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Öncelikle, proje kapsamında kurumlarda gerçekleştirilen görüşmelerde çalışmamıza güvenerek 

kişisel deneyimlerini paylaşan tüm hizmet alan bireylere çok teşekkür ederiz. Onların deneyimleri 

olmasa kapalı kurumlarda yaşananlara dair bir tanıklık oluşturabilmemiz mümkün olamazdı. Ziyaret 

edilen tüm kurumlarda görüşlerini bizlerle paylaşan hizmet sağlayıcı kişilere de çok teşekkür ederiz. 

Onların görüşleri olmadan genel resmi görmemiz mümkün olamazdı. Sivil izleme ziyaretlerinde 

izleme ekiplerinde yer alan tüm kişilere de çok teşekkür ederiz. Ziyaretler sırasında tanık olunanların 

kabullenilmesi hiç de kolay şeyler olmadığının farkındayız, çalışmanın metanetle sürdürülebilmesinde 

ekiplerde yer alan herkesin payı büyük. Projeye ilgi göstererek eğitimlerimize katılan ve fikirlerini 

paylaşan tüm kişi ve sivil toplum temsilcilerine de ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmayı yerelde 

örgütleyebilmek ve şekillendirmek açısından onların katılımları çok önemliydi. Destekleriyle çalışmayı 

mümkün kılan Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu’na ve Global Dialogue’a çok teşekkür ederiz. 

Marjinal gibi görünen, ama aslında toplumun tümünü ilgilendirdiğine inandığımız ve destek 

bulmanın hiç de kolay olmadığı böyle bir alanda destek sunmayı kabul etmeleri bize göre gerçek bir 

duyarlılık göstergesi. Son olarak da, Türkiye’de ruh sağlığı hastanelerinde yaşananları merak ederek 

ve bu konuda bir duyarlılık göstererek bu satırları okuyan size çok teşekkür ederiz. Varlığınızı hisset-

mek bize güç veriyor.

RUSİHAK

TEŞEKKÜRLER
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Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) 

olarak kurulduğumuz 2006 yılından bu yana “zihinsel ve 

ruhsal sorunlar yaşayan bireyler için insan onuruna yaraşır bir 

dünya” vizyonuyla zihin ve ruh sağlığı alanında hak-temelli 

bir yaklaşımı yerleştirebilmek için çeşitli çalışmalar yürütme-

kteyiz. Bu çalışmalardan biri de Sağlık Bakanlığı’na bağlı böl-

gesel ruh sağlığı hastanelerinde düzenli olarak yürüttüğümüz 

sivil izleme çalışması. Uluslararası standartlar açısından hasta-

nelerdeki koşulları yerinde incelediğimiz bu çalışmanın ilkini 

2006-2008 yılları arasında gerçekleştirmiştik ve kapsamlı 

bir rapor yayınlamış, çeşitli önerilerde bulunmuştuk. İlk 

sivil izleme çalışması ve sonrasında yürüttüğümüz diğer 

çalışmalarda tespit ettiğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak, bu 

taslak raporla temel bulgularını paylaştığımız ikinci sivil 

izleme çalışmamızı biraz daha farklı kurguladık. Bu kez, 

hastanelerdeki koşulları gözlemlemenin, tespit etmenin ve 

raporlamanın yanı sıra, ülke çapında faaliyet gösterecek 

katılımcı bir izleme mekanizmasının temellerini atmayı 

hedefledik ve bunun için bölgesel ruh sağlığı hastanelerinin 

bulunduğu illerdeki ilgili sivil toplum kuruluşları ve insan 

hakları savunucularından oluşan yerel ekipler oluşturduk ve 

hastane ziyaretlerini bu ekiplerle birlikte gerçekleştirdik. Bu 

taslak rapor, söz konusu ortak çabanın ürünüdür.

İlk raporumuzdan bu yana 6 yıl geçmesine rağmen, ruh 

sağlığı hastanelerinde fiziki koşullardaki birtakım sınırlı 

iyileştirmeler dışında koşulların ve uygulamaların neredeyse 

hiç değişmemiş olduğunu, mevcut durumun uluslararası 

insan hakları standartlarının çok gerisinde olduğunu, her 

gün her an pek çok insan hakkı ihlali yaşandığını gördük. 

İlk rapordan bu yana geçen 6 yıl boyunca Türkiye’de birkaç 

önemli gelişme oldu. 2009 yılında Türkiye, Birleşmiş 

Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’ni mecliste onay-

layarak sözleşmeye taraf oldu. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı 

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nı yayınlayarak kişileri toplum-

sal yaşamdan yalıtan kurum-temelli hizmet modelinden 

toplum içerisinde yaşamı ve rehabilitasyonu merkeze alan 

toplum-temelli hizmetlere geçiş yönündeki planını açıkladı. 

Hem bu gelişmeler, hem de tanık olduğumuz koşullar ve 

insan hikâyeleri acilen bu kurumların kökten bir dönüşüme 

uğratılmasını, mevcut sistemin insan haklarına uygun hale 

getirilmesini gerektiriyor. 

Sivil izleme Türkiye için yeni bir kavram ve bize göre 

demokrasi yolunda atılacak en önemli adımlardan biri. Kamu 

kurumlarının yurttaş girişimleri tarafından sivil ve bağımsız 

mekanizmalarca izlenmesi mevcut siyasi ve toplumsal yapı 

içerisinde ciddi engeller ve zorluklar içeren bir eylem. Bu 

koşullar altında Sağlık Bakanlığı’nın bu raporda bulguları 

açıklanan sivil izleme çalışmamıza izin vermiş olmasını olum-

lu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu tür çalışmaların 

engelleme ve zorluklarla karşılaşılmadan yapılabilmesi 

uluslararası sözleşmeler açısından bir zorunluluk. Bu 

zorunluluğu da göz önünde bulundurarak, bu çalışmanın 

benzer çalışmaların önünü açmasını diliyoruz. Özellikle de 

ruh sağlığı hastaneleri gibi toplumsal hayattan ve hafızadan 

dışlanan, böylece yokmuş gibi yaklaşılmaya, unutulmaya 

çalışılan insanların kapalı tutulduğu mekânlarda. 

Bu taslak raporun ve proje kapsamında ortaya çıkan DEPO 

belgeselinin görülmekten, duyulmaktan imtina edilen, 

kapalı kapılar ardında tutulmaya çalışılan insan hikâyelerini 

kamuoyunda görünür kılması, sorunun farklı kesimlerden kişi 

ve kurumlar tarafından sahiplenilmesine katkıda bulunması, 

yıllardır kurumlarda yaşanan insan hakları ihlallerinin önüne 

geçmesi, mevcut kurumların ve dayandığı zihniyetin 

meşruiyetinin sorgulanmasını sağlaması dileğiyle…

Şehnaz Layıkel

Genel Koordinatör

RUSİHAK

Önsöz
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ÇALIŞMANIN AMACI, İZLENEN 

YÖNTEM VE SÜREÇ
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Kurumların ve hizmetlerin sivil toplum kuruluşlarınca ve 
insan hakları temelinde izlenmesi, özellikle özgürlükle-
rinden mahrum bırakılan kişilerin koşullarının ve verilen 
kurumsal hizmetlerin resmi görevliler dışında gözden 
geçirilmesi, raporlanması ve ihlallerin önlenmesini 
amaçlayan bir geribildirim ve sivil katılım çalışmasıdır. 
Son 30 yılda başta Avrupa olmak üzere, pek çok ülkede 
sivil kesimlerin devletlerin sunduğu hizmetleri takibi 
giderek kabul görmüş ve artık ulusal ve uluslararası 
hukukta yer almıştır. Türkiye’nin de imzalayıp onayla-
masıyla Anayasamızın 90. maddesi gereği ulusal yasa 
hükmü kazanmış olan başta Birlemiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi1 ve sözleşmenin 33. maddesi2 ile 
İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Ek Protokol olmak 
üzere, birçok uluslararası insan hakları sözleşmesi gere-
ği, sivil denetime olanak sağlanması gerekmektedir. 
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın Ruh Sağlığı Ulusal Eylem 
Planı’nda da ruh sağlığı alanında hizmet veren kurumla-
rın sivil toplum örgütlerince izlenmesinin önemi vurgu-
lanmaktadır.3 

Ülkemizde ruh sağlığı alanında ilk izleme çalışmaları, 
1989’da kurulan Avrupa Konseyi İşkenceyi ve Kötü 
Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) tarafından 1999-
2009 yılları arasında yapılmış ve raporları yayımlan-
mıştır. Ardından, uluslararası bir sivil toplum örgütü 

SİVİL İZLEMENİN ÖNEMİ
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olan ve ruhsal engellilerin hakları alanında farklı ülke-
lerde izleme çalışmaları yapan Mental Disability Rights 
International (MDRI) tarafından, akıl ve ruh sağlığı ala-
nında insan hakları bakımından İstanbul ve Ankara’da 
bir izleme çalışma yapılarak, 2005’te bir rapor yayımla-
mıştır.

2008 yılında da Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi 
Derneği’nin (RUSİHAK) 18 ay süren bu alandaki ilk 
ulusal izleme çalışması, altı ildeki büyük psikiyatri has-
taneleri ile bakım ve rehabilitasyon kurumlarında ger-
çekleştirilmiştir. İstanbul, Ankara, Manisa, Adana, Elazığ 
ve Samsun’da bulunan psikiyatri hastaneleri ile bakım 
ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilen izleme 
çalışmasının sonuçları “Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında 
İnsan Hakları / 2008 Türkiye Raporu” adıyla yayımlan-
mış ve izleme sonuçları tüm tarafların katıldığı bir ulusal 
sempozyumla tartışılmıştır.

Tüm bu bağımsız ve sivil izleme çalışmalarının, hiz-
metlerin kalitesinin artmasına, insan hakları ihlalleri-
nin azalmasına katkıları olduğu bu alanda çalışanlar 
ve yöneticiler tarafından da dile getirilmektedir. En 
somut sonuçlardan biri 2006 yılı sonunda ülkemizde 
anestezisiz EKT uygulamasının durdurulması ve tüm 
hastanelerin altyapısının kısa sürede tamamlanarak ayrı 
EKT birimleri oluşturulması, anestezili EKT’nin standart 
uygulama haline getirilmesidir. Bağımsız sivil izleme 
çalışmaları kapalı kurumlarda yaşanan insan hakları 
ihlallerinin görünürlüğünü sağlamış, psikiyatrik teşhis 
almış bireylerin insan hakları tartışılmasına yol açmış, 
Ruh Sağlığı Ulusal Eylem Planı’na katkı sunmuş, kurum 
temelli sitemin çözüm olmadığı ve toplum temelli hiz-
metlere geçilmesi konusunda farkındalığın artmasına 
önemli katkı sağlamıştır.

Notlar: 
1. Bu raporda Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nin resmi 
çevirisi esas alınmıştır.

2. BM EHS Madde 33
Ulusal Uygulama ve Denetim 
1. Taraf Devletler kendi örgütlenme biçimlerine uygun olarak mevcut 
sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili konular için hükümet içinde bir veya 
daha fazla kilit nokta tahsis eder ve hükümet içinde farklı sektörler ve farklı 
düzeylerdeki konuyla ilgili faaliyetlerin teşvik edilmesi için koordinasyon 
mekanizması kurar.
2. Taraf Devletler, kendi bünyeleri içerisinde, işbu Sözleşmeyi teşvik ve temin 
edip düzeltmek amacıyla kendi yasal ve idari sistemlerine uygun olan ve bir 
veya daha fazla bağımsız mekanizmayı içeren bir yapı bulundurur veya kurar 
ve bu yapıyı güçlendirir. Taraf Devletler bu yapıyı kurarken, insan haklarının 
teşviki ve korunması için ulusal kurumların statü ve işleyişine ilişkin ilkeleri de 
göz önünde bulundururlar.
3. Taraf Devletler, başta engelliler ve onları temsil eden kuruluşlar olmak 
üzere sivil toplumun denetim sürecine tam katılımını sağlar.

3. http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-73168/h/ulusal-ruh-sagligi-eylem-

plani.pdf [Erişim tarihi: 01.06.2014].
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RUSİHAK’IN 2008 
İZLEME RAPORUNDAN 
SONRAKİ SÜREÇTE 
DEĞİŞENLER
RUSİHAK’ın 2007-2008 izleme çalışmasından sonra 
geçen altı yıl içinde Türkiye’de hem yasal hem de poli-
tika anlamında önemli değişiklikler gerçekleşmesine 
rağmen, zihin ve ruh sağlığı alanında hizmet veren 
kurumlarda kapsamlı bir sivil izleme gerçekleşmemiş-
tir. Bu değişikliklerin başında BM Engellilerin Hakları 
Sözleşmesi (BM EHS) gelmektedir. Psikososyal engelli 
kişileri de kapsayan engelli örgütleri ve aktivistleri tara-
fından bizzat hazırlanan BM EHS, Türkiye tarafından 
30.03.2007 tarihinde imzalanarak 03.12.2008 tarihinde 
onaylanmış ve 28.10.2009 tarihinde onay prosedürü 
tamamlanarak sözleşme ülkemiz açısından bağlayıcı-
lık kazanmıştır. Psikososyal engellilerin insan haklarını 
düzenleyen en kapsamlı uluslararası sözleşme olan BM 
EHS, başta psikososyal engelliler olmak üzere, engel-
lilik ve engelli hakları bakımından temel bir paradigma 
değişikliği getirmiştir.

Bu sözleşme ile ilk kez engeli kişinin kendisinde tanım-
layan, bireyleri sadece tedavi ve rehabilitasyona, bunla-
rın sonuç vermediği durumlarda da yardım ve koruma-
ya muhtaç kişiler olarak yaklaşan tıbbi yaklaşım terkedil-
miştir. Bunun yerine, insanın doğasında var olan potan-
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ehliyete sahip bireyler olduğunu ve hukuki ehliyetlerini 
kullanabilmek için ihtiyaç duyacakları desteklerin devlet-
ler tarafından sağlanma yükümlüğünü yaşama geçirecek 
en temel ve can alıcı mevzuat değişikliklerinin Medeni 
Kanun’da yapılması gerekir. Medeni Kanun’un “ehliyet” 
kavramını düzenleyen ve zihinsel ve psikososyal engel-
lilerin, hukuki ehliyetten yoksun bırakılarak, onlar adına 
karar verme yetkisinin vasi veya diğer kişi ve kurumlara 
verildiği, dolayısıyla psikososyal engellilerin hukuken 
“kişi” dahi olmadığı vesayetçi sistemin acilen değişti-
rilmesi ve BM EHS’ye uygun, çağdaş bir düzenlemenin 
yapılması gerekmektedir.7 Ancak izleme sürecinde de 
yakından tanık olunduğu üzere, gerek yasa yapıcılarda 
gerekse doktorların önemli bir kısmı ve hemşireler başta 
olmak üzere, ruh sağlığı hizmeti verenlerde, psikosos-
yal engellilerin hakları konusunda bilgisizliğin yanı sıra 
güçlü bir direnç mevcuttur.

BM EHS’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinden, bu izle-
me çalışmasının yapıldığı tarihe kadar dört yıla yakın bir 
süre geçmesine rağmen, bu konuda en küçük bir adım 
atılmamış olmasının psikiyatrik teşhis almış bireylerin 
insan hakları bakımından büyük bir eksiklik olduğunu 
belirtmek gerekir. Mevzuatın, Türkiye’nin tarafı olduğu 
başta BM Engellilerin Hakları Sözleşmesi olmak üzere 
uluslararası insan hakları sözleşmeleri temelinde gözden 
geçirilerek, psikososyal engelli bireyler dahil ayrımsız 
tüm bireylerin eşit hukuki yetki ve haklara sahip, özerk 
birer kişi olarak kendileri hakkında verecekleri tüm 
kararlarına saygılı, her düzeyde katılım hakkını güven-
ceye alan, insan hakları temelli bir yaklaşımla yeniden 
düzenlemeler yapılmasına olan acil ihtiyaç, izleme çalış-
masının tespit ve bulguları ile de doğrulanmaktadır. 
BM EHS’nin imzalanarak onaylanmasının dışında bu 
süreçte gerçekleşen bir başka önemli ve olumlu deği-
şiklik, tüm eksikliklerine karşın, ilk kez bir Ruh Sağlığı 
Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanmış olmasıdır.5 Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planında büyük 
kurum temelli ruh sağlığı sisteminin terk edilerek top-
lum temelli sisteme geçmenin gerekliliği ve ruh sağlığı 
hizmetlerinin bölge hastanelerinde toplanması yerine, 
ülke geneline yaygınlaştırılmış daha küçük hastanelerde 
verilmesi öngörülmüştür. 

Eylem planı tam olarak toplum temelli sisteme geçişi 
benimsemek yerine, kurum temelli sistem ile toplum 
temelli sistemin birlikte kullanılacağı “denge” sistemi 
olarak adlandırılan karma sistemi öngörmektedir. Büyük 
kurumların ruh sağlığı sorununa cevap vermediği %70-
80 düzeyindeki geri dönüş oranları ile kanıtlanmışken, 
doğrudan toplum temelli sistemi hedefleyerek, kay-
nakları bu sistemin kurulmasına yönlendirmek yerine 
karma sistemin tercih edilmesinin asıl nedeninin toplum 
temelli sisteme karşı olan zihniyet olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Nitekim izleme sırasında yöneticiler 
ve doktorlarla yapılan görüşmelerde de ağırlıklı olarak 
kurum temelli ruh sağlığı sisteminin savunulduğu görül-
müştür.

Ruh Sağlığı Ulusal Eylem Planı ile hedeflenen olumlu 

siyelin azami ölçüde ortaya çıkarılabileceği koşulların 
yaratılmasını öngören, engelli bireyin mevcut durumda 
neyi neden yapamayacağına değil, nasıl yapabileceğine 
odaklanıp, yapabilir kılınması için hangi tedbirlere ve 
destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirleyen, 
sorun odaklı değil çözüm odaklı önlem alınması esasına 
dayanan, insan hakları temelli yaklaşım benimsenmiş ve 
bu anlayışın hukuka ve hukuk uygulamalarına yansıtıl-
ması için ihtiyaç duyulan tüm önlemlerin alınması taraf 
devletlerce taahhüt edilmiştir. 

Özellikle Sözleşme’nin 12. maddesinde düzenlenen 
yasa önünde eşit tanınmaya dair düzenlemelerle taraf 
devletlere, psikososyal engelliler dahil tüm engellile-
rin, her koşulda kişi olarak tanınması, engelli olmayan 
bireylerle eşit hukuki ehliyete1 sahip olması ve engelli 
bireylerin hukuki ehliyetlerini kullanırken ihtiyaç duyabi-
lecekleri desteği alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri 
alma yükümlülüğü getirilmektedir.2 Yine 12. madde 
ile psikososyal engelliler dahil tüm engellilerin hukuki 
ehliyetinin kullanılmasına ilişkin tüm tedbirlerin, ulus-
lararası insan hakları hukukuna uygun şekilde, istismarı 
önleyici, uygun ve etkili güvencelerle garanti altına 
alınma yükümlülüğü getirmektedir. Hukuki ehliyetin 
kullanılmasına ilişkin alınacak tedbirlerin kişinin hak-
larına, iradesine ve tercihlerine saygılı olmasını, çıkar 
çatışmasından bağımsız olmasını, kişinin iradesine 
haksız bir müdahalede bulunmamasını, kişinin koşulları 
bakımından ölçülü olmasını ve bu koşulları gözetmesini, 
mümkün olan en kısa süre için uygulanmasını, yetkili, 
bağımsız ve tarafsız bir merci veya yargı organı tara-
fından sürekli olarak gözden geçirilmesini sağlamayı 
içermektedir.

Sözleşmenin kabulünden sonra geçen beş yıla yakın 
sürede, ulusal mevzuatın sözleşmeye uygun hale geti-
rilmesi için yeterli mevzuat değişiklikleri yapılmadığı 
gibi, bir ruh sağlığı yasası da çıkarılmamıştır. Bu alanda 
yapılan başlıca mevzuat değişikliği 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanun’da (EHK) yapılan iyileştirmeler olmuş-
tur. Engelliler Hakkında Kanun’un engellilerin temel ve 
hak ve özgürlüklerden yararlanmasının teşvik edilmesini 
düzenleyen 1. maddesinde yapılan değişiklikle ilk kez 
engellilerin de diğer insanlar gibi doğuştan sahip olduk-
ları saygıya ve onura vurgu yapılarak, bu onur ve saygı-
nın güçlendirilerek topluma katılımlarının sağlanmasını 
kanununun amacı olarak belirlenmiştir.3 Devamında 
yasanın 4. maddesinde de psikososyal engelliler dahil 
tüm engellilerin onur ve haysiyetlerinin dokunulmazlı-
ğı temelinde kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve 
bağımsızlıkları, özerkliklerine saygı gösterilmesi düzen-
lenmiştir. Ancak Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan 
bu olumlu düzenlemenin, başta Medeni Kanun olmak 
üzere diğer kanun ve yönetmeliklerle desteklenmediği 
için ihtiyaçları karşılamadığı gibi pratikte bağlayıcı ve 
yönlendirici bir işlev gördüğünü söylemek mümkün 
olmamaktadır.

BM EHS’nin getirdiği temel değişiklik olan psikososyal 
engelli bireylerin herkesle eşit onura, haklara ve hukuki 
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ile yapılan görüşmeler, TRSM’nin psikososyal engelli 
bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesine olan katkısını net 
bir şekilde göstermektedir.

Toplum temelli hizmetlerin diğer bir ayağı olan yarıyol 
evleri, destekli evler, bağımsız evler vb. isimlerle adlan-
dırılabilen ve psikiyatrik teşhis almış bireylere kurum 
dışı ve toplum içinde yaşama olanağı veren, TRSM’ler 
ile koordinasyon halindeki evlerin açılması, organizas-
yonu konusunda kayda değer bir ilerleme gerçekleş-
tiğini söylemek olanaklı değildir. Psikososyal engelli 
bireylerin topluma dahil olması bakımından çok önemli 
bir gereksinim olan bu tür evler “umut evleri” adıyla ve 
henüz çok az sayıda açılmaya başlanmıştır. Elazığ’daki 
korumalı evlerin yanı sıra, İstanbul Tuzla’daki umut evi 
de ziyaret edilerek bu evlerdeki yaşam koşulları izlen-
miş ve kurum temelli hizmetlerle toplum temelli hiz-
metler arasında psikiyatrik teşhis almış bireylerin yaşam 
standartları ve iyileşme yönelimleri arasındaki fark 
somut olarak görülmüştür. Toplum temelli hizmetlere 
geçiş sürecinde umut evleri benzeri evlerin sayısının 
artırılması ve bu evlerin düzenlenmesi ve yürütülme-
sinde sivil toplumla işbirliği içinde hareket edilmesinin 
önemini anımsatmak isteriz.

Notlar:
1. Sözleşmenin resmi çevirisinde “hukuki ehliyet” kavramı yerine “hak ehliye-
ti” kullanılmıştır. Hukuki ehliyet, hak ehliyeti ve fiil ehliyetini kapsayan bir üst 
kavramdır. Türk Medeni Kanunu’nda hak ve fiil ehliyeti birbirinden ayrılmış 
olup, hak ehliyetine herkesin, fiil ehliyetine ise belirli şartları karşılayan kişile-
rin sahip olduğu ve “akıl hastalarının” fiil ehliyetinin bulunmadığı düzenlen-
miştir. Raporda BM EHS’nin resmi çevirisini esas almakla birlikte, “legal capa-
city” terimini doğrudan sözleşmeden yapılan alıntılar dışında, hukuki ehliyet 
olarak yorumlayacağız. 

2. BM EHS Madde 12
Yasa önünde eşit tanınma
1. Taraf Devletler, engellilerin bulundukları her yerde kişi olarak tanınma hak-
kına sahip olduklarını yeniden onaylar.
2. Taraf Devletler engellilerin tüm yaşam alanlarında diğer bireylerle eşit 
koşullar altında hak ehliyetine sahip olduğunu kabul eder.

3. Taraf Devletler engelli bireylerin hak ehliyetlerini kullanırken gereksinim 
duyabilecekleri desteği alabilmeleri için uygun tedbirleri alır.

4. Bu madde hükümlerine tabi olarak Taraf Devletler, engelli kişilerin mülk 
sahibi olma veya miras edinme, kendi mali işlerini denetleme ve banka kredi-
leri, ipotekler ve başka biçimdeki finansal kredilerden eşit şekilde yararlanma 
konusunda eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için gerekli ve etkin bütün 
önlemleri alacaklar ve engelli kişilerin mülklerinin keyfi bir şekilde ellerinden 
alınmamasını sağlayacaklardır.

5. http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-73168/h/ulusal-ruh-sagligi-eylem-
plani.pdf [Erişim tarihi: 01.06.2014].

6. Madde 1- (Değişik: 6/2/2014-6518/62 md.) Bu Kanunun amacı; engelli-
lerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve 
doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer 
bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği 
önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağla-
maktır. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378 [Erişim tarihi: 
01.06.2014].

7. Medeni Kanun’da hukuki ehliyeti düzenleyen 8.-16. maddeler, evlenme 
hakkını düzenleyen 145.-153. maddeler, vesayeti düzenleyen 405.-431. 
maddeler ile koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasını düzenleyen 432.-
457. maddeler ile vesayet sistemine dair diğer ilgili maddelerin kaldırılması, 
BM EHS’ye uygun ve insan hakları temelli yeni düzenlemelerin yapılması 
gereklidir. 

değişikliler arasında, toplum temelli ruh sağlığı mer-
kezlerinin 2016 yılına kadar ülke çapında yaygın olarak 
kurulması, ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak 
sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, tedavinin yalnızca 
hastayla sınırlı tutulmayıp aile ve sosyal çevreyi kapsa-
yan, rehabilitasyona ağırlık veren, kurum yerine kendi 
sosyal çevresinde tedaviyi önceleyen bir anlayışı benim-
semesi, tedavinin planlama ve uygulama süreçlerinin 
doktor-psikolog-sosyal çalışmacı ve hemşireden oluşan 
ekiplerce gerçekleştirilmesinin öngörülmesi, psikiyatri 
hemşireliğinin gerekliliğinin kabulü, psikososyal engelli 
bireylerin topluma dahil edilmesi ve bunun için yarıyol 
evleri, korumalı evler, korumalı işyerleri gibi olanakların 
sağlanmasının planlanması, damgalamaya karşı farkın-
dalığın oluşturulması, hizmetlerin planlanması ve yürü-
tülmesi süreçlerine hizmet alanların ve sivil toplumun 
katılımının öngörülmesi, hizmetlerin ve kurumların sivil 
denetimine olanak tanınması ve bir ruh sağlığı yasasının 
çıkarılması olarak sayılabilir. 

İzleme sırasında tespit edilen bulgular, toplum ruh sağ-
lığı merkezlerinin yaygınlaştırılmasının, ruh sağlığı hiz-
metleri faydalanıcısı bireylerin, tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetlerine kendi yaşadıkları ortamlarda erişebilme-
lerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle 
Ruh Sağlığı Ulusal Eylem Planı’nda öngörülen hedeflerin 
gerçekleştirilmesini RUSİHAK olarak önemsemekte ve 
yakından takip etmekteyiz. 

Toplum temelli ruh sağlığı sisteminde kilit öneme sahip 
olan toplum ruh sağlığı merkezlerinin (TRSM) yaygınlaş-
tırılmasının yanı sıra, bu merkezlerde verilen hizmetlerin 
kalitesinin de artırılmasının önemini bir kez daha vurgu-
lamak gerekir. TRSM’lerde sunulan hizmetlerin planlan-
ması ve yürütülmesi süreçlerinde, psikososyal engelli 
bireyi merkeze alan, bireyin tüm süreçlere tam ve eşit 
katılım olanaklarını sağlayan bir sistemin gerçekleştiril-
mesinin önemine dikkat çekmek isteriz. İzleme sırasın-
da tespit edilen bulgular, TRSM’de hizmet verenlerin 
yeterli eğitim ve destek olanağından yoksun oldukla-
rını, hizmetleri yürütürken eski alışkanlıklara kolaylıkla 
dönebildiklerini, sahada karşılaştıkları engelleri aşmada 
yeterli donanıma sahip olmadıklarını düşündürmüştür. 
Birçok işin biraz el yordamıyla ve hizmet veren kişinin 
iyi niyetine bağlı olarak yürütüldüğü gözlemlenmiştir. 
Bu nedenle TRSM’de hizmet veren doktor, hemşire, 
psikolog, sosyal çalışmacı ve uğraş terapisti gibi meslek 
gruplarına düzenli ve sürekli eğitim desteğinin veril-
mesinin, diğer ülkelerden meslektaşlarıyla buluşarak 
deneyim paylaşım olanağı sağlanmasının önemini vur-
gulamak gerekir. Mevcut haliyle ve tüm eksikliklerine 
karşın, TRSM’nin psikososyal engelli bireylerin yaşam-
larında gerçekleştirdikleri olumlu değişiklikler izleme 
sırasında net bir şekilde görülmüştür. TRSM’ye devam 
eden psikiyatrik teşhis almış bireylerde hastaneye yatış 
ihtiyacında azalma, kriz durumlarının sayısının düşme-
si, topluma katılımlarının artması, bilgi ve becerilerinin 
gelişmesi bakımından önemli gelişmeler gözlemlenmiş-
tir. TRSM’den yararlanan psikososyal engellilere ait yatış 
kayıtları, hizmet alanlar ve hizmetlerden yararlananlar 
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SİVİL İZLEME 
ÇALIŞMASININ 
HEDEFLERİ VE YÖNTEMİ
RUSİHAK olarak “psikiyatrik sorun yaşayan bireylerin 
hizmetlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi-
ne katılımı” temel ilkemizdir. Bu bağlamda izleme çalış-
masının amacı ülkemizdeki büyük ruh sağlığı kurumları 
ve engelli kişilere yönelik bakım-rehabilitasyon merkez-
lerinin bulunduğu şehirlerden İstanbul, Ankara, Manisa, 
Elazığ, Samsun ve Adana‘da bu kurumlardan hizmet 
alanlar, yakınları ve bu alanda onlara destek olmak iste-
yen ilgili meslek elemanlarından müteşekkil yerel grup-
lardan yerel sivil izleme/sivil katılım grupları oluşturmak 
ve bu gruplarla sürdürülebilir bir izleme ağı kurmak 
olarak belirlenmiştir. Yerel izleme grupları kurumlarla 
ve hizmet alanlarla temas kurarak, hizmet koşullarının 
insan hakları standartlarına uyumlu olması ve toplum 
temelli hizmetlere geçişte sivil toplumun ve hizmet 
alanların aktif katılımının sağlanması için çalışmalar yap-
ması hedeflenmiştir. 

Türkiye’nin en büyük psikiyatri hastanelerinin bulunduğu 
İstanbul, Manisa, Elazığ, Adana, Samsun illeri ile zihin-
sel engellilerin tutulduğu en büyük kurum olan Saray 
Bakım ve Rehabilitasyon merkezinin bulunduğu Ankara 
ili olmak üzere toplam altı ilde, hizmet alanların çoğun-
lukta olduğu yerel sivil izleme grupları oluşturulması, 
bu gruplara ve hizmet veren kurumlara bu alandaki 



-19-

ülkelerde psikososyal engellilere sunulan hizmetler, 
toplum temelli ruh sağlığı ve sosyal destek sistemleri 
üzerinde durulmuş ve toplum temelli sistemin uygulan-
dığı ülkelere dair bir belgesel film gösterilmiştir. İkinci 
gün yalnızca yerel izleme ekiplerinin katıldığı izleme ve 
raporlama teknikleri konusunda eğitim çalışmaları yapıl-
mıştır. 

Bu kapsamda ilk atölye çalışması 20-21 Nisan 2012 
tarihinde Adana’da Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 
(STGM) salonunda gerçekleştirilmiş olup, çalışma-
ya Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi ile hastaneye bağlı TRSM görevlileri, Adana 
Şizofreni Derneği AŞİDER’den, İnsan Hakları Derneği 
İHD’den ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHV’den birer 
gönüllü avukat ile STGM’den ve Özgürlükder’den birer 
kişi katılmıştır. Birinci gün tüm katılımcılarla ortak eğitim 
çalışması yapılmış, ikinci gün yerel izleme ekibi aday-
larıyla, kapalı kurumların sivil izlenmesine ilişkin teknik 
çalışma gerçekleştirilmiştir.

Manisa’da 27-28 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen 
eğitim çalışmasına Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi yönetici ve çalışanlarından 6 kişi, Soma 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden 3 kişi, Manisa 
Şizofreni Derneği’nden 5 kişi ile Otizm Derneği, 
Zihinsel Engellileri Koruma Derneğinden gönüllüler 
ile Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğünden 1 doktor ve 1 
psikolog katılmıştır. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ek hiz-
met binasında gerçekleştirilen eğitim çalışmasına tüm 
taraflar aktif katılım göstermiştir. Diğer illerde olduğu 
gibi, burada da kurum çalışanları RUSİHAK’ın eğitim 
çalışmalarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir. Sivil toplum örgütlerinden gönüllüler daha 
fazla sayıda izleme çalışmalarına katılmak istediklerini 
belirtmiştir.

Samsun’da 04 Mayıs 2012 tarihinde Samsun 
Barosu’nun Lokalinde yapılan eğitim çalışmasına 
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden 4 
kişi ve Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 
1 yönetici ve 2 çalışan ile engelli yakınları katılmıştır. 
Ankara’da 31 Mayıs 2012 tarihinde Gündem Çocuk 
Derneği’nde gerçekleştirilen eğitim toplantısına Saray 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nden 3 kişi, Gündem Çocuk 
Derneği, Ankara Şizofreni Derneği (AŞDER), Asperger 
Sendromu Derneği (ASPERDER) gönüllüler ve Ankara 
Barosu’ndan 1 gönüllü avukat katılmıştır. 

İstanbul’da 6 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen 
eğitim çalışmasına Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi’nden 3 kişi, Bakırköy 80. yıl Zihinsel 
Engelliler Merkezi’nden 1 kişi, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği’nden 1 kişi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsil-
cisi, TOHUM Otizm Vakfı, Asperder, Üsküdar Şizofreni 
Derneği gönüllüleri ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nden 1 kişi katılmıştır. Diğer illerde olduğu 
gibi, burada da kurum çalışanları RUSİHAK’ın eğitim-
lerine katılma taleplerini dile getirmiştir. Sivil toplum 
örgütleri gönüllüleri engelli hakları ve sivil izleme konu-

uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve sivil izlemenin, 
kurumsal hizmet kalitesine ve ihlallerin önlenmesine 
katkısı hakkında bilgi paylaşımında bulunulması, yerel 
sivil izleme ekipleri oluşturularak bu ekiplere izleme 
ve raporlama teknikleri hakkında eğitim verilmesi ve 
bağımsız sivil izlemelerin gerçekleştirilmesi hedeflen-
miştir. Böylece öncelikle büyük psikiyatri hastaneleri ve 
bakım merkezlerinin olduğu 6 ilde kurumların koşulla-
rının ve hizmet sunumunun insan hakları standartlarına 
uygun hale getirilmesi, kapalı kurumların bağımsız sivil 
izlemeye açılması, kurumların şeffaflaşması ve bunun 
kalıcı hale gelmesi, kurum temelli ruh sağlığı sistemin-
den toplum temelli sisteme geçmenin gerekliliğine dair 
farkındalığın arttırılması, politika yapıcıların ve uygulayı-
cıların etkilenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla, 13 Ocak-20 Mart 2012 döneminde, belir-
lenen illere ön ziyaretler düzenlenerek, psikiyatri has-
taneleri ve ASPB’ye bağlı bakım ve rehabilitasyon mer-
kezleri yetkilileri ile yerel sivil toplum örgütleri ziyaret 
edilmiş ve proje hakkında bilgilendirilmiştir. Görüşülen 
kurum yetkilileri ile sivil toplum temsilcileri proje ve 
RUSİHAK çalışmalarına olumlu yaklaşmıştır. Özellikle 
sivil toplum örgütleri temsilcileri proje kapsamında ken-
dilerinin de sivil izleme yapabilecek olmasından büyük 
heyecan duyduklarını belirtmiştir. Her iki bakanlıktan 
izin alma süreci projede öngörülen sürede gerçekleş-
mediğinden, faaliyetlerin gerçekleşmesinde gecikmeler 
yaşanmıştır.

