek katýlan,
bütün arzusuna raðmen katýlamayacaðýný ileterek tepki ve
görüþlerini yazýlý-sözlü bildiren meslektaþlarýmýzla önemli bir
duyarlýlýðý ve tutum alma iradesini ortaya çýkartmýþ olduk.
Yapýlan konuþmalarda siyasi parti temsilcilerinin tartýþmasýz
destekleri ile saðlýk alanýndaki meslek örgütü ve sendikalarýn
mücadele kararlýlýðý içeren mesajlarý moral vericiydi.
Deðerli meslektaþým,
Hekimlerin/hekimliðin ve kuþkusuz saðlýk ortamýnýn iyiye gitmesi yerine sürekli ve bir politika olarak kötüye götürülmesinin ciddiyeti ortadadýr. Bu durumun düzeltilmesinin dýþýnda hiçbir seçenek yoktur, olamaz da. "Mümkün deðil, olmuyor, ne
yapalým Hükümet böyle bir politika yürütüyor" vb. ifadelerin
içinde bulunduðumuz tabloyu kanýksama ve daha da kötüleþmesine yol açmanýn ötesinde bir anlamý olmadýðýný düþünmekteyiz. Kanýksamamýzýn beklendiði durum 2 Kasým 2011 tarihli
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TTB yasasýnýn 1. maddesinden çýkartýlan "tabipliðin kamu ve kiþi yararýna uygulanýp
geliþtirilmesini saðlamak" idealinin ortadan kaldýrýlmasýdýr. Çok
açýk ki bunun olmadýðý yerde tabiplikten bahsetmek olanaksýzdýr. Toplum yararýný ve toplumu oluþturan tek tek bireylerin
saðlýklý yaþamýný geliþtirmeyi saðlamayan bir hekimlik anlayýþý
ancak bu düzenlemeyi yapan mevcut Hükümet'e ait olabilir.
Üzülerek görüyoruz ki Hükümet bu anlayýþtadýr. Geçtiðimiz
günlerde Çalýþma Bakaný Faruk Çelik yapmýþ olduðu

Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði (SHUD)
Týbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (TÜM
RAD-DER)
Türk Hemþireler Derneði (THD)
Türkiye Diyetisyenler Derneði (TDD)
açýklamalarda tedavi ve ilaç masraflarýndaki savurganlýk nedeniyle harcanan paranýn 4.1 milyar liraya ulaþtýðýný belirtmiþtir.
Bu savurganlýðý yapan, buna sebebiyet veren kimdir? Anlaþýlan
o ki hekim ya da eczacýlar hedef gösterilecek, sorumlu ilan edilecektir. Oysa biliyoruz ki sürekli hasta üreten ve hastalarýmýzý
kýþkýrtýlmýþ tüketici haline çeviren izledikleri politikalardýr.
Hasta haklarýný saðlýk hakkýndan kopartarak saðlýk hizmeti talebi yerine tüketmeye odaklanmýþ saldýrganlýðý tesis eden de bu
politikalardýr.
Yukarýda kýsaca özetlediðim bu ortamda toplanan Türkiye
Hekim Meclisi üç ana karar almýþtýr. Bunlar:
1 KHK'nýn ve mevcut saðlýk ortamýnýn/politikalarýnýn
kabul edilemezliði;
2. Bu tablodan çýkýþ ve taleplerimizin gerçekleþtirilmesi için
yapýlacak mücadele programýný oluþturmak üzere saðlýk
alanýndaki bütün kurumlara çaðrý çýkartýlmasý;
3. Sonuç almak üzere oluþturulmuþ bir programýn
gerekirse süresiz greve gitme kararlýlýðýyla yürütülmesi.
Deðerli meslektaþým,
Sonuç alýnmasý mümkün olan ve aksi düþünülemeyecek bir
mücadele sürecinin eþiðindeyiz.
Her birin(m)izin kendisi, çocuklarý, mesleði, toplum saðlýðý için
yer alacaðý bu süreçte TTB mücadele etmek isteyenlere bir
omuz kadar yakýn; görüþ, düþünce ve önerilerini ulaþtýrmasý
için bir telefon/mail kadar uzaktýr. Sizleri olabildiðince sýk
doðrudan bilgilendirmeye çalýþacaðým bu süreçte arzumuz
çalýþtýðýmýz birimlerde bütün saðlýk çalýþanlarýyla birlikte el ele,
yan yana yürümektir.
18.11.2011
Dr. Eriþ BÝLALOÐLU
TTB Merkez Konseyi Baþkaný
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HABERLER
TPD 9. Olaðan Genel Kurulu
Yapýldý
Derneðimizin 9. Genel Kurulu 26 Kasým 2011 Cumartesi
günü Ankara’da yapýldý. Genel kurul sonrasýnda seçilen yeni
merkez yönetim kurulu listesi ve görev paylaþýmý aþaðýdaki
þekilde oluþtu:
Prof.Dr. Tunç Alkýn Baþkan
Prof. Dr. Simavi Vahip Baþkan Yardýmcýsý
Doç. Dr. Gamze Özçürümez Genel Sekreter
Doç. Dr. Meram Can Saka Sayman
Dr. Taner Yýlmaz Uluslararasý Iliþkiler Sekreteri
Prof. Dr. Tamer Aker Örgütlenme Sekreteri
Doç. Dr. Ayþe Devrim Baþterzi Eðitim Sekreteri
Bu dönemde derneðimizi ülkemizin ve saðlýk sistemindeki yeni
koþullara göðüslemesi ve yeniden yapýlanmasýný saðlamak
amacýyla siz üyelerimizle birlikte bütünleþtirici, demokratik,
kapsayýcý bir yönetiþim için elimizden gelen çabayý
göstereceðiz. Her türlü görüþ, öneri, katký ve eleþtirileriniz bize
yön verecektir.

