Editörden
Psikiyatri Topluluðu bir ruh saðlýðý yasasýnýn olmasý için uzun yýllardýr büyük bir mücadele göstermektedir.
Topluluk, hem ulusal bir ruh saðlýðý politikasý hem de bir ruh saðlýðý yasasý olmayan bir ülke olarak çaðdaþ
bir ülkenin en önemli gerekliliklerinden birinden yoksun olunduðunu ve bunun, devletin en hýzlý biçimde
çýkarmasý gereken bir yasa olduðunu her zaman vurgulamýþtýr. Türkiye Psikiyatri Derneði çalýþmalarý tarihinin önemli bir kýsmý, bir ruh saðlýðý yasasý olmasý mücadelesi ile geçmiþtir

2011 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ulusal Ruh Saðlýðý Eylem Planý, Dünya Saðlýk Örgütü ve Avrupa
Birliði iþbirliði ile yayýnlanmýþtýr. Bu eylem planý metni görece çaðdaþ bir ruh saðlýðý hizmetlerinin yaygýnlaþmasýný hedeflese de, o sýrada uygulanmakta olan saðlýkta dönüþüm planý ile çeliþen; toplum temelli ve
ulaþýlabilir ruh saðlýðý hizmetleri gibi ütopik hedefleri de içermekteydi. Bu eylem planýnda, meslek örgütlerinden alýnan görüþler metne hiç yansýtýlmamýþ ya da çok az yansýmýþ, metnin son hali neredeyse ifade ve
imla hatalarýnýn düzeltilmesi amacýyla üniversitelerin, meslek örgüt ve derneklerinin deðerlendirmelerine
açýlmýþtý. Burada yapýlan öneriler de çoðunlukla deðerlendirilmeye alýnmamýþ, büyük eksiklikleri, yanlýþlarý ve belirsizlikleriyle bir politika metnine dönüþtürülmüþtü. Metin, Avrupa Birliði uyumu da dikkate
alýnarak oluþsa bile Avrupa ülkelerinde olduðu gibi, baðýmsýz tabip odalarýnýn müdahale ve denetimini içermiyordu. Bir süre sessiz kalan bu metin, görece özgün eklemeler içerse de 2011 yýlýnda bir ruh saðlýðý eylem
planý olarak yayýnlanmýþ ama bu eylem planý tam olarak hayata geçirilemediði gibi, planýn hedefleri ile
çeliþen neo-liberal politikalarýn ýþýðýnda; 'Saðlýkta Dönüþüm' baþlýðýnda saðlýktaki ticarileþtirmeye büyük bir
hýzla devam edilmiþti. Ruh Saðlýðý Eylem Planý'ný oluþturanlar bile, o planýn hayata geçiriliþinden hoþnutsuzluklarýný birçok kez dile getirmiþlerdi. Hükümetler güncel siyasetin gereksinimlerine göre, eylem planýndaki ilkeleri ihlal etmiþ ve tanýmý güç bir oluþum yaratmýþlardý. Eylem planýnýn hedeflediði toplum içinde
ruh saðlýðýnýn çok yönlü iyileþtirme ve önleme birimleri þu anda ya bir semt polikliniði gibi tedavi hizmeti
veren ya da sanatsal ve el iþi çalýþmalarý yapan; neredeyse sponsor ilaç firmalarýna eþantiyon üreten ve
koruyucu ruh saðlýðý baðlamýnda etkili bir iþ yürütemeyen; kimi zaman da bir sürgün yeri kimliði kazanan
Toplum Ruh Saðlýðý Merkezlerini ardýnda býraktý. Planlanan psikiyatri yataklarý ise, þehir hastaneleri gibi
nasýl iþleyeceði konusunda hiçbir örneði olmayan, kaynak tüketimi üzerine kurulu bir sistemin içinde belirsizleþti. Þehir hastaneleri, kamu özel ortaklýðý anlayýþýnýn bir ürünü olarak yeþil alanlarý, ormanlarý, kentlerin soluk aldýðý doðal alanlarý tahrip ederek dalga dalga yayýlýyor ve yeni istihdam biçimleri de üreten bu
yapýlarýn içinde, psikiyatrinin ne hale geleceðini henüz kimse bilmiyor. Eskiden depo hastaneler þehrin uzaðýndayken, þimdi merkezde ulaþýlabilir hastaneler, adý 'þehir' olan hastaneler adý altýnda, bir bir þehrin dýþýna taþýnýyor.