Yerel izleme gruplarının oluşturulması: Her ilde için-
de 1 avukat, 1 sosyal çalışmacı, 1 psikolog, 1 ruhsal 
engelli kişi, 1 aile üyesi olan bir izleme grubunun oluş-
turulması planlanmış olsa da, tüm izleme ekiplerinde 
bu uzmanların hepsinin yer alması mümkün olmamıştır. 
Samsun, Manisa, Ankara ve İstanbul’daki ekiplerde 
avukat yer alırken, Elazığ ve Adana’da izleme grubun-
da yer alacak avukat bulunamamıştır. Ancak Elazığ ve 
Adana’da toplantılara katılan iki avukat, izleme ekibine 
gönüllü destek vereceğini bildirmiştir. Yerel izleme 
gruplarından Samsun, İstanbul ve Ankara’da psikolog 
yer almış; Adana, Elazığ ve Manisa gruplarında psiko-
log yer almamıştır. Ankara, İstanbul ve Elazığ ekiplerin-
de sosyal çalışmacı bulunurken, diğer ekiplerde sosyal 
çalışmacı yer almamaktadır. Bu konudaki eksiklik gönül-
lü avukatlar, psikologlar ve süpervizörlerin desteği ile 
karşılanmıştır. 

Yerel izleme grupları ile eğitim çalışmaları: İzleme 
programı kapsamında yerel gruplar ve hastane çalışan-
larının eğitimleri ayrı ayrı planlanmış olmasına karşın, 
izin sürecinin uzaması nedeniyle yerel gönüllü grupla-
rın eğitimi ile hastane çalışanlarının eğitimleri birlikte 
yapılmak zorunda kalınmıştır. Bu nedenle eğitim çalış-
malarının ilk günü kurumlardan gelen yönetici ve çalı-
şanlar, yani hizmet verenlerin, hizmet alan zihinsel ve 
ruhsal sorun yaşayan bireyler ve ailelerinin ve yerel sivil 
toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla eğitim atöl-
yeleri düzenlenmiştir. Bu çalışmada BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi, uluslararası insan hakları standartları, farklı 
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sosyal çalışmacı ve hemşireleri ile en az iki personeli 
olmak üzere tüm hizmet verenlerle görüşülmüştür. 
Her kurumda hizmet alanlarla görüşmeleri psikologlar 
gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerde eşit sayıda kadın ve 
erkek hizmet alanla görüşülmüş, görüşmeler mahremi-
yetin sağlanmasına özen gösterilerek gerçekleştirilmiş-
tir. Her kurumda izleme çalışmasının son günü kurum 
yöneticileri, her servisten sorumlu hemşireler, psikolog 
ve sosyal çalışmacılar ile izleme ekibinin katılımıyla top-
lantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda izleme ekibi bulgu 
ve tespitlerini paylaşmış, kurum çalışanlarının görüşleri-
ni, taleplerini, eleştiri ve önerilerini kaydetmiştir.
Tüm kurumlarda izleme ziyaretlerinin tamamlanmasın-
dan sonra, izleyen aylarda tüm psikiyatri hastanelerinde 
yerel ekiplerce anket çalışması yapılmıştır. Bakırköy 
Mazhar Osman RSHH’de 20 kadın, 20 erkek hasta, 
Manisa, Adana ve Elazığ RSHH’deyse 10 kadın, 10 
erkek hasta olmak üzere toplamda 100 hasta ile bire-
bir görüşmeler yoluyla gerçekleştirilen bu ikinci izleme 
çalışmasında belirli konulara odaklanılmıştır. Samsun 
RSHH’nin engellemesi nedeniyle bu hastanede anket 
çalışması uygulanamamıştır.

sunda daha uzun erimli işbirlikleri isteklerini belirtmiştir.
Elazığ’da 08 Haziran 2012’de Elazığ Zihinsel 
Engelliler Merkezi Vakfı’nda (ELZEREM) gerçekleştiri-
len eğitim çalışması Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi’ne bağlı TRSM’den, Hazarbaba Rehabilitasyon 
Merkezi’nden, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, İnsan 
Hakları Derneği’nden (İHD), ELZEREM’den, Şizofreni 
Derneği’nden, Altı Nokta Körler Derneği Elazığ 
Şubesi’nden, Omurilik Felçlileri Derneği’nden, Türkiye 
Sakatlar Derneği’nden ve Psikiyatrik, Psikolojik Eğitim 
Danışmanlık Kliniği’nden (Pedatem) temsilcilerin katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir.

Ruh sağlığı kurumlarında çalışanlarla eğitim çalış-

ması: Projede izleme çalışmalarına başlamadan önce, 
izlenecek hastanelerin yönetim kadrosuna ve çalışan-
larına yönelik 1 günlük eğitim verilmesi planlanmıştır. 
Bakanlıklardan izin alma sürecinin uzaması nedeniyle 
yerel gönüllü gruplara verilecek eğitimle hastane çalı-
şanlarına verilecek eğitim birleştirilerek her iki gruba 
aynı anda eğitim verilmiştir. İki gruba birlikte eğitim 
verilmesinin tarafların birbirini dinlemesi, anlaması, 
sorunların hizmet alanlar ve verenler tarafından anlatıl-
masına ve empati kurulmasına katkı sağladığı gözlem-
lenmiştir.

Bu toplantılarda uzmanlar tarafından BM EHS ve ulusla-
rarası insan hakları standartları ile sivil izleme konusun-
da eğitim verilmiştir. Ayrıca eğitim kapsamında farklı 
ülkelerdeki uygulamalara dair bir belgesel film gösteril-
miştir.

Uluslararası standartlara uygun bir sivil izleme kıla-

vuzu hazırlanması: BM EHS içeriğine ve uluslararası 
standartlara dayanan, CPT ve ITHACA izleme ilkele-
ri çerçevesinde, mevcut insan hakları prensiplerine, 
tekniklerine sivil izleme etiğine uygun bir sivil izleme 
çalışması gerçekleştirmek için bir sivil izleme kılavuzu 
hazırlanmıştır. Bu kılavuzda sivil izlemenin hukuksal 
dayanakları, izleme standartları, uygulanacak sivil izle-
me yöntemi ile görüşme tekniklerine yer verilmiştir. 
Ayrıca kılavuz ekinde görüşme ve izleme formları da 
bulunmaktadır. Eğitim materyali olarak ayrıca BM EHS 
de açıklamalı olarak basılarak dağıtılmıştır.

Ziyaretler yoluyla izleme çalışmasını yürütülmesinde yer 
alan izleme ekibi bir hukukçu, üç klinik psikolog, ceza-
evleri alanında çalışan sivil toplum örgütünden (Ceza 
İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/CİSST) iki temsil-
ci, bir sosyolog, iki belgeselci ile yerel izleme ekibinin 
katılımıyla oluşturulmuştur. İzleme çalışmalarının tüm 
kurumlarda yürütülmesi sırasında izlenen mekânda her 
kapı açılarak bakılmış, başta tecrit ve tespit defterleri, 
EKT, ölüm, hasta yatış çıkış kayıtları olmak üzere, çeşitli 
kayıtlar incelenmiş, her kurumun yöneticisi ile kurum 
koşulları hakkında standart görüşmeler yapılmıştır. 

Ziyaret edilen her servisin doktoru ile görüşülmeye çalı-
şılmış ancak doktorların çok azı görüşmeyi kabul etmiş-
tir. İzlenen kurumlardaki her birimin sorumlu psikolog, 



-21-

İZLEME SÜRECİ 
VE KARŞILAŞILAN 
ZORLUKLAR
Proje kapsamında öncelikle izleme yapılacak kurumların 
bağlı olduğu bakanlıklardan izin alınması gerekmiştir. 
Bu kapsamda izlenecek kurumların bağlı olduğu Sağlık 
Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yazılı 
izin başvurusu yapılmıştır. Psikiyatri hastanelerinin bağlı 
olduğu Sağlık Bakanlığı ile bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinin bağlı olduğu Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’ndan randevu alınarak her iki bakanlık ile diğer 
ilgili resmi kurumlar ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde 
RUSİHAK’ın 2008 yılında gerçekleştirdiği izleme çalış-
masının raporları ve bilgileri paylaşılarak yeni başlayan 
sivil izleme yaratma projesi hakkında bilgi verilmiştir. 
Bu kapsamda 11-12 Ekim 2011 tarihlerinde proje 
koordinatörü ve yardımcısının Ankara’ya gerçekleştir-
diği ziyarette, Sağlık Bakanlığı’nda Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 
Yaşlı ve Özürlü Hizmetleri Genel Müdürü, Başbakanlık 
İnsan Hakları Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Sosyal Yardımlar Daire Başkanı, TBMM’den milletvekili 
Şafak Pavey, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ziyaret 
edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile ikinci görüşme Bakanlık müşaviri ve 
ASPB müsteşar yardımcısının katılımı ile gerçekleşmiş 
ve bu görüşmede bakanlık yetkilileri belirli kısıtlamalar-
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la izleme izni vereceklerini belirtmiştir. 09 Ocak 2012 
tarihli yazılarıyla Sağlık Bakanlığı, RUSİHAK’ın projede 
öngörülen, kendilerine bağlı kurumlarda sivil izleme 
çalışması yapmasına izin vermiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise izin sürecini uzat-
mış ve defalarca yapılan yazışma ve ziyaretler sonucu 
03 Nisan 2012 tarihinde sivil izleme standartlarına 
aykırı koşullarla kısmi izin vermiştir. Bakanlık tarafından 
getirilen bu kısıtlamalara derneğimizce 16 Nisan 2012 
tarihinde yazılı olarak itiraz edilerek, hükümetin gerek 
BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Seçmeli Protokolü 
(OPCAT) gerekse AİHS ve BM EHS kapsamındaki 
yükümlülükleri hatırlatılmıştır. Projenin uygulanmaya 
başladığı ilk on ayda ilgili bakanlıklarda sivil toplum-
la işbirliğine karşı kuşkulu yaklaşım, özellikle Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı eski SHÇEK bürokra-
sisinin sivil izlemeye gösterdiği direnç, verilen sözlerin 
tutulmaması, toplantılarda alınan kararlara uyulmaması 
sorun yaratmıştır. 

ASPB’ye yaptığımız uzun süreli ve tekrarlayan başvu-
rularımız ile AB Türkiye Komisyonu’nun çabaları sonu-
cunda 03 Nisan 2012 tarihinde kısıtlı koşullarla da olsa, 
kurumlara girerek izleme yapabileceğimize dair izin 
belgesi tarafımıza iletilmiştir. İzleme sürecinde de Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kurumların izlenmesinde daha az 
engelle karşılaşılmasına rağmen ASPB’ye bağlı kurum-
larda engellemeler yüksek boyutta yaşanmış, Bakanlık 
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
yazılı talimatına rağmen Ankara Saray Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde izleme yapmamız kurum 
yönetimince fiilen engellenmiştir.

Kurumlara yapılan izleme ziyaretleri sırasında Manisa, 
Adana ve Elazığ RSHH’de engelleme yaşanmaz iken 
Bakırköy RSHH’nin bazı servislerinde engellemelerle 
karşılaşılmış olsa da, hastane yönetiminin sorun çözü-
cü yaklaşımıyla izleme gerçekleştirilmiştir. Samsun 
ve Erenköy RSHH’de izleme ekiplerine engellemeler 
çıkarılmıştır, özellikle Samsun RSHH tüm hastaneler 
içinde en fazla engellemelerin yaşandığı hastane olarak 
kaydedilmiştir. Ancak en büyük engelleme Saray Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşanmıştır. AB’den 
yetkililerin de katıldığı çalışmada, ASPB müsteşarlığının 
yazılı izin belgesi ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün yazılı talimatı sunulmasına rağmen 
kayıtların incelenmesi, birimlerin gezilmesi keyfi olarak 
ve fiilen engellenmiş, ziyaret ekibi kurumda izleme yap-
madan ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

RUSİHAK’ın gerçekleştirmiş olduğu sivil izleme çalış-
masının amacının kurumları ya da çalışanlarını suçlamak 
değil, ruh sağlığı sistemi kullanıcıların insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesine, ruh sağlığı sisteminin 
iyileştirilmesi ve hizmet standartlarının yükseltilmesine 
katkı sunmak olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. 



II. BÖLÜM

PSİKİYATRİ HASTANELERİNİN 
GENEL DURUMU
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PSİKİYATRİ 
HASTANELERİNİN GENEL 
DURUMU

Türkiye’de ruh sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak 
İstanbul’da Bakırköy ve Erenköy, Manisa, Adana, Elazığ, 
Samsun, Trabzon Ataköy ve Bolu bölge hastanelerinde 
verilmektedir. Mevcut ruh sağlığı hastanelerinden 
Trabzon ve Bolu hastaneleri izleme programı 
kapsamında olmadığından, değerlendirmeler izleme 
yapılan Bakırköy, Erenköy, Manisa, Adana, Elazığ ve 
Samsun hastaneleri çerçevesinde yapılacaktır.
Psikiyatri hastaneleri yalnız kendi illerine yönelik 
değil bölge temelinde hizmet vermektedir. Ziyaret 
tarihi itibariyle il içi ve dışından gelerek psikiyatri 
hastanelerinden hizmet alanların oranları Tablo 1’de 
gösterilmektedir.

Tablo 1. Hastanelerden hizmet alanların il içi ve diğer 
illere göre dağılımı 

İl içi Diğer iller

Bakırköy RSHH %70 %30

Erenköy RSHH %79 %21

Manisa RSHH %65 %35

Adana RSHH %38 %62

Samsun RSHH %30 %70

Elazığ RSHH %26 %74
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sayılarındaki azalmanın nedeni kronik hastaların özel 
bakım merkezlerine gönderilmesi olarak açıklanmıştır
Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Ulusal Eylem Planında, 
ruh sağlığı sisteminde toplum temelli modele geçişin 
hedeflendiği ve bu nedenle bölge hastanelerinin 
yatak sayısının azaltılacağı belirtilmektedir. Ruh 
sağlığı hizmetlerinin genel hastanelerin psikiyatri 
servislerinde verilmesi ve ayrıca birinci basamak 
sağlık hizmetlerine entegre edilmesi planlanmaktadır. 
Bölge hastanelerinden toplum temelli hizmetlere 
geçişin hedeflenmesi olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir.

Psikiyatri hastanelerinde hizmet verenlerin mesleki 
dağılımı ve sorunlar:
Ziyaret edilen psikiyatri hastanelerindeki yatak 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi, Bakırköy, Erenköy ve 
Manisa hastanelerinde il içinden gelenler toplam hizmet 
alan sayısının %70 civarındayken, Elazığ ve Samsun 
hastaneleri ağırlıklı olarak il dışından gelen kişilere 
hizmet vermektedir. 

Psikiyatri Hastanelerinin Yatak Kapasiteleri
Türkiye’de psikiyatri yataklarının %53,5’i ruh sağlı ve 
hastalıkları hastanelerinde bulunmaktadır.1 İzleme 
yapılan hastanelerdeki yatak sayılarının son beş yıl 
içindeki durumu Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Hastanelerin yatak sayıları 

2008 tarihli RUSİHAK 
ilk izleme raporunda 
belirtilen yatak sayısı

2010 tarihli ruh sağlığı 
ulusal eylem planında 
belirtilen yatak sayısı

Ziyaret tarihindeki (2013) 
yatak sayısı

Bakırköy RSHH
1.510 1.384 1.237

Erenköy RSHH
305 195 250

Manisa RSHH
600 741 786

Adana RSHH
644 609 644

Elazığ RSHH 
528 510 434

Samsun RSHH
400

(yangın sonrası kapasite 
200 olmuştur)

293 280

Toplam 3.987 3.732 3.631

İlk izlemenin yapıldığı 2008 tarihine kıyasla, Manisa ve 
Adana dışındaki hastanelerin yatak sayılarında azalma 
olduğu görülmektedir. Hastane yönetimlerince, yatak 

Hastane 

Ziyaret 
tarihindeki 

(2013) yatak 
sayısı

Doktor

(Psikiyatr + 
asistan)

Hemşire + 
sağlık memuru

Psikolog Sosyal çalışmacı

Bakırköy RSHH 1.237

174
(38 uzman
13 eğitim 
görevlisi

123 asistan)

229
(206+23)

36 7

Erenköy RSHH
250 15

94
(72+22)

Manisa RSHH
786 26

155
(115+40)

16 5

Adana RSHH
644 26

183
(150+33)

17 4

Elazığ RSHH
434 14

177
(134+43)

13 2

Samsun RSHH
280 19

127
(88+39)

8 3

Tablo 3. Hastanelerin yatak kapasitesi ve çalışanların sayısı 
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kapasitesi, hizmet verenlerin sayıları ve mesleki 
dağılımları Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3’te verilen sayılar RUSİHAK 2008 raporundaki 
verilerle karşılaştırıldığında, meslek elemanları 
ihtiyacının giderilmesi yönünde bir gelişme olmadığı 
görülmektedir. Hatta bazı hastanelerdeki meslek 
elemanları bakımından sayılarda azalma olduğu 
görülmüştür. Örneğin Bakırköy RSHH’de hemşire 
sayısının 423’ten 229’a düştüğü, diğer hastanelerdeyse 
hemşire sayılarında az da olsa artış olduğu 
görülmektedir. Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının 
sayılarında anlamlı bir artış olmamıştır.
Tablo 4’te verilen hastanelerin yatak sayısı ile çalışan 
sayısı karşılaştırması, ruh sağlığı hizmetlerinin durumu 
hakkında daha net fikir verecektir.

Tablo 4. Meslek gruplarına göre bir sağlık çalışanına 
düşen yatak sayısı

Doktor Hemşire Psikolog
Sosyal 
çalışmacı

Bakırköy RSHH 7,1 5,4 34,3 176,7

Erenköy RSHH 16,6 2,6 - -

Manisa RSHH 30,2 5 49 157

Adana RSHH 24,7 3,5 37,8 161

Elazığ RSHH 31 2,45 33 217

Samsun RSHH 14,7 2,2 35 93

Tablo 4 incelendiğinde, ruh sağlığı sisteminde hizmet 
veren meslek mensuplarının sayısı bakımından 
hastaneler arasındaki farkı görmek mümkündür. 
Örneğin Manisa’da bir doktorun sorumlu olduğu yatak/ 
hizmet alan sayısının Bakırköy’dekinin dört katından 
fazla olduğu görülmektedir. Aynı şekilde hemşire 
sayıları arasındaki oran farkı da dikkat çekicidir. Bakırköy 
ve Manisa hastanelerinde bir hemşireye düşen kişi 
sayısı Samsun, Elazığ ve Erenköy hastanelerindekinin 
yaklaşık iki katı kadardır.

Ancak asıl ilginç olan hastanelerde istihdam edilen 
meslek mensuplarının sayıları arasındaki bu kadar 
belirgin farka rağmen, hastane ortamları ve tedavi 
koşullarında belirgin bir farkın tespit edilememesidir. 
Ziyaret edilen tüm hastanelerde tedavi gören bireyler 
sağlıksız koşullarda tutulmakta, yalnızca ilaca dayalı 
tedavi uygulanmakta, tedavi gören bireyler sabah 
altıda kaldırılıp bütün gün kapalı ortamda, çoğu kez de 
koridorlarda hiçbir şey yapmadan, TV izleyerek zaman 
geçirmek zorunda bırakılmaktadır. Hiç kimse onlara 
değer verip konuşmamakta, fikirleri sorulmamakta, 
anlatmak istedikleri dinlenmemekte, yalnızca düzeni 
bozmadan, sessiz sakin durmaları beklenmektedir. 
Ziyaret sırasında hemşirelerin itiraz sahibi hastaları 
anlama çabalarından çok susturmaya, sindirmeye 
yönelik tepkileri gözlenmiş, hizmetli personelin şiddet 
kullandığına tanık olunmuştur.

Sosyal çalışmacı ve psikolog sayıları ile yatak sayıları 
karşılaştırıldığında, bu meslek gruplarının kendi 
mesleklerini gereği gibi yapma koşullarının bulunmadığı 

açıktır. Bakırköy’de bir psikoloğa düşen kişi sayısının 
(yalnızca yatarak tedavi olanlar) 43, Manisa’da 49, 
diğer hastanelerde de 30 kişinin üzerinde olduğu 
görülmektedir. Ayrıca polikliniklerde de, hizmet 
veren psikologların yoğun evrak işleri nedeniyle 
psikiyatri kullanıcısı bireylerin tedavisine yönelik görev 
yapma fırsatları bulunmamaktadır. Nitekim ziyaretler 
sırasında görüşülen tüm psikologlar mesleklerini 
icra edememekten yakınmışlardır. Tüm hastanelerde 
gerçekleştirilen psikolog görüşmelerinde ortaya çıkan 
ortak sonuçlar şöyle özetlenebilir:

●	 Psikologların tedavi gören bireylerle birebir 
 program yapması gerekirken, iş yoğunluğu 
 nedeniyle buna fırsat bulamamaktadırlar;

●	 Hem poliklinikte hem servislerde çalışmaktan, 

 test uygulamak dışında hiçbir şeye zaman 
 kalmamaktadır;

●	 Ailelerle ve tedavi gören bireylerle grup 
 oluşturmak istemektedirler ancak böylesi bir 
 fırsattan yoksundurlar;

●	 Tedavinin planlanmasına psikologlar ve 
 diğer meslek mensuplarının da katılmasına 
 olanak sağlanması gerekirken, bu 
 yapılmamakta, doktorlar psikologları tedavi 
 ekibinin parçası olarak görmemekte ve 
 bu psikologlar için mesleklerinin gereklerini 
 yerine getirmelerinin engellenmesi anlamına 
 gelmektedir;

●	 Taleplerinin duyulmamakta, ciddiye 
 alınmamaktadır;

●	 Ruh sağlığı hastanelerinde çalışanlara 
 düzenli süpervizyon verilmesi gerekmekte 
 ancak verilmemektedir;

●	 Hastaya ayrılan zamanı artırmak için bürokratik 
 işlemlerin sayısının azaltılması gerekmektedir. 

Benzer sonuçlar sosyal çalışmacılarla yapılan 
görüşmelerde de ortaya çıkmıştır. Görüşülen sosyal 
hizmet uzmanları sorunlarını ve önerileri aşağıdaki gibi 
özetlemiştir:
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- “Sosyal çalışmacılar tedavi ekibinin 
içinde olmalı, bireysel görüşmeler, aile 
görüşmeleri, grup görüşmeleri yapmak 
gerekir ancak sayımız çok yetersiz.”

- “Taburcu olan hastaların takibinin 
yapılmaması geri dönüşlerin çok 
olmasına yol açıyor, ancak sayımız 
yetersiz olduğundan takibe zaman 
bulamıyoruz.”

- “Sosyal inceleme raporu için hastanın 
yaşadığı yere gitmemiz gerekirken buna 
zaman ve olanak olmadığından telefonla 
bilgi topluyor ve rapor hazırlıyoruz.”

- “Kronikler için aile tespiti, kimlik 
çıkarma, sosyal sigorta sistemine dahil 
etme gibi hizmetler veriyoruz ancak 
sayımız az olduğundan diğer hastaların 
sorunlarına zaman kalmıyor.”

- “Hastaların yarısı vesayet altında, 
ancak aileler de vasiler de hastalarla 
ilgilenmiyor.”

- “Parası olmayan hastalara engelli maaşı 
bağlatmak için vasi atanması gerekiyor, 
ancak vasi bulunmuyor, vasi atanma 
zorunluluğu hiç adil değil çünkü zaten 
vasiler ilgilenmiyor.

- “Engelli maaşı alanların da maaşları 
kesilecek deniliyor. İnsanların en basit 
ihtiyaçlarını karşılama olanağı yok.    

- “Bir sosyal çalışmacı tek başına 5 servis 
ve 1 polikliniğe bakıyor, başka bir şeye 
zaman kalmıyor, ayrıca mesai veya ek 
ücret de almıyoruz.”

Sosyal çalışmacı sayısının yetersizliğinin psikososyal 
engelli bireylerin ekonomik ve sosyal haklarına erişimi 
bakımından nasıl sorun oluşturduğu bu anlatımlardan 
net bir şekilde görülmektedir. İlaca dayalı tedavi 
sonucu taburcu edilen kişiler yine aynı sosyal ve 
ekonomik sorunların içine ve hiçbir destek verilmeden 
gönderilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, kişi 
bir süre sonra yeniden hastaneye getirilerek çoğu kez 
istemsiz olarak yatışı yapılmakta ve bu kısırdöngü 
devam etmektedir.

Bu nedenle tüm kararların yalnızca doktor tarafından 
verildiği, diğer meslek mensupları ve özellikle de 
psikiyatri kullanıcısı bireyin karar alma ve tedavinin 
planlanması süreçlerine dahil edilmediği, ilaca dayalı 
tedavinin çözüm olmadığının görülmesi ve DSÖ 
ilkelerine uygun toplum temelli sisteme geçilmesinin 
aciliyeti ziyaretler sırasında net olarak görülmüştür.

Çalışanların Dile Getirdiği Sorunlar ve 
Yönetimden Talepleri
Ziyaret edilen hastanelerde yöneticilere ve diğer hizmet 
verenlere, en önemli ilk üç sorunu ve taleplerini sorduk, 
aldığımız yanıtlar Tablo 5’te özetlenmektedir:

Verilen yanıtlardan tüm hastanelerde çalışanların önde 
gelen sorun olarak, iş yükü, çalışan sayısının yetersizliği, 
çalışma ortamının elverişsizliği öne çıkmaktadır. Hastane 
yönetimlerinin katılımcılıktan uzak, ayrımcı politikalarının 
çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisi en önemli ikinci 
sorun olarak ifade edilmiştir. Sadece cezalandırmaya 
dayalı denetim sistemleri ve çalışanları ödüllendirici, 
motivasyonu artırıcı yöntemlerin kullanılmamasının 

Hastane Sorunlar Talepler

Bakırköy RSHH

- Fazla iş yükü
- Çalışan sayısının yetersizliği
- Fiziki şartlar
- Çalışanların fikirlerinin sorulmaması, 
önemsenmemesi

- Çalışan sayısının arttırılması, 
çalışanların söz hakkının olması
- Hizmet alımı yoluyla çalışanların 
ücretlerinin artırılması
- Fiziki şartların düzeltilmesi

Erenköy RSHH

- Çalışma ortamının uygun olmaması
- Çalışma ortamı düzenlenirken 
çalışanın görüşüne başvurulmaması
- Yönetim tarafından ödüllendirilmeme

- Kreş
- Döner sermaye artışı

Samsun RSHH

- Maaşların yetersizliği
- Çalışanlara uygulanan eşitsiz ve 
ayrımcı muamele
- Güvenlik yetersizliği

- Denetimlerin kusur arama şeklinde 
yapılmaması
- Güvenlik tedbirlerinin artırılması
- Çalışanlarla bilgilendirme ve çözüm 
üretme toplantılarının yapılması, 
çalışanların fikirlerine değer verilmesi

Elazığ RSHH

- Yemekler
- İş yükü fazlalığı
- Kurumun işleyişinden ve 
yöneticilerin sürekli taleplerinden 
doğan sıkıntılar

- Daha az evrakla boğuşmak
- Daha az form doldurmak
- Çok fazla eğitim olması

Manisa RSHH

- Fiziksel yetersizlikler
- Hasta yoğunluğu
- Personel yetersizliği

- Hasta yoğunluğunun azaltılması
- Fiziksel yetersizliklerin giderilmesi
- Çalışan sayısının artırılması

Tablo 5. Hastane yöneticisi ve çalışanların sorunları ve talepleri
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olumsuz etkileri dile getirilmiştir. Tablo 5’te yer 
almamakla birlikte sözel olarak belirtilen bir başka sorun 
da uygulamaların sürekli değişmesi hakkındadır. Ayrıca 
birçok çalışan, kendilerinin de doktorlar gibi ulusal ve 
uluslararası kongrelere gönderilmesini, bilgi ve deneyim 
paylaşımına duydukları gereksinimi belirtmiştir. Yakınma 
konularından önemli bir diğeri de bürokratik işlerin 
yoğunluğundan asıl işlerini yapmaya zaman kalmadığına 
dairdir.

Ücretlerin artırılması, hizmet planlama ve uygulama 
süreçlerinde çalışanların fikirlerinin sorulması, karar alma 
süreçlerine katılım olanaklarının sağlanması da önemli 
talepler arasında sayılmıştır. Çalışanların kendi hakları 
bakımından katılım hakkını önemli bir talep olarak 
dile getirmelerine karşın hizmet verdikleri psikiyatri 
kullanıcılarının kendi yaşamları hakkındaki kararlara 
katılımına karşı çıkmaları da gözlem ekibi tarafından, 
önemli bir paradoks olarak not edilmiştir.
Tablo 5’te yer almasa da, psikiyatri hastanelerinde hizmet 
veren geniş bir temizlik elemanı ve hizmetli grubunun 
varlığını da anımsatmak gerekir. Taşeron firmalara bağlı 
olarak çalışan bu grup, her türlü iş güvencesinden yoksun 
olup, düşük ücretle çalıştıklarını belirtmiştir. 

Hemşireler tarafından “personel” olarak adlandırılan bu 
hizmetli grubunun, psikososyal engelli kişilerin hakları 
konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve denetlenmesi 
önemlidir. Hastanelerde görüşülen psikiyatri 
kullanıcılarının bir kısmının hizmetli personele “onbaşı” 
olarak hitap ettiği görülmüştür. Aslında bu hitap şekli dahi 
hizmet alanla hizmet veren arasındaki ilişkinin hiyerarşik 
ve baskıcı niteliğini yansıtmaktadır. Görüşülen psikiyatri 
kullanıcılarının çoğunluğu kendilerine ya da diğer kişilere 
bu personel tarafından şiddet uygulandığını aktarmıştır. 
Özellikle denetimin olmadığı ortamlarda, geceleri ve 
hafta sonlarında hizmetliler tarafından aşırı baskıya maruz 
bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Psikiyatri hastanelerinde 
yaşanan kötü muamele olaylarının önemli bir kısmının 
sorulusunun genellikle hizmetli personel olduğuna dair 
tespitlerin CPT’nin raporlarında yer aldığını not etmek 
gerekir.

Ziyaret Sırasında Kurumda Tedavi Gören 
Bireylerin Engel Durumları
Ziyaret edilen hastanelerde, psikososyal engelli bireylerin 
yanı sıra fiziksel, duyusal ve zihinsel engelli bireylerin 
de olup olmadığını araştırdık. Ziyaret sırasında kurumda 
tedavi gören bireylerin engel durumlarına dair veriler 
Tablo 6’da bulunmaktadır.

Tablo 6. Tedavi gören kişilerin engellilik durumu

Hastane Fiziksel Engel Zihinsel Engel

Bakırköy RSHH 26 kişi 57 kişi

Erenköy RSHH Yok Yok

Samsun RSHH 22 kişi 56 kişi

Elazığ RSHH 4 kişi 43 kişi

Manisa RSHH 0 67 kişi

Veriler, psikososyal engelli bireylerin bir kısmının 
aynı zamanda zihinsel ve/veya fiziksel engelinin de 

bulunduğunu göstermiştir. Bu sorunun amacı, bir taraftan 
tedavi hizmeti veren kurumların erişilebilirliğinin ne kadar 
sağlandığına bakarken, diğer taraftan farklı ihtiyaçları olan 
engelli bireylerin bu gereksinimlerinin ne kadar dikkate 
alındığını tespit etmek idi. 

Hastanelerdeki yaşam alanlarını incelediğimizde, birçok 
hastanede tuvalet ve banyoların fiziksel engelli bireylere 
uygun olmadığı görülmüştür. Aynı şekilde zemin 
katlardaki bir kısım servislerde rampa bulunmadığı, 
asansör bulunmadığı için üst katlardaki servislerde 
tedavi gören fiziksel engelli bireylerin hiç açık havaya 
çıkamadıkları, spor olanaklarının bulunmadığı, diğer 
kişilerin bahçeye çıktıkları saatlerde fiziksel engelli 
bireylerin servislerde mahsur kaldığı tespit edilmiştir. 
Bazı servislerde hemşireler zaman zaman fiziksel engelli 
bireylerin hizmetliler tarafından bahçeye taşındıklarını 
belirtmiş olsa da, böyle bir durum her şeyden önce 
engelli bireyin onuru bakımından kabul edilebilir bir 
durum olarak nitelenemez.

Bir başka sorun da zihinsel engelli bireylerin cinsel 
taciz ve istismardan korunması sorunudur. Ziyaret 
edilen tüm hastanelerde zihinsel engeli olan ya da 
farklı cinsel yönelimdeki kişilerin taciz ve istismara karşı 
korunmaları için hangi önlemlerin alındığı sorulmuştur. 
Farklı hastanelerde bu soruya verilen yanıtların çoğu 
“gözlüyoruz”, “bir şey olursa gözlem odasına alıyoruz” 
şeklinde olmuştur. Hiçbir hastanede zayıf grupları cinsel 
taciz ve istismara karşı koruyucu, önceden planlanmış 
bir politikanın bulunmadığı, bu konunun daha çok 
hemşirelerin bireysel inisiyatifleriyle çözülmeye çalışıldığı 
görülmüştür.

Psikiyatri Polikliniklerine Başvuru Nedenleri
İzleme yapılan tüm hastanelerinin yönetimlerinden, 
psikiyatri polikliniklerine başvuru nedenlerinden ilk 
üçünü belirtmeleri istenmiştir; yanıtlar Tablo 7’de 
gösterilmektedir.

Tablo 7. Psikiyatri polikliniklerine başvuru nedenleri

İlk Üç Başvuru Nedeni

Bakırköy 
RSHH

- Psikotik bozukluklar
- Duygudurum bozuklukları
- Bağımlılık (alkol ve madde)

Erenköy RSHH
- Depresyon
- Bipolar
- Şizofreni

Adana RSHH
- Depresyon
- Anksiyete
- Psikoz

Samsun RSHH
- Karışık anksiyete ve depresif bozukluk 
- Anksiyete bozuklukları, diğer (F41) 
- Yaygın anksiyete bozuklukları (F41.1) 

Elazığ RSHH
- Moral bozukluğu
- Ajitasyonda artma
- Savcılık ve mahkeme kararı

Manisa RSHH - Uykusuzluk
- Oryantasyon bozukluğu
- Günlük aktiviteleri yapamama
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Sonuç olarak, verilen resmi yanıtlar dahi psikiyatri 
hastanelerinde ruhsal sorun yaşayana bireyler için 
ilaca dayalı tedavi dışında bir tedavi uygulanmadığını, 
rehabilitasyon ve kişileri güçlendirmeye yönelik 
herhangi bir destek mekanizmasının bulunmadığını 
göstermiştir.

Psikiyatri Tedavisi Gören Bireylerin Tekrar Yatış 
Nedenleri
Ziyaret edilen hastanelerde yöneticilerden, doktorlardan 
ve diğer meslek mensuplarından, psikiyatri kullanıcısı 
bireylerin hastanelere tekrar yatış nedenlerinden 
ilk üçünü sıralamalarını istedik. Tekrar yatışın 
nedenleri olarak gösterilen gerekçeler Tablo 9’da 
gösterilmektedir.

Bu soruya verilen yanıtlardan da görüleceği üzere, 
hastane yönetimleri ve diğer sağlık çalışanları tekrar 
yatışların en önemli nedenlerinin psikiyatri kullanıcısı 
birey ve ailesinden kaynaklandığını düşünmektedirler. 
Yanıtlar, sorunun sistemde değil, psikiyatri kullanıcısı 
bireyde arandığını göstermektedir. Görüşülen 
doktorların bir kısmı bu kadar yüksek geri dönüş 
oranlarına rağmen ruh sağlığı hizmetlerinde toplum 
temelli sisteme geçilmesine şiddetle karşı olduğunu 
belirtmiştir. Bu gruba göre, psikiyatri hastanelerinin 
yatak kapasitesinin artırılması en temel gereksinimdir.
Aynı soruya çocuk ve ergen psikiyatrlarının farklı 
yanıtlar verdiği gözlenmiştir. Görüşülen psikiyatrların 
bir kısmı tedavinin aileyi kapsaması gerektiği, 
psikiyatri kullanıcısı bireyi ekonomik ve sosyal olarak 

Kurumlarda uygulanan tedavi yöntemleri
İzleme çalışması yapılan hastanelerde doktorlara ve 
hastane yönetimine hangi tedavi yönteminin ne oranda 
uyguladıklarını sorduk. Verilen yanıtlar Tablo 8’de 
özetlenmektedir:

Tablo 8. Uygulanan tedavi yöntemleri

İlaç tedavisi Psikoterapi 
Grup 

terapisi 
EKT Rehabilitasyon 

Bakırköy RSHH

Oran verilmemiş 
fakat incelenen hasta 
dosyaları ve yapılan 
görüşmelerden ilaca 
dayalı tedavi oranının 
%90’ın üzerinde 
olduğu görülmüştür.