nýz?’ oturumlarý, Geçen yýlýn en önemli araþtýrmalarý oturumlarý, Olgu sunum ve tartýþma oturumlarý (Bir olgu farklý
bakýþlar, Asistan olgu sunumlarý ve tartýþmalarý vb), Münazara, Uzmanla Buluþma vb”. Ayrýca, daha önceki dönemlerde
olduðu gibi “Serbest bildiri sunumlarý, Kurslar ve Çalýþma
Gruplarý da yine program içinde yer almaya devam

Bahar Sempozyumu Yenilendi

edeceklerdir. Önceki yýllardan farklý olarak artýk Klinik Eðitim
Sempozyumu içinde çok sýnýrlý sayýda panele yer verilebilecek
ve poster sunumlarý yapýlmayacaktýr.

Türkiye Psikiyatri Derneði’nin son Genel Kurulunda alýnan
karar gereði TPD Genel Kurulu iki yýlda bir seçimli olmak
üzere her yýl Yýllýk Toplantý Programýnýn içinde gerçekleþtirilecektir.

Bilimsel açýdan doyurucu bir toplantý için her türlü çaba
harcanmaktadýr. Genel Kurulda alýnan karar sonrasý Merkez
Yönetim Kurulunun yukarda tanýmlanan deðiþiklikleri
yürürlüðe koymasý nedeniyle, son dört yýldýr ilk kez bilimsel
programý Ocak ayýnda duyuramýyoruz. Eðitimin niteliðini
artýrmayý hedefleyen bu deðiþiklikler nedeniyle oluþan gecikme
için özür diliyor ve gelecek yýllarda artýk çok daha oturmuþ ve
standartlarý tümüyle yerleþmiþ bilimsel toplantýlar düzenleme
sözünü veriyoruz. Bu yýlda geçen yýllarda olduðu gibi ilan edilen
son baþvuru tarihlerinde deðiþiklik yapýlmayacaktýr. Öte
yandan, son dört yýldýr uygulamada bulunan diðer bazý görsel
standartlarýn (duyuru, çanta yaka kartý, sertifika, endüstri
çantalarý vb) ise aynen korunduðuna tanýk olabileceksiniz.

Bununla birlikte Yýllýk Toplantý sýrasýnda gerçekleþtirilen Bahar
Sempozyumu da bu yýldan baþlayarak yepyeni bir biçim ve
içerikle düzenlenmektedir. Temel hedef toplantýnýn bilimsel
niteliðinin, iþlevselliðinin ve veriminin artýrýlmasýdýr. Amacýmýz
meslekdaþlarýmýzýn günlük gereksinimlerine daha yoðun
olarak yönelmek, çeþitli eðitim etkinlikleri ile olabildiðince
katýlýmcý ve etkileþimli toplantýlar gerçekleþtirmektir. Bu
amaçla, içerik ve biçime iliþkin hedefleri de daha iyi
yansýtacaðýný düþündüðümüz için TPD Yýllýk Toplantýsý ve
Bahar Sempozyumu bu yýldan baþlayarak TPD Yýllýk Toplantýsý
ve Klinik Eðitim Sempozyumu adýný almýþtýr.
Bu yýl 16.sýný düzenleyeceðimiz TPD Yýllýk Toplantýsý ve Klinik
Eðitim Sempozyumu, 11-14 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya
þehir merkezine, havalanýna ve otobüs terminaline çok yakýn
bulunan Kervansaray Lara Otel’de yapýlacaktýr. Bu yýldan
baþlayarak Yýllýk Toplantýmýzýn Klinik Eðitim Sempozyumunda
yer alacak olan ve burada adlarý sýralanan bazý toplantý
modelleri, planlanan yeniliklerin bir bölümünü yansýtmaktadýr:
“Olgular ve sorularla Psikiyatride Güncel oturumlarý, Zor olgularda taný ve tedavi oturumlarý, ‘Siz olsaydýnýz ne yapardý26 TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ BÜLTENÝ CÝLT 14, SAYI 3, 2011

Hepinizi, 2012 Nisan’ýnda meslekdaþlarýmýz arasýnda iletiþimi
artýrmayý hedefleyen, bilimsel açýdan daha da ileri bir düzeyi
amaç edinen, alanýmýzýn bu en önemli mezuniyet sonrasý
eðitim ve düþünce üretim platformunda bilim, etik ve
dayanýþma icinde bir arada olmaya davet ediyoruz.
Saygýlarýmýzla
Tunç Alkýn, Türkiye Psikiyatri Derneði Baþkaný
Timuçin Oral, Toplantý Düzenleme Kurulu Baþkaný

