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Ülkemizde ruh sağlığı alanında son on yıl içinde gerçekleşen en önem-
li gelişmelerden birisi, toplum temelli ruh sağlığı anlayışının resmi çev-
relerce benimsenmesi olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yı-
lında yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası metninde; 
ruh sağlığı sisteminin toplum temelli olması, genel sağlık sistemine ve 
birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, toplum temelli 
rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, ruh sağlığı hizmetlerinin kalite-
sinin arttırılması, ruh sağlığı alanı ile ilgili yasaların çıkarılması, damga-
lamaya karşı hasta haklarının savunulması, ruh sağlığı alanında eğitim, 
araştırma ve insan gücünün arttırılması gibi konulara yer verilmiştir 
(1). Ruh sağlığı politikasının yayımlanmasından sonra, toplum temelli 
ruh sağlığı hizmetlerine geçileceğinin ifade edildiği bir Ulusal Ruh Sağ-
lığı Eylem Planı (2011) oluşturulmuştur (2). Sağlık Bakanlığı, Nisan 
2009’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) açma kararı almıştır. 
Aynı yıl Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (BMEHS) imza-
lanmıştır (3). TRSM’lerle gerçekleştirilen pilot çalışmaların sonrasında 
ilgili yönerge Şubat 2011’de yayınlanmış ve uygulanmaya başlamıştır 
(4). BMEHS’nin imzalanması ile Türkiye Cumhuriyeti, ruhsal sorunlar 
yaşayan bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine yurttaşlık temelinde eşit 
erişimleri ve insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamlarını sürdür-
meleri ile yükümlü olduğunu beyan etmiştir. Ekim 2015 itibarıyla, çok 
hızlı bir biçimde ruhsatlandırılarak açılan TRSM sayısı 86’ya ulaşmıştır 
Bu yazıda ülkemizde TRSM’lerin durumu eleştirel bir bakışla ele alın-
mış, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası, Ruh Sağlığı 
Ulusal Eylem Planı ve BMEHS’nin (1,2.4) imzalanması ile, ülkemizde 
ruhsal hastalığı olan kişilerin insan haklarının gözardı edilmemesi veya 
çiğnenmemesi yükümlülük altına alınmışsa da; bu konuda meslek ör-
gütleri, hastalar, hasta yakınları ve onların oluşturduğu sivil toplum 
örgütleri ile gerçek anlamda bir işbirliği yapılmadığı gibi, bildiğimiz ka-
darıyla herhangi bir resmi müfettiş denetimi de uygulanmamıştır. Ay-
rıca geçen sürede toplumda ruhsal hastalığı olan kişilere ilişkin insan 
hakları bilincinin artırılmasına yönelik hiçbir ciddi çaba da gösterilme-
miştir. Benzer biçimde, toplumda ruhsal hastalıklara bağlı damgalan-
ma, dışlanma ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında bir eylemlilik söz 
konusu olmadığı, sivil toplum örgütlerinin bu alandaki girişimlerine de 
kayıtsız kalındığı gözlenmektedir. 

Türkiye’de 2004’te final raporu yayımlanan bir çalışma ile (5) ruhsal 
bozuklukların ciddi düzeyde kamu yükü oluşturduğu saptanmış ol-

duğu halde, ruh sağlığı alanına gerekli ekonomik kaynak aktarılmadığı 
görülmektedir. Oysa, herhangi bir ülkede toplum temelli ruh sağlığı 
hizmetlerinin yerleştirilebilmesi için öncelikle hükümet nezdinde ruh 
sağlığı alanının yüksek öncelik taşıması gereklidir (6). Ülkemizde tüm 
sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payı o kadar azdır ki, bunun içinden 
ruh sağlığına düşen pay her durumda çok düşük kalacaktır. Üstelik 
Ruh Sağlığı Ekonomisi Avrupa Ağı (The Mental Health Economics 
European Network-MHEEN) verilerine göre (7), ülkemizde toplam 
sağlık hizmetlerinden ne kadarının ruh sağlığı hizmetlerine ayrıldığı da 
bilinmemektedir. Sağlık Bakanlığı bütçesi 2013 yılından bu yana Sağlık 
Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlı-
ğı Kurumu olmak üzere üç parça halinde yapılmaktadır. 2014 yılında 
toplamda 18 milyar 422 milyon TL olan sağlık bütçesinin, 2015’te 20 
milyar 214 milyon TL’ye çıkarılması öngörülmüştür. Toplam sağlık 
bütçesi olan 20 milyar TL’nin merkezi bütçeye oranı %4,2’dir. Halk 
Sağlığı Kurumunun yatırım ödeneği 80 milyon olarak belirlenmiştir. 
Bunun anlamı koruyucu sağlık hizmetine pay ayrılmamasıdır. Öte yan-
dan Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 milyar 743 milyon TL ile 2013 bütçe-
sinden aldığı payla 11 bakanlık bütçesini geride bırakmıştır (8). 