- - %4 -

Erenköy RSHH 
%100 %44 %30 %39 -

Adana RSHH %94 %1 %2 %1 %1

Samsun RSHH %99
Oran 
verilmemiştir

-
Oran 
verilmemiştir

-

Elazığ RSHH %95-%99 - -
Akutlarda %5 
Diğer servis ve 
polikliniklerde %2

-

Manisa RSHH
%80 (adli servislerde 
%100)

- - %10 -

Bakırköy RSHH yönetimi bu soruya verdiği yanıtta 
yalnızca EKT oranı belirtilmiş, diğer seçenekler hakkında 
bilgi verilmemiştir. Ziyaret sırasında incelenen hasta 
dosyaları, hemşireler, psikologlar ve tedavi gören 
kişilerle yapılan görüşmeler sonucu yalnızca ilaç 
tedavisinin kullanıldığı, psikoterapiye çok istisnai olarak 
başvurulduğu, psikologların sayılarının yetersizliği ve 
iş yükü nedeniyle grup toplantısı yapmaya zaman 
bulamadıkları, uğraş terapilerinin düzensiz ve nitelik 
olarak yetersiz kaldığı, ayrıca çok az sayıda kişinin 
katıldığı tespit edilmiştir.

Samsun RSHH yönetiminin bu soruya verdiği 
yanıt tamamına yakınına ilaç tedavisi uygulandığı, 
doktor gerekli gördüğünde EKT uygulandığı, 
sabahları günaydın toplantıları yapıldığı şeklinde 
olmuştur. Rehabilitasyon, psikoterapi ve grup 
tedavisi hakkında net rakamlar verilememiş ve 
“doktor gerekli gördüğünde uygulanır” şeklinde 
yanıtlanmıştır. Kurumda tedavi gören bireylerle yapılan 
görüşmelerde psikoterapi ve grup terapisi desteği alana 
rastlanmamıştır. Benzer sonuçlar diğer hastaneler için 
de geçerlidir.
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destekleyecek mekanizmalar olmadan yapılan tedavinin 
tekrar yatışları önlemeyeceği, kişilerin yaşadıkları 
ortamda tedavi ve takibinin önemli olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca tedavide akran desteğinin yararlı 
olacağına dair görüş yalnızca bu grup hekimleri 
tarafından ifade edilmiştir.

Tablo 9. Tekrar yatış nedenleri

Bakırköy RSHH

- Aile desteğinin yetersiz olması
- Hastanın tedaviye uyumsuz olması 
- Hastanın tedaviye dirençli olması

Erenköy RSHH
- İlaç kullanmama
- Aynı sosyal ortama geri dönme (ilgisiz ve problemli aile)
- Sosyal destekten yoksun olma

Samsun RSHH

- İlaçların düzenli kullanılmaması
- Kontrollere düzenli gidilmemesi
- Ailelerin tedavi sistemine yeterli entegrasyonunun sağlanamaması (bölge   
  hastanesi sistemi)

Elazığ RSHH
- Ailelerin ilgisizliği
- İlacı kullanmama
- İyileştiğini düşünme

Manisa RSHH - İlaçlarını düzenli kullanmama
- Sağlık kurumuna ulaşamama

Kurumda Kalan Kişilerin Toplum İçinde Yaşama 
Becerisi ve Bunun İçin Gerekenler 

Ziyaret edilen hastanelerde yöneticilere, doktor ve 
hemşirelere “Kurumda kalanların kaçı toplum içinde 
yaşayabilir ve sizce bunun için neye ihtiyaç var?” 
sorusunu yönelttik. Verilen yanıtlar aşağıdaki Tablo 
10’da görülmektedir:

Tablo 10. Kurum yöneticisi ve çalışanlarına göre 
kurumda kalan kişilerin toplum içinde yaşayabilme oranı 
ve bunun için ihtiyaç duyulan destekler

Toplum içinde yaşayabilme 
oranı

Toplum içinde yaşayabilmek için nelere 
ihtiyaç var

Bakırköy RSHH Hepsi toplum içinde yaşayabilir
- Aile desteği 
- Sosyal destek
- Tıbbi destek 

Erenköy RSHH
Erenköy yönetimi bu soruya 
yanıt vermemiştir

Erenköy yönetimi bu soruya yanıt 
vermemiştir

Samsun RSHH Çoğunluğu

- Toplum ruh sağlığı merkezleri
- Kriz çözüm ekipler
- Girişken sosyal yardım ekipleri
- Psikoz erken müdahale ekipleri
- Korumalı evler
- Korumalı işyerleri

Elazığ RSHH %40
- Aile desteği
- Toplum desteği
- Devlet kontrolü

Manisa RSHH %98
- Denetimli işyerleri
- Gündüz hastaneleri

Tablo 10’dan da görüleceği gibi, Erenköy bu soruyu 
yanıtlamamış, Elazığ hastane yönetimi de %40 olarak 
yanıtlamıştır. Diğer hastanelerde verilen yanıtlar ise has-
tanede tedavi gören psikiyatri kullanıcılarının tamamının 
ya da tamamına yakınının toplum içinde yaşayabileceği 

mesi halinde gerçekten iyileşme yönelimli tedavinin 
mümkün olacağına olan inancı da göstermektedir.

Notlar:
1. http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-73168/h/ulusal-ruh-sagligi-eylem-
plani.pdf [Erişim Tarihi: 10.06.2014]

yönünde olmuştur ki bu çok önemli bir veridir.

Psikiyatri kullanıcısı bireylerin toplum içinde yaşayabil-
meleri için neye ihtiyaç olduğu sorusuna ağırlıklı olarak 
toplum desteği, sosyal destek ile gündüz hastanesi 
veya TRSM’lerin gerektiği şeklinde yanıtlar verilmiştir. 
En kapsamlı yanıtı Samsun RSHH vermiş ve toplum 
içinde yaşamaları için ihtiyaç duyacakları barınma, sosyal 

destek, tıbbi takip ve kriz müdahale ekipleri ile istihda-
mı sağlayacak korumalı işyerlerine olan gereksinimin 
önemini belirtmiştir.

Burada dikkat çeken nokta, psikiyatri kullanıcılarının 
tekrar yatış nedenleri sorusuna verilen yanıtlarda ağırlıklı 
olarak asıl sorunun psikiyatrik teşhis almış bireyde ve 
ailesinde olduğunun belirtilmesine karşın, toplum içinde 
yaşamaları için neye ihtiyaç var sorusuna aile desteği 
yanıtı yalnız iki hastane tarafından dile getirilmiştir. Asıl 
ihtiyacın toplum içinde tıbbi, sosyal ve ekonomik destek 
olduğunun belirtilmesi, toplum temelli sisteme geçil-
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BİLGİLENDİRİLME VE 
TEDAVİYİ REDDETME 
HAKKI
RUSİHAK’ın 2007-2008 izleme çalışması sırasında 
ziyaret edilen psikiyatri hastanelerinin tümünde ser-
vislerin içinde ya da girişlerinde hasta haklarını anlatan 
panoların mevcut olduğu, hasta yatışlarında hastaya 
ya da yakınına onam formu ve EKT formu imzalatılmak 
suretiyle “bilgilendirme” yükümlülüğünün yerine 
getirildiğinin kabul edildiği gözlemlenmişti. 1 Aradan 
geçen beş yıllık süreçte hasta hakları bakımından pano 
ve onam formlarıyla sınırlı kalmayıp hastaların gerçek-
ten bilgilendirilmelerine yönelik daha etkin düzenle-
meler yapılacağı umuduyla gerçekleştirilen ziyaretlerde 
eski uygulamanın aynı şekilde sürdürüldüğü 
gözlemlenmiştir. 

Hastanelerin büyük kısmında hasta hakları ile ilgili bir 
ilerleme olmadığı, hatta bazı hastanelerde önceden 
duvarlarda asılı olan panoların dahi kaldırıldığı 
görülmüştür. Hasta haklarının sadece poliklinik 
sınırlarında uygulanan bir hak kategorisi olarak 
algılandığı da söylenebilir.

Ziyaret edilen tüm hastanelerin hasta hakları kurullarıyla 
da görüşülerek başvurular hakkında bilgi alınmıştır. 
Hasta hakları kurullarının ağırlıklı olarak muayene için 
polikliniklere gelen hastaların başvurularına yönelik 
hizmet verdiği, servislerde tedavi gören hastalara 
ilişkin gerek yatış süreçlerinde gerekse izleyen tedavi 
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süreçlerinde bilgilendirmeye yönelik bir programlarının 
bulunmadığı görülmüştür. Kurulların incelemeye aldığı 
şikâyet kayıtları da bu tespiti doğrulamaktadır. Kurullar, 
hastaları hakları konusunda bilgilendiren bir organ 
olmayıp, şikâyetleri değerlendiren bir organ olarak 
görev yapmaktadır.

Psikiyatri hastanelerinde, izleme ekibi tarafından 
hasta hakları konusunda ne yapıldığı, hastaların nasıl 
bilgilendirildiği, tedaviyi reddetme hakkının nasıl 
kullanıldığı hem hizmet verenlere hem de hizmet alan 
bireylere soruldu. Hizmet verenlerin bir kısmı bu soruya 
“hastalara” (psikiyatri kullanıcıları) servis kurallarının 
anlatılması şeklinde yanıt verdi:

- “İşleyişle ilgili genel bilgilendirme.” Bakırköy 
RSHH, hemşire

- “Hastaya servis kuralları anlatır, hastanın 
özgeçmişi alınır, banyoda vücut kontrolü 
yapılıp kıyafetleri değiştirilir, hasta kapalı kısma 
alınır ve hasta yakını ile görüşülür.” Bakırköy 
RSHH, hemşire

- “Üst araması, değerli eşyaların teslim 
alınmasından sonra, banyo yaptırılıyor, servis 
kuralları, servis tanıtılıyor.” Bakırköy RSHH, 
hemşire

-“Kendimizi ve servisi tanıtıyoruz, soyup üst 
araması yapıyoruz, darp var mı diye bakıyoruz. 
Tedavi konusunda aileyi bilgilendiriyoruz, 
hastaya da servis kurallarını anlatıyoruz, banyo 
ve tuvaleti gösteriyoruz.” Bakırköy RSHH, 
hemşire

- “İlk yatışta üzerindeki değerli eşyalar alınıyor, 
üst araması yapılıyor, banyoda kıyafet değişimi 
yapılıyor, yeni yatan hasta ilk geldiğinde ‘hoş 
geldin ekibi’ gelir bilgilendirir.” Adana RSHH, 
hemşire

- “Kendisine veya çevresine zarar vermemesi 
gerektiği anlatılıyor.” Samsun RSHH, hemşire

- “Servis kuralları, ne için yattığı, tedavi 
saatleri, tuvalet banyo, kendisiyle ilgili teşhis 
anlatılıyor.” Samsun RSHH, hemşire

- “Uygulanacak tedavi hakkında doktor ve 
hemşire sözlü bilgi veriyor.” Manisa RSHH, 
hemşire

- “Form şeklinde; okutulup imzalatılıyor. Hasta 
hakları ile ilgili bilgi verilmiyor.” Manisa RSHH, 
hemşire

- “Evet kantin alışverişini nasıl yapacağını, 
hangi yatakta yatacağını anlatıyoruz.” Adana 
RSHH, hemşire

Diğer bazı hizmet verenler ise psikiyatri kullanıcısı 
bireylere haklarını anlatma kararını kendilerinin vere-
meyeceklerini, buna karar verme yetkisinin doktorda 
olduğunu, doktor talimat verirse hakları anlatabil-
eceklerini belirtmiştir:

- “Acildeyken hastaya hakları anlatılmıyor, 
yatıştan sonra da doktor karar veriyor, diğer 
hastalar aracılığıyla anlatılıyor.” Adana RSHH, 
hemşire

- “Doktor hemşireye bilgi verir, hemşire de 
doktor uygun görmüşse hastaya bilgi verir.” 
Adana RSHH, sağlık memuru

- “İlk geldiklerinde poliklinikte yazılı form 
(onam formu) imzalatılıyor, hastaya doktorunun 
ve hemşirelerin ismini söylüyor servisi 
tanıtıyoruz, kuralları anlatıyoruz.”- Samsun 
RSHH, hemşire

Tüm hastanelerde, hastalara tedaviyi reddetme hakkının 
anlatılıp anlatılmadığı sorusuna ya tümüyle olumsuz 
yanıt verilmiş ya da ilacın reddi, değiştirilmesiyle sınırlı 
bir hakkın kabul edildiği belirtilmiştir.

- “Psikiyatri hastasına tedaviyi reddetme 
hakkını söylersen hiçbiri kabul etmez; 
söylenmez.” Bakırköy RSHH, doktor

- “Psikiyatri hastasının tedaviyi reddetme hakkı 
olmaması gerekir.” Samsun RSHH, hemşire

- “Uygulanacak tedavi hakkında doktor ve 
hemşire sözlü bilgi veriyor. Tedaviyi reddetme 
hakkı yok.” Manisa RSHH, hemşire

- “Bir tek ilaç konusunda, istemediği ilaçlar 
varsa, enjeksiyon istemezse dikkate alınır.” 
Manisa RSHH, hemşire

- “Eğer hasta ilacı kullanmak istemezse 
değiştiriliyor.” Manisa RSHH, hemşire

- “Hasta hakları ile ilgili bazen sosyal hizmet 
uzmanı anlayabilecek durumda olan hastala-
ra bilgi veriyor. Hasta hakları panosu servisin 
dışında girişte asılı. Eğer buraya duvara asarsak 
hastalar şikâyet etmeye başlıyorlar o nedenle 
kaldırıyoruz.” Adana RSHH, hemşire

- “Hastanın hekim seçme hakkı sorun oluşturur, 
hastaya da zarar verir, onun yerine bu kararı 
başhekim veya komite vermeli.” Adana RSHH, 
hemşire
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- “Teşhis hakkında doktor bilgi veriyor, kurallar 
hakkında hemşire ya da personel bilgi veriyor. 
Teşhis ve tedavinin farkında olan oranı %10 
kadar.” Adana RSHH, personel

- “Serviste devamlı bir doktorun bulunması iyi 
olurdu. İğneyse iğne, ilaçsa ilaç. Hastalar dok-
tora soracağı soruları devamlı bize soruyor, biz 
de bilmediğimiz konuda hastaya ya yanlış ya 
da yalan söylüyoruz.” Adana RSHH, personel

Yukarıda bir aktarılan yanıtlardan da görüldüğü 
üzere, psikiyatri hastanelerinde her kademede görev 
yapan kişilerin, hastaneden hizmet alan psikiyatri 
kullanıcılarının bilgilendirilme ve tedaviyi reddetme 
hakkında olumlu bir fikri yoktur. Teşhis almış bireyleri 
her türlü karar verme yeterliğinden yoksun, kendi 
kaderleri hakkında karar verme hakkı bulunmayan, 
hizmet verenlerin koyduğu kurallara uymakla yükümlü 
kişiler olarak görmektedirler. 

Ziyaret edilen psikiyatri hastanelerinde her serviste 
görüşülen psikiyatri kullanıcısı bireyler, yatış ve sonraki 
süreçlerde hastalıkları, önerilen tedavi yöntemleri ve 
ilaçlar, ilaçların yan etkileri, tedavinin süresi, yararları 
ve riskleri, alternatif tedavi seçenekleri, tedaviyi 
reddetme hakları vb. konularında kendilerine bilgi 
verilip verilmediği, verildiyse kim tarafından, hangi 
aşamada ve nasıl verildiği, söylenenleri tam olarak 
anlayıp anlamadıklarına dair basit sorular sorulmuştur. 
Hastaların büyük çoğunluğu bilgilendirilmediklerini 
belirtmiştir, az sayıdaki hasta ise doktorun ilaçlar 
hakkında bilgi verdiğini ve kendisine ilaç konusunda 
fikrini sorduğunu belirtmiştir.

- “Ben burada haklarım olduğunu sizden 
duyuyorum, hiç bilmiyordum.” Elazığ RSHH, 
erkek

- “Hiçbir konuda bilgi verilmedi ki, verdikleri 
ilaçlar da sersemletiyor. Haftada bir kez doktor 
geliyor, bizimle konuşmuyor bile. Bizimle ilgili 
bilgiyi hemşireden ve hastabakıcıdan alıyoruz.” 
Elazığ RSHH, 15 yaşında, erkek çocuk

- “Bizim hiçbir hakkımız yok ki! Anlatmaya 
çalıştım neden S. (ilaç ismi) istemediğimi, 
beni dinlemediler. S. yazmışlar bana. Hiç söz 
hakkım yok. ’İçeceksin!’ diyorlar sadece. Şoka 
gireceksin dedi doktor (EKT’yi kastediyor), 
ondan çok korkuyorum. Habersiz beni şoka 
sokarlarsa berbat olurum ben.” Manisa RSHH, 
33 yaşında, kadın 

- “Bir aydır hastanedeyim. Kendi isteğim 
üzerine geldim. Ama yanlış yaptım, pişman 
oldum sonradan. Tedavi reddi verdim, kabul 
etmediler; böyle bir şey yok dediler. 1,5 aydır 
hastanedeyim. Kendi isteğimle çıkamıyorum, 
sıkıntılı. Kimse bana bilgi vermedi, bana hiç 
bir şey sorulmadı, geldim oturdum.” Manisa 
RSHH, 17 yaşında, kız çocuk

- “Eski doktor bize hep sorardı fikrimizi, artık 
sormuyorlar.” Samsun RSHH, 40 yaşında, erkek

- “Tedavilerimizle ilgili bilgi verilmiyor, ilaçların 

kutularından okuyarak anlamaya çalışıyoruz 
ilacın ne için verildiğini.” Samsun RSHH, 37 
yaşında, erkek

- “Ne ilaç kullandığımı bilmiyorum, 
söylemiyorlar ki, psikologla da görüşme 
yapılmıyor. Doktorlarla da çok kısa süreli ve 
haftada bir kez görüşebiliyorum.” Samsun 
RSHH, 26 yaşında, erkek

Ziyaret edilen tüm hastanelerde doktor ve diğer 
hizmet verenlerin, iş yoğunlukları, personel azlığı gibi 
gerekçelerle psikiyatri kullanıcısı bireyleri, hastalıkları, 
tedavi süreçleri, tedavi seçenekleri, riskler, önerilen 
tedavinin olumlu/olumsuz etkileri konusunda anlayacağı 
şekilde bilgilendirmedikleri ve kişilerin, tedavinin 
planlanması sürecine dahil edilmediği görülmüştür. 
İzleme ekibi, hizmet alan psikiyatri kullanıcısı bireylerin 
bilgilendirilme ve tedaviyi reddetme haklarına dair 
hizmet verenlerle yaptığı görüşmelerde, aslında 
sorunun psikiyatrik teşhis almış bireyleri, hukuki ehliyet 
bakımından herkesle eşit onura ve haklara sahip, özerk 
bireyler olarak görmeyen anlayıştan kaynaklanan bir 
zihniyet sorunu olduğunu gözlemlemiştir.

BM EHS ile getirilen paradigma değişikliğinden 
psikiyatri alanında hizmet veren meslek gruplarının 
haberdar olmaması ya da bir kısmının sözleşmeyi 
bilmekle birlikte, sözleşmedeki hakların psikiyatrik 
teşhis almış bireyler için geçerli olmadığına dair 
inançları nedeniyle bu kişileri herkesle eşit onura ve 
hukuki ehliyete sahip, bağımsız, özerk bireyler olarak 
görmedikleri anlaşılmaktadır. 

Oysa BM EHS, psikososyal engelliler dahil tüm 
engellilerin “doğuştan gelen onuru, kendi seçimlerini 
yapma özgürlüğü dahil olmak üzere bireysel özerkliği 
ve kişilerin bağımsızlığına saygı gösterilmesini” ve 
devletlerin bunun yaşama geçmesi için gerekli her türlü 
tedbiri almasını düzenlemektedir.2 

Sözleşme ayrıca, psikososyal engelliler dahil, tüm 
engelli kişilerin, yaşamın her alanında öteki kişilerle eşit 
olarak hukuki ehliyete sahip olduklarındı kabul etmenin 
yanı sıra, bu ehliyetlerini kullanabilmeleri için ihtiyaç 
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duydukları destekleri alma haklarının güvence altına 
alınmasını gerektirmektedir.3 Sözleşmeyle güvence 
altına alınan bu hak nedeniyledir ki, psikososyal engelli 
kişiler kendi sağlık durumu hakkında anlayacağı şekilde 
ve tam olarak bilgilendirilme, uygulanması önerilen 
tedavi seçenekleri, bu tedavilerin olası yarar ve riskleri 
konusunda bilgilendirildikten sonra, verecekleri karara 
da saygı duyulması gerekmektedir. 

Aynı şekilde CPT de, psikiyatri hastanelerinde 
gerçekleştirdiği izleme ziyaretleriyle ilgili olarak 
yayımladığı raporlarında, hastaneye ister gönüllü ister 
istem dışı yatırılmış olsun psikiyatrik teşhis almış birey-
lerin tedaviye onam verme ya da tedaviyi reddetme 
hakları olduğuna dikkat çekmektedir. Bunun için önce-
likle kişinin durumu ve önerilen tedaviyle ilgili olarak 
tam, sağlıklı ve anlaşılır bilgiye sahip olması gereğine 
dikkat çekmektedir.4 

Ziyaretler sırasında hastanelerde doktorlar ve diğer 
sağlık personeliyle yapılan toplantılarda en fazla karşı 
çıkılan konu da psikiyatrik teşhis almış bireyler ve 
özellikle de psikososyal engellilerin kendi kararlarını 
vermeleri ve tedaviyi reddetme hakkı noktasında 
yoğunlaşmıştır. İzlenen tüm hastanelerde psikiyatri 
kullanıcısı kişi yerine ailenin, vasinin, hatta kişiyi 
hastaneye getiren polisin, muhtarın ya da komşunun 
onayıyla yatış ve tedavi uygulandığı görülmüştür. 
Hiçbir zaman başvurulmaması gereken bu uygulamanın 
BM EHS’ye, Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığı ilkeleri 
başta olmak üzere temel insan hakları hukukuna ve 
standartlarına aykırılığı açıktır.

Psikiyatri kullanıcılarının bir kısmı karar oluşturmada 
güçlük çekebilir; bu gibi durumlar için BM EHS ve 
Dünya Sağlık Örgütü ilkelerinde belirlendiği üzere, 
kişiye karar verebilmesi için ihtiyaç duyacağı destek 
olanaklarını sağlamak devletlerin görevidir. Bu destek, 
psikiyatri kullanıcısı birey tarafından yetkilendirilmiş 
bir arkadaş ya da yakın desteği olabileceği gibi, birçok 
ülkede uygulandığı üzere bağımsız sosyal çalışmacı 
veya avukat, ombudsman, sivil toplum örgütlerinden 
gönüllü destekçi ya da hasta konseyleri vb. olabilir. 
Bu tür bağımsız destek mekanizmalarının kurulması, 
psikiyatri kullanıcılarının onurlarının korunması, 
özerkliklerinin ve eşit hukuki ehliyetlerini kullanma 
kapasitelerinin geliştirilmesi için önemli olduğu kadar 
hizmet verenlerin zihniyet dönüşümü için de gereklidir.

Psikiyatri hizmeti verenlerin karşı çıktığı bir başka konu 
da psikiyatrik teşhis almış bireylerin acil durumlarda 
bilgilendirilmiş onam ve tedaviyi reddetme hakkına 
ilişkindir. Psikiyatri kullanıcılarının, kriz durumlarında 
karar verme yeterliliğinden yoksun olabilecekleri kabul 
edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü, bu gibi durumlarda 
dahi, psikiyatri kullanıcısı kişinin kararlarının dikkate 
alınması gereğine işaret eder. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
ruh sağlığı ilkelerinde hastanın rıza gösterme becerisine 
bakılmaksızın fikrinin alınmasının, onun bütünlüğüne 
ve özerkliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkat 
çekilmektedir.5 Bunun için önerilen yol hastaların kriz 
durumunda kendilerine neyin uygulanmasına ya da 
uygulanmamasına dair ön talimatlarının kabulü ve bu 
talimatlara uyulmasının yasal güvenceye bağlanması 
gereğidir.

Birçok ülkede ön rıza formu, kriz kartı vb. isimler 
altında ön talimatların yazılı belgeye dönüştürülmesi 
ya da kişinin bu gibi durumlarda, yalnızca kriz anıyla 

sınırlı olmak ve tedavi bakımından karar vermek üzere 
kendisinin belirlediği bir yakınını yetkilendirdiği farklı 
uygulamalar bulunmaktadır. Bu sistemle psikiyatri 
kullanıcısı birey, kriz durumlarına ilişkin ön kararlarını 
karar verme yeterliğine sahip olduğu dönemde 
oluşturmakta ve tedavi verenler de kişinin bu kararlarına 
uymakla yükümlü tutulmaktadır. 

Türkiye’de başta Medeni Kanun olmak üzere mevzuat 
hem BM EHS’ye hem de Dünya Sağlık Örgütü 
ilkelerine aykırı düzenlemeleri bir an önce değiştirilmeli 
ve uymakla yükümlü olunan uluslararası hukuk 
standartlarına uyumlu hale getirilmelidir. 

Öneriler:
Bilgilendirilmiş onam ve tedaviyi reddetme hakkı 
bakımından öneriler:
Mevzuatta yapılacak değişikliklerle psikiyatri kullanıcısı 
her kişinin aşağıdaki hakları düzenlenmelidir:

1. Mevcut tüm ruh sağlığı hizmetleri ve destekleri 
konusunda anlayacağı şekilde bilgilendirilme;

2. Ruh sağlığı hizmetleri ve desteklerine ilişkin kendi 
hedeflerini, uygun tedavi profesyonelleri ile birlikte 
belirleme ve bu hedefler, hizmetler ve destekleri bir 
hizmet planına dahil etme;

3. İyileşme, toplumla bütünleşme ve ekonomik ken-
dine yeterliği destekleyecek ruh sağlığı hizmetleri ve 
desteklerini yeterli oranda, sürede, kapsamda ve nite-
likte alma;

4. Ruh sağlığı hizmetler ve desteklerini zamanında ve 
ihtiyaçlarına en uygun ortamda alma;

5. Ruh sağlığı hizmetlerini ve desteklerini mümkün 
olduğunca kendi onayına bağlı olarak alma; bir başka 
hizmet ya da desteği kabul etme koşuluna bağlı 
olmaksızın, tüm ruh sağlığı hizmeti ve desteklerini 
alma;

6. Böylesi hizmetler ya da destekleri gerekli gördüğü 
gibi reddetme ya da bunlara onay verme;

7. Kültürel olarak uygun ruh sağlığı hizmetleri ve 
desteklerine erişme;

Ayrıca hakları hakkında danışmanlık sunacak ve ilgili 
kişini talebi üzerine, ilgili kişinin arzu ettiği ruh sağlığı 
hizmetleri ve desteklerini temin etmede yardımcı 
olacak ve hizmet planıyla ilgili toplantılara katılacak bir 
temsilciye/savunucuya sahip olma hakkını garantiye 
alacak yasal düzenlemeler yapılmalı ve hizmet verenler-
in bu düzenlemelere uymasını sağlayacak tüm tedbirler 
alınmalıdır.

Notlar:
1. Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları: 2008 Türkiye Raporu, RUSİHAK 
http://www.rusihak.org/ [Erişim tarihi: 01.06.2014].
2. BM EHS Madde 3.a
3. BM EHS Madde 12
4. 10th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January 
to 31 December 1999 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-10.htm  ve 8th 
General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 
December 1997 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-08.htm [Erişim tarihi: 
01.06.2014].
5. Mental Health Care Law: Ten Basic Principles http://www.who.int/men-
tal_health/media/en/75.pdf [Erişim tarihi: 01.06.2014].
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İSTEMSİZ YATIŞ VE 
İSTEMSİZ TEDAVİ
Ziyaret edilen hastanelerde hasta yatış kayıtlarının 
incelenmesi, doktor, hemşire ve tedavi gören kişilerle 
yapılan görüşmelerden ortaya çıkan sonuç, psikiyatri 
hastanelerine yatışların büyük çoğunluğunu istem dışı 
yatışların oluşturduğunu göstermiştir. Tüm hastanel-
erde doktor, hemşire, sağlık memuru, hastabakıcılar ve 
hastalarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin 
değerlendirilmesiyle aşağıdaki tespitler ortaya çıkmıştır: 
Hastanelere ve servislerine göre farklılık göstermekle 
birlikte, yatışlar %70 ile %85 arasında değişen oranlarda 
istemsiz yatış şeklinde gerçekleşmektedir. 

- “Kendi isteğiyle gelenlerin oranı %20 gibi, 
onlar da maddeciler, diğerlerini polis ya da aile 
getiriyor.” Adana RSHH, sağlık memuru

- “%85 istemsiz %15 istemli yatış. Bilinci 
yerinde değil, zaten anlamaz; o nedenle bir 
bilgi verilmiyor”- Samsun RSHH çalışanı

- “İstemsiz yatış oranı %95 civarı.” Bakırköy 
RSHH, hemşire

- “Çoğunluk istemsiz yatış, %90 istemsiz; 
istemli yatış %5-10 arası değişiyor.” Bakırköy 
RSHH, hemşire

İstemsiz yatışın psikiyatri kullanıcısı bireyi getiren kişinin 
imzası alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, eğer getiren 
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kişi imza vermek istemez veya getirenin kimliği belli 
değilse iki doktorun onayıyla yatış yapıldığı, yatışların 
çoğu kez sadece bir doktorun imzasıyla gerçekleştiği 
ve ikinci doktorun onayının sonradan alındığı bilgisi 
verilmiştir;

- “Babamla bir sorun yaşadığımda babam 
jandarmayı arıyor. Jandarma gelip beni alıyor 
ve hastaneye getiriyor. İlk yatıştan sonraki 
tüm yatışlar bu şekilde gerçekleşti. Jandarma 
5-6 kişi geliyor. Bana hiçbir bilgi verilmiyor.” 
Adana RSHH, 38 yaşında, erkek

- “Normal hasta olsa dinlersin ama buradakiler 
ruh sağlığı hastası olduğu için, yatmak isteme-
se de biz onu bırakamayız. Ailesinin sözüne 
bakarız. O yüzden hastalar dikkate alınmaz. 
Çünkü hasta! Ufak bir depresyonla gelmişse o 
hastalar dikkate alınıyor. Doktoruyla görüştü-
rüyoruz, hastanın çıkmak istediğini söylüyoruz, 
çıkartıyoruz. İstemsiz yatış formu düzenleniyor, 
ertesi gün mahkemeye gönderiliyor. Aile iste-
medikten sonra hastanın çıkışı verilmez. Aile 
dikkate almayın, biz istemeden taburcu edil-
meyecek derse, biz asla bırakmayız.“ Adana 
RSHH, hemşire

- “Zorunlu yatışa doktor karar veriyor. Hastalara 
fikri sorulsa kabul etmezler ki, istemsiz yatı-
şa itiraz hakkı konusunda bilgi verilmiyor.” 
Bakırköy RSHH, hemşire

Kişileri hastaneye getirenler ve dolayısıyla yatış 
onayı verenler arasında ilk sırada aile ve yakınlarının 
yer aldığı, ikinci sırada güvenlik güçlerinin (ağırlıklı 
olarak polisin) ve üçüncü sırada kurum görevlisinin1 
bulunduğu ve bunları arkadaş, komşu, muhtar ve 
diğer kişilerin takip ettiği görülmüştür. İncelenen hasta 
dosyalarının bazılarında sadece bir ad ve soyadın yer 
aldığı, yatıran kişinin yakınlık derecesi ya da yatıranın 
kimliğine ilişkin hiçbir açıklamanın yer almadığı, az 
sayıdaki bazı dosyalardaysa imzanın dahi bulunmadığı 
görülmüştür.

Örneğin Bakırköy RSHH K1 kat 1 servisinde 
mevcut 20 dosyadan rasgele seçilen 5 
dosyaya bakılmış ve tümünün istemsiz yatış 
olduğu görülmüştür. İncelenen dosyalarda 
1 hastanın mahkeme kararıyla yatırıldığı, 
1 hastanın oğlu, 1 hastanın annesi, 2 
hastanın kardeşi tarafından yatışının 
yapıldığı görülmüştür. Benzer sonuçlar bir 
başka serviste, K2 kat 2 sevisinde de tespit 
edilmiştir. Bu servisteki tüm yatış kayıtları 
incelendiğinde, çoğunluğun aile ve yakınları 
tarafından getirilerek yatışlarının yapıldığı 
görülmüştür. Aile veya yakınları tarafından 
getirilenlerin dışında 1 kişinin muhtar 
tarafından, 2 kişinin polis tarafından getirildiği, 
1 kişinin kendi isteğiyle yattığı, bazı yatış 
formlarındaysa yatıranın yakınlık derecesinin 
yazılı olmadığı görülmüştür. Servis hemşiresine 
yatışların ne kadarının istemsiz olduğu 
sorulduğunda, “İstemli yatış nadiren oluyor, 
genellikle ailenin getirdiği bireylerin istemsiz 

yatışı şeklinde oluyor,” yanıtı alınmıştır.

Kurumlardan Gönderilen Hastaların 
Yoğunluğu
İstemsiz yatış araştırmasında dikkat çeken bir 
başka husus da istemsiz yatışı yapılan bireyler 
arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı yurtlar, bakım ve rehabilitasyon 
merkezleri ile özel bakım kurumlarından gelen 
kişilerin önemli bir yer tutuyor olmasıdır. 
Görüşülen hemşireler de yetiştirme yurtlarından 
ve bakım merkezlerinden önemli sayıda ruhsal 
sorun yaşayan kişi getirildiğini belirtmiştir:

- “Hastalar arasında sığınma evleri ve bakım 
kurumlarından gelen bir kesim var ve onların 
%80’i taciz, tecavüz mağduru. Ensest 
mağdurları da yoğun ancak adli vakaya 
dönüşmemesi için, bildirim yükümlülüğünden 
dolayı dosyalarına kaydedilmiyor. Tecavüz 
ve ensest mağduru hastalara yönelik terapi 
desteği uygulanmıyor, bazen çok nadiren 
terapi verilebiliyor. Geri dönüş oranı %60 
civarında oluyor.” Bakırköy RSHH, hemşire

- “Beş yaşından beri yurttayım. Yurtta 
duştayken kaynar su döküyorlar ve 
dövüyorlardı. Yurttan kaçmaya başladım. 
Polis yakalayıp geri getiriyordu. Bir süre sonra 
kaldığım yurdun başvurusuyla polis hastaneye 
getirmeye başladı. Burada zorla yatırdılar, hiçbir 
zaman haklarımı da kimse söylemedi.” Adana 
RSHH, 26 yaşında, erkek 

- “Beni yetiştirme yurdundan buraya getirdiler. 
Yurt müdürüm getirdi. Buradan ayrılanlar 
tekrar buraya kısa sürede geliyor. Ben kendimi 
hapiste zannediyorum. Pencerelere bakın siz 
kendinizi hapiste zannetmiyor musunuz?” 
Elazığ RSHH, kız çocuk

İstemsiz Yatışı Yapılan Kız Çocukları ve Kadınlar
Bir başka dikkat çeken bulgu da kız çocukları ve 
kadınların durumuna ilişkindir. Tüm hastanelerde 
yapılan izlemelerde, kurumlardan getirilen ve istemsiz 
yatışı yapılan kız çocukları ile genç kadınların önemli 
bir kısmının taciz, tecavüz mağduru olduğu bilgisine 
ulaşılmıştır. Gerek servislerde görüşülen hemşirelerin 
verdiği bilgiler gerekse gözlemci psikologların psikiyatri 
kullanıcısı bireylerle gerçekleştirdiği özel görüşmelerde 
ortaya çıkan sonuç; çocuk ve kadına tecavüz vakalarının 
yaygınlığı ve mağdurların bu tecavüz olayına özgü ruh-
sal destek almıyor olmalarıdır.

Yalnız kurumlardan gelenlerin değil, aileleri tarafından 
getirilerek istemsiz yatışı yapılan kadınların da önemli 
bir kısmının ensest, taciz ve tecavüz mağduru olduğu 
bildirilmiştir.