HABERLER
Psikiyatri Güz Okulu 2012’de
Denizli’de
Ýnönü Üniversitesi Týp
Fakültesi Psikiyatri AD
Tarafýndan 2000 yýlýndan
bu yana düzenlenen
Psikiyatri Güz Okulu on
yýllýk tarihiyle artýk bir
geleneðe dönüþtü. Hem
asistan eðitimi hem de
mezuniyet sonrasý eðitimin günümüzdeki en deðerli eðitim modellerinden biri oldu. Geçen yýl
gerçekleþt irilen okul
sonrasýnda Güz Okulu
Türkiye Psikiyatri Derneði’nin eðitim etkinliklerinden biri oldu. Bu eðitim kimi zaman eðitim kurumlarý ile
iþbirliði yaprak gerçekleþtirilmeye devam edecek.
Güz Okulu bu yýl Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalý’nýn iþbirliði ile Denizli’de
gerçekleþtirilecek. Güz okulunun özgün konusu “Duygunun
Halleri” olarak belirlenmiþ durumda. Bu baþlýk altýnda hem
duyguyu, duygunun hallerini hem de duygu alaný ile ilgili
bozukluklarý, sanat, edebiyat, müzik ve siyasetteki çeþitli
disiplinlerin bakýþ açýsýyla tartýþacaðýz. 1 Eylül 2012 günü
baþlayacak olan okul yarattýðý bilinç deðiþikliði, zihinlerde
biriken bilgi ve tatlý anýlarýyla 5 Eylül’de kapanacak.
Okulun önceliði asistan eðitimi ve uzmanlýk sonrasý eðitime
katký saðlamanýn yanýnda, farklý bölge ve kurumlarda çalýþan
psikiyatri asistan ve uzmanlarý arasýndaki bilimsel ve eðitsel
iletiþimi ve mesleki dayanýþmayý artýrmaktýr. Güz okulu kayýt
ücreti asistan hekimler için 100 TL, uzman hekimler ve
psikiyatri dýþý katýlýmcýlar için 150 TL olarak belirlenmiþ
du r u m da dý r. E ð i t i m e t k i n l i ð i T T B ta r a f ý n da n
kredilendirilmektedir.

Ulusal Kongre Bursa’da
Derneðimizin 46.'sýný Ýzmir'de, 47.'sini ise Antalya'da
düzenlediði 'Ulusal Psikiyatri Kongresi'nin 48.'si 2012
yýlýnda Bursa'da yapýlacak. 9 ile 13 Ekim 2012 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilecek olan '48. Ulusal Psikiyatri
Kongresi'nde, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin tüm
toplantý ve seminer salonlarý kullanýlacak. 5 gün sürecek
olan kongre ile uzun yýllardan sonra Bursa ilk kez ulusal bir
kongre aðýrlayacak.

TPD EMDR Kurslarý
Daha önce Antalya, Elazýð, Ýzmir, Erzurum, Ýstanbul ve
Ankara’da yapýlan Göz Hareketleriyle Duyarsýzlaþtýrma ve
Yeniden Ýþlemleme (EMDR) Uygulamasý kurslarý geçtiðimiz
aylarda Bursa’da ve Ankara’da yapýldý. Kursta Doç. Dr.
Burhanettin Kaya katýlýmcýlara TSSB ve diðer ruhsal
bozukluklarda EMDR’nin yeri ve etkinliði anlatýlýyor; EMDR
Uygulamasýnýn temel ilkeleri ve aþamalarý öðretiliyor.

Ýstanbul Þubesi Güz Dönemi
Eðitim Etkinlikleri Baþladý
Ýstanbul Þubesi 2011-2012 döneminde üyelerine oldukça
yoðun bir eðitim etkinliði takvimi sunmaya baþladý. Ýlk etkinlik
21 Aralýk 2011 Çarþamba günü Prof. Dr. Timuçin Oral’ýn
katýlýmýyla “Mani ve Depresyon’da Ölçek Kullanýmý” baþlýðýyla
gerçekleþtirldi. 24 Aralýk 2011 Cumartesi günü ise Uzm. Dr.
Þeref Özer þube üyelerine “Uygulamalý Temel Hipnoz Kursu”
verdi. Ayrýca 7 Ocak 2012 Cuartesi günü ise Dr. Özer kursun
ikinci basamaðý olan “Psikiyatri Hipnoterapi” oturumunu da
gerçekleþtirdi. Etkinlikler 28 Ocak’ta Prof. Dr. Doðan Þahin
tarafýndan verilen “Cinsel Ýþlev Bozukluklarý” ve 11 Þubat 2012
tarihinde Dr. Çaðatay Karþýdað ile Dr. Gökþen Yüksel tarafýndan
“Gebelik ve Postpartum Döneminde Psikiyatrik Problemler”
konularýyla devam edecek.

Ankara Þubesi Etkinliklerine
Devam Ediyor
TPD Ankara Þubesi 2011-2012 etkinlikleri oldukça iddialý bir
film gösterimiyle baþlad: Antichrist (Deccal). Danimarkalý
yönetmen Lars von Trier’in 2009 yapýmý filmini Dr. Ülkü
Gürýþýk yorumladý. 23 Kasým 2011 Çarþamba günü TPD genel
merkezinden yapýlan bu ilk etkinliði yine önemli bir filmin
gösterimi takip etti. Prof. Dr. Bahar Gökler tarafýndan
yorumlanan “Big Fish- Büyük Balýk” filmi 15 Aralýk 2011 günü
gösterildi. Yönetmeni Tim Burtan olan filmde ölümün eþiðinde
olan bir babanýn kendi oðluna hayatýný anlatmasý iþleniyordu.
Þubenin etkinlikleri 11 Ocak 2012 Çarþamba günü Prof. Dr.
Cem Atbaþoðlu’nun ‘‘Vaka Örnekleriyle Þizofreni ve Diðer
Geliþimsel Bozukluklarýn Ayýrýcý Tanýsý (Ergenlikten Geriyatrik
Yaþ Grubuna Kadar)'' baþlýklý konuþmasý ile devam etti.