Ruh sağlığı hizmetlerinin finansmanı ve bütçesi yeterince şeffaf ola-
rak sunulmamakta, kaynakların nasıl kullanıldığı açık bir biçimde ifade 
edilmemektedir. Dünyada ruh sağlığı hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı 
olarak genel vergi sisteminden karşılanmaktadır. Halkın kendisinin 
yaptığı doğrudan ödemelerle ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanmasının 
hizmete ulaşımı engelleyeceği ve ekonomik düzeyi iyi olan hastalarla 
kötü olan hastalar arasında ikili bir sistemi ortaya çıkaracağı vurgulan-
maktadır (9). Hiçbir Batı Avrupa ülkesinde ruh sağlığı hizmetlerinin 
finansmanında halkın kendisinin ödeme yapması yöntemi kullanılma-
maktadır. Finansman ağırlıklı olarak genel vergiden ve sosyal sigorta 
sisteminden karşılanmaktadır (9,10,11). Ekonomik kaynaklarla ilgili bu 
karamsar tabloya ek olarak, yeterli ve güvenilir veri olmadığı için ülke-
mizde ruhsal bozuklukların yaygınlığı ve etkisine ilişkin bilgi birikimimiz 
de belirsiz kalmaktadır (8,10). 

Bu koşullar altında dahi, ülkemizde bir Ulusal Ruh Sağlığı Politikası metni 
yayımlanabilmiş olması önemli bir kazanım sayılmalıdır. Ancak metinde 
toplum ruh sağlığının önemi vurgulanmış olmasına karşın, politikanın 
üretiminde tüm paydaşlara yeterince yer verilmediği, yer verilenlerin 
ise görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığı gözlenmektedir. Günü-
müzde ruh sağlığı politikalarının oluşturulmasında hastalar ve yakınla-
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rının merkezi rolüne dikkat çekilirken (12), hatta bizzat bu metnin kendi-
sinde bu olgu birçok kez vurgulanırken (1) ülkemizin böylesi örgütlerine hiç 
danışılmadığı görülmektedir. Metinde Ulusal Ruh Sağlığı Politikasının yapısını 
içeren temel hedeflerden biri olarak ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesin-
de önerilen “en iyi klinik uygulama yöntemi” planlanacak olan sistemin birinci 
basamak sağlık kuruluşları ile entegre olması gerekliliğidir” ifadesine yer veril-
miş ve öncelikle koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine ağırlık verileceği belirtilmiş, 
ancak eylem planında bu konuda da kayda değer bir gelişme olmamıştır. Ay-
rıca bu “güzel” metnin hiçbir yasal bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle Ruh Sağlığı 
Yasasının bir an önce çıkarılması gereklidir. Ruh Sağlığı Yasası, sadece ciddi 
ruhsal bozukluğu olan bireylerin istem dışı yatışlarını konu alan hukuki bir 
metin olmanın çok ötesinde politika üretiminin kaynağını oluşturacaktır (13).

Toplum ve hükümet düzeyindeki son eleştirimiz, toplum psikiyatrisi alanında 
çalışan önde gelen uzmanların dikkat çektiği, yapılabilecek en çarpıcı yanlışlar-
dan birisi olan “ruh sağlığı politikası üretimine hükümetin ideolojik isteklerinin 
yansıması” ifadesinin (6) maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmış olmasıdır. 