- “İlk geldiklerinde kim olduğu kiminle geldiği 
soruluyor, veli vasi araştırılıyor, anne babasıyla 
gelenler %50, devlet yetiştirme yurtlarından 
gelenler %50 oranında oluyor; yarı yarıya yani. 
Yurtlarda baskı nedeniyle geliyorlar, cinsel taciz 
tecavüz vakaları da çok, bu vakalarda polis 
ve adli işlerle uğraşmaktan travma tedavisini 
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gereği gibi yapamıyoruz. Çoğunlukla alt 
gelir grubuna mensuplar, ensest bir ara çok 
yoğundu ama genellikle gizlenen bir şey. Pek 
yardım edemiyoruz, güven ortamı oluşuncaya 
kadar çocuklar taburcu ediliyor. Ailelerin ve 
çocukların eğitime ihtiyacı var.” Bakırköy 
RSHH, hemşire 

- “Gebelik testleri falan yapıyoruz. Aile adli 
bir işlem yapmadıysa biz başlatmıyoruz. 
Ailenin bir şeyler yapması lazım, biz hastanın 
ifadesine göre raporlaştıramıyoruz. Hasta ne 
söylediyse yazar bizim gözlemimizde, yazar 
ama hastanın ifadesine göre bir şey yapamayız, 
adli makamlara gönderemeyiz. Kurumdan bir 
hasta geldi bize, babası tecavüz etmiş, çocuğu 
olmuş.” Elazığ RSHH, hemşire

- “Kadın servisi ziyaretinde bir kadın hasta ile 
görüşmemde, kendisi bana,  babası tarafından 
tecavüze uğradığını anlattı. Tam bu sırada 
kadının ziyaretçisinin geldiği anonsunun 
yapılması üzerine sevinmesi gerekirken rahatsız 
olduğunu gözlemledim,  ziyaretçinin kim 
olduğunu sordum ve gelen kişinin hastanın 
babası yani tecavüz faili olduğu öğrendim. 
Bunun üzerine servis sorumlu hemşiresi ile 
görüştüm. Görüşmede tecavüz vakasından 
bilgisi olduğunu, ancak ziyaretin engellenmesi 
talimatı bulunmadığından baba ile kızın 
görüşmesinin sürdüğü bilgisini verdi. Hasta 
dosyasını incelediğimde de dosyada hastanın 
tecavüz öyküsüne dair hiçbir bilginin yer 
almadığını gördüm.” RUSİHAK gözlemcisi, 
psikolog

Yukarıda sözü edilen psikiyatri kullanıcısı bireylerin 
durumuyla ilgili olarak dosyasına bu olayın neden 
kaydedilmediği ve tecavüz bir suç olmasına rağmen 
suçun adli mercilere neden bildirilmediği çalışanlara 
sorulduğunda, bunun hastanın kişisel bilgisi olduğu, 
dosyasına yazılırsa adli mercilere bildirmek zorunda 
kalınacağı, bunun da tedaviyi aksatacağı gibi, hastaya 
zarar da vereceği söylenmiştir. Bu konu doktorlarla 
konuşulduğunda tıp etiği gereği tecavüz bilgilerinin 
dosyaya yazılmamasının doğru olduğu söylenmiştir.
Sağlık personeli tarafından bilinmesine rağmen tecavüz 
olayları hasta dosyalarına işlenmemekte ve kişi psikoter-
api ve diğer desteklerden yoksun bırakılarak yalnızca 
ilaçla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Hastane izlemel-
erinde çok sayıda benzer durumlarla karşılaşılmıştır. 
Bu durumdaki psikiyatri kullanıcılarının hastaneye geri 
dönüş oranlarının yüksekliği, uygulanan yöntemin 
doğru olmadığını göstermektedir. 

Burada tartışılması gereken üç önemli konu olduğu 
açıktır: özel yaşamın gizliliği, suç mağdurunun adalete 
erişim hakkı ve iyileşme yönelimli tedavi görme ve 
iyileşme hakları. Tecavüz olayının, özel yaşam ger-
ekçesiyle kapatılması, hakkını arama iradesi ve adalete 
erişim süreçlerinde psikososyal engelli bireye ya da 
psikiyatri kullanıcısına gereken desteklerin verilmemesi, 
üstelik tecavüzcüsüyle aynı evde yaşamaya mecbur 
bırakılarak taciz ve tecavüzün tekrarlamasına ola-
nak tanınması, diğer bir deyişle şiddete karşı sessiz 
kalınması anlamına gelmektedir. 

Bu aynı zamanda uluslararası hukukta işkence, 
insanlık dışı ve onur kırıcı muamele kapsamında 
değerlendirilebilecek bir durumdur. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Opuz-Türkiye kararı 
dahil birçok kararında vurguladığı üzere, devletlerin 
özel yaşama müdahale etmemek adına şiddete 
karşı gerekli önlemleri almamaları ve şiddet failinin 
cezalandırılmasını mağdurun şikâyetine tabi kılmaları, 
AİHS 3. maddesi ile korunan işkence, insanlık dışı ya 
da onur kırıcı ceza ve işlemlere tabi tutulmama hakkının 
ihlali anlamına gelmektedir.2 En korumasız gruplardan 
olan psikososyal engelli kadınların yaşadığı taciz ve 
tecavüz olaylarında doktorlar ve diğer kamu görevli-
lerinin izleyecekleri tutumların, insan hakları hukuku 
temelinde belirleyecek kuralların oluşturulmasına ve 
uygulanmasına acil gereksinim olduğu açıktır.
İzleme çalışmalarında tespit edilen bir başka sorunlu 
uygulama, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin 
ayrıca hareket kısıtlaması ve tecride de maruz 
kaldıklarıdır. İstemsiz yatışı yapılan kişilerin 24 saat veya 
daha uzun sürelerle tecrit edilme ya da tespit araçlarıyla 
bağlanması şeklinde yaygın bir uygulamanın olduğu 
görülmüştür:

- “Beni buraya kandırarak getirdiler, yatmak 
istemedim bir odaya götürüp sabaha kadar 
bağladılar.” Elazığ RSHH, 15 yaşında, kız çocuk 

İstemsiz Yatışlarda Yargı Denetimi 
İzlenen tüm psikiyatri hastanelerinde, psikiyatri 
kullanıcısı bireylere, istemsiz yatışa itiraz haklarına 
dair bilgilendirme yapılmadığı gibi, herhangi bir itiraz 
mekanizmasının da bulunmadığı görülmüştür. 

- “Beni abim ve babam yatırdı, nasıl itiraz 
edebilirim ki.” Adana RSHH, 20 yaşında, kadın

- “İtiraz etmek istiyorum ama kime hangi 
mercie bilgi verilmiyor.” Samsun RSHH, erkek

- “İtiraz hakkım mı var? Kimse söylemedi, 
yardım edin.” Elazığ RSHH, erkek 

Psikiyatri kullanıcısı bireylerin istemsiz yatışa itiraz 
hakları konusunda neden bilgilendirilmedikleri hizmet 
verenlere sorulduğunda alınan yanıtlar:

- “Zorunlu yatışa doktor karar veriyor. 
Hastalara fikri sorulsa kabul etmezler ki, 
istemsiz yatışa itiraz hakkı konusunda bilgi 
verilmiyor.” Bakırköy RSHH, hemşire

- “İstemsiz yatışa acildeki doktor karar veriyor, 
diğer doktor sonradan imzalıyor. Hasta 
yatmamakta direnirse güvenlik yardımıyla 
sabitlenip enjeksiyon yapılıyor. İtirazı dikkate 
alınmıyor.” Adana RSHH, hemşire

- “Hiç itiraz eden olmadı, bilmiyorlar ki.” 
Samsun RSHH, sağlık memuru

- “Haklarından haberdar değiller, o nedenle hiç 
itiraz olmaz”- Elazığ RSHH, erkek personel 

Her meslek grubundan hizmet verenlerin ortak 
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hissetmedikleri belirlenmiştir.

	 Tüm hastane çalışanları arasında, istemsiz 
yatışı yapılan psikiyatrik teşhisli bireylerin 
hiçbir aşamada karar verme yetkilerinin 
bulunmadığına dair yaygın bir ön kabul 
bulunduğu görülmektedir.

İlkesel olarak tüm ruh sağlığı hizmetleri kişilerin 
onayıyla olarak sağlanmalıdır. İstemsiz yatış ancak 
kişinin kendisinin ya da bir başka kişinin sağlığına 
yönelik yakın ve ciddi bir risk –genel bir risk değil, yakın 
ve ciddi bir tehlike- söz konusu ise mümkün olmalıdır. 
Ziyaretler sırasında doktorlarla yapılan görüşmelerde 
mala yönelik olası risklerin de istemsiz yatış ve istemsiz 
tedavi gerekçesi olarak değerlendirildiği görülmüştür. 
Oysaki gerek DSÖ ilkeleri gerekse Avrupa Konseyi 
tavsiye kararlarında, mala yönelik risklerin tek başına 
istemsiz yatış için meşru bir neden olarak kabul edilme-
diğini de belirtmek gerekir. 

BM EHS’de belirtildiği üzere, yatış aşamasında iletişim 
kurulamayacak durumda olan psikososyal engel-
liler dahil herkesin kendi kararlarını vermesinin esas 
olduğu, karar veremeyecek durumda olan bireylerin, 
kriz durumundan önceki süreçlerde, kriz anında ken-
dilerine neyin yapılmasına ya da yapılmamasına dair 
karar verme ve bu kararını ön rıza formu veya kriz 
kartı gibi bağlayıcı bir belgeyle kanıtlama ya da karar 
verecek kişiyi yetkilendirme hakkı vardır. Ancak izleme 
sürecinde görüşülen doktorlar dahil, hizmet verenlerin 
çoğunluğunda bu haklara dair herhangi bir olumlu 
görüş bulunmadığı görülmüştür.

Kriz durumlarında psikiyatri kullanıcılarının, kendileri 
yerine tedavi kararı verecek bir vekil belirleme hakkı 
yasalarda düzenlenmemiştir. BM EHS’de özellikle 
vurgulandığı üzere, her koşulda bireyin kendi yaşamı 
hakkında karar oluşturmasının desteklenmesi ve idare-
nin de bireyin kararlarına saygı göstermesi esastır. Bu 
nedenle ruh sağlığı hizmeti alan bireyin, karar vereme-
yecek durumda olacağı dönemler için önceden kendisi 
yerine karar verecek vekil atamasına olanak veren yasal 
düzenlemelerin yapılması, hem sözleşmedeki yükümlü-
lüğümüz hem de kişilik hakları bakımından gereklidir.
Yasalarda ön talimat verilmesine olanak sağlayan 
bir düzenleme bulunmamaktadır. Hasta Hakları 
Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklik3 ile ön tali-
matların göz önüne alınması gerektiği belirtilse de, bu 
düzenlemenin, bağlayıcılık ve yaptırım gücü bakımın-
dan yetersiz bir düzenleme olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Birçok ülkede uygulandığı şekliyle, ön rıza 
formu, kriz kartı vb. ön talimatların yasalarla düzenlen-
mesi, hastaların kendi kararlarına uygun hizmet alması-
na olanak sağlayacağı gibi, BM EHS’nin de gereğidir.

İstemsiz yatış, tedavi amaçlı da olsa, sonuç olarak 
bireyin iradesi dışında özgürlüğün sınırlandırılması 
kararı, yani bir özgürlükten yoksun bırakma durumu-
dur. Dolayısıyla başta AİHS olmak üzere, uluslararası 
hukukun özgürlüğünden yoksun bırakılan bireyler için 
sağladığı tüm güvencelerden istemsiz yatışı öngörülen 
psikiyatri kullanıcılarının da yararlandırılması gerek-
mektedir. BM EHS 14. maddede bu husus özellikle 
belirtilmektedir.4

görüşü, istemsiz yatışa karar verme yetkisinin 
doktora ait bir olduğu, psikiyatri kullanıcısı 
bireyin söz hakkının bulunmadığı yönünde 
olduğu görülmüştür.

İtiraz ve yargı denetimi konusundaki tespitler aşağıda 
özetlenmektedir:

	 İstemsiz yatışın yargısal denetimi için 
sulh hukuk mahkemelerine bildirim 
yükümlülüğünün hastaneler tarafından 48 saat 
ile 7 gün arasında değişen sürelerde yerine 
getirildiği görülmektedir. 

- “İstemsiz yatışlar genellikle 
ertesi gün mahkemeye bildiriliyor, 
mahkemeden 3-4 ay sonra yanıt 
geliyor ve çoğu kez zaten hasta 
taburcu olmuş oluyor. Onaylanmayan 
istemsiz yatış hiç olmadı.” Bakırköy 
RSHH, hemşire

	 İstemsiz yatış onaylarının mahkemelerce 
en erken on gün ama genellikle 2-4 ay gibi 
sürelerde verildiği ve çoğu kez psikiyatri 
kullanıcısının bu sürelerde taburcu edilmiş 
olduğu, dolayısıyla mahkeme denetiminin 
fiilen bir anlam ifade etmediği, yalnızca kâğıt 
üzerinde işleyen prosedürel bir işlem olarak 
gerçekleştirildiği görülmektedir.

	 Ziyaret edilen İstanbul Bakırköy, Erenköy, 
Manisa, Adana, Elazığ ve Samsun 
hastanelerinin tümünde, hastaneler tarafından 
sulh hukuk mahkemelerine yapılan istemsiz 
yatış başvurularının tümünün mahkemece 
onaylandığı, hastanelerin hiçbir istemsiz 
yatış talebinin geri çevrilmediği, dolayısıyla 
mahkemelerin denetim makamından çok, 
doktor kararlarını onay makamı işlevi gördüğü 
belirlenmiştir.

	 İzleme yapılan tüm hastanelerde gerçekleşen 
istemsiz yatışların hiçbirinde yargıçların yatışı 
yapılan kişiyi görme, dinleme ya da bağımsız 
bilirkişi incelemesi isteme gereği duymadığı ve 
yatış talep eden doktor görüşleri paralelinde 
karar verdiği görülmüştür.

	 İstemsiz yatışı yapılan kişilerin, yatış 
sürecinde herhangi bir bağımsız destek 
olanağı ya da ücretsiz avukat yardımından 
yararlandırılmadığı, yatışı denetleyen 
mahkemen kişinin hukuksal yardıma 
gereksinimi olup olmadığı konusunda bir 
araştırma gereği duymadığı öğrenilmiştir.

	 Görüşülen psikiyatri kullanıcısı bireylerin 
hiçbirinin istemsiz yatışa yasal itiraz haklarının 
bulunduğundan haberdar olmadığı, bu 
haklarının kendilerine bildirilmediği, itiraz 
olanağı tanınmadığı gibi herhangi bir avukat 
ya da sosyal çalışmacı veya başka destek 
mekanizması bulunmadığı görülmüştür.

	 Hizmet verenlerin istemsiz yatışa verilen 
onayı istemsiz tedaviye de verilmiş onay 
olarak algıladıkları ve tedavi süreçlerinde EKT 
onayı dışında başkaca onay alma zorunluluğu 
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Türkiye’de var olan mevzuat istemsiz yatışın yargısal 
denetiminin süratle yapılmasına yönelik özel bir düzenle-
me içermediği gibi, gerçek bir yargısal denetimden söz 
etmek de olanaklı değildir. Medeni Kanun 432 ve deva-
mı maddelerinde düzenlenen özgürlükten yoksun bırak-
ma hali, AİHS’nin getirdiği tüm güvencelerden uzak, kişi-
yi görmeden dinlemeden, avukat dahil savunma desteği 
sunmadan, sadece doktor raporlarına dayanan ve hastane 
taleplerini onaylayan bir prosedürden ibarettir. 

Gerçek bir yargısal denetimden söz edebilmek için 
kişinin duruşmada bulunma, yasal danışman tarafından 
temsil edilme, kendi adına konuşma, tanık sunma ve 
mahkemeye sunulan tüm belgeleri inceleme hakkı 
olmalı ve buna olanak sağlanmalıdır. Bu süreçte kişinin 
gereksinim duyacağı avukat, sosyal çalışmacı vb uzman 
destekleri ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Ancak böylesi 
bir duruşmada mahkeme istemsiz yatışın ve/veya teda-
vinin gerektiğini belirlerse yatışa ve/veya söz konusu 
tedavinin yapılmasına karar verebilir. Bu tedavi gözlem 
olarak yalnızca 24 saat sürmeli ve devamı en fazla üç 
gün sonra yapılması gereken tam bir duruşmanın sonu-
cuna göre belirlenmelidir. İstemsiz yatışın devamına 
karar verilmesi durumunda da, diğer özgürlükten 
yoksun bırakılma durumlarında olduğu gibi, periyodik 
gözden geçirme yapılmalı ve bu süreçte kişiye ücret-
siz avukat ve sosyal çalışmacı gibi savunucu desteği 
sağlanmalıdır.

Notlar:
1. Burada kast edilenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yurtlar, 
bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile özel bakım kurumlarının görevlileri 
olduğu bilgisi verilmiştir.

2. http://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=113&bulunan=a%3A1%
3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%22opuz%22%3B%7D&tip=1 [Erişim Tarihi: 
10.06.2014].

3. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-555/hasta-haklari-yonetmeligi.html 
[Erişim Tarihi: 10.06.2014].

4. BM EHS Madde 14
1. Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında aşağıdaki 
haklardan yararlanmasını sağlar:
(a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından yararlanma;
(b) Özgürlüklerinden hukuka aykırı veya keyfi bir şekilde mahrum 
bırakılmamaları, özgürlüğün kısıtlandığı hallerin hukuka dayalı olması ve 
engelliliğin, hiçbir koşulda özgürlüğün kısıtlanmasının gerekçesi olarak 
gösterilmemesi.
2. Taraf Devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgür-
lüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında 
yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak 
güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hüküm-
ler dahil olmak üzere Sözleşme’nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele 
görmesini sağlar.
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FİZİKSEL KOŞULLAR VE 
YOKSUNLUKLAR
Genel fiziksel koşullar, Türkiye genelinde ruh sağlığı 
hizmetlerinin temelini oluşturan “kapatma” anlayışının 
getirdiği sorunları yansıtmaktadır. Pencereleri demir 
parmaklıklarla, tel örgülerle kapalı binalarda hayat, esa-
sen kapalı mekânlara hapsedilmiştir. Güvenlik gerek-
çeleriyle her türlü eşyadan yalıtılan mekânlar, bireyi de 
temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakmaktadır. 
Proje kapsamında Türkiye genelinde izleme yapılan 6 
bölge hastanesinin de binaları eski ve bakımsız binalar-
dır. Fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik tadilat belli 
servislerle sınırlı ve yetersizdir. “Makul uyumlaştırma” 
düzenlemelerine başlanmıştır ancak bu düzenlemelerde 
standartlara tam anlamıyla uyulmaması sonucu, çok dik 
rampalarla, yüksek eşiklerle karşılaşılmıştır. Genelde 
asansörlerin yetersiz, erişilebilirliğinin kısıtlı ve uyumlaş-
tırma ihtiyacı içinde olduğu gözlenmiştir. Fiziksel koşul-
lar ve erişilebilirlik açısından ülke genelinde kurumlar 
arasında ve kurumların kendi içinde yeterli standart 
henüz sağlanamamıştır.

- 2. kattaki serviste, yangın 
merdiveninden bahçeye inilebiliyor. 
Engellilere uygun rampa veya asansör 
yok. Diyabet hastası, ayaklarından rahatsız 
kişi dışarı hiç çıkarılmamış. Bakırköy RSHH, 
RUSİHAK gözlemcisi 

Erişilebilirlik ve uyumlaştırma eksikliklerinin yanı sıra, 
odalarda, banyo ve tuvaletlerde rutubet ve bakımsızlı-
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ğın belirgin kanıtları kaydedilmiştir. En bakımsız servis-
ler adli ve kronik servislerdir. 

Kalabalık, kapasite üzerinde yatakla daraltılan odalar, 
ortak yaşam alanlarının ihtiyacı karşılamaması ve günı-
şığı almaması, kötü aydınlatma, yaygın flüoresan kul-
lanımı, havalandırma ve klima olanaklarının çok kısıtlı 
oluşu, ilk dikkat çeken eksikliklerdir. Açık ve yarı açık 
odaların bulunduğu servisler ısıtma, güvenlik ve mahre-
miyet açısından uygun barınma koşullarını sağlamakta 
yetersizdir. 

- “Doğalgazı açmıyorlar gece, üşüyoruz. Soğuk 
oluyor.” Bakırköy RSHH, 43 yaşında erkek

- “Koridorda kalmak zor, üşüyoruz gündüz” 
Bakırköy RSHH, 53 yaşında kadın

- “Burada dışarı çıkamıyoruz, çıktığımız yer yine 
kapalı. Elazığ RSHH, erkek

- “Yazın sıcak oluyor cam açma kapama 
tartışması oluyor, personel geceleri kapalı kalsın 
istiyor” Samsun RSHH, 37 yaşında erkek

Servislerde acil durumda çıkışı gösteren tabelalar olma-
sına karşın, acil çıkış kapıları standartlara uygun değildir 
ve her zaman kilitli tutulmaktadır. Personelle yapılan 
görüşmelerde yangın söndürme cihazlarının periyodik 
bakımlarının veya düzenli acil durum tahliye tatbika-
tının yapıldığına dair bilgi ve belgelere ulaşılamamış, 

genelde tatmin edici olmayan, çelişkili yanıtlar alın-
mıştır. Acil çıkışlarının, tüm ihtimaller değerlendirilerek 
planlanmadığı gözlenmiştir. Servislerde tutulan kişilerin 
acil durum önlemleriyle ilgili bilgilendirilmediği tespit 
edilmiştir.

Odalar
Çok kalabalık servislere, odalarda ekstra yataklara ve 
koridorlara çıkarılan yataklara rastlanmıştır. Görüşülen 
kişilerin ve personelin ifadelerine göre, gece yer 
yatağı açılan servisler vardır. Odaların pencereleri 
demir parmaklı, zaman zaman tel kafeslerle örtülüdür. 
Genelde yatak dışında hiç bir eşya barındırmayan, 
flüoresan aydınlatmalı ve bir kısmı perdesiz, kapısız, 
paravansız, sürekli cereyan altındaki, havalandırma 
olanakları sınırlı odalar, uyku kalitesini, mahremiyeti 
sağlayacak uygunlukta değildir. 

- “Odalar çok havasız, bazen havasızlıktan 
midemiz bulanıyor. Karanlık oluyor Demir 
parmaklık var.” Adana RSHH, 30 yaşında, kadın

- 08:00-17:00 arası kapalıdır odalar, yatma ihti-
yacı olanlar ve gözlem altındakiler hariç yatma-
larına izin vermiyoruz. Erenköy RSHH, hemşire

- “Odalar 6-8 kişilik. Odaların kapısı yok, nedeni 
sorulduğunda kapı olursa arkadan kapatırlar, 
müdahale edemeyiz cevabını aldık.” Adana 
RSHH, RUSİHAK gözlemcisi

Genelde, odalar gün içinde kilitli tutulmaktadır ve 
kurumda kalanların yataklara erişimleri kısıtlıdır. Yarı 
açık ve açık mekânlardan oluşan odalarıyla Elazığ ve 
Adana’da da yataklara erişim gün içinde yine kısıtlıdır. 
Odalar ve yataklar, akşam belli bir saatten sonra erişile-
bilirdir. 

Karyola ve yataklar, yeterli kalite standardında değil-
dir, yatakların ve yatak takımlarının, hijyen ve mevsim 
koşullarına uygunluk bakımından iyileştirmeye ihtiyacı 
vardır. Yeterli standardın sağlandığı açık servislerin var-
lığı, genel tabloyu değiştirebilecek sayıya ulaşmaktan 
uzaktır. 

- Yataklarımız kokuyor, battaniyelerimiz çok pis 
bütün gece kokuyorlar burnuma, burası çok 
havasız. Manisa RSHH, 37 yaşında, erkek

Gündelik hayat, personelin iş yüküne göre program-
lanmakta, gün içerisinde odalara ve yataklara erişime 
bazen izin verilebilmekte, hizmet alan bireylerin tercih-
lerine saygı duyulmamaktadır. Kurumlarda hizmetlerin 
sunuluş şekli, sıklıkla, bireyin insanlık onurunu zedeleyi-
ci uygulamalarla yürütülmektedir. En çok işitilen şikâyet 
“insan gibi muamele görmüyoruz” ifadesiyle dile geti-
rilmektedir. 

- “Sabah 6’da uyandırıyorlar. Hiç bir şey yok. 
Saatler geçmiyor.

- “Kahvaltı saati çok erken. Ben uyanmak 
istemiyorum ama mecburen kalkıyoruz. 
Kahvaltıdan sonra odama gidip yatmak 
istiyorum ama izin vermiyorlar. Ben de 
buralarda yatıyorum.”
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- “Sabah 7 de kalkıyoruz kahvaltı yapıyoruz. 
İlaç içiyoruz. Odalarımız kapalı olduğu için 
bu salonda hayatımız geçiyor. Tuvalette dışkı 
kokusu içinde sigara içiyoruz. Burada sefil bir 
durumdayız burada karmaşa olduğunda tespite 
alınıyor insanlar. Akşam odalarımızda yatıyoruz. 
Kapılarımızı bazen üstümüzden kilitliyorlar. 
Akşam 9’da yatıyoruz.” Manisa RSHH, kadın

- “4 yıldır burada kalıyorum. Burada hepimiz 
bu salonda oturup akşama kadar televizyona 
bakıyoruz. Kahvaltı için kalkıyoruz ve 
daha sonra akşam yatıncaya kadar burada 
oturuyoruz. Bazen oturacak yer olmuyor. 
Kimileri de birkaç sandalyeye yatıyor kalkmıyor, 
oturamıyoruz. 12 saatimiz burada geçiyor. 
Bakın burada yerde yatan arkadaşlarımız var. Bu 
plastik sandalyelerde oturmak durumundayız. 
Koltuk filan yok. Yatmak istediğimizde 

odalarımıza giremiyoruz. Temizlik yapılıyor 
diyorlar. Öğle yemeklerinden sonra bazen bir 
saat kadar izin veriyorlar. Odalar kapalı. Manisa 
RSHH

Kurumlarda kalan kişilerin açık havadan yararlanma 
hakkına saygı duyulmamaktadır. Bütün bölge hastane-
leri geniş ağaçlı kampüsler içerisinde kuruludur, ancak 
hizmet alan kişiler bu bahçeden yararlandırılmamakta-
dır. Servislerin açıldığı, çoğunlukla tel örgülerle çevrili, 
küçük iç bahçelere erişimde de sınırlamalar, kısıtlamalar 
vardır; çeşitli gerekçelerle açık havadan yararlanma 
hakkı hizmet alanlara teslim edilmemekte, personelin 
kararına bırakılmaktadır. 

- “Bahçeye yalvara yalvara çıkabiliyorum o da, 
tam hatırlamıyorum 3 haftadır 2 kez belki. O 
da inan yalvarmayla. Eğer bu benim hakkımsa, 
ver bana, yalvartma. Yemin ederim kedi gör-
meyi özledim. Biz insanız, vallahi kuştan başka 
hiç bir şey görmüyoruz canlı olarak, çıkart da 
bari bir kedi görelim. Dün çıkaracağız dediler. 
Hazırlandık, 10 kişi çıkaracağız dediler. Belki 45 
dakika bekledik, “dışarı iptal” dediler, çıkartma-
dılar. Samsun RSHH, 34 yaşında, erkek

- “Bahçe kısıtlaması çok kötü bir şey. İnsanlar 
ihtiyacı olduğunda dışarı çıkabilmeli. Bahçeye 
çıktığımızda stresimizi atabiliyoruz. Kendi 
kendimize terapi yapabiliyoruz.” Adana RSHH, 
43 yaşında, erkek

Tedavi ve bakım ihtiyaçları farklı düzeyde olan kişilerin; 
bağımlılık tedavisi görenlerin, müşahede altındakile-
rin ve gençlerin bazı servislerde bir arada tutuldukları 
görülmüştür. Kişinin, yaşam koşullarını kötüleştirmesi, 
uygun tedavi koşullarına erişimini kısıtlaması, tedavi 
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süreçlerini olumsuz etkilemesi bir yana, bu uygulama, 
dezavantajlı kişilerin istismarına zemin oluşturmakta, 
ayrıca hizmet almak için kurumda bulunan kişiyi, zaman 
zaman hasta bakım sorumluluğunu üstlenmek zorunda 
bırakmaktadır. 

Temizlik
Kurumlarda tuvalet, banyo ve lavabolar, genelde ortak 
kullanılmaktadır. Erişilebilirlik, güvenlik, hijyen ve mah-
remiyet koşulları yetersizdir, fiziksel engelli bireylerin 
ihtiyaçlarına uygun banyo ve tuvaletin bulunmadığı 
servisler vardır, pek çok serviste banyo ve tuvaletlerin 
ciddi onarıma, yenilenmeye ve uyumlaştırmaya ihtiyacı 
olduğu gözlenmiştir. 
Yine güvenlik gerekçesiyle duş hortumları, başlıkları 
sökülen banyolarda, suyun plastik kovalarda biriktirilme-
siyle çözüm yaratılmaya çalışılmıştır.
Onarılmayı bekleyen atıl tuvalet ve banyolar, hizmet 
alan kişi sayısına oranla kapasiteyi düşürmekte, ayrıca 
sızıntılar yüzünden zeminin güvenliğini riske atmakta, 
sıhhi olmayan ortamlar yaratmaktadır. 

- “Banyo çok bakımsız, banyo günleri, yerlerdeki 
taşlar kaygan olduğundan banyo koridoruna 
battaniye seriyoruz. Bakırköy RSHH, 57 yaşında 
kadın

- İki yıl boyunca servisin duvarlarından su aktı, 
zemin kaygandı, yeni onarım yapıldı. Manisa 
RSHH, hemşire

Kurumlarda kalanlar temizlik konusunda ciddi sıkıntılar 
dile getirmişlerdir. Banyolar kilitli tutulmakta, hizmet 
alan kişiler, banyo ihtiyaçlarını, belirli gün ve saatlerde, 
sınırlı süre içerisinde, personel gözetiminde gerçekleş-
tirilmeye zorlanmaktadır. Mahremiyet yoktur. Banyo 
ve tuvaletlerin temizliğinin yetersizliği, sabun, tuvalet 
kâğıdı, diş fırçası, tırnak makası ve tıraş bıçağı gibi 
temizlik malzemelerine erişimin güvenlik gerekçesiyle 
kısıtlanması, belirli gün ve saatler dışında banyoya izin 
verilmemesi, banyo malzemelerinin, banyo havlularının 
ortak kullanılması, nevresimlerin sık değiştirilmemesi, 
yatakların ve yatak takımlarının temiz olmaması, tüm 
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kurumlarda geçerli sorunlar olarak dikkat çekmektedir. 

- “Banyoyu saygısızca çırılçıplak soyarak yaptırı-
yorlar. Çırılçıplak bekletiliyoruz. 5 dakikada “çık 
çık” diyorlar. Aynı havluyu 20 kişi kullanıyoruz. 
Mantar hastalığı çok yaygın.” Adana RSHH, 23 
yaşında erkek

- “Topluca yıkanıyoruz bir yerde 3 kişi, kapılar 
kapanmıyor 3 kişi aynı kabinde yıkanıyoruz 
nasıl kapayalım.” Manisa RSHH, erkek

- “Bit burada hiç bitmiyor, bit ilacını arada veri-
yorlar kafamızı gazlıyorlar. Toplu banyo yapı-
yoruz. Kendin şampuan alıyorsun yoksa sabun 
veriyorlar, sadece banyo günleri sıcak su veri-
yorlar. Çorap vermiyorlar, sutyen, külot istedi-
ğimizde vermiyorlar. Giysileri kendileri veriyor 
hepsi pis, idrarımız yanıyor. Manisa RSHH, 
kadın

- Başkaları varken soyunmak çok kötü. Utanıyor 
insan. Banyoda beklerken de birbirimizi çıplak 
görüyoruz. 10 kişi birden soyunup topluca 
banyo yapıyoruz. Aynı tıraş fırçası bütün 
hastalarda kullanılıyor. Fırça konusunda uyarınca 
“devlet bu kadar veriyor” deyip bağırıyorlar, 
bağlıyorlar. Aynı jiletle 2 kişi tıraş oluyor. 
Manisa RSHH, erkek

Ayrıca, kurumlarda sürekli kalanlar tüm günü aynı kıya-
fetlerle geçirmekte, gece aynı kıyafetle yatağa girmekte 
ve banyo günleri dışında kıyafet değiştirememektedir. 
Kadınların özel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
uygulamalar çok yetersizdir. Sağlık açısından tehdit 
oluşturabilecek düzeyde hijyen problemi olan, bit prob-
leminin çözülemediği servislere rastlanmıştır, idrar yol-
larıyla ilgili şikayetler yaygındır. Akut servislerde hizmet 
alan kişiler, temizlik koşullarının yetersizliği yüzünden 
kendilerini güvende hissetmediklerini, hastalık kapmak-

tan korktukları için banyo yapmaktan, kendi çamaşırları-
nı kurumun verdiği, kullanılmış ve kurumda temizlenen 
çamaşırlarla değiştirmekten çekindiklerini dile getirmiş-
lerdir.

- “Hepimiz hastanenin bize verdiği giysileri 
giyiyoruz, başka bir şey giymemiz yasak. Banyo 
günleri dışında üzerimizi değiştirmiyoruz. 
Yatarken gecelik verilmiyor. Gün içinde 
giydiklerimizle uyuyoruz.” 

- “Hemen başımızı sabunlayıp çıkıyoruz. Acele 
edin diyorlar. Temizlenmeden çıkıyoruz. Giysi 
vermezler banyo yapmadan. Bir daha ki banyo-
ya kadar aynı giysilerle kalıyoruz. Gece de aynı 
giysiler var. Hiç değiştirmiyoruz.”

- Banyo zamanı sadece üstümüz değiştirebiliyo-
ruz haftada 2 gün yani. Diğer günler idrarımızı 
kaçırsak bile çamaşır alamıyoruz. 2-3 kişi aynı 
anda, aynı yerde yıkanıyoruz. Burada bit var. 
Saçlarını kısa gördüğünüz tüm arkadaşlarımın 
bit yüzünden saçları kesildi ve banyoda çok kısa 
kaldığımız için iyice yıkanıp durulanamıyoruz. 
Yıkanırken herkese bir tek kalıp sabun veriliyor. 
Parası olan şampuan alabiliyor kantinden ama 
herkesin yok.”

- “Giysiler benim değil kimin onu da bilmiyorum, 
geldiğimde benimkileri alıp verdiler ve 
yıkanırken veriyorlar kendi topladıkları eskiler 
galiba.”

- “Ben buraya kendi rızamla geldim. Ama sonra 
pişman oldum. Gelir gelmez üzerimizdeki 
eşyaları çıkartıp bize başka giysiler verdiler. 
Odada başka insanlar da vardı. Soyunurken çok 
utandım. Bir de eşyalarımı almalarına üzüldüm 
taburcu olurken kendi giysilerimi vereceklermiş. 
Ayakkabıya da izin vermiyorlar.
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Kişisel bakım
Özellikle kronik servislerde genel bakımın, ağız, diş, 
tırnak, saç, el ve ayak bakımının yetersiz olduğu 
gözlenmiştir. Gözlük, işitme cihazı, protez kullanımı yok 
denecek kadar azdır. Güvenlik gerekçesiyle bu yardımcı 
araçlardan yoksun bırakılan kişi, başka güvenlik riskleri 
karşısında savunmasız kalmaktadır. Kurumlarda kalan 
kişilerin görünüşleri, kişisel bakım imkânlarından yoksun 
olduklarını açıkça göstermektedir. 

- Diş fırçam yok burada istesem de vermezler, 
ihtiyaçları dışardan almak durumundasınız para-
nız yoksa dişinizi fırçalayamazsınız. 46 yaşında 
erkek

- Özel eşya koydurmuyorlar. Bulurlarsa çöpe 
atıyorlar. Adana RSHH, kadın

İyi bir uygulama olarak “kırılmaz ayna” bulunan servisler 
vardır, ancak genellikle güvenlik gerekçesiyle banyo ve 
lavabolarda ayna bulundurulmamaktadır.