Ýzmir Þubesi Eðitim Etkinliði: “Bas
Bas Paralarý”
TPD Ýzmir Þubesi 8 Aralýk 2011 Perþembe günü dernek
binasýnda bir eðitim etkinliði düzenledi. Doç. Dr. Ahmet
Topuzoðlu tarafýndan sunulan bir olgu Prof. Dr. Iþýl Vahip, Doç.
Dr. Þeref Gülseren, Doç. Dr. Elif Onur Aysevener ve Doç. Dr.
Çaðdaç Eker’in katýlýmýyla tartýþýldý.
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636 Sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname Hakkýnda
Bilgilendirme

yemek, temizlik, güvenlik ,bakým, morg, gasilhane ve daha
pek çok hizmet için özel þirketlere para aktarmak zorundadýr.
Saðlýk hizmeti için gerekli malzemeleri satýn alacak, kasasýnda
para kalýrsa saðlýk hizmetini üreten saðlýk personeline düþük
maaþýnýn yanýnda emekliliðe bile yansýmayan bir miktar ek
ödeme yapacaktýr.

Deðerli meslektaþlarýmýz

Kamu hastaneleri birliklerinde çalýþtýrýlmak üzere 10 bin
civarýnda ek sözleþmeli personel alýmý yapýlmakta, Saðlýk
Bakanlýðýnýn illerde saðlýk müdürlüðü þeklinde tek olan taþra
teþkilatý, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Kamu
Hastaneleri Birlikleri olarak üçe çýkarýlmaktadýr. Artan teþkilat
ve personelin mali harcamalarý arttýrmasý bir yana, saðlýk
kampüslerine “kira bedeli” adý altýnda milyarlarca TL
tutarýndaki ilave gider ödemesini karþýlayacak bir döner
sermaye geliri ortada yoktur. Bu paranýn kaynaðý ne olacaktýr?
Saðlýk Bakanlýðý döner sermaye gelirini tedavi hizmetlerinden
yani hastalýktan kazanmaktadýr. Bu durumda ya hastalýk
arttýrýlacak, ya hastalardan alýnan para artýrýlacak, ya da
çalýþanlara verilecek para iyice azaltýlacaktýr. Aslýnda üçü
birden yapýlýp sermayeye aktarýlacak para bulunacaktýr.

Derneðimiz avukatý Ziynet Özçelik tarafýndan TTB Hukuk
Bürosu için hazýrlanmýþ olan "Saðlýk Çalýþanlarý ve Topluma Yönelik: 636 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname
Hakkýnda Bilgilendirme Metni" aþaðýda yer almaktadýr.
Saygýlarýmýzla
TPD MYK
663 Sayýlý KHK ile Saðlýk Bakanlýðý toplum saðlýðý için
deðil, ulusal ve uluslararasý sermayeye daha çok para
aktarmak üzere yapýlandýrýlmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý, saðlýk hizmetlerini merkezdeki ana hizmet
birimleri ile vermeyecek,bu görevini baðlý kuruluþlara
devrediyor. Ayný þekilde ilaç ve týbbi cihazlarla ilgili
görevlerini de.
Her ilde, o ildeki bütün hastanelerin baðlanacaðý Kamu
Hastane Birliklerinin üstünde Kamu Hastane Birlikleri
Kurumu kurulupbaðlý kuruluþ haline getirildi. Aile Hekimleri
ve Toplum Saðlýðý Merkezlerinin baðlý olacaðý Halk Saðlýðý
Kurumu da. Bütçede bu kuruluþlarýn gelir ve
giderleri ayrýca gösterilecek. Týpký özel
þirketler gibi gelir elde etmek için saðlýk
hizmeti verecekler.
Þirket gibi çalýþtýrýlacak saðlýk kuruluþlarý
gelirlerini halktan saðlýk personelinin
hizmetine karþýlýk elde edecek, bu geliri
sermaye þirketlerine aktaracaktýr.
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý saðlýk kuruluþlarýnýn
2010 yýlýndaki Döner Sermaye geliri 16 Milyar
137 Milyon TL, döner sermaye gideri ise 15
Milyar 455 Milyon TL olmuþtur. Bu gelirin
kaynaðý çalýþanlardan kesilen, saðlýk sigortasý
primleri, yine çalýþanlarýn gelirlerinden
kesilen vergilerden yeþil kartlýlar için aktarýlan
para ve hastalarýn cepten yaptýðý ödemelerdir.

Saðlýk kuruluþlarý daha çok gelir elde eden iþletmeler
olarak yapýlandýrýlýrken saðlýk personeline daha az ücret
ödenecektir.
Saðlýk Personeli, eðitimde görev alan akademisyenlere ne
ödeneceði hem 663 sayýlý KHK'de hem de eþit iþe eþit ücret
diye pazarlanan 666 sayýlý Kararnamede düzenlenmiþtir.
kararnameye göre en üst derece ve kademeye gelmiþ 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi
olarak çalýþan uzman hekime: 1.224,74 TL,
hekime: 1.163,50 TL, diþ hekimine: 1.132,88
TL, hemþireye:704,22 TL asgari ek ödeme
yapýlacaktýr.

En az 25 yýl
boyunca her yýl
için milyarlarca
kaynak ulusal ve
uluslararasý
þirketlere,
kampüs
hastanelerinin
yüksek iþletme ve
kira bedelleri için
aktarýlacaktýr.