Ruh sağlığı politikasının yayımlanmasından sonra, toplum temelli ruh sağlığı 
hizmetlerine geçileceğinin ifade edildiği bir Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 
oluşturulduğunu belirtmiştik. Planda insan gücünün yetersiz olması nede-
niyle kısa erimde toplum temelli ruh sağlığı modeline tümüyle geçmeden 
önce, “toplum-hastane denge modelinin” uygulanacağı bildirilmiştir. Bu 
modelde genel hastaneler içinde psikiyatri klinikleri kurulmasına ağırlık 
verilecek ve eşzamanlı olarak toplum psikiyatrisi modelinin kurulup ağır 
psikiyatrik hastaların tedavi ve rehabilitasyonunun toplum içinde sağlandığı 
ve hafif ruhsal hastalıklar için hizmetlerin aile hekimliği sistemine entegre 
edildiği bir özgün yapılanma kurulacaktır (2). 

Planda da açık olarak belirtildiği gibi, temel sorunlardan birisi kişi başına dü-
şen psikiyatri uzmanı ve diğer ruh sağlığı çalışanı sayıları ile psikiyatri kliniği 
yatak sayılarının Avrupa Birliği ortalamalarının çok çok gerilerinde olması-
dır. Kaldı ki sayısal azlıktan çok daha önemlisi bu personelin nitelik olarak ne 
düzeyde olduğudur. İşgücünün yeterliliği ve yetkinliği ancak böyle olanaklı 
hale gelir (14,15). Oysa eylem planında son yıllarda psikiyatri uzmanı sayı-
sındaki artışa dikkat çekilirken, nitelik üzerinde hiç durulmamıştır. Eğitimde 
yer alabilecek yetişmiş Bakanlık çalışanları cömertçe Bakanlık dışına itilmiş-
tir. Eylem planında yer alan damgalama ve ayrımcılıkla mücadele konusunda 
hiçbir etkinlikte bulunulmadığı gibi bu alanda çaba gösteren sivil toplum ör-
gütlerinin girişimleri de gözardı edilmiştir. Benzer biçimde ruhsal iyileştirim 
ve iş bağlamında da, Şizofreni Dernekleri Federasyonu tarafından, bağımsız 
ve sınırlı olanaklarla kurulan, şizofreni hastalarının çalıştığı Mavi At Kafe, 
değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerekirken adeta yok sayılmıştır (16).

Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin yerel ölçekteki organizasyonu esas 
olarak TRSM’ler üzerinden yürütülecektir. Çok sayıda dezavantaja rağmen 
hızlı bir biçimde, çok sayıda TRSM ardı ardına açılmıştır. Oysa toplum te-
melli ruh sağlığı sisteminin tasarlanması, yakından izlenmesi ve organizas-
yonu sürecinde çok titiz davranmak gerekliliği açıktır. Bu sistemin önce-
likle ruh sağlığı çalışanları tarafından içselleştirilmiş ve hazmedilmiş olması 
gereklidir. Hala tıp, psikiyatri, psikoloji, klinik psikoloji ve sosyal hizmetler 
eğitim programları müfredatında bu konuya gerektiğince yer verilmedi-
ği görülmektedir. TRSM’lerin birinci basamak sağlık hizmetleriyle enteg-
rasyonu defalarca yazılan bir husus olmasına karşın, aile hekimlerinin bu 
alandaki farkındalığı, eğitimi ve işbirliği sağlanamamıştır. TRSM’ler Hakkında 
Yönergede (4), bu merkezlerin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağ-
lı yataklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulacakları 
ibaresine yer verilmiştir. Toplum temelli bir uygulamanın yönetsel ve mali 
olarak hastanelerle ilgili bir kuruma bağlanmış olması hem ilkesel olarak 
çelişki yaratmakta hem de başta mali konular olmak üzere, pratikte pek 
çok soruna yol açmaktadır. 