Beslenme 
Kurumlarda üç öğün yemek verilmektedir. Ara öğünler 
düzenli, çeşitli ve besleyici değildir. Kurumlarda kalan-
ların mutfağa erişimi yoktur. Akşam yemeği ile sabah 
kahvaltısı arasındaki sürenin çok uzun oluşu yüzünden 
gece açlık çektiklerini belirtmektedirler. 

- Akşam yemeğiyle kahvaltı arası çok uzun oldu-
ğu için aç kalıyorlar. Artan ekmekleri poşete 
koyuyorum acıkan olursa veriyorum. “Onbaşım 
ekmek var mı?” diye soruyorlar veriyorum. Ara 
öğün bazı diyetteki hastaların var sadece, onun 
haricinde yok.” Samsun RSHH, temizlik perso-
neli

- Kurumda kalanlar aç kaldıklarını ve yemeklerin 
yetmediğini söylüyorlar, vejetaryen biri etsiz 
yemek istediğini, bir diğeri sabahları kahvaltıda 
sadece zeytin verildiğini söyledi. Bakırköy 
RSHH, RUSİHAK gözlemcisi

Sunulan yemekler, mevsim koşullarını, sosyal, kültürel, 
bireysel ihtiyaçları veya tercihleri dikkate almayacak 
şekilde düzenlenmektedir. Diyabet ve tansiyon gibi 
sağlık sorunları yaşayan kişilerin öğünlerinin uygun 
şekilde düzenlendiği görülmüş, ancak kişilerin diyetleri 
hakkında bilgilendirilmesinde ihmaller gözlenmiştir. 
Kantinden alışveriş sınırlıdır, ancak çoğu kişi parası 
olmadığı için bundan yararlanacak durumda değildir. 
Çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların özel bes-
lenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir uygulama 
yoktur. 

- Her gün süt veriliyor, kahvaltıda peynir çok az, 
yetmiyor, yumurta haftada bir gün, yemekler 
yetmiyor, doymuyoruz Elazığ RSHH, erkek 
çocuk

- Yemekler hiç güzel değil, açlık çekiyoruz. 
Burada bir avucu doldurmayacak kadar pilav 
veriyorlar. Meyve yok. Haftada bir kantinden bir 
şey aldırma şansınız var ama o da çok zor. Su 
yok burada. Elazığ RSHH, erkek

- Yemekler kötü, öğün aralarında sürekli ekmek 
yiyenler gördüm. Meyve ara sıra veriliyormuş. 
Bakırköy RSHH, RUSİHAK görüşmecisi

- Yemekler, mevsimin ihtiyacına uygun değil, 
ziyaret sırasında yaz sonuydu, susatacak 
yiyecekler vardı ve çok lezzetsizdi, fazla tuzlu 
ve neredeyse çiğ denecek kadar az pişmişti. 
Erenköy RSHH, RUSİHAK gözlemcisi

- “Burada ne istersek yok diyorlar Gece acıksak 
yemek vermiyorlar. İçeriye meyve, çerez almak 
yasak. Yemekler aynı saatte hep. Gece acıkırsak 
sabahı bekliyoruz. Kahvaltı çok erken. Sabahın 
köründe kalkıyoruz. Manisa RSHH, kadın

- Gece acıkınca yemek bulamıyoruz. Kantin 
fiyatları çok pahalı yemekler az, yetersiz ama ne 
yapsınlar işte. Adana RSHH, 23 yaşında, erkek
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- Siz geldiniz diye bugün ara öğün verdiler, hep 
düzenli verilmiyor. Samsun RSHH, 46 yaşında 
erkek

Yemeklerin sunumunda da sıkıntılar gözlenmiştir. 
Yemekler, ortak yaşam alanı olarak da kullanılan yemek 
salonlarında toplu halde, bazı servislerde oldukça sıkı-
şık bir sofra düzeninde ve acele etmeye zorlanarak 
yenilmekte, çoğunlukla uygun sofra takımlarında değil, 
metal tepsilerde veya strafor kaplarda sunulmaktadır, 
istenen servis sıcaklığında değildir. 

- Ben sabahları iki günde bir elektroşok görü-
yorum, boğazımız tıkanmasın diye hortum 
sokuyorlar, boğazımızda tahriş oluşuyor, çabuk 
yemek yiyemiyoruz. Acele ettiriyorlar yemek 
yerken, acele yemeye çalışınca boğazımız acı-
yor. Burası berbat bir yer. İnsan gibi kahvaltı 
yapma şansı yok. Hızlandırıyorlar, öğlen akşam 
yine aynı. Hiç bir şeyi insan gibi yapmaya fırsat 
vermiyorlar. Elazığ RSHH, erkek

- “4 aydır buradayım ama 5 senedir çok gelip 
gittim. Bakın burada gördüğünüz her şey siz 
geldiniz diye buraya konuldu. Ne bardak vardı 
ne sürahi. Dün masalarımızda bardak ve sürahi 
gördük. Biz de anlamadık önce ama siz gelince 
çözdük durumu olağandışı iki gün yaşıyoruz. 
Siz gidince bunlar olmayacak. Elazığ RSHH, 40 
yaşında erkek

- “Hadi yemeklerinizi alın diye seslenirler. Biz de 
sıraya girer yemeklerimizi alıp yeriz.” Bakırköy 
RSHH, 57 yaşında kadın

İçme suyundan yoksunluk: Hastanelerde kalan kişiler 
genelde içme suyundan yoksundur. Pek çok serviste 
kurumda kalan kişilerin avuçlarıyla musluklardan su 
içtiği gözlenmiştir. Bazı servislerde sebiller olmasına 

karşın, bu sebillerin göstermelik olduğu, çoğu zaman 
içinde su olmadığı veya damacanaların boşaldıkça mus-
luktan doldurulduğu, hizmet alan kişilerin aktardığı göz-
lemleridir. Görüşülen kişiler, musluk suyu içmek iste-
meyenlerin itirazlarının cezalandırıldığını ve temiz içme 
suyu taleplerinin makul bir talep olarak algılanmadığını 
aktarmışlardır. 

- “Bıktım artık. Suyumuz bile yok. Gidip tuvalet-
teki lavabolardan elimizle içiyoruz. Ben herkesin 
su içtiği bardaktan ilaç içmek istemiyorum.” 
Manisa RSHH

- Sebil siz gelmeden önce geldi. Daha önce 
yoktu. Aynı bidonu doldurup getiriyorlar. Kendi 
bardağım yok. Bakırköy RSHH, 34 yaşında 
erkek

Bir diğer sorun da herkesin kendine ait bardağı olma-
masıdır. 

- “Plastik bardakla su içiyoruz herkes bir bardak-
tan içiyor. Salya sümük içinde içiyoruz. 

- Nezle ve bulaşıcı hastalık kapıyoruz bu yüzden. 
10 bardak diziliyor öyle sıra ile içiyoruz işte.” 
Adana RSHH, 25 yaşında erkek

- “Suyumuzu çeşmelerden içiyoruz. Odada su 
yok başka. İlaçları içerken hepimiz aynı bardakla 
içiyoruz. İtiraz edince kızıyorlar. Manisa RSHH, 
kadın

Bir hemşire, kurumda kalan kişinin en temel haklarından 
biri olan içme suyu talebini, kişinin teşhisi üzerinden 
algıladığını şu ifadeyle aktarmıştır: 

- “Bazı hastalar, obsesif olanlar, parası varsa su 
sipariş ediyor” Samsun RSHH
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İçme suyu olmaması kadar çay içememek de en fazla 
dile getirilen sıkıntılardan biri. 

- “Çay ve sigara bizim için çok önemli sorunlar. 
Alamayanlar var. Devletimizden ricam, bize 
günde 3-4 bardak çay bir paket sigara versinler. 
Devlet batmaz.” Adana RSHH, 43 yaşında 
erkek

- “Doktorlara nasıl kahve veriyorlarsa, gözümü-
zün önünde, bize de ikram yapmalarını ister-
dim. Çay için paramız olmuyor” Elazığ RSHH, 
38 yaşında erkek

Diğer talepler gibi çay talebi de yine güvenlik nedeniyle 
uygun bulunmamaktadır: 

- “Mesela serviste çay hizmeti istiyorlar. Ama 
bu uygunsuz olduğu için yerine getiremiyoruz, 
serviste üzerlerine dökebilirler.” Adana RSHH, 
Hasta Hakları

Sosyal yoksunluklar: İfade ve iletişim özgürlü-

ğü, mahremiyet
Kurumdan hizmet alan kişiler ifade özgürlüklerinin kısıt-
landığını, kendileriyle ilgili konularda muhatap bulama-
dıklarını, seslerinin duyulmadığını sıklıkla dile getirmiş-
lerdir. Servislerdeki uygulamalarla ilgili sıkıntılarını dile 
getirdiklerinde, güvenliği çağırmakla, bağlanmakla ya 
da taburcu edilmemekle üstü örtük tehdit edildiklerini 
aktarmışlardır. 

- Karşı çıkınca hemen odaya götürüp bağlıyorlar. 
Manisa RSHH, 19 yaşında kadın

- Burada sorun çıkaranları odaya götürüp yatağa 

bağlıyorlar. Korkudan kimseyle tartışmıyorum 
ben. Sorun çıkaranları odaya götürüp-yatağa 
bağlamayı çok yapıyorlar hep şiddetle çözüyor-
lar her şeyi, hiç konuşarak çözmüyorlar. Manisa, 
21 yaşında kadın

- Bir konuşmak yok, bir derdiniz sıkıntınız var 
mı diye. Konuşmuyorlar. Camdan vuruyoruz, 
bakmıyorlar, baştan savıyorlar. Adana RSHH, 17 
yaşında genç

- Herhangi bir konuda şikâyet ettiğimiz zaman 
personel tarafından “sen buradan çıkamazsın” 
şeklinde tehdit ediliyoruz. TV bozuk olduğu için 
şikâyet ettiğimde bununla karşılaştım. Samsun 
RSHH, 65 yaşında erkek

İletişim özgürlüğü de son derece kısıtlıdır; ortak 
alanların, televizyon dışında sunduğu bir imkân 
yoktur, televizyon kumandası ise genellikle personelin 
denetimindedir. Gazete, dergi, radyo, kitap, posta, 
internet gibi dış dünyayla iletişimi sağlayacak ya da 
TV dışındaki ilgilere hitap eden imkânlara erişim yok 
denecek düzeydedir. 

- “Yaşamdan kopuğuz, güncel olayları takip 
edecek, yaşamdan haber alacak hiçbir olanak 
yok TV kanalları sınırlı ve hastanenin elinde, 
gazete ve radyo yok.” Adana RSHH, 46 yaşında 
erkek

- “Radyo gazete kitap hiçbir şey yok burada. 
Samsun RSHH, 39 yaşında kadın

- “Kitap, radyo yok. Televizyon kumandası yok, 
sıkılıyoruz.” Elazığ RSHH, 71 yaşında erkek
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- “Personel gazete getirirse okuyabiliyoruz.” 
Samsun RSHH, 50 yaşında erkek

- “Müzik dinleyemiyoruz, TV izleyemiyoruz. 
Personel gazete getiriyormuş ancak hastaların 
elleri kirli olduğu için mesai bitimine yakın veri-
liyor.” Samsun RSHH, 48 yaşında erkek

Aynı şekilde kurumlarda kalanların telefona erişimleri 
de son derece kısıtlıdır, sadece dışarıdan aranmaya izin 
veren uygulama, telefonların genellikle servis korido-
runda veya hemşire bankosunda tutulması nedeniyle 
görüşmelerin mahremiyetine izin vermemektedir. 

- “Odadan açıyorlar telefonu, sesleniyorlar. Bazen 
hastabakıcılar çok rahat davranıyorlar telefon 
konusunda, onlar gidene kadar çalıp çalıp kapa-
nıyor. Hatta bir temizlik görevlisi var, o telefonu 
açık bırakıyor çalmasın diye. İki üç defa gördüm 
böyle yaptığını. Elazığ RSHH, 38 yaşında erkek

Adli servislerde ise daha uzun bir prosedür izlenmekte: 
bir yakınıyla görüşmek isteyen kişi bunu önce servise 
bildirmekte, servis sosyal hizmetlere, sosyal hizmetler 
de kişinin yakınına ulaşarak belirli bir saatte servisi ara-
masının beklendiğini ileterek görüşmeyi sağlamaktadır. 
Görevli bir hemşire nasıl yardımcı olduklarını şöyle 
aktarmıştır: 

- Telefon onlar açamıyorlar ama telefonla görü-
şebiliyorlar, “annemle görüşmek istiyorum” 
derlerse, form doldurup gönderiyoruz sosyal 
hizmetlere, onlar iletişimi sağlıyor, anne ser-
visi arıyor, genelde bir gün içinde halloluyor. 
Samsun RSHH

- Telefona çıkmama izin vermiyorlar. Bize davar 
muamelesi yapıyorlar “orada dur, burada dur” 
komutlarla yaşatıyorlar. Adana RSHH, 45 yaşın-
da erkek

- Telefon açtırtacağım dedi, açtırmadı. 
Çocuğumun doğum günüydü, telefon açtırt-
madılar. Benim telefon açmam lazım müsaade 

edin dedim, dayanamadım. Bakıcı dedi ki: Ben 
seni çıkarayım ama içeridekine söyle dedi. 
İçerideki hemen olmaz dedi. Ailem “telefon 
düşüremiyoruz” diyor aradıklarında. Elazığ 
RSHH, 31 yaşında kadın

- “Telefon dışarıda olduğu için kimseyi arayamı-
yoruz. Dışarıda çok kısa süre kalmamıza izin 
verdikleri için telefon sırası da gelmiyor. Bu 
nedenle hastalar arasında kavga çıkabiliyor.” 
Samsun RSHH, 34 yaşında erkek

Ziyaretçilerle görüşmelerin de mahrem bir ortamda 
yapılabilmesini yönelik imkân sunulmamaktadır. Çoğu 
zaman ziyaretler, koridorun ucuna yerleştirilen bir-
kaç sandalyeden oluşan bir ziyaretçi köşesinde ya da 
ortak mekânlarda baş başa kalmaya izin vermeyecek 
bir ortamda yapılmaktadır. Hekimin uygun gördüğü 
durumlarda ise teslim tutanağı düzenlenerek bahçede 
görüşmeye izin verilmektedir. Ziyaretler, genelde, belir-
li saatlerle sınırlı tutulmaktadır.

Ziyaretçilerde birinci derece akrabalık aranması da 
ayrıca dile getirilen sorunlar arasındadır. Hizmet alan 
kişilerin görüşü dikkate alınmamakta, zaman zaman kişi 
istemediği halde aile üyeleriyle görüşmek zorunda kal-
maktadır.

Yabancı uyruklu kişilere kurumların sunduğu herhangi 
bir tercüman hizmeti yoktur. Zaman zaman kurumdan 
hizmet alan diğer kişilerden tercüme yardımına baş-
vurulmaktadır. Sosyal çalışmacı sayısının genelde çok 
yetersiz olduğu hastanelerde sosyal hizmetler, kurumda 
kalan yabancı uyruklu kişilere destekleyici bir hizmet 
sunmakta çok yetersiz ve çok geç kalmaktadır. 

- “Herhangi bir personelle konuşamıyorum çünkü 
benim dilimi bilen yok. Doktor geliyor ilaç yazıp 
gidiyor.” Adana RSHH, 21 yaşında Suriyeli 
erkek

- “Burada 2 Suriyeli var, ben onlara Türkçe 
öğretiyorum ama şoka gittiklerinde unutuyorlar 
tekrar öğretiyoruz yine şokta unutuyorlar. 
Kürtçe bilenler ve Suriyeliler dertlerini 
anlatamıyor. Onlar doktora gittiğinde de Kürtçe 
bilen hastalar tercümanlık yapıyor.” Adana 
RSHH, 19 yaşında kadın

- “Türkçe bilmeyenler var, biz tercümanlık 
yapıyoruz. Buraya arkadaşlar cezaevi diyorlar, 
hafta sonu bizim çıkmamıza izin verseler o 
duygu biter. Hafta sonu burası çekilmiyor.” 
Adana RSHH, 23 yaşında erkek

- Suriyeli bir hasta 1 ay kaldı. Derdini 
anlamıyorduk biz, burada hastalardan Arapça 
konuşanlar vardı, onların aracılığıyla doktorla 
görüştürüyorduk. Adana RSHH, Bir hemşire

Kurumlarda kalanlar, diğer bireylerle de pek etkileşim-
leri olmadığını, sosyal açıdan yoksunluk çektiklerini 
dile getirmişler, karşı cinsle etkileşime girebilecekleri 
herhangi bir sosyal ortam olmadığından yakınmışlardır. 
Bekleme salonu gibi düzenlenen ortak yaşam alanları, 
sosyal etkileşimi fiziksel dayatmalarla en baştan zora 
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sokmaktadır. Kurumlar, hizmet verdikleri kişilere katıla-
bilecekleri etkinlikler sunmakta son derece yetersizdir. 
Etkinliklerle ilgili sorularımıza, “hazır-standart” etkinlik 
programları işaret edilerek cevap verilmiştir, ancak bu 
programların tek varlık gösterdiği alan, hemşire oda-
larının panolarıdır. Rehabilitasyon ünitelerinde sunulan 
etkinlikler, yetişkin bir kadının veya erkeğin düzeyine 
hitap etmekten çok uzak boyama kitaplarından, ipe 
dizilmeyi bekleyen boncuklardan ibarettir. Servis dışına 
çıkmanın belki de tek yolu olan bu rehabilitasyon etkin-
liğinden, sadece hekimin takdiriyle az sayıda “uygun” 
kişi yararlanabilmektedir. 

- “Burada kendimi çok yalnız hissediyorum. 
Sohbet edebilecek kimse yok. Herkes ilaç alı-
yor. Robot gibiler” Manisa RSHH, 34 yaşında 
kadın

Servislerde eğlenmek için ulaşılabilecek imkânlar, 
kâğıtları eksik iskambil desteleri, taşları eksik okey 
takımlarıdır. Hekimin “uygun” bulduğu kişiler dışında 
pek çok hobiye, güvenlik gerekçesiyle izin verilmemek-
tedir. 

- “Burada hayat çok sıkıcı. Keşke kurslar olsaydı. 
Hiçbir kültürel faaliyet yok boş boş oturuyoruz 
işte.” Elazığ RSHH, 39 yaşında kadın

- “Kitap radyo yok. Televizyon kumandası yok, 
sıkılıyoruz.” Samsun RSHH, 71 yaşında erkek

- “Bütün gün boş boş oturmak çok sıkıcı, zaman 
geçmiyor, uğraş ve hobi alanları gerekli.” 
Bakırköy RSHH, 20 yaşında erkek

Özel günler, bayramlar, yılbaşı geceleri, kurumda 

kalanlar için diğer günlerden farklı değildir. 
Görüştüğümüz kişiler arasında, ailesinden bir yakınını 
kaybettiği kendisine söylenmeyen kişiler olmuştur. 

Kişisel eşyaların odalarda bulundurulmasına izin veril-
memekte; kurumda kalan kişilere, genellikle servislerin 
ortak alanlarında ve anahtarları personelde olmak üzere, 
kilitli dolaplar tahsis edilmektedir. Ancak görüşülen 
kişiler bu dolapları kullanımda, eşyalarına erişmekte 
sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Yaygın bir uygu-
lama olarak servise kabul sürecinde güvenlik, hijyen 
vs. nedenlerle hastaların eşyaları alıkonulmaktadır. 
Alıkonulan bu eşyaların kaybolması en sık rastlanan 
şikâyetler arasındadır

- “Kişisel eşyam yok. Olsa bu kadar sıkılmayız.” 
Elazığ RSHH, erkek

Genç bireylerin hastanelerde kaldıkları süre içinde öğre-
nimlerini sürdürebilmelerine yönelik hiç bir uygulama 
yoktur. Özellikle yurtlardan sık sık hastanelere sevk 
edilen gençlerin öğrenimlerinde ciddi aksamalar olmak-
tadır. 

- Daha önceki yatışlarımda iki kez sınavlara 
giremedim. Burada kitapları getirseler de hiç 
içimden gelmiyor, ders çalışacak bir ortam yok 
burada. Elazığ RSHH, 21 yaşında erkek

Kurumlar, sosyal etkileşime izin vermediği gibi yalnız 
kalmaya da izin vermemektedir. Kişinin mahremiyeti-
ne saygı duyulmamaktadır. Kendine ait hiç bir eşyaya 
izin verilmeyen kurumlarda özel bir hayat da mümkün 
değildir. 

- “Bazen çok sıkılıyorum. Kalabalıktan başım ağrı-
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yor. Ama gidecek sessiz bir yer yok.”

Ayrımcılık: Sağlık çalışanlarının, ayrımcılığa karşı far-
kındalık düzeylerinin düşük olduğu, hizmet alan kişilere 
tutumlarında yargılayıcı tutumlar sergiledikleri, özellikle 
genç bireylerle ilişkilerinde, terapötik değil, eğitici rolle-
re soyundukları, zaman zaman kendi ahlaki anlayışlarını 
dayatıcı uygulamalara başvurdukları gözlenmiştir. 
Kurumlarda, karma servislerde cinsiyete dayalı ayrımcı-
lık tespit edilmiştir. Erkek hizmet alanların ortak alanlar-
daki hâkimiyeti, hizmet alan kadınların kurum içerisin-
deki hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı boyutlara varmakta, 
sağlık personeli bu sorunlara geleneksel anlayışla 
yaklaşmakta ve cinsiyet eşitliğini sağlayıcı bir çözüm 
üretememektedir. Adana RSHH AMATEM’de, hizmet 
alan erkeklerin, kadınları rahatsız edici davranışlarına 
çözüm olarak bağımlılık tedavisi için başvuran kadınla-
rın, bağımlılığa uygun tedavi ortamının sağlanamadığı 
kronik kadın servislerine nakledilmesi yoluna gidilmiştir. 

- “Bağımlılıktan bu sefer de kurtulamazsam ala-
caklar çocuklarımı. Bahçede erkekler baktı diye 
kavga çıktı, tedavimiz bitmeden bıraktılar bizi. 
AMATEM’de 4’ü de erkek servisi, hiç olmazsa 
birini bayan servisi yapsalar veya bahçe saatle-
rini değiştirsinler. Kavga olmaz o zaman. Orayı 
bize açarlar. Benim arkadaşımın çocuklarını elin-
den aldılar madde bağımlısı diye. Onunla bera-

ber geldik o dayanamadı kaçtı, tedavi olamadı, 
aldılar çocuklarını.” Adana RSHH, 36 yaşında 
kadın

Yine karma servislerde, hizmet alan erkeklerin hâkimiyet 
kurduğu ortak alanlarda eşit haklara sahip olamayan 
kadınlar, hastane yönetiminin bir önlem almamasının 
çaresizliğiyle kurum içerisinde zaten kısıtlı olan yaşam 
alanlarını iyice daraltıp kendilerini odalarına hapsetmek-
tedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı olağanlaştıran uygula-
malar bir hemşirenin dilinden şu sözlerle dökülmüştür: 

- “Kadın hastaların dışarıya telefon açması yasak. 
Erkek hastalar telefon kulübelerinden arayabilir-
ler. Eğer yakının aranması zorunluysa aranıyor.” 
Manisa RSHH, hemşire

Sağlık Hakkı
Bölge hastanelerinin, tüm meslek gruplarından sağlık 
personeli, yatak ve oda kapasitesinin yetersizliği açık-
tır. Sağlık çalışanı sayısının azlığı, ağır iş yükü, çalışma 
koşullarından memnuniyetsizlik, hizmet alan bireylere 
sunulan hizmetin kalitesine de olumsuz yansımakta-
dır. Hemşire, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişim 
uzmanı gibi diğer meslek gruplarından profesyoneller, 
tedavi ekibine yeterince dâhil edilmediklerinden, ruh 
sağlığı alanında eğitim verilmemesinden yakınmışlar-
dır. Eğitim desteğinden yoksun kalan destek, bakım 
ve güvenlik hizmeti sunan personel de, hizmet alan 
kişilerle, yakınlarıyla etkileşimlerinde nasıl bir yaklaşım 
benimseyeceklerine karar vermede zorlandıklarını aktar-
mışlardır. 

Ruh sağlığı hizmeti almak için kurumda bulunan 
bireyler, hekimlerine erişememekte, vizit saatlerinde 
tanınan birkaç dakikalık süre kendilerini ifade etmeleri 
için yeterli olmamaktadır. Tedavi, esasen ilaç ve EKT 
ağırlıklıdır. Psikoterapi, rehabilitasyon programları yok 
denebilecek kadar azdır. Servislerin genel görüntüsü, 
aşırı ilaç kullanımının yaygın olduğunun ipuçlarını sergi-
lemektedir.
Tedavi planları hazırlanırken, bireysel tedavi yaklaşımı 
gözetilmemekte, hizmet alan kişinin görüşleri dikkate 
alınmamakta, aile, arkadaş, iş çevresinin sosyal desteği-
ne yer verilmemektedir. Hastanelere ilaç alımının ihale 
usulüyle gerçekleştirilmesi, hizmet alan kişiyi, ciddi yan 
etkilerinden yakınmasına karşın, hastanenin sunduğu 
ilacı kullanmak zorunda bırakmakta, ziyaretçisi ve parası 
olmayan kişiye başka ilaç kullanma şansı tanımamaktadır. 

Yatak sayısının azlığı, zaman zaman erken taburculu-
ğu; bağımlılık, müşahede, ergen servislerinde olması 
gereken kişilerin, kronik servislere alınmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Kurumlarda kalanların genel sağlık hizmetlerine erişimi 
yetersizdir. Görüşülen kişilerin sağlık sorunlarına ilgi 
gösterilmediği, konsültasyon istenmediği, tedavi ve 
bakım hizmeti alamadıkları tespit edilmiştir. Aynı şekil-
de kronik servislerde kalan yaşlı kişilerin yaşlılığa bağlı 
sağlık sorunlarının takip ve tedavisi, kadınların mens-
truasyon, menopoz takip, kontrol ve tedavileri yapıl-
mamaktadır. Kronik servislerde fiziksel engeli olan ve 
kullanmayı beceremediği gerekçesiyle protez ve destek 
araçlarından yoksun bırakılan kişilere rastlanmıştır. Hiç 
bir serviste ergoterapi hizmeti yoktur.
Özellikle kronik servislerde kalanlar, ilaç yan etkileriyle 
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ilgili sağlık sorunları konusunda da tamamen ilgisiz 
bırakılmaktadır. Bu servislerde kalanların doktora ve 
sağlık hizmetlerine erişimleri de son derece kısıtlıdır. 
Özel bakım merkezlerinde kayıtlı olup sık sık kronik 
servislere sevk edilen kişilerin, tekrar yatışlarında, genel 
sağlık ve bakım durumları zaman zaman kaşeksiye 
varacak derecede kötüleşmiş bir şekilde getirildikleri 
kaydedilmiştir. 

Hizmet alan kişilere, taburculukları sırasında, ruh sağlığı 
alanında hizmet veren alternatifler, TRSM’ler vs. konu-
sunda yeterli bilgilendirilme ve yönlendirilme yapılma-
dığı, hizmet verenler arasında toplum temelli hizmetle-
rin yeterince tanınmadığı, anlaşılmadığı tespit edilmiştir. 
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TECRİT, TESPİT VE 
KISITLAMA 
Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olmak 
üzere, uluslararası hukukta özgürlükten yoksun bırakma 
çok sıkı kurallara ve mahkeme denetimi gibi, bağımsız 
denetim ve periyodik gözden geçirme koşullarına tabi 
kılınmıştır. Tecrit ve tespit, hapsedilme, hareketsiz bırak-
ma ve izolasyon içeren ve bireysel özgürlükler üzerinde-
ki en büyük kısıtlamalardan biridir.

Bu kapsamda, tecrit edilme ve kısıtlama müdahaleleri 
de çok istisnai olarak başvurulabilecek ve özel koşullara 
tabi olması ve düzenli gözden geçirilmesi gereken 
bir özgürlükten yoksun bırakma durumu olarak 
değerlendirilmektedir. Genel kabule göre, giderek 
yürürlükten kaldırılması, vazgeçilmesi gerekmektedir. 
Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, ruh sağlığı 
hizmetlerinde “tecrit odalarının kaldırılması yönünde 
adımlar atılmalı ve yenilerinin kurulması yasaklanmalı” 
demektedir.1 Aynı şekilde tespit konusunda da 
“Kriz durumları ile mücadelede geleneksel kısıtlayıcı 
yöntemlerin terk edilmesini sağlamak için ruh sağlığı 
çalışanlarının eğitilmesi ” gereğini vurgulamakta, 
dolayısıyla uluslararası insan hakları hukuku 
standartlarına dayalı ruh sağlığı ilkeleri önermektedir.
Benzer yaklaşım Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin 
(CPT) raporlarında da görülür. CPT psikiyatri hastaneleri 
ile ilgili olarak yayımladığı raporlarında; “Hastaların 
zapt edilmesi açık olarak tanımlanmış bir politikaya 
tabi olmalıdır. Bu politikada açıkça ajite veya saldırgan 
hastaları zapt etme gayretlerinde, ilk aşamada mümkün 
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olabildiğince fiziksel olmayan yöntemlere başvurulması 
(örnek; sözlü talimat) ve fiziksel müdahale gerekli oldu-
ğunda prensipte sadece elle kontrolle sınırlı kalınması 
gerektiği belirtilmelidir” demektedir.

Ayrıca CPT, psikiyatri kurumlarında çalışan personele, 
ajite ve saldırgan hastalara uygulanacak gerek fiziksel 
olmayan, gerekse elle kontrol teknikleriyle ilgili eğitim 
verilmesinin önemine vurgu yapar. Personelin, fiziksel 
olmayan ya da elle kontrol tekniklerini uygulama bece-
risi, zor durumlarla karşılaşıldığında en uygun müdaha-
lenin seçilmesini sağlayacak, personelin ve hastaların 
zarar görme riskini azaltacaktır. 

CPT, “çok istisnai durumlarda fiziksel zapt etme gereçle-
rine başvurmak zorunda kalınsa bile bunların ilk fırsatta 
çıkartılması gerektiğini” vurgular. CPT’ye göre, “kısıt-
lama gereçleri asla cezalandırma amaçlı kullanılmamalı 
veya kullanım süreleri uzatılmamalıdır.” 

“CPT kimi durumlarda fiziksel gereçlerin günler boyun-
ca uygulandığı hastalarla karşılaşmıştır; Komite bu 
tür uygulamaların tedavi yönünden hiç bir açıklaması 
olamayacağını ve görüşü uyarınca bu uzunluktaki bir 
sürenin ancak kötü muamele kapsamına gireceğini vur-
gular.”2 

Gerek CPT ‘nin, gerekse DSÖ’ nün önemle dikkat 
çekmiş olduğu AŞAĞIDAKİ tespit ve uyarılara rağmen, 
izlenen psikiyatri hastanelerinde bu standartların dikkate 
alındığını söylemek çok olanaklı değildir:

●	 kısıtlamanın en son çare olarak görülmesi;

●	 önce diğer yöntemlerin, eğer o yöntemler 
sonuç vermezse elle müdahalenin yapılması ve 
kısıtlamanın elle müdahale sınırlarında kalması;

●	 kısıtlamanın asla bir cezalandırma aracı olarak 
görülmemesi;

●	 uzun süreli kısıtlamaların kötü muamele kapsa-
mına gireceği.

Ziyaret edilen hastanelerde tek başına tecrit 
uygulamasına istisnai olarak başvurulduğu, yalnızca 
iki hastanene yumuşak oda olduğu, ancak tes-
pit odalarında yatağa bağlanmak suretiyle tespit 
uygulamasının yaygın olarak sürdürüldüğü görülmüştür. 
Başlı başına bir kötü muamele olarak da nitelenebilecek 
olan uzun süreli tespit uygulamalarına özellikle geceleri 
hastabakıcıların dayak ve hakaretlerinin de eşlik ettiğine 
dair çok sayıda şikâyet gelmiştir.

Tecrit ve Kısıtlama İstisna mı Yoksa Rutin Uygulama 
mı?
Ziyaret edilen psikiyatri hastanelerinin servislerinde, 
özellikle istemsiz yatışı yapılan psikiyatrik teşhisli birey-
lerin önce gözlem odası ya da tespit odasına götürül-
erek kısıtlama araçlarıyla yatağa bağlandığı ve bir güne 
yakın sürelerle bağlı tutuldukları, bunun rutin bir uygu-
lama olduğuna dair çok sayıda görüş bildirilmiştir.

-  “İlk geldiğimde 2 gün bağlı tutuldum”-Adana 
RSHH, 27 yaşında, erkek

-  “İlk geldiğimde yatmak istemedim, beni 
tutup odaya zorla götürdüler, kollarımdan 
ayaklarımdan bağladılar, tuvalete bile gitmeme 
izin vermediler, bütün gece bağlı kaldım.” 
Elazığ RSHH, kadın

-  “Sorun çıkaranları odaya götürüp yatağa 
bağlamayı çok yapıyorlar, hep şiddetle 
çözüyorlar her şeyi, hiç konuşarak çözmüyorlar 
ki. Korkudan kimseyle tartışmıyorum ben.” 
Manisa RSHH, kadın

-  “İlk geldiğimde bütün gün yatağa bağladılar, 
tuvalete bile götürmediler.” Erenköy RSHH, 
erkek

Tüm hastanelerde tespit defterleri incelenmiş ve tespit 
uygulamasına çok yaygın olarak başvurulduğu görül-
müştür. Serviste tedavi alan kişilerin kadın, çocuk ya da 
erkek olmasının tespit uygulaması bakımından büyük 
farklar göstermediği görülmüştür. Hizmet alanın cin-
siyetine bağlı olmaksızın tüm akut servislerde tespit 
uygulamasına sıkça başvurulduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. İzlenen tüm diğer hastanelerin tespit 
defterleri Erenköy tespit kayıtlarına dair verilen Tablo 
1’deki verilerle benzerlik göstermektedir. 
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Tablo 1

ERENKÖY RSHH E-4 Servisi 

Tespit Tarihi
Tespit Edilen

Kişi Sayısı

07.01.2012 7 kişi

09.01.2012 5 kişi

11.01.2013 2 kişi

15.01.2013 3 kişi

16.01.2013 2 kişi

17.01.2013 3 kişi

18.01.2013 2 kişi

19.01.2013 6 kişi

23.01.2013 4 kişi

25.01.2013 4 kişi

29.01.2013 4 kişi

31.01.2013 6 kişi

01.02.2013 3 kişi

04.02.2013 6 kişi

Tablo 1’de görüleceği üzere, yalnızca 14 gün süresinde 
57 kişi tespit edilmiştir. Bu veriler, fiziksel kısıtlama yön-
teminin en son başvurulan yöntem olarak algılanmayıp, 
sıkça başvurulan bir kontrol yöntemi olarak kabul 
edildiğine dair ciddi şüpheler uyandırmaktadır.

Uzun Süreli Fiziksel Kısıtlama Uygulamaları
İncelenen tespit kayıtları, gerek DSÖ ve gerekse CPT’nin 
uyarılarına rağmen, fiziksel kısıtlamaların 24 saati aşan 
sürelerle uygulanabildiğini göstermiştir. Üstelik uzun 
süreli tespit uygulamasının istisna sayılamayacak kadar 
çok olduğu görülmüştür.

Kayıt sisteminde kullanılan yöntemler nedeniyle tespit 
sürelerinin uzunluğu ilk bakışta dikkat çekmemektedir. 
Çünkü aşağıda Tablo 2’de görüldüğü gibi, her yatağa 
bağlama/tespit olayı, tek olay olarak kaydedilmeyip 
belli aralıklarla tekrarlanan tespitler izlenimi verilecek 
şekilde art arda kaydedilmektedir. Böylece ilk bakışta 
her tespit vakasının 2-3 saat süren bir uygulama olduğu 
izlenimi yaratılmaktadır. Oysa bir önceki tespitin bitiş 
saati ile bir sonrakinin başlangıç saati karşılaştırıldığında, 
her ikisinin aynı saati gösterdiği, dolayısıyla bunların 
aslında faklı tespitler değil, zaten sürmekte olan tespitin 
bölünerek kaydedilmiş hali olduğu görülmektedir. 