Týp ve Diþ Hekimliði Fakültelerinde Yönetici
kadrosunda bulunan profesöre: 440,90 TL,
diðer profesör kadrosunda bulunanlara:
385,79 TL, Doçente: 349,05 TL, Asistan ise
471,52 TL asgari ek ödeme yapýlacaktýr.
Üstelik 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun
104. Maddesinde yapýlan deðiþiklikle bu
asgari ek ödemeler fiilen çalýþýlmadýðý yýllýk
izin, analýk, hastalýk gibi mazeret izinlerinde
ödenmeyecektir

Ülkemizin bütün bölgelerinde yapýlmasý
süreci baþlatýlan 20yi aþkýn “saðlýk
kampüsü”nden ihalesi yapýlan Kayseri için
137. Milyon TL, Ankara Etlik için 319 Milyon,
Ankara Bilkent için de 289 Milyon TL olmak üzere özel
sektöre ödenecek yýllýk kira bedeli toplamý 745 Milyon 730
Bin TL’dir. Diðerlerinin de ihalesi tamamlandýðýnda en az 25
yýl boyunca her yýl için milyarlarca kaynak ulusal ve
uluslararasý þirketlere, kampüs hastanelerinin yüksek
iþletme ve kira bedelleri için aktarýlacaktýr.

Ama 666 sayýlý KHK ile yönetici, müþavir gibi
kimi ayrýcalýklý gruplara diðer ödemelerin
yaný sýra emekliliklerine ve emekli
ikramiyelerine yansýyacak yüksek maaþ
ödemesinin genel bütçeden yapýlacaðý
konuluvermiþtir. Onlar raporlu da izinli de olsa yüksek
maaþlarýný alacaktýr. Bu kapsamda örneðin Saðlýk Bakanlýðý
müsteþarýna 7.738,41 TL, kurul baþkanlarýna 6.726,39 TL,
bakanlýk, müsteþarlýk ve birinci hukuk müþavirlerine
5.433,97 TL tutarýnda emekliliðe yansýyacak ücret ve
tazminat ödenecektir.

Kampüs hastanelerinin dahil edileceði Kamu Hastane
Birlikleri, kira bedelinin yaný sýra laboratuar, görüntüleme,

Oysa saðlýk personelinin emekliliðe yansýyan ve genel
bütçeden ödenen ücret ve tazminatlarýnýn toplamý hekimde
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1.912,00 TL, diþ hekiminde 1.907,00 TL, hemþirede ise
1.610,00 TL'dir. Saðlýk hizmetini, týp ve uzmanlýk eðitimini
üreten, yürüten personele verilen düþük ücretler karþýsýnda
ayrýcalýklý gruba kime ve hangi hizmet için özel ödeme
yapýldýðý anlaþýlmaktadýr.

hastaneyi de Hastane yöneticisi yönetecektir. Öðretim
üyelerinin sunduklarý saðlýk hizmetleri nedeniyle amirleri de
dört yýllýk yüksek okul mezunu genel sekreter ve hastane
yöneticisi olacak, eðitim sorumlusunu hastane yöneticisi
belirleyecektir.

Kamu Hastane Birliði özel þirket gibi yönetilecektir.

Böylece týp ve týpta uzmanlýk eðitimi, saðlýk hizmeti alacak
kiþilere en iyi hizmeti vermek üzere gerekli her türlü bilgiyi ve
beceriyi kazanmýþ hekimleri yetiþtirmek için deðil, hastaneye
en çok geliri getirecek þekilde þirket yöneticisinin arzusuna
göre þekillendirilecektir.

Yakýn geçmiþte Türkiye'de, Amerika Birleþik Devletlerinde
batan banka ve diðer þirketlerden, Özel Þirketlerin toplum
çýkarlarýna aykýrý olarak kar amacýyla kötü yönetildiðini
gördük, biliyoruz. Þimdi de kararname ile devlet
hastanelerinin yönetim þekli özel þirket yönetimine
dönüþtürülmektedir.

Kamu Hastanelerinin Sýnýflandýrýlmasý Saðlýk Hizmeti
Alacak Ýnsanlarýn Sýnýflandýrýlmasýdýr.

Genel Sekreter Kamu Hastane Birliðini, Hastane Yöneticisi
Birliðe baðlý hastaneyi yönetecektir. Bu kiþilerin hekim
olmasý hatta saðlýk personeli olmasý bile aranmayacak, dört
yýllýk herhangi bir yüksek okul mezunu kiþiler arasýndan özel
sektörden ya da kamuda çalýþanlar arasýndan atanacaktýr.
Hastanenin baþhekimi de hastane yöneticisine baðlý
olacaktýr. Hastanede idari-mali hizmetler ve bakým hizmetleri
sorumluluðu da ayrý kiþilerde olabileceði gibi üç görev bir
kiþiye de yaptýrýlabilecektir.

Her insanýn gereksinimi olan saðlýk hizmetini alma hakký
vardýr. Bunun için ülke düzeyinde tüm hastanelerin gerekli
saðlýk hizmetini en iyi þekilde verecek bir biçimde organize
edilmesi gerekir.

Kamu Hastane Birliklerinde, bütün yöneticilerinde içinde
olduðu 10 bin kiþi en fazla iki yýl süreli özel sözleþmelerle iþ
güvencesi olmaksýzýn çalýþtýrýlacaktýr. Her bir çalýþanýn bir
üstündeki amiri tarafýndan performansý yetersiz bulunursa
sözleþmesinin süresi bile beklenmeden fesh edilebilecektir.