Mevcut TRSM uygulamalarının hizmet sunumu, personel sayısı ve dona-
nımı bakımından asgari bir standart taşımadıkları ve Ruh Sağlığı Eylem 
Planında vurgulanan Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Ölçme ve Değerlendirme 
Süreçleri konusunda somut adım atılmadığı, en azından bizim ulaşabildiği-
miz yazılı bir rapor olmadığı görülmektedir. TRSM çalışanlarıyla ilgili ola-
rak; eğitim yetersizliği, ücretlendirilme eksiklikleri, hızlı personel değişimi, 
tükenmişlik veya moral düşüklüğü gibi konuların ciddiyetle ele alınması 
gereklidir (6). 

Yönerge, TRSM’lerde çalışacak ekibin eğitimi konusunda yeterince açık 
değildir. Yetkin bir eğitim almamış olan TRSM ekibi ile başlatılan uygulama-
lar, sonradan onarılması olanaksız sorunlara yol açabilecektir (13). Dünya 
Sağlık Örgütü desteği ile geç de olsa başlatılan eğitim programlarının ise 
sekteye uğradığı izlenimi edinilmektedir. Mevcut eğitimlerde ülkemizde 
bu alandaki yetişmiş insan gücünün birikiminden yeterince yararlanılma-
dığı gözlenmektedir. TRSM çalışanlarının bir an önce yapılandırılmış eğitim 
programlarına katılması sağlanmalıdır. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanlarının sık olarak değişmesi, hizmet ka-
litesini düşüren önemli bir sorundur. Ülkemizde psikiyatrist ve diğer ruh 
sağlığı çalışanlarının sayısal olarak yetersizliği, TRSM ekibinde uzman heki-
min çalışamaması ya da tam zamanlı çalışamamasına veya rotasyonla hiz-
met vermelerine neden olmaktadır. Bu türden hızlı değişimler kimi zaman, 
olanaksızlıkların da ötesinde, tümüyle keyfi ve politik olarak yapılmakta ve 
yetişmiş bir personelin ortamdan uzaklaşmak zorunda kaldığı izlenmekte-
dir. Ekip lideri ve ekibin hızlı değişimi ya da sabit olmaması sistemin kalıcılığı 
önündeki önemli engellerden birisini oluşturmaktadır (6).

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanlarının ücretlendirilme biçimi, hekim ve 
diğer ruh sağlığı çalışanlarının mağdur olmalarına yol açmaktadır. Yapılan 
eleştiriler sonrasında mevcut sistem içinde yapılmaya çalışılan kimi olumlu 
girişimler ise hizmet içi barışı ve hizmet kalitesini bozacak sonuçlar doğur-
muştur. Diğer ruh sağlığı çalışanları uygulamanın başından itibaren, hastane-
de çalışan meslektaşlarından daha az ücrete layık görülmektedir. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerin diğer disiplin ve kurumlarla işbirliği yap-
ması gerekliliği açıktır (13). Bununla birlikte bu işbirliğinin hızlı ve verimli 
gerçekleşebilmesi için, Sağlık Bakanlığının diğer kurumlarla yaptırımı olan 
protokoller oluşturması gereklidir. Aksi takdirde; yetkin, motive, enerjik ve 
yenilikçi yetilere sahip bir TRSM sorumlusu bile, diğer kurumların konuya 
vakıf olmayan umursamazlıkları karşısında hızla tükenmişliğe uğrayacaktır. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekipleri, henüz, iyileşme yönelimli ve hastalığı 
değil hastayı odak alan bir anlayıştan uzaktır. İyileşme yönelimli ve birey 
odaklı hizmet anlayışı, ancak hastalar, hasta yakınları ve bu alandaki sivil top-
lum aktivistlerinin hizmetin her düzeyinde sürece dahil edilmesi ile müm-
kündür (6). Sistemin hastalar ve ailelerinin hedeflerini önemsemesi, karar 
verme süreçlerinin paylaşılması, sunulan hizmet ve sonuçlarının değerlendi-
rilmesinde birey odaklılığın merkezi değer olmasını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, TRSM’lerin yaşayabilmesi ve arzu edilen hizmeti verebilme-
leri, bu alandaki yetkililerin, tüm paydaşların aktif katılımıyla bugüne kadar 
olan sürecin eleştirel olarak ele alınacağı bir tartışma platformu yaratması 
ve elde edilen geribildirimler doğrultusunda söz değil eyleme geçmesi ile 
mümkün olabilecektir. 
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