Tablo 2

Hastanın adı Tespit tarihi Tespit 
başlangıç 
saati

Bitiş 
saati

Mehmet D 21.05.2013 10.30 12.45

Mehmet D 21.05.2013 12.45 14.30

Mehmet D 21.05.2013 14.30 18.15

Mehmet D 21.05.2013 18.20 22.00

Tablo 2’deki örnekte görüldüğü gibi aslında kişiye dört 
kez tespit uygulanmamış, aksine 10.30’da başlayan 
tespit aralıksız 22.00’ye kadar sürmüş, yalnızca tespit 

işlemi parçalanarak kaydedilmiştir. Tüm hastanelerde 
benzer kayıt yönteminin kullanılıyor olmasının nedeni 
sorulduğunda tatmin edici bir yanıt verilmemesi, izle-
me ekibine, bu kayıt yönteminin, uzun süreli tespitleri 
örtme, gizleme çabası olabileceğini düşündürmüştür.
Hastanelerde uzun süreli tespit uygulamalarının kadın 
ve erkeklerde benzer sıklıklarda olduğu görülmüştür; 
Örneğin Bakırköy RSHH’de, K 2 kat 1 servisinde tespit 
kayıtları incelendiğinde, A. isimli psikososyal engellinin 
dosyasında, kişinin 6 gün içinde ve her gün ortalama iki 
kez olmak üzere 11 kez tespit işlemine maruz kaldığı 
ve 14.06.2013 tarihinde fiziksel kısıtlama araçlarıyla 
aralıksız 6 saat 45 dakika yatağa bağlı tutulduğu 
görülmüştür.

Benzer şekilde H 1 kadın servisinde B.’nin dosyası 
incelendiğinde, 4 günde 13 kez yatağa bağlanmak 
suretiyle tespit edildiği, 13.12.2012 tarihli tespit 
kaydına göre aynı gün kısa aralıklarla 9 saat bağlı 
tutulduğu, 15.12.2012 tarihli kayda göre gece 
01.00’den sabah 09.10’a kadar aralıksız 8 saat 10 daki-
ka yatağa bağlandığı görülmüştür.

Benzer uygulama Adana RSHH’de de görülmüştür. 
Adana RSHH kadın servisinde incelenen tespit kayıtla-
rından isimli psikososyal engelli bir bireyin 19 Mart-4 
Nisan 2013 tarihleri arasında, 16 günde 38 kez kısıt-
landığı ve toplam 138 saat yatağa bağlanmak suretiyle 
tespit uygulandığı görülmüştür. 
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Tablo 3’te aktarılan 10 günlük tespit dönemine dair 
bilgilerden görüleceği üzere, bu uygulama bir tedavi 
yöntemi olmaktan çıkarak kötü muamele boyutlarına 
varmaktadır.

Tablo 3

Tespit tarihi Tecrit edilerek 
araçla kısıtlanma 
süresi

Tespit nedeni Diğer

19.03.2013 4 saat Tedavi ekibine saldırgan 
davranış kendisini yaralama

20.03.2013 15 saat 15 dakika Servisten izinsiz çıkma Çok kısa aralarla 15 saat 

21.03.2013 11 saat 5 dakika Başka bir hastaya saldırgan 
davranış

22.03.2013 12 saat 15 dakika Aşırı gürültü çıkarma, başka 
bir hastaya saldırgan davranış

23.03.2013 15 saat 40 dakika

24.03.2013 8 saat 30 dakika Gece saat 02:30’dan gündüz saat 
18:45’e kadar aralıksız 8 saat 30 
dakika bağlı tutulmuştur

25.03.2013 20 saat 30 dakika 20 saat 30 dakika bağlı tutulmuş 
ve sadece 2 kez ara verilmiştir

26.03.2013 18 saat 40 dakika 15 saat hiç ara verilmeden bağlı 
tutulmuştur

27.03.2013 17 saat 

28.03.2013 15 saat 5 dakika

Benzer uygulamalarla diğer hastanelerde de karşılaşıl-
mıştır;

-  “Tespit kayıtlarında İ. A. isimli hastanın 
04.02.2013 tarihinde 03.00-16.00 arası 13 
saat bağlı tutulduğunun kaydedildiği görüldü.” 
Samsun RSHH, RUSİHAK gözlemcisi 

-  “Ziyaret sırasında tespit odasında üstü çıplak ve 
altında yetişkin bezi bağlı psikososyal engelli bir 
kadının yatmakta olduğu görülerek hemşireye 
nedeni soruldu. Verilen yanıtta “bakıma 
ihtiyacı olan hastaları da bu odada tuttukları” 
belirtildi. Tespit odasında tuvalet yoktu ve 
kişi hiç kimse ile irtibatı olmaksızın tecritte 
tutuluyordu. Ziyaret süresince tespit odasına 
hiçbir hemşirenin girmediği ve kişinin de hiçbir 
şekilde açık havaya çıkarılmadığı gözlendi.” 
Manisa RSHH, RUSİHAK gözlemcisi

-  “Erenköy RSHH kayıtlarında bir hizmet alanın 
hasta dosyası incelendiğinde, kişinin 6 günde 
kısıtlandığı sürenin 42 saat 40 dakika olduğu 
ve iki kez günde 11 saatlik sürelerle kısıtlama 
uygulandığı görülmüştür.” Erenköy RSHH, 
RUSİHAK gözlemcisi

Görüşülen psikiyatri kullanıcıları da kayıtları doğrulamış, 
hatta kayıtlara yansımayan “tuvalet hakkından mahrum 
bırakılma” deneyimlerini aktarmıştır.

-  “33. serviste çok kötü muamele gördüm. Orası 
çok kapalı, Sabaha kadar tespitte bağırıyordum, 
sesime bakmadılar, küfür ediyorlardı bir de. 3-4 
kere bağladılar, saatlerce tutuyorlardı.” Bakırköy 
RSHH, erkek

-  “Tuvalet yok. Çıkarılmıyor. Zaten bağlısın. 
Tuvaleti de gelse orda yapıyor, ihtiyacı 
geldiğinde bağırıyor çağırıyor gelen olmazsa 
altına yapıyor.” Adana RSHH, erkek

-  “Tecrit odasına özel güvenlikçiler götürüyor. 
Hasta gitmek istemezse zorla eline kelepçe 
takılıyor. 5 gün tecrit odasında kalan oluyor 
bazen. Ellerinden bacaklarından ve karnından 
bağlanıyor açık havaya çıkarılıyor sonra tekrar 
getirilip bağlanıyor.” Adana RSHH, 20 yaşında, 
kadın

-  “Bakırköy RSHH’de 33. adli serviste hücre tipi 
demir kapıları olan iki adet gözlem odasında 
olduğu ve bu odaların her birinde birer kişinin 
kaldığı görüldü. Psikososyal engelli bu kişilerin 
sürekli tecritte tutulduğu bilgisi verildi. Tecritte 
tutulan iki hasta ile görüşüldü. Biri 2009 
yılından beri burada tutulduğunu belirtirken, 
diğeri iki yıldır tecritte tutulduğunu söyledi 
ve hemşireler de kendisini doğruladı. Günde 
yarım saat güvenlik eşliğinde odadan dışarı 
çıkardıklarını belirttiler. Nedeni sorulduğunda, 
bir hastanın iki yıl önce gözüne zarar verdiği bu 
nedenle iki yıldır tecritte tutulduğu belirtildi.” 
Bakırköy RSHH, RUSİHAK gözlemcisi 

Tecrit ve Tespit Bir Cezalandırma Aracı Olarak mı 
Kullanılıyor?
Tespit formları ya da defterleri incelendiğinde örneğin 
“gürültü yapma, tedavi ortamını bozma” gibi sınırları 
tam olarak belli olmayan kısıtlanma nedenlerine yer 
verildiği görülmektedir. Yine kayıtlar göstermiştir ki, 
kişiler bu tür gerekçelerle uzun süreli kısıtlamalara 
maruz kalmaktadırlar. Psikiyatri kullanıcılarının sözgelimi 
herkesin ortak kullandığı bardaktan su içmeyi redde-
derek ayrı bardakla su içmek istemesi gibi son derece 
insani ve makul bir talep karşısında dahi kısıtlama ted-
birine başvurulmaktadır:
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-  “Çok gürültü yaparsak, kavga edersek, 
söyleneni yapmazsak alıp odada bağlarlar.” 
Erenköy RSHH, erkek

Yukarıdaki anlatımlar, daha da çoğaltılabilir ancak, rapo-
run sınırları çerçevesinde az sayıda örnekle yetinilme-
ktedir. Hizmet kullanıcılarının anlatımları, Türkiye’deki 
psikiyatri hastanelerinde, uluslararası standartların 
ve DSÖ ilkelerinin aksine, fiziksel kısıtlamanın sıkça 
cezalandırma amaçlı olarak kullanıldığını göstermekte-
dir. Bunun temel nedenlerinden biri, kısıtlama öncesi 
sözlü ve elle müdahale yöntemlerinin denenip fayda 
etmemesi halinde, kısıtlamaya en son çare olarak 
başvurulması zorunluluğu konusunda yeterli yasal 
güvencelerin bulunmamasıdır. Bir başka neden de 
hizmet verenlerin bu konudaki zihniyetleridir. 

BM EHS’nin getirdiği yeni paradigmanın ruh sağlığı 
alanında hizmet verenlerce bilinmediği gözlenmiştir. 
Hizmet verenlerin çoğunluğunda, psikososyal engel-
lilerin herkesle eşit onura ve hukuki ehliyete sahip 
özerk bireyler olarak kabul görmediğine dair bir kabul 
olduğu gözlenmiştir. Bu nedenledir ki, psikiyatri 
kullanıcılarının ruhsal ve fiziksel bütünlüklerine kolaylıkla 
el uzatılabilmektedir.

Çocuklar da Bağlanarak Kısıtlanıyor mu?
Uluslararası hukukta küçüklerde kısıtlama araçları-
nın kullanılması yasaktır. Ziyaret sırasında incelenen 
kayıtlar, yalnız yetişkinlerin değil çocukların da sıklıkla 
yatağa bağlanmak suretiyle tespite maruz kaldıklarını 
göstermiştir. Kız ya da erkek çocukların, açık yasağa 
rağmen, özellikle de cezalandırma amaçlı tespit edil-
dikleri görüşmelerle de doğrulanmıştır:

-  “Beni tespite aldılar. Benim elimi kolumu, 
ayağımı bağladılar. Sabaha kadar bağırdım, 
ağladım. Tuvalete bile götürmediler. Burada 
psikolojimiz daha çok bozuluyor.” Elazığ RSHH, 
kız çocuk

-  “Kurallara uymayanlara sessiz odada tespit 
cezası veriliyor.” Manisa RSHH, erkek çocuk

-  “Adana RSHH’de ziyaret sırasında görüşülen 
17 yaşındaki erkek çocuk, kendisinin çok sık 
bağlandığını ve uzun sürelerle bağlı kaldığını, 
ayrıca hastabakıcıların geceleri hastaları bağlayıp 
dövdüklerini söylemiştir. Bir başka serviste 
görüşülen genç erkek hasta da hastabakıcıların 
hastaları geceleri bağlayıp dövdüklerini 
anlatmıştır.” Adana RSHH, RUSİHAK gözlemcisi

Bakırköy RSHH’de Ergen Çocuk (erkek) Servisi’nin tes-
pit kayıtları incelendiğinde, bir çocuğun 18 günde 30 
kez tespit edilerek kısıtlandığı görülmüştür. Bu süre 
içinde çocuk toplamda 29 saat tecrit edilerek yatağa 
bağlı tutulmuştur. Ayrıca son kısıtlandığı tarihte, 
kısıtlamanın bitiş saati kaydedilmediğinden o gün kaç 
saat kısıtlı kaldığı defterde belli olmamaktadır ve bu 
nedenle toplam kısıtlılık süresinin hesaplamasına dahil 
edilmemiştir. 

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir ve izleme kapsamında 
kaydedilen çok sayıda benzer uygulamanın tes-
pit edildiğini belirtmek gerekir. Uluslararası hukuk 

-  “Ben herkesin su içtiği bardaktan ilaç içmek 
istemiyorum. Karşı çıkınca hemen odaya 
götürüp bağlıyorlar. Bir iki gün bağlı kalan var.” 
Manisa RSHH, kadın

-  “Biz olumsuz bir davranışta bulunduğumuz 
zaman hastabakıcı veya hemşireler güvenliği 
de çağırıp bizi odaya götürüp yatağa bağlarlar. 
Mesela çok ses çıkarırsak ceza alırız. İlaç 
içmek istemeyince, söz dinlemeyince de 
bağlanırız. Ben bir keresinde bağlanmamak 
için çok direndim. Bir hasta bakıcı üzerime 
oturdu. Nefesim kesildi. Mecburen razı oldum. 
Odadan çıkıncaya kadar bağlı kalınır. Bazen 
gelip bakarlar. Odada tuvalet yok. Tuvalete 
gitmek istediğimizde sesleniriz duyarlarsa gelip 
tuvalete götürürler.” Manisa RSHH, erkek

-  “Bir hasta camı kırdı, iki güvenlikçi gelip 
copladılar, bağladılar; 6 saat üstüne yaptı, 
tuvalete bile gidemedi.” Bakırköy RSHH, 37 
yaşında, erkek

-  “Verilen ilaçları ve iğneleri reddettim. Bu 
nedenle defalarca kez bağlandım. Tespit kemeri 
nedeniyle el ve ayak bileklerimde büyük yaralar 
oluştu. Bir kez bir doktordan tokat yedim.” 
Manisa RSHH, erkek
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çocukların kısıtlanmasını yasaklamış olmasına rağmen, 
psikiyatri hastanelerinde tedavi gören çocukların bu 
kadar yaygın şekilde ve bu kadar uzun sürelerle tecrit 
edilmesi, yatağa bağlanması, hareketsiz tutulması, hem 
çocuk haklarına hem de DSÖ standartlarına aykırıdır. 
Ayrıca bu kadar uzun süreli kısıtlama CPT’nin de 
belirttiği üzere, onur kırıcı ve kötü muamele kapsamına 
girmektedir. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 3. maddesiyle korunan hakka aykırılık 
oluşturur. BM EHS 15. maddesinde tanımlanan insanlık 
dışı ve onur kırıcı muamele yasağı kapsamındaki 
hakların da ihlali anlamına gelmektedir.
Tüm bu veriler, tecrit ve kısıtlama konusunda birtakım 
önlemlerin ivedilikle alınmasını gerektirmektedir;

●	 Tecrit ve kısıtlama koşullarının net tanımlamaları 
yapılmalı ve yaptırım da içeren ayrıntılı yasal 
düzenlemeler getirilmeli,

●	 Ruh sağlığı alanında her kademede hizmet 
verenlere, olağanüstü durumlarda öncelikle 
sözel ve bunun sonuç vermediği hallerde elle 
müdahale becerilerini geliştirme konusunda 
düzenli eğitim desteği verilmeli,

●	 Tüm hizmet verenlere yönelik, psikososyal 
engelliler dahil, psikiyatri kullanıcılarının 
herkesle eşit hukuki ehliyete ve onura sahip 
özerk bireyler olduğuna dair BM EHS’nin 
değerleri ve normları konusunda yaygın eğitim 
kampanyaları düzenlenerek bu alanda zihniyet 
değişimi sağlanmalı,

●	 BM EHS 16 ve 33. maddelerinde de 
belirtildiği üzere, ruh sağlığı hizmeti veren 
tüm kurumların, sivil ve bağımsız izleme 
mekanizmalarına önceden bildirim yapmaksızın 
ziyaretler yoluyla izleme olanağı sağlayan yasal 
düzenlemeler yapılmalı,

●	 Hizmet veren tüm kurumlarda hizmetlerin 
planlanması ve sunumu süreçlerine engelli 
bireylerin ve onları temsil eden sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı sağlanmalıdır.

Notlar:
1. Mental Health Care Law: Ten Basic Principles http://www.who.int/men-
tal_health/media/en/75.pdf [Erişim tarihi: 01.06.2014].

2. 3rd General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January 
to 31 December 1992 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-03.htm; 8th 
General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 
December 1997 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-08.htm ve 12th 
General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 
December 2001 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-12.htm [Erişim tarihi: 
01.06.2014].
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KÖTÜ MUAMELE, 
ŞİKÂYET PROSEDÜRLERİ 
VE BAĞIMSIZ İZLEME
Türkiye’nin de tarafı olduğu birçok uluslararası 
sözleşmede işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı mua-
mele ve ceza yasaklanmıştır ve bu yasak mutlak 
yasaktır. Mutlak yasak olmasının anlamı, savaş, terör, 
afet, yoksulluk ya da her ne sebeple olursa olsun 
hiçbir şey, bireylere işkence ya da kötü muamele 
uygulanmasının mazereti olamaz. Yasak mutlaktır ve 
bu yasağın uygulanması için her türlü tedbiri almak 
devletlerin pozitif yükümlülüğüdür. İşkence yasağı 
genel olarak kabul edilmekle birlikte, işkence boyutuna 
varmayan kötü muamele ve onur kırıcı muamelenin de 
mutlak yasak kapsamında olduğu genellikle göz ardı 
edilmektedir. Oysa ki tarafı olduğumuz BM İşkence ve 
Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele 
veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 16. maddesi dahil 
birçok uluslararası düzenlemede, işkence düzeyine 
varmayan kötü muamele ile onur kırıcı muamelenin de 
yasak kapsamında olduğu ve devletlerin yükümlülüğü 
düzenlenmektedir.

Aynı şekilde BM İnsan Hakları Komitesi de 20. 
Genel Yorumunda insan onuruna saygılı davranma 
zorunluluğuna dikkat çekmektedir: “Özgürlüğünden 
yoksun bırakılan herkese, insanca ve kişinin doğuştan 
sahip olduğu onura saygı gösterilerek davranılır”. 
Uluslararası insan hakları hukuku tarafından getirilen, 
cezaevleri, psikiyatri hastaneleri, mülteci merkezleri, 
bakım ve rehabilitasyon kurumları gibi mekânların, 
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Kötü muamele yöntemi olarak tehdit ve sözel şiddet
Görüşülen kişiler sözel şiddetin en çok hizmetli personel 
ve daha sonra da hemşireler tarafından uygulandığını 
anlatmıştır;

- “Burada kimse bize insan gibi muamele 
etmiyor, sürekli bağırıyorlar, o kadar çok bağırıp 
tersliyorlar ki ağzımı açmaya korkuyorum, ben 
çocuk değilim, bağırmaları canımı acıtıyor, çok 
üzülüyorum, akıl hastası olabilirim ama insanım 
ben.” Bakırköy RSHH, 30 yaşında, kadın

- “Bize kimse ne istediğimizi sormuyor. Ne 
derlerse yapmak zorundayız. Korkudan 
kimseyle tartışmıyorum ben sürekli bağırıyorlar. 
Azarlıyorlar.” Manisa RSHH, kadın

- “Siz geldiniz diye bugün iyiler yoksa biz 
burada köpek muamelesi görüyoruz. Sadece 
bir hemşire var, o iyi diğerleri bizi köpek gibi 
görüyor” Manisa RSHH, kadın

- “En küçük bir şeyde hemen tehdit ediyorlar, 
hastabakıcılar tehdit ediyor, dinlemezsek 
dövüyorlar, ne yapalım sabır deyip susuyoruz 
biz de.” Samsun RSHH, erkek

- “Sağlık memurundan şikâyetçiyim. Bize davar 
muamelesi yapıyorlar orada dur burada dur 
komutlarla yaşatıyorlar. Bunu da hemşireler 
ve hasta bakıcılar yapıyor. Burada mesela çay 
içmek istiyorum içemiyorum.” Adana RSHH, 45 
yaşında, erkek

- “Bahçeye çıkmak istiyorsun suç, bağırıyorlar, 
sigara istiyorsun suç yine bağırıyorlar, bütün 
gün böyle ot gibi durmamızı istiyorlar.” Erenköy 
RSHH, erkek

Ziyaret sırasında, psikiyatri kullanıcılarının, 
ziyaret ekibiyle iletişim kurma isteklerini 
hemşirelerin azarlayarak engelledikleri 
görülmüştür. Aynı şekilde temizlik personelinin 
de psikiyatri kullanıcılarına yönelik azarlayıcı, 
hakaret edici tavırları dikkat çekmiştir. 
Aşağılayıcı ve onur kırıcı muamelenin çok farklı 
tezahür edebilir. Avrupa İşkenceyi Önleme 
Derneği aşağıdakileri onur kırıcı muamele 
olarak kabul etmiştir1:

●	 Bir talebin, birçok kez tekrarlanana kadar göz 
ardı edilmesi;

●	 Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerle sanki 
küçük çocuklarmış gibi konuşulması;

●	 Alıkonulan kişinin, gözlerine hiçbir zaman 
doğrudan bakılmaması;

●	 Alıkonulan kişinin odasına aniden ve herhangi 
bir neden yokken girilmesi;

●	 Bir gün kuralların ihlal edilmesine izin verilmesi 
ancak ertesi gün cezalandırılması. 
Ziyaret sırasında hemşire, sağlık memuru 

bağımsız ve sivil denetim zorunluluğu, işkence, kötü 
muamele ve onur kırıcı muamelenin önlenmesine yöne-
lik ihtiyaçtan doğmuştur.
RUSİHAK tarafından psikiyatri hastanelerine 
gerçekleştirilen sivil ziyaretlerin amacı ruh sağlığı 
sisteminin insan hakları standartları bakımından 
bağımsız ve sivil gözden geçirilmesi, ihtiyaçların 
ve ihlallerin tespit edilmesidir. Bu kapsamda tes-
pit edilen ihlalleri birkaç başlık altında toplayarak 
değerlendireceğiz.

A-Kötü Muamele 
Ziyaret edilen hastanelerde, kayıtların ve mekânların 
incelenmesinin yanı sıra, hem çalışanlar hem psiki-
yatri kullanıcısı kişilerle görüşmeler yapılarak bilgi 
topladığımız, raporun giriş bölümünde açıklanmıştır. 
Psikiyatri kullanıcısı kişilerle yapılan görüşmeler açık 
uçlu olarak planlanmış, daha fazla bilgi alma ihtiyacı 
duyulduğu durumlarda, yönlendirici olmayan sorularla 
bilgi almaya özen gösterilmiştir. Örneğin kişilerden 
bir günlerinin nasıl geçtiğini sabah kalkışlarında iti-
baren anlatmaları istenmiş ve “size bağırıyorlar mı 
ya da size vuruyorlar mı” gibi yönlendirici sorular 
kesinlikle sorulmamıştır. Görüşülen kişilerin serbest 
anlatımlarından çıkan sonuç, tüm hastanelerde farklı 
yoğunlukta da olsa fiziksel, sözel ve duygusal şiddetin 
yaygın olarak uygulandığıdır. Bir başka sonuç da şiddet 
uygulayıcılarının çoğunlukla hizmetli personel ve 
güvenlik görevlileri olduğu görülmüştür.
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Hastalarla ilgilenme söz konusu bile değil. Bir 
hasta burada düşmüştü. Hasta bakıcı ilgilenmedi 
bile biz kaldırdık.” Elazığ RSHH, 21 yaşında, 
erkek 

-  “Bir hasta camı kırdı, iki güvenlikçi gelip 
copladılar, bağladılar 6 saat. Üstüne yaptı, 
tuvalete bile gidemedi. Verdiler uyuşturucuyu, 
şimdi robot gibi oldu.” Bakırköy RSHH, 37 
yaşında, erkek

-  “Vallahi burada yararlandığımız hiç bir şey yok. 
İnsanca muamele bile görmüyoruz. Bahçeye 
çıkmamıza bile izin vermiyorlar. Hemen 
bağlamakla tehdit ediyorlar. Ağlayamıyorsun 
bile. Çok azarlıyorlar. Ağır hastaları itip 
kakıyorlar. Ama bunlar aramızda kalsın yoksa 
hemen beni bağlarlar yatağa. Çok kötü koşullar 
altında yaşıyorum burada. Hastayım ama bir 
insanım ben. Gururum var.” Manisa RSHH, 
kadın

-  “Burada dayak atıyorlar. Genelde temizlik 
görevlileri dövüyor. Hemen her gün oluyor. 
Dışarı çıkmayın diyorlar, ciddi şeyler değil. 
Hastabakıcılar yapsa neyse de. Temizlik 
görevlisinin hiç hakkı yok. Sağlık memurları 
görüyor, müdahale etmiyorlar. Bu servis en 
berbat servis.” Elazığ RSHH, erkek

Yukarıdaki anlatımlar psikiyatri hastanelerinde tedavi 
gören bireylere yönelik şiddetin boyutları hakkında 
fikir vermektedir. Doktorlar dışındaki sağlık personeli 
tarafından psikiyatri kullanıcılarına yönelik sıklıkla şiddet 
uygulandığı gerçeği, CPT tarafından tespit edilerek bu 
sorunun ivedilikle çözümü konusunda hükümetlerin 
dikkati çekilmiştir2:

“Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi CPT’nin elindeki bil-
giler, psikiyatri kurumlarındaki personel tarafından kasti 
kötü muamelenin oluştuğu durumlarda sıklıkla kabahat-
linin hekim veya kalifiye sağlık personeli değil, yardımcı 
personelin arasında bulunduğunu göstermektedir.

İşin ne denli zorlayıcı bir yapıya sahip olduğu 
düşünüldüğünde, yardımcı personelin seçiminde titiz 
davranılması ve hem göreve başlamadan önce, hem de 
hizmet içi kurslarla gerekli eğitimi almalarının sağlanması 
hayati önem taşımaktadır. Ayrıca bu kişiler görev 
başındayken kalifiye sağlık personelinin yakın denetimi 
ve yetkisi altında bulundurulmalıdır. 

Kimi psikiyatri hastalarını, onlara zarar verebilecek diğer 
hastalardan korumak için gerekli usullerin de bulunması 
şarttır. Bunun yerine getirilmesi için gerekli şartlardan biri 
de gece ve hafta sonları dâhil olmak üzere daima yeterli 
personelin bulundurulmasıdır. Ayrıca özellikle hassas 
hastalar için özellikli uygulamalar yapılmalıdır; örneğin 
zihinsel engelli ve/veya akıl hastası gençler yetişkin has-
talarla birlikte kalmamalıdır. 

Tüm kategorilerdeki personelin yönetim tarafından 
gerektiği gibi kontrol edilmesi kötü muamelenin önlen-
mesine büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Hastalara fizik-
sel ya da psikolojik kötü muamelenin kesinlikle kabul 
edilemez olduğu ve ciddiyetle ele alınacağı mesajı açık-

ve hizmetli personelin psikiyatri kullanıcısı 
bireyler ile iletişim biçimlerinin yaygın olarak 
otoriter, azarlayıcı, alaycı, küçümseyici, kişiye 
çocuk gibi davranma şeklinde olduğu ve 
psikiyatri kullanıcıları ile göz teması kurmaktan 
kaçındıkları dikkat çekmiştir. Bu tespit üzerine 
Adana ziyaretinde, ekipte yer alan sanat 
terapisi uzmanı, tedavi gören bireylerle tedavi 
uygulayanların göz teması kurmasını gerektiren 
sanatsal faaliyet yapmak istediğinde diğer 
faaliyetlere katılan hemşirelerin bu çalışmaya 
katılmak istemedikleri, psikiyatri kullanıcısı 
kişilerle göz teması kurmaktan rahatsız oldukları 
gözlenmiştir. Benzer çalışma Elazığ’da da 
gerçekleştirilmiş ve çalışanların psikiyatri 
kullanıcıları ile eşit ilişki ve göz teması kurmakta 
zorlandıkları görülmüştür.

Kötü Muamele Yöntemi Olarak Fiziksel Şiddet 
Uygulanması
Ziyaret edilen tüm hastanelerde, cinsiyet ve yaş farkı 
gözetmeksizin herkese yönelebilen şiddet öyküleri 
anlatılmıştır. Aşağıda birkaç örneğini sıraladığımız şid-
det yakınmalarında ortak özellik, fiziksel şiddetin sağlık 
memurları, güvenlik görevlileri ama en yoğun olarak da 
hizmetli personel tarafından uygulandığıdır. Psikiyatri 
kullanıcısı bireylerin anlatımlarının bir başka ortak noktası 
da özellikle geceleri ve hafta sonları hastabakıcı perso-
nel tarafından daha çok şiddete maruz kaldıklarıdır. Bu 
durum yalnızca Türkiye’deki psikiyatri hastanelerine özgü 
olmayıp CPT’nin genel raporlarında da sıklıkla dikkat çek-
tiği bir durumdur.

-  “Hastaları dövüyorlar, güvenlik getiriyorlar, 
dövüp bağlıyorlar, bir lokma su vermiyorlar, 
karanlık odada yatırıyorlar 24 saat. Aşırı dayak 
var. Hasta dövülmez. Hastabakıcı, özel güvenlik 
pata küte girişiyorlar. Biz buraya niye geliyoruz, 
tedavi olmaya. Geçen geldiğimde adamı döve 
döve öldürüyorlardı.” Bakırköy RSHH, 63 
yaşında, erkek 

- “Başımı duvara vurup dövmeye çalışıyorlar.” 
Adana RSHH, kadın

- “Burası toplama kampı gibi. 3 ve 10 serviste 
insanları dövüyorlar; biliyorum orada kaldım. 
2-3 tane sabit güvenlikçiler vardır onlar özel 
olarak döven ekiptir. Çakmakları tespihleri 
topluyorlar. Çakmakla hadi insanlar kendini 
yakacak ama tespih bir rahatlama aracı değil 
mi? Biz burada mahkûm gibi değil miyiz? 
Madem yasak çakmak, kantinde niye satılıyor, 
bu da ayrı bir sorun değil mi size göre.” Elazığ 
RSHH, 41 yaşında, erkek

-  “İnatlaşan, söz dinlemeyen önce uyarılıyor, 
olmayınca tokat atabiliyorlar”. Adana RSHH, 
erkek

-  “Burada tedavi olmaya gelen kişi deli çıkar. 
Daha önce 3 servisteydim. O serviste bir sağlık 
memuru adı A. hastalara tokat atıyor. Burada 
hastalara sövüp sayıyorlar, eşimle telefonda 
konuşuyordum hemşire bana bağırdı. 3 serviste 
altına yapan hastalara şiddet uygulanıyor. 
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Nitekim psikiyatri hastanelerinde karşılaşılan bu ayrımcı 
duruma CPT de dikkat çekmiştir3:

“CPT hastaların yaşama koşullarını ve gördüğü muame-
leyi yakından inceler; bu alanlardaki yetersizlikler hızla 
“insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele” kapsamına giren 
durumlara yol açabilir. Hastaların tedavisini ve mutlu-
luğunu kolaylaştıracak maddi koşulları sağlamak, yani 
psikiyatrik anlamda olumlu bir tedavi ortamı sunmak 
hedeflenmelidir. Bu sadece hastalar için değil, aynı 
zamanda psikiyatri kurumlarında çalışan personel için de 
önem taşır.” 

Ziyaretler sırasında bazı hastanelerde zorla çalıştırma 
yasağına aykırı durumlarla karşılaşılmıştır: 

-  “Hastalara iyi davranılmıyor bağırıp çağırılıyor 
temizlik yaptırılıyor, mahkûm gözüyle bakıyor-
lar.” 25 yaşında, erkek

Zorla çalıştırma hem uluslararası hukuk hem de ulusal 
hukuk tarafından yasaklanmıştır. CPT de psikiyatri hasta-
nelerinde zorla çalıştırma uygulamalarına dikkat çeker-
ek, bunun önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını 
vurgulamıştır.

B- Şikâyet Prosedürleri:
Psikiyatri hastanelerinde yatarak tedavi gören kişilerin 
haklarını arayabilecekleri etkin bir şikâyet prosedürü 
tanımlanmamıştır. Tedavi gören bireyler şikâyetlerini 
sözlü olarak hastabakıcılara ve hemşirelere iletebiliyor 
olsa da, bağımsız bir şikâyet mekanizması bulunma-
maktadır. Ziyaret edilen her hastanede ve her serviste 
şikâyet prosedürünün ne olduğu ve nasıl işlediği sorul-
du. Bu soruya istisnasız tüm hastanelerde aynı yanıt 
verilmiştir: 

“Hasta şikâyetini sözlü olarak bildirir biz de çözebilir-
sek çözeriz, çözemezsek doktora söyleriz; zaten basit 
şikâyetler.”

Kişilerin gördükleri tedavi ya da maruz kaldıkları kötü 
muameleye dair yazılı şikâyette bulunma olanaklarının 
bulunup bulunmadığı sorulduğunda, genel olarak tüm 
hastanelerde kişilerin yazılı şikâyet etme olanaklarının 
bulunduğu söylenmiştir. Servislerde kâğıt ve kalemin 
bulunmadığı, psikiyatri kullanıcılarının kâğıt ve kaleme 
erişimlerinin ancak hemşirelerin bu oluruyla olanaklı 
olduğu anımsatıldığında, “Biz gerekirse kâğıt kalem 
veriyoruz” yanıtı verilmiştir. Aynı soru psikiyatri kullanı-
cılarına sorulduğunda ise aşağıdaki yanıtlar alınmıştır: 

-  “Kimi kime şikâyet edeceksin, sonra adamı ne 
yaparlar biliyor musun sen?” Samsun RSHH, 
erkek

-  “Bizi dışarı çıkarmıyorlar ki nasıl şikâyet ede-
lim?” Elazığ RSHH, kadın

-  “Kimsenin bizi dinlediği yok.” Bakırköy RSHH, 
erkek

Psikiyatri kullanıcısı kişilere hemşireler tarafından kâğıt 
kalem verildiği ve kullanıcıların şikâyetlerini yazabildiği 
istisnai durumlarda prosedürün nasıl işlediği soruldu-
ğunda alınan yanıtlar şöyledir:

ça verilmelidir. Yönetim, daha genel anlamda psikiyatri 
kurumlarında personelin tedavideki rolünün güvenlik 
endişelerinin gölgesinde kalmasını önlemelidir.
Ayrıca personel ile hastalar arasında gergin bir ortam 
yaratabilecek nitelikteki kurallar ve uygulamalar gerektiği 
gibi değiştirilmelidir.”

Tutulma koşullarının onur kırıcı ve aşağılayıcı mua-

mele oluşturması
Bazı durumlarda hizmet verenlerin bir şey yapmasına 
gerek kalmamakta, tutulma koşulları başlı başına 
insanlık dışı ve onur kırıcı muamele kapsamına girme-
ktedir. Raporun adli servisler başlığı altında yer verilen 
müşahede servisleri birçok hastanede insanlık dışı ve 
onur kırıcı muamele oluşturacak niteliktedir. Başta bazı 
hastanelerin müşahede servisleri olmak üzere genel 
olarak fiziksel koşullar raporun diğer bölümlerinde 
aktarıldığından tekrara düşmemek için burada yeniden 
tartışmayacak, yalnızca bu tür tutulma koşullarının 
uluslararası kabule göre başlı başına kötü muamele 
olarak değerlendirildiğini anımsatmakla yetineceğiz.

Psikiyatri kullanıcılarının tedavi hizmeti aldığı hastane 
koşullarının, diğer sağlık hizmetlerinin verildiği hasta-
nelerden farklı olarak insan onuruyla bağdaşmayacak 
kadar kötü olması, psikiyatri kullanıcılarını eşit hukuki 
ehliyet, onur ve özerkliğe sahip bireyler olarak gör-
meyen ayrımcı yaklaşımının bir yansıması olarak 
değerlendirilmektedir. 