Nitekim4 Kasým 2011 günü SGK tarafýndan sessiz sedasýz
bütün derecedeki saðlýk kuruluþlarýnýn muayene katýlým
ücretleri 5 TL birden arttýrýlmýþtýr. Böylece hasta olan insanlar,
birinci basamak saðlýk kuruluþlarýnda 8, kamu hastanelerinde
13, özel hastanelerde ise 17 TL muayene katýlým ücreti
ödeyecektir. Ýlaçta ve týbbi cihazda yüzde yirmi olan katýlým
payýnýn yaný sýra yataklý tedaviden yüzde bir oranýnda
alýnmasýna yönelik yasada bulunan hüküm her an
uygulamaya konulabilecektir. Yoksullar,
Ýstisnai saðlýk hizmeti adý altýnda yeni tedavi
yö n te m le r i n i n b e de li n i c e p le r i n de n
ödeyemeyeceði için yararlandýrýlmayacak,
kýsa bir süre sonra baþlatýlmasý beklenen
asgari ücretin üçte birinden fazla geliri
olanlarýn saðlýk sigortasý primi ödemesi
uygulamasý ile hiçbir hastane sýnýfýna
gidemez hale gelebilecektir.

Hastanelerde çalýþacak saðlýk personeli þimdilik hangi statüde
çalýþýyorsa bunu koruyacak, yani devlet memuru veya
sözleþmeli olarak çalýþmaya devam edecektir. Ancak Memur
ya da 4924 sayýlý Yasaya göre sözleþmeli olan
bütün saðlýk personelinin Birliðedahil
h a s ta n e le r i n h a n g i s i n de n e z a m a n
çalýþacaðýna genel sekreter karar verecek,
bütün personelin yerini deðiþtirebilecektir.
Genel Sekreter ve Hastane Yöneticisi disiplin
ve sicil amiri olabilecek, saðlýk çalýþanlarýna
görev yaptýðý yerde ikamet etmek zorundasýn
diyebilecektir.
Hekim, uzman hekim, diþ hekimi
yetiþtirilmesinde bilimin toplumun
çýkarýna uygulanýp geliþtirilmesi zemini
ortadan kaldýrýlmaktadýr.

Kararname ile Kamu Hastane Birliklerine baðlý hastaneler
mali durumlarý ve týbbi hizmetlerin verilme durumuna göre
beþ grubu ayrýlacaktýr. Bu sýnýflama ile zenginler ve
yoksullarýn farklý sýnýftaki hastanelerden hizmet almasýnýn
yolu açýlmýþtýr.

Yoksul ülkelerin
sýnýrlý kaynaklarý
ile yetiþtirdiði
insanlarýný
ülkemize
taþýyacak bu
yöntem, saðlýk
sermayesine ucuz
iþçi saðlamak için
uygulamaya
konulmaktadýr.

Uzman hekim yetiþtiren Eðitim ve Araþtýrma
hastaneleri o ildeki Kamu Hastane Birliði'ne
dahil edilmektedir. Kamu Hastane Birliðinde
eðitim araþtýrma hastanelerini de hekim bile
o lm a y a b i le c e k h a s ta n e y ö n e t i c i s i
yönetecektir. Bu kiþi hastanede hekimlere
týpta uzmanlýk eðitiminin nasýl verileceðini,
kimlerin eðitimden sorumlu olacaðýný
belirleyecektir. Tabi saðlýk hizmetinin nasýl verileceðini de.
Beðenmezse sorumluyu görevinden alýp yerine yeni birisini
görevlendirebilecektir.
Týp Fakülteleri de kamu hastane birliklerine dahil
edilebilecektir. 'Ýþbirliði' adý altýnda Birliðe dahil edildiðinde o

Saðlýkta Serbest Bölge, Ýthal hemþire ve
Hekim çalýþtýrýlmasýna yönelik
hükümlerin amacý saðlýk sermayesine
ucuz iþgücü saðlamaktýr.
Kararname ile“sayýca yetersiz” olduðu iddiasý
ile vatandaþlýk koþulu kaldýrýlýp yabancý hekim
ve hemþire çalýþtýrma yolu açýlmýþtýr. Yoksul
ülkelerin sýnýrlý kaynaklarý ile yetiþtirdiði
insanlarýný ülkemize taþýyacak bu yöntem,
saðlýk sermayesine ucuz iþçi saðlamak için
uygulamaya konulmaktadýr.

Sermayeye, yabancý hekim ve hemþireyi
ülkemizde çalýþtýrma olanaðý saðlanýrken, bu kiþilerin sahip
olmalarý gereken eðitim, hasta ile iletiþimde gerekli olan çok iyi
düzeyde dil bilme, mesleki denetim, kötü mesleki
uygulamalara karþý sorumluluk kurallarý gibi toplum saðlýðýný
ve yararýný korumak için gerekli en temel düzenlemeler bile
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Her türlü hukuk yok sayýlarak dýþ ülkelerde 49 yýllýðýna
kiralama karþýlýðý adlý yöntemle saðlýk kuruluþu açýp
buralarýn iþletmesini kimi malum derneklere verip onlara
ülkemizdeki aðýrlýklý olarak ücretlilerin ödedikleri vergilerden
primlerden para aktarmanýn, çalýþtýracaklarý kiþilerin
ücretlerini ödemenin yolu açýlmýþtýr.
Hekim, Diþ Hekimi ve Eczacýlarýn iþyeri açarak çalýþma
haklarý ortadan kaldýrýlmaktadýr.
Hekim, diþ hekimi, eczacýlarýn yükseköðretim sonunda
aldýklarý diplomalarla belirli bir saðlýk hizmetini sunarak
baðýmsýz çalýþma haklarýnýn “lisans” uygulamasý ile ortadan
kaldýrýlmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Saðlýk hizmetini ruhsatýn yaný
sýra bedeli150 bin TL ye kadar ulaþan “lisans”ý alan kiþiler
verebilecektir. Hekim, diþ hekimi ve eczacýlarýn ise lisans
sahiplerinin düþük ücretle çalýþtýrdýklarý ucuz iþgücü olmasý
uygun görülmüþtür.
Saðlýk serbest bölgeleri kurulmasýna yönelik düzenlemeler ile
burada saðlýk kuruluþu açacak yerli ve yabancý sermayeye
vergi muafiyetleri getirilirken; serbest saðlýk bölgelerinde
çalýþtýrýlacak saðlýk personeli koruyucu düzenlemelerden
yoksun bir biçimde iþverenin emrine verilmiþtir.