Türkiye Psikiyatri Derneði, bir Ruh Saðlýðý Yasa Tasarýsý oluþturmuþ, o dönemde kurulmasýna öncülük
ettiði Ruh Saðlýðý Platformu aracýlýðýyla da bunu tartýþma ortamýnda taþýmýþtýr. Çeþitli hükümetlerden bazý
milletvekili ve bakanlarýn kimi zaman bu süreci sahiplenmeleri ile bazý çalýþmalar yürütülmüþ ama her
birinin sonunda tasarý, rafa kaldýrýlmýþtýr. Bu süreçte kimi zaman zorla sürece dâhil ettiði, diðer ruh saðlýðý
alanýnda çalýþan meslek gruplarýnýn örgütleriyle birlikte bu konuyu gündemde tutmaya çalýþmýþtýr. Bunu bir
dönem Dernek yöneticisi olma kimliðimle de söylüyorum; ruh saðlýðý alanýnda çalýþan bazý örgütlerin bu
sürece katýlmalarýnda bir ruh saðlýðý yasasý çýkarýlmasý, ruh saðlýðý sorunlarýnýn çözülmesi deðil, kendi
meslek yasalarýnýn çýkmasý ve rahatça ticari faaliyet sürdürme arzularý ana gerekçe olduðu görünüyordu.
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Bu nedenle hemen her zaman hükümetlerle ters düþmeyen hatta iþbirliði yapan bir tutum sergileme eðilimi gösteriyorlardý. Buna raðmen Türkiye Psikiyatri Derneði, ruh saðlýðý hizmetinin bir ekip hizmeti olduðu
düþüncesiyle mesleki sýnýrlara çok önem vererek ve bunun ilkelerini belirleyip koruyarak, bu süreci birlikte yürütme kararlýlýðýnda olmuþtur.

Dernek, topluma yönelik çalýþmalarýnýn daha önde olduðu dönemlerde daha belirgin olmak üzere, basýna
yönelik tüm çalýþmalarýnda, 10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý günü haftasýndaki etkinliklerde, tüm önemli günlerde Ruh Saðlýðý Yasasý'nýn gerekliliðini vurgulayan açýklamalar yapmýþ, toplantýlar, etkinlikler, yürüyüþler
gerçekleþtirmiþtir. "Ruh Saðlýðý Yasasý! Hemen Þimdi" sloganý ile konunun önceliðini her daim gündeme
getirmiþtir. Bu konuda birçok meslektaþýmýz büyük emek vererek ve zamanlarýný ayýrarak, içtenlikli bir
çalýþma yürütmüþlerdir.

Peki þimdi neredeyiz? Son durum nedir? Türkiye Psikiyatri Derneði, 2014-2015 yýllarýnda daha önceki yasa
çalýþma gruplarýnýn emeði ve ürünlerini dikkate alarak bir taslak metin hazýrlamýþtý. Bu metin, o güne kadar
yazýlmýþ çaðdaþ ruh saðlýðý hizmetleri adýna en kapsamlý ve kapsayýcý yasa taslaðý idi. Hazýrlanan bu taslak
temel alýnarak, bir süredir Ruh Saðlýðý Yasasý ile ilgili bir milletvekilinin iþbirliði ile bir çalýþma yürütülüyor. Bu çalýþmaya bildiðimiz kadarý ile ruh saðlýðý alanýndaki tüm meslek derneklerinin yöneticileri katýlmakta. Her ne kadar Türkiye Psikiyatri Derneði'nin taslak metni üzerinden baþlamýþ olsa da bu güne dek
yürütülen çalýþmalardan geriye gidildiði ve psikiyatri mesleði açýsýndan önemli kayýplar içerdiði görülüyor.
Yapýlan ortak çalýþmalarýn sonucunda, ruh saðlýðý alanýnda faaliyet gösteren dernekler tarafýndan üzerinde
çalýþýlan taslak bir metin, Psikiyatri Derneði üyelerinin görüþlerine sunuldu. Yasanýn görüþlerimize açýlan
son haline bakýldýðýnda da psikolojik deðerlendirme ve psikolojik müdahaleler sýklýkla vurgulanmakla birlikte psikiyatri sözcüðü nerdeyse metinde hiç geçmemektedir. Oysa ruh saðlýðý yasalarý genellikle hastane
hizmetlerinin organizasyonuna iliþkin yasal düzenlemeleri daha çok içermektedir. Bizce, içerik kadar bir
diðer önemli sorun ise; Türkiye ruh saðlýðý alaný ile ilgili bu denli önemli bir konuda görüþ bildirmek için
dernek üyelerine ayrýlan sürenin oldukça kýsýtlý olmasý idi. Oysa bu konu ile ilgili tüm üyelerinin katýlýmýna
olanak verdiði kongrelerden baðýmsýz toplantýlar düzenlemesi, kongrelerde geniþ zaman ayýrmasý ve tartýþmalarý zenginleþtirmesi gerekirdi. Sizlere hatýrlatýrým; TPD, Ruh Hekimliði Meslek Etiði Kurallarý ile ilgili
birçok toplantý düzenlemiþ ve olaðanüstü bir Kurultay'da bu metne son halini vererek onaylamýþtýr. Meslek
etiði kurallarýmýzýn hak ettiði bu ilgi ve özeni, ruh saðlýðý yasa tasarýsý hak etmiyor mu?

Tüm meslektaþlarýmý ruh saðlýðý yasa tasarýsýný özenli bir þekilde gözden geçirmeye ve görüþlerini yalnýzca
MYK'ya deðil psikiyatrinin ortak paylaþým alanlarýnda paylaþmaya ve etkili bir tartýþma baþlatmaya, bu
sürece müdahil olmaya davet ediyorum
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