-67-

Ziyaretlerde yapılan görüşmelerden çıkan bir başka 
sonuç da çalışanlar bakımından önceliğin psikiyatri 
kullanıcısının insan haklarında değil kurumun adının 
lekelenmemesi, soruşturma açılmaması olduğu görül-
müştür:

-  “Başvuru alma taraftarı değiliz. Ne kadar 
başvuru alırsak hastanemizi olumsuz 
etkileyecektir. Genelde “doktoru ve yattığı 
servisle görüşüldü sorun giderildi” şeklinde 
düşülen notlardan ibaret şikâyetler.” Adana 
RSHH, hasta hakları görevlisi

-  “Hastanede bulunurken bize zaten şikâyette 
bulunamıyorlar. Dinliyoruz ama yazılı başvuru 
alamayız hastanede yattıkları süre içerisinde. 
Taburcu olmaları gerekiyor işleme alabilmek 
için resmi anlamda.” Adana RSHH, hasta hakları 
görevlisi

-  “Herhangi bir konuda şikâyet ettiğimiz zaman 
personel tarafından ‘sen buradan çıkamazsın’ 
şeklinde tehdit ediliyoruz. Televizyon bozuk 
olduğu için şikâyet ettiğimde bununla 
karşılaştım.” Samsun RSHH, erkek

Hasta hakları kurullarının yatarak tedavi gören kişiler 
bakımından erişilebilir olmaması hak ihlallerinin kayda 
geçmemesine neden olmaktadır:

-  “Bir tane başvuru aldık. Eskisi gibi değil tabii. 
Üç sene önce basına da yansımıştı, şimdi 
artık öyle değil. Sürekli eğitim veriyoruz 
çalışan personele. Hastalarımız mahremiyeti 
açısından dışarıya bilgi veremiyoruz. İçeriği 
de aktaramıyoruz. Başvuruyla ilgili üstüme 
sorayım. 1. Kadın Servisinden bir şikâyet 

-  “Buradan çıktıktan sonra her yere şikâyet etme 
hakkın var diyoruz. Hasta kâğıt kalem buldu 
yazdı diyelim kimse götürmez. Hasta beni 
şikâyet etmiş kâğıdı vermiş, götürür müsün? 
Ben götürmem.” Adana RSHH, Hastabakıcı

-  “Dilekçe yazabilirler biz de o dilekçeyi doktorun 
görmesi için dosyasına koyarız.” Manisa RSHH, 
hemşire

-  “Aynı hemşireye, dilekçe yazmayı başaran var 
mı diye sorulduğunda “ evet var” diye yanıt 
verip örnek olay anlatıldı. ‘Dilekçelerin en son 
ulaştığı merci doktor, gerisi doktorun inisiyatifine 
kalıyor.’ Serviste hasta şikâyeti üzerine açılan 
soruşturma oldu mu sorusuna ‘hayır olmadı’ 
şeklinde yanıt verildi. RUSİHAK gözlemcisi

Tüm hastanelerde son bir yıl içinde kaç hastanın 
yazılı şikâyette bulunduğunu ve kaç şikâyet üzerine 
soruşturma başlatıldığını, soruşturmaların sonucunun 
ne olduğunu sorduk. Verilen yanıtlardan, hastanelerin 
çoğunda ya hiç yazılı şikâyet yapılmadığı ya da çok az 
sayıda yapıldığı, şikâyet dilekçelerinin hasta dosyasına 
konulduğu, böylece doktorun görmesinin sağlandığı, 
şikâyet hakkında ne yapılacağına karar verme yetkisinin 
doktorda olduğu belirtilmiştir. Şimdiye değin hasta 
dosyalarına konulan dilekçelerdeki yakınmaların üst 
mercilere iletilip iletilmediği sorulduğunda, “idareye 
iletilen olmadı” yanıtı verilmiştir.

Son bir yılda, hastanede yatarak tedavi gören psiki-
yatri kullanıcılarının başvurusuyla açılan soruşturma 
bulunmadığı, bir hastanede açılan soruşturmanın da 
bireyin yakınlarının hasta hakları kurullarına yaptığı 
şikâyet üzerine başlatıldığı bilgisi verilmiştir.
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bireylerin kendilerini ilgilendiren tüm politika, karar ve 
uygulamalara tam ve etkin katılımını düzenleyen madde 
4/3 ve sözleşmenin uygulanmasına engellilerin ve 
engelli örgütlerinin katılımını düzenleyen madde 33/3 
ile birlikte düşünüldüğünde, devletlerin ve kurumların, 
engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri 
tarafından izlenmesini kolaylaştıracak önlemleri alması 
gerekmektedir. Bu aynı zamanda işkence, insanlık dışı 
ve aşağılayıcı muamele yasağının engelliler bakımından 
uygulanmasını teminat altına almaktadır.

BM EHS madde 34 gereği kurulan Engelli Kişilerin 
Hakları Komitesi’nin izleme ve denetim yetkisi önemli 
bir güvence sağlayacaktır. Taraf devletler her dört 
yılda bir komiteye rapor sunarak engelli kişilerin insan 
hakları alanında sözleşme gereklerini ne kadar yerine 
getirdiklerini açıklayacaktır. Devlet raporlarının yanı sıra 
insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları 
hazırlayacakları alternatif raporlarla devletlerin yüküm-
lülüklerini ne kadar yerine getirdiğini komiteye bildi-
recektir. Raporlar komite tarafından incelenerek tavsi-
yeler oluşturulacaktır.

Notlar:
1. Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi Cezaevi Kılavuzu, TİHV http://www.tuer-
keiforum.net/docs/tr/raporlama.pdf [Erişim Tarihi: 10.06.2014]

2. 8th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January 
to 31 December 1997 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-08.htm [Erişim 
tarihi: 01.06.2014].

3. a.g.y.

var, sadece hasta yakını dile getirdi, yerinde 
çözüldü, hemşireyle görüşülüp bilgi verildi, ikna 
olmuş hasta yakını. Yazılı şikâyet yok.” Adana 
RSHH, hasta hakları görevlisi

-  “Çıkamıyoruz ki bildirelim, çıkamıyoruz, 
her yer kilitli, bizi bir yere salmıyorlar. Cep 
telefonlarımız, paralarımız rehinde, emanette, 
kapılar kilitli. Taburcu oluna kadar. Bahçeye 
çıktığımız günlerde de topluca durun, 
dağılmayın, iki adım ileri gitsen hemen... 
Hiçbir yetkiliyle görüşüp de derdimiz şu 
diyebilecek halimiz yok. Hâlbuki hasta hakları 
diye bir şeyler var, bunları dile getirebilirdik, 
ama getiremiyoruz, kaderimize razı oluyoruz.” 
Samsun RSHH, erkek

Hasta hakları kurullarının var olan yapısı, bileşimi, çalış-
ma yöntemleriyle, yatan hastalar bakımından tamamen 
işlevsiz ve erişilemeyen mekanizmalar oldukları açıktır. 
Ziyaret edilen hastanelerde hasta hakları kurullarının 
bulundukları yerler de düşünüldüğünde, bu kurulların 
yatan hastalara değil polikliniğe gelen hastalara yönelik 
hizmetle sınırlı kurullar olarak kurgulandığını ve çalıştı-
ğını söylemek mümkündür.

C- Bağımsız İzleme
Psikiyatri hastaneleri ile bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinin ziyaretler yoluyla izlenmesi sonucu bu 
kurumların bağımsız ve sivil izlemeye açılmasına olan 
gereksinim somut olarak görülmüştür. Var olan idari 
denetim mekanizmalarının kurum odaklı yaklaşımı, 
bu kurumlardan hizmet alan bireylerin insan hakları 
bakımından yeterli güvenceleri sağlamaktan uzaktır. 
Psikiyatri hastanelerinden yatarak tedavi yoluyla 
hizmet alan grubun ağırlıklı olarak psikososyal engelli 
bireylerden oluştuğu göz önüne alındığında, birey-
lerin hakları bakımından ek güvencelere ve ek kontrol 
mekanizmalarına olan gereksinim açıktır. Nitekim 
BM EHS bu gereksinimi karşılamak üzere psikiyatri 
kurumlarının bağımsız sivil denetimine ayrı önem 
vermiştir.

BM EHS genel ilkeler madde 4/3’te, engelli kişilerin 
yaşamlarını etkileyen tüm politika, program ve 
hizmetlerin belirlenmesi, planlaması ve uygulaması 
süreçlerinde engelli çocuklar dahil, tüm engelli kişilerin, 
kendilerini temsil eden örgütleri aracılığıyla etkin 
katılımını sağlamanın devletlerin yükümlülüğü olduğu 
özellikle vurgulanmaktadır.

Yine BM EHS 16. maddesi 3. fıkrada ise; “Taraf 
Devletler sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini 
önlemek için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm 
tesislerin ve programların bağımsız merciler tarafından 
etkin bir şekilde denetlenmesini sağlar.” denilmektedir
BM EHS’nin madde 33(3), sivil toplumun “izleme 
sürecine tam olarak dahil edilmesini ve katılmasını” 
düzenlemektedir (bu kelime zorunluluk anlamına gelir 
ve yükümlülük seviyesi açısından hiçbir şüpheye yer 
bırakmaz). Taraf devletler yalnızca danışma değil, daha 
kuvvetli bir yükümlülük olan tam katılımı sağlamalıdır. 
Madde 33(3) engellilerin, onları temsil eden kuruluşlar-
dan ayrı olarak katılımlarına da olanak sağlamaktadır. 

16. madde, psikososyal engelliler dahil tüm engelli 
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ADLİ SERVİSLER
İzleme programındaki tüm psikiyatri hastaneler-
inde en olumsuz koşulların adli servislerde yaşandığı 
gözlemlenmiştir. Özellikle Samsun, Erenköy ve Manisa 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinin adli servisleri 
ile Bakırköy RSHH’nin 22. ve 33. numaralı adli ser-
vislerindeki yaşam koşullarının olumlu tedavi ortamı 
sağlamaktan çok uzak olmakla kalmayıp, insanlık dışı ve 
onur kırıcı olarak nitelendirilebilecek derecede olumsuz 
koşullarda olduğu gözlemlenmiştir. 

Bakırköy RSHH’nin bazı adli servisleri hariç tüm has-
tanelerde adli servislerin fiziksel koşullarının cezaevi 
koşullarından daha kötü olduğunu söylemek müm-
kündür. Hastalara ayrılan yaşam alanlarının azlığı, aşırı 
kalabalık, temiz hava ve gün ışığı yoksunluğu, fiziksel 
koşullardaki aşırı bakımsızlık, hijyen vb. bakımlardan 
standartların çok altında kalmakta ve yine Bakırköy 
RSHH’nin bazı adli servislerinin dışındaki hastanelerde 
psikiyatrik teşhis almış bireyler tüm zamanlarını servis 
içinde yataklarında geçirmek zorunda bırakılmaktadır. 
Bakırköy RSHH’nin 22. ve 33. Servisi dışındaki adli 
servislerin genellikle tek katlı binalar olmaları, özel 
bahçelerinin bulunması, bazı istisnalar dışında odaların 
pencerelerinin gün ışığı almaya uygun büyüklükte 
bulunması gibi nedenlerden dolayı diğer adli servislere 
göre daha olumlu koşullara sahip olduğunu belirtmek 
gerekir. Ancak anılan hastanenin 22. ve 33 servisi hem 
tedavi ortamı hem de muamele bakımından insan 
hakları standartlarını ihlal eder nitelikte olduğunu söy-
lemek yanlış olmayacaktır. 
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kovanın kullanıldığı, ayrıca ellerin yıkanacağı çeşmenin 
lavabosunun dahi olmadığı görülmüştür. Psikolojik 
tedavi için getirilmiş bireylerin tutulduğu bu koşulların, 
cezaevlerini aratacak denli kötülüğü karşısında, bu 
ortamda tutulmanın kendisinin başlı başına insanlık 
dışı olarak nitelendirmek abartı olmayacaktır. Ayrıca 
servisin özel bir bahçesinin bulunmadığı, o nedenle 
hastaların burada kaldıkları sürece aylarca hiç açık 
havaya çıkarılmadıkları bilgisi verilmiştir. Görevlilerin 
anlatımlarından, hastaların paraları cezaevinde olduğu 
için sigara aldıramadıkları ve kantinden yiyecek 
aldırmalarının yasak olduğu öğrenilmiştir. Ziyaretler için 
savcı izni gerektiğinden genellikle ziyaretçi gelmediği, 
telefon açma haklarının kullandırılmadığı ve açık havaya 
çıkarılmadıkları bildirilmiştir. Sonuç olarak cezaevinde 
bulundukları sırada yararlandıkları yasal hakların 
hiçbirinden yararlanamadıkları, ayrıca mevzuata aykırı 
olarak kadın hastaların erkek infaz koruma görevlisinin 
gözetiminde tutuldukları görülmüştür.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi müşahede 
servisinde de Manisa’dakine benzer koşulların varlığı 
gözlenmiştir. Burada da psikiyatri kullanıcısı bireylerin 
tutulduğu bölümlerin pencerelerinin gün ışığı ve temiz 
hava girmesini engelleyecek şekilde demir parmaklık 
ve tellerle kaplı olduğu görülmüştür. Haziran ayında 
gerçekleştirilen ziyaret sırasında ortamın aşırı havasız ve 
bunaltıcı olması ziyaret ekibine zor anlar yaşatmıştır.
Burada, Manisa’dakine benzer diğer olumsuzlukların 
yanı sıra, başlı başına onur kırıcı ve aşağılayıcı muamele 
olarak nitelendirilebilecek bir sorun da güvenlik gerek-
çesiyle banyo ve tuvaletlerin kapılarının bulunmayışı-
dır. İki kişinin kaldığı bölümde hem tuvalet ihtiyacını 
gidermek için tuvaleti kullanmak zorunda olan bireyin 
mahremiyeti ve onuru bakımından hem de onu izle-
mek zorunda bırakılan diğer kişinin onuru ve hakları 
bakımından, insanlık dışı ve onur kırıcı bir muamele 
olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim AİHM’nin ben-
zer durumlar için verdiği Peers-Yunanistan kararında, 
başvurucunun iki aylık süreyi havalandırması ve pen-
ceresi olmayan bir hücrede geçirdiğini, tuvalete de aynı 
hücreyi paylaştığı mahkûmun önünde gitmek zorunda 
kaldığını, diğer mahkûm tuvaleti kullanırken onu sey-
retmek zorunda kaldığını, bu koşulların mahkûmun 
onurunu kırdığını ve küçük düşürücü olduğunu ve bu 
nedenle AİHS 3. maddenin ihlal edildiğini belirtmiştir. 
AİHM bu karar sonrasında verdiği benzer kararlarında 
da özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin insan 
onuruna aykırı kötü koşullarda tutulmasını işkence, 
insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yasağı kapsamında 
değerlendirmiş ve AİHS 3. maddesinin ihlal edildiğine 
karar vermiştir. Benzer değerlendirme CPT 10 genel 
raporunda da belirtilmektedir. “Uygun tuvalet imkânına 
rahat erişim ve iyi hijyen standartlarına uyum, insancıl 
bir ortamın temel unsurlarıdır” denilmektedir. Aynı 
raporda ayrıca tuvalet ve banyoların kişinin mahremiyet 
hakkına uygun düzenlenmiş olması gereğine dikkat 
çekilmektedir.

AİHM işkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele 
yasağı kapsamında verdiği birçok kararında kişilerin 
onur kırıcı ve aşağılayıcı muameleye tabi tutulmuş 
kabul edilebilmeleri için başkalarının gözünde küçük 
düşürülmelerinin gerekmediği, bireyin kendi gözünde 
küçük düşürülmesinin de onur kırıcı ve aşağılayıcı mua-
mele kapsamında kabul edildiğini belirtmiştir. Nitekim 

Tutulma koşullarının insan onuru ile bağdaşmadığı, 
koşulların başlı başına kötü muamele oluşturduğu 
ortamlar: müşahede servisleri

Adli servisler arasında en olumsuz koşullara sahip olan-
lar, psikososyal sorun yaşayan ya da yaşadığı düşünülen 
bireylerin adli nedenlerle gözlem altında tutulduğu 
müşahede servisleridir. Samsun, Manisa ve Adana has-
tanelerinin müşahede servisleri ziyaret edilmiş, Bakırköy 
ve Elazığ’da müşahede servislerini ziyaret etmemize 
izin verilmemiştir. Erenköy‘de sadece çok kısa bir süre 
ve giriş kısmıyla sınırlı bir ziyarete olanak tanınmıştır.
Ziyaret edilen tüm müşahede servislerinin ortak özel-
likleri bakımsızlık, pislik, hareket kısıtlılığı, pencerelerin 
çok küçük olmasının yanı sıra, demir parmaklık ve 
delikli metal levhalarla kapatılmış olması nedeniyle gün 
ışığı ve temiz havadan yoksunluk, kişisel mahremi-
yete aykırı fiziksel ortam olarak özetlenebilir. Samsun, 
Manisa ve Adana hastanelerinin müşahede servislerinde 
koğuşların çok havasız, rutubetli ve karanlık olduğu, 
24 saat boyunca elektrik ampulleriyle aydınlatıldığı 
gözlemlenmiştir. Görüşülen görevliler pencerelerin 
kapalı olması nedeniyle yazın da koğuşların, odaların ve 
hücrelerin aşırı sıcak ve havasızlıktan dolayı bunaltıcı bir 
durumda olduğunu belirtmişlerdir. Bu haliyle müşahede 
birimlerinin, tedavi ortamı olmaktan çok uzak olduğu ve 
CPT’nin tanımıyla onur kırıcı ve kötü muamele nedeni 
oluşturacak nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi müşahede 
servisinin, hastane yönetim binasının bodrum katında 
olduğu, tavana yakın, standarttan küçük, demir parmak-
lıklı pencerelerinin gün ışığı girmesine uygun olmadığı 
ve bu nedenle serviste kalanların gün ışığından yarar-
lanamadığı, havalandırma sistemi olmadığı ve ortamın 
temiz hava almadığı, duvarlar ve eşyaların nem ve 
havasızlıktan dolayı insan sağlığını tehdit eder boyutta 
küf barındırdığı, aşırı rutubetten duvarlarının sıvalarının 
dökülmüş ve renginin yeşile dönmüş olduğu, duvar-
ların bazı bölümlerinden su aktığı görülmüştür. Servis 
ziyaretine eşlik eden görevli, kendi bulunduğu kısımda 
da önceden duvardan su aktığını ancak yakın zamanda 
onarıldığını, hastaların tutulduğu bölümün onarılmadı-
ğından bu kadar kötü olduğunu belirtmiştir.

Şubat ayında yapılan bu ziyaret sırasında ortamın aşırı 
soğuk ve rutubetli olduğu ve eşyaların insan sağlığını 
tehdit edecek derecede küflü, paslı ve pis olduğu 
görülmüştür. Kadınlara ait odada çarşafsız, nevresimsiz 
ve çok kirli olan yatakta bir kadının bu soğuk ve nemli 
ortamda yine çok kirli bir battaniyeye sarılmış olarak 
yattığı görülmüş ve psikososyal engelli kadın çok 
üşüdüğünü söylemiştir.

Yataklarda çarşaf ve nevresim bulunmadığı görülerek 
nedeni sorulduğunda, görevliler “güvenlik gerekçesiyle” 
verilmediğini belirtmişlerdir. Diğer hastanelerde nevresim 
verilirken bu hastanede neden verilmediği sorusunun 
yanıtı “emir böyle” şeklinde olmuştur.

Üç odadan oluşan servisin her odasında bir banyo ve 
tuvaletin bulunduğu görülmüştür. Banyo ve tuvaletlerin 
duvarlarının da aşırı rutubetten dolayı boya ve hatta 
sıvalarının döküldüğü, duvarların kirden siyaha 
döndüğü, banyoda duş olmadığı, yıkanmak için yere 
yakın bir çeşmenin önüne konulmuş çok kirli ve ne 
renk olduğu beli olmayan boya kovasına benzer bir 
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Müşahede servisinde de tuvaletlerde lavabo 
bulunmadığı, psikososyal engelli kişilerin tuvaletlerde 
yerdeki çeşmelerden su içmek zorunda bırakıldıkları, 
hastanede kaldıkları haftalar, hatta çoğu kez aylar 
boyunca açık havaya çıkarılmadıkları bilgisi verilmiştir. 
Benzer koşullar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de tespit edilmiştir. 
Müşahede bölümünde tutulan psikiyatri kullanıcısı 
bireyler, demir parmaklıklı, hiç gün ışığı almayan, rutu-
betli, bakımsız ve hijyen bakımından insan sağlığını 
tehdit eden koşullarda tutulmakta ve tedavi edilme-
ktedir. Erenköy müşahede servisinde de banyo ve 
tuvaletlerin hem insan sağlığına hem de insan onuruna 
aykırı koşullarda olduğu görülmüştür.

Erenköy müşahede servisinde tutulan kişilerin de, diğer 
hastanelerde olduğu gibi kapısı demir parmaklıklı, gün 
ışığı ve temiz hava alma olanağı bulunmayan, tuvalet 
koşulları mahremiyete uygun olmayan, hiç özel alanı 
ve açık havadan yararlanma olanağı bulunmayan bir 
ortamda tutuldukları görülmüştür. Burada da diğer has-
tanelerin müşahede servisleriyle benzer şekilde, yasal 
hakları olan telefon açma, açık havadan yararlanma, 
ziyaret edilme, dergi, kitap, gazeteye erişim, kantin 
alışverişi yapabilme, sağlıklı ve iyileştirici bir ortamda 
tedavi görme haklarından yoksun bırakılarak tutuldukları 
görülmüştür.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi müşahede servisi diğerlerine kıyasla daha 
iyi koşullarda olmakla birlikte, burada da pencerelerin 
demir parmaklık ve delikli levhalarla neredeyse tama-
men kapatılmış olduğu, bu nedenle odaların temiz 
hava ve doğal ışık almadığı ancak en azından banyo ve 
tuvaletlerin mahremiyete uygun olduğu görülmüştür. 
Ziyaret edilen hastanelerin tümünde müşahede ser-
vislerinde tutulan hastalarla yapılan görüşmelerde 
kantinden alışveriş yapma olanaklarının olmayışı, her 

Samsun müşahede servisinde görüşülen psikososyal 
engelli kişiler, kapısız tuvaletleri kullanmak zorunda 
bırakılmalarından son derece rahatsız olduklarını, utan-
dıklarını, onurlarının kırıldığını, bu nedenle büyük sıkıntı 
yaşadıklarını şöyle ifade etmiştir:

-  “Affedersiniz biraz utangaç olduğum için 
tuvalete gitmeye bile utanıyorum. Öyle pis bir 
durum. Tuvaletin kapısı yok, çok aşağılayıcı 
bir durum.” Samsun RSHH, Müşahede Servisi, 
erkek

 
-  “Arkadaşın anlattıkları hep doğru. Ben üç 

haftadır buradayım. Tuvaletin kapısı yok, 
oraya yarım bidon koymuşlar. Demek 
istediğim koşullarımız kötü burada, yatmak 
önemli değil, ben üç haftadır yatıyorum, ayın 
başında bir ay olacak. Şimdi ben tuvalete 
giriyorum, arkadaş banyoya giriyor, beni 
görmemek için, yemin ediyorum utanıyorum 
ben de girmeye. Kapı yok hiç. Taburcu 
olacağım diye seviniyorum ben, sanki bir küp 
altın bulmuş gibiyim. Baksana! Gideceğim 
yer cezaevi, yine cezaevine gidiyorsun ama 
seviniyorsun, vallahi diyorum hücre burası. 
Orada televizyonum var. Burada hiç bir 
şeyim yok. Samsun H tipine gittiğinde üst kat 
yatakhane, alt kat kütüphane. Ben böyle bir 
şey görmedim, çok utanç verici çok.” Samsun 
RSHH, Müşahede Servisi, erkek 

-  “Hah şimdi burada nefes alamıyoruz yani, hiç 
bir hava saatimiz yok. Camları görüyorsunuz; 
bak, adam buraya kaynak yapmış açılmasın 
diye. Yani bu şimdi bir insanlığa sığar mı bu? 
Yaşadığımız yere bak, hayvan mıyız biz ki açıkta 
tuvalet yapalım.” Samsun RSHH Müşahede 
Servisi, erkek 
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başlarını dinleyemediklerini, hiç yalnız kalamadıklarını, 
mahremiyetlerinin bulunmadığını belirtmişlerdir. Özel 
giyinme –soyunma bölümü olmadığı gibi, odaların 
bir duvarı olmadığından hem çalışanların hem de 
54 hastanın önünde giyinip soyunmak zorunda 
kaldıklarını, öz bakımlarını da herkesin önünde yapmak 
zorunda bırakıldıklarını belirterek, çok utandıklarını, 
onurlarının zedelendiğini, hiç mahremiyet olmadığını 
söylemişlerdir. 

Görüşülen herkes tüm zamanlarını bu kapalı ve havasız 
ortamda geçirmek zorunda kaldığını, güzel havalarda 
günde bir saat kadar bahçeye çıkarıldığını belirtmiştir. 
Elazığ adli servisinde de diğer hastanelerde olduğu 
gibi tedavi gören kişilerin, içme suyu ihtiyaçlarını 
tuvaletlerin lavabolarından su içerek karşılamak zorunda 
bırakıldığı görülmüştür.

54 kişi kapasiteli serviste yalnızca 2 tuvalet bulunduğu 
ve tuvalet sıkıntısı çekildiği belirtilmiştir. Gözlem 
ekibi tuvaletlerin hijyen bakımından uygun koşulları 
taşımadığını tespit etmiştir. Aynı şekilde banyonun da 
rutubetli olduğu, sıvaların döküldüğü gözlemlenmiştir. 

Adana muhafaza servisinin diğer hastanelerin muhafaza 
servisleriyle karşılaştırıldığında görece daha iyi 
koşullarda olduğu görülmüştür. Servisteki odaların 8 
kişilik olduğu, pencerelerinin diğer hastanelerin aksine, 
temiz hava ve gün ışığı girmesini engelleyecek şekilde 
kapatılmadığı görülmüştür. Serviste bir uğraş odası 
olduğu ve ziyaret sırasında psikososyal engelli bireylerin 
resim, boyama vb. işlerle uğraştıkları görülmüş, ayrıca 
haftada iki kez spor hocası eşliğinde spor yapıldığı 
bilgisi verilmiştir. Tuvaletlerin kapılarının ve banyoların 
da duş perdelerinin bulunması olumlu bir durum olarak 
değerlendirilmiştir. Hem banyo ve tuvaletlerin hem 
de genel olarak tüm servisin kirli ve bakımsız olduğu 
dikkat çekmiştir.

Samsun muhafaza servisinde dörder kişilik odaların yer 
aldığı, odaların pencerelerinin gün ışığı ve temiz hava 
geçişini engelleyecek tarzda kapatılmadığı görülmüştür. 
Banyo ve tuvaletlerin mahremiyete uygun olduğu 
ancak tüm servisin hijyen koşulları bakımından yetersiz, 
bakımsız ve pis olduğu görülmüştür.

Bakırköy RSHH de çok sayıda adli servis bulunduğu 
ve servisler arasında yaşam koşulları ve muamele 
bakımından büyük farklar olduğu gözlemlenmiştir.
Ziyaret edilen tüm hastaneler arasında en iyi koşullara 
sahip adli servisin Bakırköy 10. Adli servis olduğu 
görülmüştür. Bu serviste odaların üç yataklı olduğu, 
pencerelerin gün ışığı ve temiz hava girmesine yetecek 
büyüklükte olduğu, demir parmaklık bulunmadığı, diğer 
servislerin aksine hasta mahremiyetini sağlamak üzere 
pencerelerde perde bulunduğu, banyo ve tuvaletlerin 
kapılarının bulunduğu, yine diğer servislerden farklı 
olarak tuvaletlerde aynaların bulunduğu, tüm ortamın 
temiz ve bakımlı olduğu gözlemlenmiştir. Bahçe 
kapısının tüm gün açık olması, tedavi gören bireylerin 
istedikleri an bahçeye çıkma olanaklarının bulunması, 
spor yapma oranının yüksekliği, bu serviste hizmet 
alan kişilerde gözlemlenen memnuniyet düzeyi, 
diğer adli servislerden farklı bir yönetim ve davranış 
tarzının olumlu bir tedavi ortamı yaratmadaki katkısını 
göstermiştir.

şeyin cezaevinden getirilme zorunluluğu nedeni-
yle sigarasız kaldıklarını, sigara ve çaydan yoksun 
kalmanın kendileri bakımından eziyet olduğunu, çoğu 
kez hastabakıcı ve jandarmalardan sigara istemek 
zorunda kaldıklarını ve bundan dolayı çok utandıklarını 
belirtmişlerdir. 

Müşahede servislerinde sunulan tedavi ve sağlık 
hizmetlerinin en azından hastanelerin diğer ser-
vislerindeki standartlarla ve genel sağlık hizmetleri 
standartlarıyla eşit koşullarda sunulması gerekmekte-
dir. Ancak ziyaret edilen tüm müşahede servislerinin, 
hastanelerin diğer servislerinden farklı olarak tüm 
yasal standartların çok gerisinde ve insan onuruyla 
bağdaşmayacak koşullarda bulunduğu ve buradaki 
kişilerin tedavi ortamları bakımından da yoğun bir 
ayrımcılığa uğradıkları gözlemlenmiştir.

Psikososyal sorun yaşayan ve adli sistemle bağlantılı 
bireylerin, diğer bireylerden çok daha kötü, onur kırıcı 
ve aşağılayıcı olarak nitelenebilecek koşullarda teda-
viye zorlanması hem başta Engelli Kişilerin Haklarına 
Dair BM Sözleşmesi olmak üzere tarafı olduğumuz 
uluslararası sözleşmelere hem de mevcut yasa, tüzük, 
yönetmelik ve CPT standartlarına aykırıdır. Tespit edilen 
tutulma koşulları, CPT’nin raporları ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararları bakımından da “insanlık dışı 
ve onur kırıcı muamele” olarak değerlendirilebilecek 
boyutlarda olumsuz olduğundan, ivedilikle düzeltilmesi 
gerekmektedir.

Muhafaza Servisleri
Muhafaza servisleri bakımından da koşulların tedavi 
edici ortam olma özelliği taşıdığını söylemek olanaklı 
değildir.

Manisa RSHH muhafaza servisi ziyaret edildiğinde, 
servisin yönetim binasının bodrum katında yer aldığı, 
pencerelerin temiz hava ve gün ışığı girmesini 
engelleyecek tarzda demir parmaklık ve metal 
levhalarla kapatıldığı, ortamın rutubetli ve havasız 
olduğu görülmüştür. Görevli hemşire iki yıl boyunca 
servisin duvarlarından su aktığını, zeminin kaygan 
olduğunu ve yakın tarihte onarım yapılarak koşulların 
görece iyileştirildiğini aktarmıştır. On yataklı bir 
koğuştan ibaret olan serviste tüm yaşam alanının 
bu kadar olduğu, kişilerin hareket edecek alanlarının 
bulunmadığı, koğuşun içinde yer alan banyo ve 
tuvaletin kapılarının bulunduğu, ancak hijyen koşulları 
bakımından oldukça pis ve bakımsız halde oldukları 
gözlemlenmiştir. Görevliler hastaların tüm zamanlarını 
yataklarında bu havasız ortamda geçirdiklerini, doktorun 
zaman zaman günde bir saatliğine dışarı çıkarılmalarına 
izin verdiğini belirtmişlerdir.1

 
Benzer koşulların Elazığ adli servisinde de yaşandığı 
görülmüştür. 54 kişinin kaldığı serviste odaların aşırı 
kalabalık (on yataklı) olduğu, oda kapılarının olmadığı, 
hastaların tüm günlerini yatakta yatarak veya koridorda 
sigara içerek geçirmek zorunda bırakıldığı görülmüştür. 
Yalnızca bu hastanede odaların koridor kısmındaki 
duvarlarının olmadığı, dolayısıyla kapılarının da 
bulunmadığı görülmüştür. Görüşülen psikiyatrik 
teşhisli bireyler odada dinlenmek gibi bir olanaklarının 
bulunmadığını, çünkü duvar olmadığından koridordaki 
54 kişinin gürültüsü ve sigara dumanı nedeniyle 
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kalan kişilerin gün ışığı ve temiz havadan yoksun 
koşullarda tutuldukları, diğer odaların aydınlık olduğu 
görülmüştür. 

Servisin bir katında bulunan 3 adet banyo kabininde kapı 
veya duş perdesi bulunmadığı, bireylerin açıkta yıkan-
mak zorunda bırakıldıkları görülmüştür. Diğer kattaki 
banyolarda ise yarım kapıların bulunduğu, hem banyola-
rın hem de tuvaletlerin sıvalarının dökülmüş olduğu, kirli 
ve bakımsız oldukları gözlemlenmiştir.
Görevli hemşireler, serviste tedavi gören kişilere yönelik 
hiçbir rehabilitasyon uygulanmadığını, çünkü servis şefi-
nin rehabilitasyonu yasakladığını belirtmiştir. Hastalara 
ilaç dışında hiçbir tedavi desteği verilmeden tüm gün 
yemekhanede topluca kapalı olarak tutuldukları, TV 
izlemek dışında herhangi bir uğraş bulunmadığı, bahçe-
ye arada sırada ve bir saatlik süreyle çıkarıldıkları ifade 
edilmiştir.

Görüşülen psikiyatri kullanıcısı kişiler, servisteki aşırı 
baskıcı ortamın iyileşmelerini olumsuz etkilediğini, 
tespit gibi fiziksel kısıtlama yöntemlerine sıklıkla başvu-
rulduğunu, görevlilerin kendilerine şiddet uyguladığını, 
küfür ettiğini belirtmişlerdir.

Servisin ikinci katında hücre tipi demir kapıları olan iki 
adet gözlem odasında birer kişinin sürekli tecritte tutul-
duğu görülmüştür. Tecritte tutulan kişilerden biri 2009 
yılından beri, diğer hücredeki kişiyse de iki yıldır tecritte 
tutulduğunu söylemiştir.

Hemşireler tecritte tutulan kişilerin verdiği bilgiyi 
doğrulamış ve bu kişilerin günde yarım saat güvenlik 
eşliğinde odadan dışarı çıkardıklarını (ortak alan olarak 
kullanılan yemekhaneye çıkarılma kastediliyor) belirt-
mişlerdir. Tutulma koşullarının olumsuzluğu kadar, uzun 
süreli izolasyonun CPT raporlarında da belirtildiği kötü 
muamele olarak değerlendirileceği açıktır. 

Hastanenin diğer adli servislerinden kadınların tedavi 
gördüğü 40. adli servis ile erkeklerin kaldığı 38. adli 
servisin de banyolarının kapısının veya duş perdesi-
nin bulunmadığı, tedavi hizmeti alan kişilerin açıkta 
soyunmak ve yıkanmak zorunda bırakıldığı, mahremiyet 
hakkının ihlal edildiği gözlemlenmiştir. Buna karşılık 34. 
adli servisteki banyolarda duş perdelerinin bulunduğu 
görülmüştür. 

Tüm bu ziyaretler sırasında, tedavi ortamının düzen-
lenmesi bakımından hastaneler arasında büyük bir 
standart farkının bulunmasının yanı sıra Bakırköy RSHH 
de olduğu gibi aynı hastanenin benzer gruplara hizmet 
veren servisleri arasında da büyük farklar olduğu görül-
müştür. Avrupa İşkenceyi Önlenme Komitesi (CPT) 10 
Genel Raporunda tedavide eşitlik ilkesine ve tedavi 
ortamındaki olumsuzlukların insanlık dışı ve aşağılayıcı 
muamele oluşturma riskine dikkat çekmektedir: “CPT 
hastaların yaşama koşullarını ve gördüğü muamele-
yi yakından inceler; bu alanlardaki yetersizlikler hızla 
“insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele” kapsamına giren 
durumlara yol açabilir. Hastaların tedavisini ve mut-
luluğunu kolaylaştıracak maddi koşulları sağlamak, 
yani psikiyatrik anlamda olumlu bir tedavi ortamı 
sunmak hedeflenmelidir. Bu sadece hastalar için değil, 
aynı zamanda psikiyatri kurumlarında çalışan personel 
için de önem taşır. Ayrıca gerek psikiyatrik gerekse 

10. Adli serviste karşılaşılan olumlu koşullara, aynı 
hastanenin diğer adli birimlerinde rastlamak olanaklı 
olmamıştır. Özellikle 22. ve 33. adli servislerin, tüm 
hastanede en kötü koşullara sahip servisler olarak 
algılandığı görülmüştür. Bu servislerin tedavi gören 
psikiyatri kullanıcıları arasında, kurallara uymayan ya 
da sorun çıkaran kişilerin cezalandırılma amacıyla 
gönderildikleri yerler olarak anıldığı dikkat çekmiştir. 
Nitekim bu iki servisi ziyaret eden ekip, servislerin 
gerek tutulma koşulları gerekse muamele bakımından 
insan hakları standartlarına aykırı birçok olumsuzluğu 
barındırdığını tespit etmiştir.

22. adli servisin iki katlı bir binadan oluştuğu ve bazı 
odalarının dışarıya açılan bir penceresinin olmadığı, hiç 
ışık ve hava almadığı görülmüştür. Tüm servisin duvar-
larının rutubetli, sıvaları dökülmüş, bakımsız ve hijyen 
koşullarının da yetersiz olduğu görülmüştür. 
Servisin zemin katındaki odaların pencerelerinde demir 
parmaklık bulunmaması nedeniyle pencerelerin hiç açıl-
madığı, odaların ve koridorun ağır bir şekilde koktuğu 
ve çok havasız olduğu görülmüş ziyaret ekibi nefes 
alamadığından izlemeyi çabuk sonlandırmak zorunda 
kalmıştır. 