mesleði mensuplarýnýn, mesleki yeterliðini denetleyecek,
Yetersiz bulduklarýný ilave eðitime ve sýnava tabi tutacak, bu
eðitimin içeriðini belirleyecek, uyulmasý zorunlu mesleki etik
ilkeleri belirleyecek, mesleðini hatalý uyguladý ya da yetersiz
dediði kiþilerin diplomalarýný üç yýla kadar geçici ya da ömür
boyu elinden alacak, meslekten çýkaracaktýr. Meslek birliði
temsilcisi dýþýnda diðer kurul üyeleri o mesleðin mensubu
deðildir, o meslek mensubunu yetiþtiren öðretim görevlisi de
deðildir, yargýç hiç deðildir.
Bütün dünyada meslek örgütlerinin yaptýðý, yeterlik
deðerlendirmesi, kredilendirme,meslek kurallarýný belirleme,
meslekten men, adeta orta çaðda kilisedeki din görevlilerinden
oluþan engizisyon mahkemeleri gibi ilahi bir güçten vahiy
yolu ile inen bilgilere dayanarak saðlýk personeli hakkýnda her
türlü deðerlendirmeyi yapýp karar verecektir.
Ýnsanlýðýn binlerce yýldýr kurduðu, en temel haklarýn
güvencesi olan bilgiye dayalý ehliyet, adil yargýlanma,
kanunsuz suç ve ceza olmaz, doðal yargýç gibi ilkeler rafa
kaldýrýlmýþtýr.
Meslek Birliklerinin Kuruluþ Yasalarýnda yapýlan deðiþiklikler
Kararnamenin özünü ortaya koymaktadýr.

Birlik hastanelerine ya da Halk Saðlýðý Kurumuna baðlý
merkezlerde kamu görevlisi olarak alýnacak diþ hekimleri ve
eczacýlarda KPS sýnavýna sokularak maðdurlar arasýna
alýnmýþtýr.

Türk Diþ Hekimleri Birliði'nin diþ tedavisinde nitelikli saðlýk
hizmeti ve hekim emeðini karþýlayacak bir asgari ücreti
belirleme yetkisi kaldýrýlýrken saðlýk alanýndaki bütün ücret
tarifelerini belirleme yetkisi Saðlýk Bakanlýðýna verilmiþtir.

Kararname ile Anayasa, Yükseköðretim Yasasý, Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi ve Avrupa Sosyal Þartýnýn Kabulüne Dair
Yasalardaki Haklar Ýlga edilmiþtir

Türk Tabipleri Birliðinin kuruluþ amacý içinde yer alan
hekimliðin kamu ve kiþi yararýna uygulanýp geliþtirilmesine
yönelik kanun hükmü kaldýrýlmýþtýr.

Saðlýk Meslekleri Kurulu adý altýnda neredeyse tamamý Bakan
tarafýndan atanan bürokrat ve nitelikleri belirlenmemiþ
kiþilerden oluþan,yalnýzca biri saðlýk meslek birliði temsilcisi
olan 15 kiþilik bir kurul kurulmuþtur.

Esasen bu deðiþiklikler, Bakanlýðýn teþkilatý baþta olmak üzere
yaptýðý bütün deðiþikliklerin saðlýk hizmetinin toplum
yararýna geliþtirilmesi için deðil, sermaye þirketlerinin
karlarýný arttýrmak için yapýldýðýný tek bir cümle ile
özetlemektedir.

Bu kurul lisans ve lisans üstü eðitimle meslek edinen saðlýk

Kadýna Yönelik Þiddeti Önleme
Görev Grubu Kuruldu

663 Sayýlý KHK Anyasa
Mahkemesi’ne Götürüldü

Son zamanlarda giderek artan kadýna yönelik þiddeti izlemek, bu
konuda araþtýrmalar yapmak ve ilgili kurumlardan gelen
görüþleri yanýtlamak için bir görev grubu kurulmasýna da karar
verilmiþ ve kurucu koordinatörlük görevini merkez yönetim
kurulumuzun isteði üzerine Prof. Dr. Þahika Yüksel
üstlenmiþtir. Bu önemli konuda emek verecek tüm
meslektaþlarýmýza þimdiden teþekkür ederiz.

Sayýn üyelerimiz;

TPD MYK

11.10.2011 tarihli ve 663 sayýlý "Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý
Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname"nin Anayasa'ya aykýrýlýðý hakkýnda TTB
Hukuk Bürosu tarafýndan bir rapor hazýrlandý. 76 sayfalýk
ayrýntýlý rapora TTB internet sayfasýndan ulaþýlabiliyor.
663 sayýlý "Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda KHK'nin iptali için ise 30.12.2011 tarihinde
Anayasa Mahkemesi'ne ana muhalefet partisi Cumhuriyet
Halk Partisi tarafýndan baþvuru yapýldý.
TTB UDEK tarafýndan iletilen bu bilgiyi bilgilerinize sunarýz.
TTB internet sayfasýnda yer alan ilgili haber için “663 sayýlý
KHK, CHP tarafýndan Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü.”
Saygýlarýmýzla.
TPD MYK
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YAZARLARA BÝLGÝ

Türkiye Psikiyatri Derneði (TPD) Bülteni yýlda üç sayý olarak yayýmlanýr ve dernek üyelerine
ücretsiz gönderilir. Her sayýda psikiyatri dünyasýndan haberlere, TPD çalýþmalarýna ve belirli
dosya konularýna yer verilir. Bültende yer alacak yazýlar dergi yayýn kurulunca belirlenir. Yayýn
yönetmeni ve yayýn kurulu TPD Merkez Yönetim Kurulu’nca atanýr.
Bülten tüm TPD üyelerinin katýlýmýna açýktýr. Yayýn kurulu TPD üyeleri dýþýndaki kiþilerden istenen
yazýlara da yer verebilir. TPD Bülteni dosyalarý, yayýn kurulunca belirlenecek konularda yazarlara
ýsmarlanacak yazýlardan oluþur. Diðer yazýlar ve haberler ise üyelerin ya da bilimsel çalýþma
birimlerinin katkýlarýndan oluþur.
Bültene gönderilecek yazýlarda aþaðýda belirtilen yazým ilkelerine uyulmasý gerekmektedir.
1. TPD Bülteni’ne gönderilecek yazýlarýn bilimsel ve etik kurallara uygunluðu yazarlarýn
sorumluluðundadýr.
2. TPD Bülteni’nin yayýn dili Türkçe’dir.
3. Yazýlarda dipnot kullanýlmamalý, açýklamalar yazý içinde verilmelidir.
4. Dergide yayýmlanan yazýlar için ücret ya da karþýlýk ödenmez.
5. Yazýnýn baþlýk kýsmýnda yazar(lar) adý ve çalýþtýðý kurum belirtilmelidir.
6. Kaynaklar metinde parantez içerisinde numaralandýrýlarak verilmelidir.
Örnek: “Yapýlan çalýþmalar psikiyatrik bozukluklarýn bireylerin, toplumlarýn ve saðlýk
hizmetlerinin üzerinde önemli bir yük oluþturduðunu ve önümüzdeki yýllarda da bu yükün
artacaðýný göstermektedir (1, 2).”
Metin sonunda kaynaklar ayrý bir liste olarak kaynaklar baþlýðý altýnda metin içerisinde geçiþ
sýrasýna göre numaralandýrýlýp dizilmelidir. Kaynaklarýn doðruluðundan yazar(lar) sorumludur.
Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Tüm yazarlar belirtilmeli, “ve ark.” ibaresi
kullanýlmamalýdýr. Kaynak dergi adlarýnýn kýsaltýlmasý Index Medicus’a uygun olmalýdýr. Index
Medicus’ta indekslenmeyen bir dergi kýsaltýlmadan yazýlmalýdýr.
Örnekler:
1. Dergilerdeki makaleler:
Lindenmayer JP, Khan A, Eerdekens M, Van Hove I, Kushner S. Long-term safety and
tolerability of long-acting injectable risperidone in patients with schizophrenia or
schizoaffective disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2007; 17: 138–44.
2. Kitaptan alýntýlar:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In:
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGrawHill; 2002: 93-113.
Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In Headache. First ed., New York:
Springer-Verlag, 1988: 45-67.
3. Tezden alýntý için:
Yumru M. Ýkiuçlu bozukluk alt tiplerinde oksidatif dengesizlik. Yayýnlanmamýþ Uzmanlýk Tezi,
Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Psikiyatri AD, Gaziantep: 2007.
Yazýþma adresi
Tunus Cad. No. 59/5, Kavaklýdere, Ankara Tel. 0-312 468 74 97, 0-312 426 04 53
Bülten ile ilgili iletiþim, geri bildirim, haber, duyuru ve görüþ yazýlarý için:
Doç. Dr. Burhanettin Kaya, TPD Bülteni Yayýn Yönetmeni, e-posta: burha65@yahoo.com
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KONGRE DUYURULARI

11-14 Nisan 2012
Türkiye Psikiyatri Derneði Yýllýk
Toplantýsý
16. Bahar Sempozyumu
Antalya
www.baharsempozyumu2012.org

14-18 Nisan 2012
Uluslararasý Þizofreni Araþtýrma
Topluluðu 3. Konferansý
Floransa - Ýtalya
www.schizophreniaconference.org

27-31 Mayýs 2012
1st Ýstanbul-Eurasian Regional
Congress of Biological Psychiatry
Ýstanbul
www.biologicalpsychiatryistanbul2012.org/

1-5 Eylül 2012
13. Psikiyatri Güz Okulu
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve
Kültür Merkezi - Denizli
www.psikiyatri.org.tr

5-8 Eylül 2012
19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre
Merkezi - Edirne
www.sosyalpsikiyatri2012.org

9-13 Ekim 2012
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bursa
www.upk.psikiyatri.org.tr
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13-16 Haziran 2012
Avrupa Psikiyatri Birliði
Epidemiyoloji Çalýþma Birimi
Konferansý
Maastricht - Hollanda
www.epa-epidemiology2012.eu

30 Kasým - 2 Aralýk 2012
Uluslararasý Ruhsal Travma
Toplantýlarý VII
Ýstanbul
www.ruhsaltravma2012.org

20-22 Aralýk 2012
Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX.
Ulusal Kongresi
Harbiye Askeri Müzesi - Ýstanbul
www.cetadkongre2012.org