Pencerelerin neden açılıp da en azından günde bir saat 
ortamın havalandırmadığı sorulduğunda “pencerele-
ri açarsak sigarayla içeri girip yangın çıkarırlar” yanıtı 
verilmiştir. Oysa psikososyal engelli bireylerin bütün 
gün yataklara erişimi servis görevlilerince yasaklanmış 
olup, tedavi gören herkesin üst kattaki yemekhane ve 
bahçede toplu şekilde tutulmakta oldukları görülmüş ve 
bu bilgi servis görevlileri tarafından da doğrulanmıştır. 
Psikososyal engelli bireylerin yukarıda yemekhanede 
veya bahçede bulunduruldukları sürede en azından 
bir saatlik bir süreyle kontrol altında tutularak odaların 
havalandırılması için hiçbir çaba harcanmaması, kişile-
rin soluk alınamayacak kadar kötü kokan, havasız ve 
rutubetli bir ortamda yaşamasına göz yumulması ya 
da bunun hiç önemsenmiyor olmasının, psikososyal 
engellilere bakışın ve bu kişileri aşağılayan, değersizleş-
tiren zihniyetin ürünü olduğu açıktır. Bu nedenle ister 
doktor ister hastabakıcı olsun tüm ruh sağlığı çalışanla-
rına Engelli Kişilerin Haklarına Dair BM Sözleşmesi‘nin 
anlatılması, sözleşmenin psikososyal engelli bireylerin 
herkesle eşit onura, haklara ve hukuki ehliyete sahip 
bireyler olduğuna yönelik ilke ve kurallarının öğretilme-
si, benimsetilmesi için tüm yetkili ve sorumluların ivedi-
likle harekete geçmesi gereği açıktır.

Servisin banyolarında duş başlığı olmadığı, serviste 
kalan bireylerin, borudan akan suyla yıkanmak zorunda 
bırakıldığı, banyoların sıvalarının dökülmüş, rutubetli 
ve pis oldukları görülmüştür. Bu servise ilişkin olumlu 
olarak söylenebilecek tek şey bahçe kapısının tüm gün 
açık olduğudur. Bahçeye çıkabilmek dışında bu serviste 
gerek Ceza İnfaz Yasası ve Tüzüğünün tutuklu ve 
hükümlü kişilerin haklarına dair düzenlemeleri, gerekse 
başta Engelli Kişilerin Haklarına Dair BM Sözleşmesi 
olmak üzere taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin 
getirdiği yükümlülüklerin hiç birine uyulmadığını 
söylemek gerekir.

33. adli servisin iki katlı bir binadan oluştuğu, bazı 
odaların dışarıya açılan penceresinin olmadığı, 
havalandırma sistemi de bulunmadığından bu odalarda 
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somatik olarak hastalara yeterli tedavi ve bakım sağlan-
malıdır; bakımda eşitlik ilkesi gözetilmeli, psikiyatri 
kurumlarına istem dışı yerleştirilen kişilere sunulan 
tıbbi bakım ve hemşirelik hizmetleri, gönüllü olarak 
yatan hastaların faydalandıkları hizmetlerle aynı 
olmalıdır.”2 

Aynı şekilde, tedavi ortamlarının düzenlenmesine dair 
asgari standartlar hem Dünya Sağlık Örgütü raporla-
rında hem BM sözleşmeleri, ilkeleri ve organlarının 
kararlarında düzenlenmektedir. Ayrıca tutuklu ve 
hükümlülerin tutulma koşullarına dair asgari standartlar, 
BM Tutulanların Haklarına Dair Asgari Kurallar, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa Cezaevleri Kuralları 
3 no.lu tavsiye kararı, AİHM kararları ile ulusal mevzu-
atta Ceza İnfaz Kanunu ve Tüzüğü’nde de mevcuttur. 
Ancak tüm bu ulusal ve uluslararası düzenlemelere 
rağmen psikiyatri hastanelerinin adli servislerinde hem 
ulusal hem de uluslararası kuralları dikkate almayan, 
insan onuruyla ve olumlu tedavi ortamı kurallarıyla bağ-
daşmayan bir uygulama sürdürülmektedir. RUSİHAK, 
insan onuruyla bağdaşmayan bu uygulamalara bir an 
önce son verilmesini ve psikiyatri hizmeti alan bireylere, 
diğer sağlık hizmeti alan bireylerle eşit, insan onuruna 
ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan hak-
larına uygun standartlarda hizmet verilmesi gereğini 
anımsatır.

Notlar:
1. Ziyaret sonrası süreçte Manisa muhafaza servisinin onarıldığı ve koşulların-
da iyileştirmeler yapıldığı bildirilmiştir.

2. 10th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January 
to 31 December 1999 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-10.htm [Erişim 
tarihi: 01.06.2014].
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SONUÇ

RUSİHAK tarafından beş ilde ve Türkiye’nin altı 
bölgesel ruh sağlığı hastanesinde gerçekleştirilen 
izleme çalışması, RUSİHAK’ın ilk izleme çalışmasının 
yapıldığı 2008 yılından bu yana geçen süre içinde 
hastane ve hizmet sunum koşullarında kayda değer 
bir iyileşmenin gerçekleşmediğini göstermiştir. 2008 
izleme çalışmasından sonraki süreçte olumlu olarak 
değerlendirilebilecek tek gelişmenin EKT sayılarındaki 
azalma olduğu söylenebilir.

Psikiyatri hastanelerindeki yaşam koşullarının, fiziksel 
ortamın ruh sağlığı hizmetlerinin gerektirdiği olumlu 
tedavi edici ortam olmaktan uzak olduğu, kapalılık ve 
hareket kısıtlamasının 2008 sonrası dönemde artarak 
sürdüğü söylenebilir.

Psikiyatri kullanıcısı bireylerin onurunu ve özerkliğini 
yok sayan, ayrımcı anlayışa dayalı tedavi ve ilişki 
kurma biçiminin tüm sistemi belirlediği ve BM 
EHS’nin getirdiği yeni paradigmanın ruh sağlığı siste-
minde uygulanmasına karşı önemli bir direnç olduğu 
görülmüştür.

Ziyaret edilen ruh sağlığı hastanelerinde;

●	 Psikiyatri kullanıcısı bireylerin teşhisleri, tedavi 
seçenekleri ve özellikle de tedaviyi kabul veya 
reddetme hakları konusunda bilgilendirilmedikle-
ri, tedavinin planlanması ve sunulması süreçleri-
ne katılımlarının sağlanmadığı,

●	 İstemsiz yatış oranlarının hala çok yüksek olduğu 
ve istemsiz yatışa itiraz mekanizmalarının 
bulunmadığı, var olan yargısal denetimin gerçek 
bir denetim mekanizması olmaktan çok uzak 
olduğu, kişilere bu süreçlerde hiçbir destek 
sunulmadığı,

●	 Kapalı kurumda, ilaca dayalı tedavinin yaygın 
olarak uygulandığı, rehabilitasyon ve diğer des-
teklerin sunulmadığı, 

●	 Psikiyatri kullanıcısı kişiyi, aile ve çevresi ile bir-
likte tedavi süreçlerine dahil etmeyen anlayışın 
sürdüğü, rehabilitasyon ve iyileşme yönelimli bir 
yaklaşımın olmadığı, bu nedenle hastanelere geri 
dönüş oranlarının hala çok yüksek olduğu, tedavi 
sonrası tıbbi ve sosyal destek mekanizmalarının 
bulunmaması nedeniyle tekrarlanan yatışların 
yoğunluğunda olumlu bir değişim olmadığı,

●	 Toplum ruh sağlığı merkezlerinin bulunduğu 
yerlerde bu merkezlerden hizmet alan psikiyatri 
kullanıcıların tekrar yatış oranlarında büyük bir 
azalma olduğu, 

●	 Psikiyatri hastanelerinde tedavi gören bireylere 
yönelik kötü muamele iddialarının yaygın olması-
na karşın etkin bir şikâyet mekanizmasının bulun-
madığı,

●	 Tecrit ve tespitin yaygın olarak, uzun süreli ve 
cezalandırma amaçlı kullanıldığı,

●	 Bazı adli servislerin insan onuruyla ve tedavi 
ortamıyla bağdaşmayacak kadar kötü koşullarda 
olduğu,

●	 Ruh sağlığı hizmeti veren sağlık personelinin 
sayıca yetersizliği, 

●	 Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman ve 
uygun tedavi ortamlarına gereksinim olduğu 
görülmüştür. 

ÖNERİLER

Genel:

●	 Ruh sağlığı hizmetleri başta BM EHS olmak üzere 
uluslararası hukuka ve DSÖ’nün ilkelerine uygun 
olarak yeniden kurgulanmalıdır.

●	 Psikiyatrik teşhis almış bireylere karşı ayrımcılık 
içeren tüm yasa, kural ve uygulamalar kaldırılma-
lıdır. 

●	 Psikososyal engeli olan bireylerin, yaşamın her 
alanında, diğer bireylerle eşit hukuki ehliyete 
sahip oldukları kabul edilmeli, bu ehliyeti kul-
lanırken ihtiyaç duyabilecekleri tüm destekler 
sağlanmalıdır. Bu amaçla başta Medeni Kanun 
olmak üzere ulusal mevzuat BM EHS’ye uygun 
hale getirilmeli, vesayet sistemi tümüyle kaldırıl-
malıdır.

●	 Ruh sağlığı hizmetleri, psikiyatri kullanıcıları ve 
psikososyal engellilerin herkesle eşit hukuki 
ehliyete sahip oldukları ilkesine, doğuştan sahip 
oldukları onura ve özerkliğe saygı temelinde 
planlanmalı ve sunulmalıdır.

●	 Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde, psi-
kososyal engelli bireylerin ihtiyaçları göz önüne 
alınmalı ve içermeci bir yaklaşım benimsenmeli-
dir.

●	 Ruh sağlığı faydalanıcılarının, ruh sağlığı alanın-
da karar alma ve politika oluşturma, hizmetlerin 
planlanması ve uygulanması süreçlerine tam 
katılımını düzenleyen yasal değişiklikler ile idari 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

●	 Ruh sağlığında toplum temelli sisteme geçilme-
lidir. Psikiyatri kullanıcılarının kendi yaşadıkları 
çevrede kaliteli ruh sağlığı hizmetlerine erişimi 
için gerekli yasal, idari ve diğer tedbirler alınma-
lıdır.

●	 Ruh sağlığı alanında yatarak tedavi hizmetleri 
büyük bölge hastaneleri yerine tüm ülkede ve 
genel hastanelerin psikiyatri servislerinde veril-
melidir.

Bilgilendirilme, Tedaviyi Kabul ve Reddetme Hakkı
●	 Psikiyatri kullanıcısı herkes mevcut tüm ruh sağlı-

ğı hizmetleri ve destekleri konusunda anlayacağı 
şekilde bilgilendirilmelidir.

●	 Hastaneye ister gönüllü yatmış, ister istem dışı 
yatırılmış olsun psikiyatrik teşhis almış bireylerin 
tedaviye onam verme ya da reddetme hakları 
olduğuna dair yasal değişiklik yapılmalıdır.

●	 Acil durumlar dahil her durumda kişinin rıza gös-
terme becerisine bakılmaksızın fikri alınmalı, onun 
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bütünlüğüne, onuruna ve özerkliğine saygı göste-
rilmelidir.

●	 Psikiyatri kullanıcısı bireylerin, ruh sağlığı hiz-
metleri ve desteklerine ilişkin kendi hedeflerini, 
uygun tedavi profesyonelleri ile birlikte belirle-
melerine olanak sağlanmalı ve kişinin bu hedefle-
ri, hizmetleri ve destekleri kişiye özgü bir hizmet 
planına dahil edilmelidir.

●	 Psikiyatri kullanıcısı bireylerin, iyileşmesini, top-
lumla bütünleşmesini ve ekonomik kendine 
yeterliğini destekleyecek ruh sağlığı hizmetleri 
ve desteklerini yeterli oranda, sürede, kapsamda 
ve nitelikte almaları için yasal, idari ve her türlü 
tedbir alınmalıdır.

●	 Psikiyatri kullanıcısı kişilerin ruh sağlığı hizmetle-
rini ve desteklerini zamanında ve kendi ihtiyaçla-
rına en uygun ortamda almaları için gerekli tüm 
düzenlemeler yapılmalıdır.

●	 Kişilerin ruh sağlığı hizmetlerini ve desteklerini 
mümkün olduğunca gönüllü olarak alma, bir 
başka hizmet ya da desteği kabul etme koşuluna 
bağlı olmaksızın tüm ruh sağlığı hizmeti ve des-
teklerini alabilme hakkı güvenceye bağlanmalıdır.

●	 Kültürel olarak uygun ruh sağlığı hizmetleri ve 
desteklerine erişim sağlanmalıdır.

●	 Hakları konusunda danışmanlık sunacak ve ilgili 
kişinin talebi üzerine, arzu ettiği ruh sağlığı hiz-
metleri ve desteklerini temin etmede yardımcı 
olacak ve hizmet planıyla ilgili toplantılara katıla-
cak bir temsilciye/savunucuya sahip olma hakkını 
garantiye alacak yasal düzenlemeler yapılmalı ve 
hizmet verenlerin bu düzenlemelere uymasını 
sağlayacak tüm tedbirler alınmalıdır.

İstemsiz Yatış ve İstemsiz Tedavi
●	 Diğer tedaviler gibi psikiyatrik tedavide de 

gönüllülük esas olmalıdır.

●	 İstemsiz yatış ve istemsiz tedavi, ancak kişinin 
kendisinin ya da bir başka kişinin sağlığına 
yönelik yakın ve ciddi bir risk söz konusu ise 
mümkün olmalı, ciddi tedbirlere bağlanmalıdır.

●	 Acil durumlar için psikiyatri kullanıcısı bireylerin, 
kriz kartı, ön rıza formu vb. ön talimatlarına uyul-
ması yasal güvenceye bağlanmalıdır.

●	 İstemsiz yatışın dayanağı olan Medeni Kanun’un 
432. maddesi değiştirilmeli ve istemsiz 
yatışlar ancak kişinin kendi ya da bir başkasının 
sağlığı için yakın ve ciddi tehlike koşuluna 
bağlanmalıdır.

●	 Bir özgürlükten yoksun bırakılma durumu olan 
istemsiz yatışlarda, yatışı istenen kişi en geç 24 
saat sonunda, hâkim karşısına çıkarılmalıdır. Bu 
süreçte kişiye ücretsiz avukat, sosyal çalışmacı 
ve/veya savunucu desteği sağlanmalı, kişinin 
duruşmada bulunma, yasal danışman tarafın-

dan temsil edilme, kendi adına konuşma, tanık 
sunma ve mahkemeye sunulan tüm belgeleri 
inceleme hakkı olmalı ve buna olanak verilmeli-
dir.

Tecrit ve Tespit
●	 Tecrit ve kısıtlama koşullarının net tanımlamaları 

yapılmalı ve yaptırım da içeren ayrıntılı yasal 
düzenlemeler getirilmelidir.

●	 Ruh sağlığı alanında her kademede hizmet 
verenlere, olağanüstü durumlarda öncelikle 
sözel, ancak bunun sonuç vermediği hallerde 
kişiye zarara vermeden müdahale becerilerini 
geliştirme konusunda düzenli eğitim desteği 
verilmelidir.

Tedavi Ortamları
●	 Tedavi ortamları insan onuruna ve olumlu tedavi 

koşullarına uygun olacak şekilde düzenlenmeli-
dir.

●	 Tedavi ortamında hiyerarşik ilişki ve baskıcı yön-
temlere başvurulmamalıdır.

●	 Tedavi ortamlarında yataklara erişim engellenme-
meli, kişileri açık havadan, spor ve diğer aktivite-
lerden yoksun bırakan, kapatmaya dayalı sisteme 
son verilmelidir.

●	 Tedavi ortamları kişi mahremiyetine uygun olma-
lı, toplu banyo uygulamasına son verilmelidir

Diğer
●	 Tüm hizmet verenlere yönelik, psikososyal 

engelliler dahil, psikiyatri faydalanıcılarının her-
kesle eşit hukuki ehliyete ve onura sahip özerk 
bireyler olduğuna dair BM EHS’nin değerleri ve 
normları konusunda yaygın eğitim kampanyaları 
düzenlenerek bu alanda zihniyet değişimi sağ-
lanmalıdır.

●	 BM EHS 16. ve 33. maddelerinde de belirtildiği 
üzere, ruh sağlığı hizmeti veren tüm kurumla-
rın, sivil ve bağımsız izleme mekanizmalarınca 
önceden bildirim yapılmaksızın ziyaretler yoluy-
la izleme olanağı sağlayan yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

●	 Hizmet veren tüm kurumlarda hizmetlerin plan-
lanması ve sunulması süreçlerine hizmet alan 
bireylerin ve onları temsil eden sivil toplum kuru-
luşlarının katılımı sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, acilen mevcut ruh sağlığı sisteminde 
özellikle BM EHS başta olmak üzere uluslararası insan 
hakları standartları, ilke ve normları göz önünde bulun-
durularak kökten bir dönüşüme gidilmesi, kişilerin 
ihtiyaçlarını merkeze alan, iradelerine ve kişilik 
onurlarına saygı gösteren, toplum içerisinde yaşam için 
gerekli destekleri sağlayan yeni bir sisteme geçilmesi 
gerekmektedir. 
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Her sabah uyandığımda pencerelerini açarım evimin. 
Yeni gelen güne merhaba derim. Odama güneş dolar. 
Aydınlık bir güne başladığımı anlarım. Karanlık gecenin 
ardından yine umutla dolar kalbim ve ben her sabah 
hayata böyle başlarım.

Düşünüyorum da eğer, çok basit gibi görünen bu 
hareketi yapma özgürlüğüm olmasaydı kendimi nasıl 
hissederdim? O gün benim için ne ifade ederdi? 
Yaşadığımı hisseder miydim? Yaşayabilir miydim hatta? 
Bilmiyorum…

Yaklaşık bir yıl boyunca Manisa Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesi’nde izleme çalışmaları yaptık. 
Bu çalışmalar sırasında en çok dikkatimi çeken şeyler-
den biri şu oldu: Günlük hayat akışımız içinde bize çok 
sıradan gelen, rutin olarak yaptıklarımız burada tedavi 
gören insanlar için ulaşılması imkânsız şeylerdi. Tüm 
istekleri, tedavi sürecinde askıya alınmış, nasıl eğlenip 
mutlu olacaklarına bile kurum tarafından karar verilmiş 
ve mutlu olmaları gerektiği beklentisine girilmişti. Asıl 
üzücü olan ise bütün bu olanların olması gerekenler 
olduğu konusunda da herkesin hemfikir olmasıydı…

Bu kurumlarda insanların tektipleştirildiği, hayata katıl-
malarının önünün kesildiği, uyku ve yemek dahil tüm 
kararları onların adına kurumun verdiği açıkça görü-
nüyordu. Tedavi sürecinin sadece ilaç kullanıp kapalı 
tutulmaktan başka bir ayağı olmadığı ortadaydı. Çeşitli 
sosyal aktiviteler ve organizasyonlar yapılıyor, hatta 
bunları yapmak için emek ve para da harcanıyordu. 
Ama ne yazık ki hizmet alan hiç kimse sabah benim 
yaptığım gibi odasının pencerelerini istediği zaman açıp 
yeni gelen güne umutla bakamıyordu. Sabahın erken 
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saatlerinde verilen kahvaltı ve ilaç alımları son derece 
hızlı bir şekilde hallediliyor, işlerin bir an önce bitmesi 
için bir koşuşturmaca yaşanıyordu. Tabi bu yoğunluk 
içinde tek tek herkesin istekleri nasıl karşılansındı? Bu 
durum hastanede bulunan her insan için kanıksanmış ve 
beklentiler buna göre dengelenmişti…

Kurumda genellikle tam gün çalışarak, bir günün nasıl 
yaşandığını görmek ve hatta günü yaşamak için bolca 
zamanım oldu. İçeriye istediğim zaman girip çıkabiliyor-
dum. Buna rağmen her çalışma sonrası eve yüreğimde 
adını koyamadığım bir sıkıntı ve sızıyla döndüm. Israrla 
söylüyorum, yapılmaya çalışılan her türlü iyileştirmeye 
rağmen ben kurumda hiç mutlu biriyle karşılaşmadım. 
Gözlerinde ışıltı gördüğüm kişiler sadece taburcuları 
onaylanmış ve işlem için ailesinin gelmesini bekleyen-
lerdi.

Bu resim böyle koskocaman asılıydı işte kurumda. 
Görünmemesi imkânsızdı. Tek yapılması gereken insan-
ları mutlu oldukları yerlerden, yuvalarından ayırıp kopar-
mamak, hizmeti kişiye ulaştırmaktı. Çünkü yapılmak 
istenen şey insanların sağlıklı olmaları için çalışmaktı…

Gerçekten sağlıklı olmak için önce bağımsız olmak ve 
kendimizi değerli hissetmek gerekir. Birilerinin bize 
yemek vermesi, bizi yıkaması, temiz çamaşır vermesi 
ve hatta temiz hava almak için bahçenin kilitli kapılarını 
açması için beklerken, kimse kendini değerli hissede-
mez. Bize ait olmayan bir hayatı yaşamak tahammül 
edilebilir bir durum değildir.

Daha saymakla bitmeyecek bir dolu nedenden dolayı 
kapalı kapılar ardında iyi olmanın mümkün olamayacağı 
inancındayım… Bu nedenle tüm insanların bağımsız ve 
özgür yaşamlarda, gerçek insanlar olarak yaşamaları-
nın önündeki tüm engeller kalksın ve birlikte her şeyin 
nasıl daha yaşanası olduğunu görelim istiyorum. İşte 
o zaman gerçekten insan olmanın onuruna erişebiliriz 
belki...
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Tutuklu ve hükümlülerin mahkeme tarafından verilen 
cezalarını çekerken gereksiz acı ve mağduriyetten 
korunması, işkence ve kötü muameleye maruz kalma-
ması evrensel bir değerdir.

Mahpusun sağlık hizmetlerine diğer yurttaşlar gibi eşit 
şartlarda ulaşması insan haklarına dayalı bir yönetim 
anlayışını savunuyorsak tartışılmaz bir kural olmalıdır.

Haziran 2014 itibariyle hapishanelerde 152.435 hüküm-
lü ve tutuklu yaşamını sürdürmektedir. Hapishanelerde 
günlük yaşam bütünüyle hep sorunlu halde olmuş, bu 
konuda iktidarlar insan haklarına dayalı çözümler üret-
mekte isteksiz olmuşlardır.

Hapishanelerde yaşanan sorunların en başında da tabii 
ki sağlık hizmetlerine erişim gelmektedir. Sağlık hakkı 
ihlallerinin temel ihlaller arasında yer aldığı, hasta-
hekim ilişkisinin mahpuslar açısından kurulamadığı, 
hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine ulaşa-
madığı, buna bağlı olarak da hastalıklarda ve ölümlerde 
artışlar gözlenmektedir.

Hapishanelerde ölüm sayıları her yıl büyük bir hızla 
artarak devam etmekte, 2013 yılı için resmi veriler 
neredeyse her gün bir ölüm gerçekleştiği bilgisini ver-
mektedir.

Tutuklu ve hükümlüler ile ilgili olarak; Avrupa Cezaevi 
Kuralları, Birleşmiş Milletler’in “herhangi bir şekilde 
tutuklanan veya hapsedilen tüm kişilerin korunması 
hakkında ilkeler bütünü”, “mahpuslara muamele ile ilgili 
standart asgari kurallar” ve “mahpuslara muamele ile 
ilgili temel ilkeler” başlıklı belgelerinde “özgürlüğünden 
yoksun bırakılan herkese, insan haklarının gerektirdiği 
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gibi saygılı davranılmalıdır’’ hükmü yer almaktadır.

Türkiye hapishaneleri ile ilgili veriler çok az ancak 
ABD hapishanelerindeki mahpusların yüzde 40’ının, 
Avrupa’daki hapishanelerdeki mahpusların yüzde 
35’inin ruhsal sorunları olduğunu biliyoruz. Bu yüzdenin 
Türkiye’deki mahpuslarda da aşağı yukarı bu oranda 
olduğunu düşünüyoruz. Yine biliyoruz ki hem ABD, 
hem Avrupa hem de ülkemizdeki hapishanelerde bu 
gruba yönelik psikolojik yardım neredeyse yok.

385 hapishane için toplam istihdam edilen psikolog 
sayısı 280 civarında, neredeyse her hapishaneye bir 
psikolog bile düşmüyor, var olanlarda psikolog başına 
düşen mahpus sayısı fazlalığı psikologları işlerini yapa-
bilir halden çıkartıyor ve yeterlilik açısından çok fazla 
eleştiriyi hak ediyorlar.

Tüm dünyada hapishaneler ve ruh sağlığı hastaneleri-
nin bir DEPO anlayışıyla yönetildiğinin en önemli gös-
tergelerinden biri galiba psikososyal servislere ayrılan 
bütçe ve istihdam sorunudur. Mevcut gidişatta ülkemiz 
iktidarı dahil hiçbir iktidarın ruh sağlığı hastaneleri ve 
hapishanelerin iyileştirilmesine yönelik ne seçim zamanı 
ne de sonrası hiçbir vaatte bulunduğunu görüyoruz. 
Söylemlerinde bile yer bulmayan bir gruptan bahsedi-
yoruz.

Hapishanelerde tedavi edilmesi için ruh sağlığı has-
tanelerinde olması gerekirken mahkeme kararıyla 
hapishaneye yollanan çok fazla mahpus bulunmaktadır. 
Hapishanelerde personel azlığı, mahpus fazlalığı ve 
psikososyal servisin yetersizliği nedenleriyle insanlar 
ruhsal sorunlarıyla baş başa kalmakta, inanılmaz acılar 
yaşanmaktadır.

Ruh sağlığı hastanelerinde bulunan adli servis dediğimiz 
tutuklu ve hükümlü mahpusların kaldığı yerler sayıca 
çok yetersizdir. Var olanlar da insan hakları ve sağlığa 
erişim açısından utanılacak durumdadır ve aslında o 
kurumu yönetenler başta olmak üzere iktidara kadar 
uzanarak suç işlendiğini söylemek abartı olmayacaktır.

Ruh sağlığı hastanelerinde bulunan mahpusların “teda-
vi” amacıyla konuldukları fiziki mekânlar bu hastanelerin 
insani koşullar açısından en kötü noktada bulunulan yer-
leridir. Hastane personeli ve idare içinde en son ilgile-
nilecek grup muamelesi gördükleri izlenimi edinilmiştir. 
Gerek personel ile yapılan görüşmeler, gerekse hapis-
hanelerde bulunan psikologlar ile yapılan görüşmeler-
de tedaviden uzak, sadece sorun yarattığı dönemde 
hapishaneden hastanedeki hapishaneye oradan tekrar 
hapishaneye şeklinde bir süreç tekrarlanıp durmakta-
dır. Hasta bir mahpus için gerekli olan sağlıklı bir çevre 
sağlanmaz, hastalığın ilerlemesi engellenmez ve alması 
gereken tıbbi bakım hizmetini alamaz.

Adli servislerin bir hastane işlevi gördüğünü söylemek 
neredeyse imkânsızdır; ziyaret ettiğimiz bir hastane-
nin adli servisi demir parmaklıklardan oluşan bir kafes 
biçimindeydi. İki asker, iki infaz koruma memuru ve 
beş ruh sağlığı problemi yaşayan mahpus bu kafesin 
içinde birlikte yaşıyordu, hiçbir özel alan yoktu. Bütün 
gün mahpuslar bu görevliler tarafından izleniyordu. Bir 
hapishanede olsalar en azından havalandırmaya çıkabi-
lir, ya da başka koğuşlardan başkaca mahpus insanlar ile 
karşılaşma imkânı bulabilirlerdi.

Yukarıda sözünü ettiğimiz tecrit hali aslında gezdiğimiz 
bütün adli servislerin durumunu da gösteriyor. Ruh sağ-
lığımızın en önemli ihtiyacı olan sosyalleşmek, resim, 
müzik ve elişi gibi bir takım atölyeler yoluyla üretmek, 
ürettiğimizi paylaşmak bu servislerde hiç mümkün 
görünmüyor. 

Bedensel sağlığın bütünlüğünün korunması ve gelişme-
si adli servislerde göz ardı edilen bir diğer önemli prob-
lem. Belirlenmiş ve standartlara asla uymayan metreka-
relerde geçen günler ve yıllar. Spor yapmaya, yürüyüş 
ve koşu gibi çok temel egzersizlere izin vermeyen bu 
mekânlar burada anlatamayacağımız kadar, bu kadar da 
olmaz dedirtecek bir işleyişe sahipler.

Adli servislerde mahpusun avukat görüşmeleri ve 
yakınlarıyla görüşmeleri için uluslararası standartlara 
uygun olması gereken özel alanlara da sahip değiller. 
Bu ciddi bir hukuksal hak ihlalidir.

Hükümlü koğuşları ve servisleri hastane bünyesinde 
doğrudan güneş alan diğer hasta odaları ile aynı şartları 
taşıyan konumda değildir. Havasız, rutubetli, küçük ve 
hiçbir sosyal etkinliğe imkân vermeyecek, orada bulu-
nan görevlilerin bile bu serviste çalışmaktan rahatsızlık-
larını ifade ettikleri bir durumdadır.

Hastane yönetimleriyle yaptığımız görüşmelerden öyle 
anlaşılıyor ki adli servisler konusunda tam bir yetki kar-
maşası yaşanıyor, çoğu hastanede genellikle personel 
bu servisteki sorunların Adalet Bakanlığı’ndan kaynak-
landığını ifade etti. Oysa hepimiz biliyoruz ki suçtan ve 
cezadan önce sağlıklı yaşam hakkı gelir ve problemi 
çözmesi ve tek yetkili olması gereken sağlık çalışanları 
olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın bir-
likte bu servislerin problemlerini acil olarak çözmeleri 
gerekmektedir.

Akıl ve ruh sağlığı hastanelerinin tümünde en kısa 
zamanda kadın, erkek ve çocuklar için ayrı hükümlü 
koğuşları açılmalı, mevcut olanların ise kapasitesi artırıl-
malıdır. Muayene ve tedavi için getirilen hükümlülerin 
bekletileceği, lavabo ve tuvaletin bulunduğu yeterli 
genişlikte bir bekleme alanı oluşturulmalıdır.

Adli serviste 18 yaşındaki C. ile yapılan bireysel görüş-
me durumu özetliyor aslında:

“Benim kimsem yok. Büyük adamlar var burada 
hep, bunlarla şaka yapsan olmaz. Bu üçüncü 
düşüşüm, üç kere hâkim bıraktı, sonra ya has-
tane ya cezaevi diye sordu. Burası iyidir diye 
seçtim, ama hiç yüzüm gülmedi. Suçları ağır 
buradakilerin. (…) Burası bana uygun değil. 
Doktorumuz kim bilmiyorum. Her gün bir 
hastayla görüşseler iyi olurdu. Odalar kapalı. 
Sorumlu hemşire sohbet ediyor benimle, teselli 
ediyor. Hâkim tedavi verdi ama bana yardım 
etsinler. Devlet beni buraya koyduysa yardım 
da etsin!”

Son söz olarak, binlerce insanın yaşadığı ruh sağlığı 
hastaneleri ve hapishanelerde hasta haklarının uygu-
lanmasını sağlamak hepimiz için bir insanlık sorumlu-
luğudur. Özel çabalar ve düzenlemeler gerekmektedir. 
Bu alanlar bu konuda uzman bağımsız kuruluşların ve 
sivil toplum örgütlerinin denetimine ve katkılarına açık 
olmak zorundadır.
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Giriş
2011 yılında, Global Ruh Sağlığı Örgütü’nün coğrafi 
konum gözetmeksizin 18 düşük ve orta gelir düzeyine 
sahip ülkeden (Belize, Bosna-Hersek, Mısır, Gürcistan, 
Gana, Endonezya, Ürdün, Kenya, Litvanya, Meksika, 
Nepal, Paraguay, Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Peru, Sri Lanka, Tacikistan ve Zambiya) 51 ruhsal ve 
psikososyal engelli bireyle gerçekleştirdiği araştırma 
sonucunda; engelli bireylerin en yaygın olarak maruz 
kaldıkları ilk beş insan hakları ihlali; toplum içerisinde 
dışlanma ve ayrımcılık, istihdam kısıtlamaları ve reddi, 
fiziksel şiddet ve taciz, etkin sağlık hizmetinden 
yararlanamama ile cinsel şiddet ve suiistimal olarak 
tespit edilmiştir.1 Aynı çalışma kapsamında, engelli 
bireylerin maruz kaldığı tüm hak ihlallerinin merkezinde 
yatan temel sorunun, engelli bireylerin hukuki ehliyet 
hakkından yoksun bırakılması olduğu belirtilmiştir. 
Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması’na göre ise nüfusun 
%18’i yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirmektedir2. 
Ülkemizde zihinsel ve ruhsal rahatsızlığı olan bireylerin 
tahmini sayısı en az iki milyon kişidir.3 Aile üyeleri ve 
yakınlar da göz önünde bulundurulduğunda, sorundan 
etkilenen kişi sayısı aslında çok daha fazladır. Dünyada 
ve Türkiye’de engelliliğin bir insan hakları sorunu olarak 
görülmeye başlanması ve bu perspektif çerçevesinde 
hukuki düzenlemelere gidilmesi sevindirici olmakla 
birlikte maalesef çok yeni bir çabadır. 

2008 yılında yürürlüğe giren Engellilerin İnsan 
Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (BM 
EHS), engelliliğe bağlı önyargıları ve ayrımcılığı insan 
hakları gündemine taşıyan ve bu alanda “paradigma 
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değişikliği” yaratan en kapsamlı hukuki metindir. 
Toplam 50 maddeden oluşan Sözleşme, her biri 
birbiriyle ilintili kavramlar ve hükümler içermektedir. 
Hem bu bağlamda hem de paradigma değişikliği 
anlamında; Sözleşme, engelli bireyi korunma ihtiyacı 
olan bir birey olarak değil hak ve özgürlüklere sahip bir 
birey olarak görmekte, yargı kararlarının dayanağının 
engelli bireylerin değil onların hak ve özgürlüklerinin 
“korunması” olması gerektiğinin altını çizmektedir.4 
Hiç kuşkusuz Sözleşme’nin engelliliğe yönelik getirdiği 
paradigma değişikliğinin önemli göstergelerinden bir 
diğeri, engelli bireyin Sözleşme’deki tanımıdır: “Engelli 
kişiler, çeşitli engellerle etkileşerek kişinin diğerleriyle 
eşit bir şekilde topluma tam ve etkili şekilde katılmasını 
engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da 
algısal bozukluğu bulanan kişileri de kapsar”. Metnin 
orijinal vurgusu, engellilikten kaynaklı sorunların, 
ne tek başına bireyin engelliliğinden ne de sadece 
olumsuz toplumsal ve çevresel şartlardan kaynaklandığı 
yönündedir. Ayrıca sorunun bir insan hakları sorunu 
olarak görülmesi gerektiğine vurgu yapılarak, bütüncül 
ve geniş perspektifli bir bakış açısıyla, mesele hukukun 
alanına taşınmaktadır.5 

Başta ayrımcılık yasağı olmak üzere, Sözleşme’nin 
koruma altına aldığı tüm hak kategorilerinin ana 
eksenini ve temelini Sözleşme’nin 12. ve 13. maddeleri 
düzenlemektedir. 12. madde, engelli bireylerin yasa 
önünde ve karşısında eşit tanınma hakkını, 13. madde 
ise adalete erişim hakkını düzenlenmektedir. 12. 
maddedeki “hukuki ehliyet” (legal capacity) kavramı; 
engelli bireyleri, kendilerine danışılmadan haklarında 
kararlar verilen pasif bireyler olarak değil, haklarını 
bizzat ve fiilen kullanabilen, kendi hayatlarına ilişkin 
karar alabilen ve bunları uygulayabilen bireyler olarak 
tanımlamaktadır.6 Gerçekten de hukuki ehliyetimiz 
olmadığı sürece, hayatımızla ilgili aldığımız kararların 
kanun önünde hiçbir yaptırımı ve bağlayıcılığı olmadığı 
için, hukuk öznesi olarak görülmeyen engelli bireylerin 
yukarıda da bahsedildiği gibi ayrımcılığa ve dışlanmaya 
maruz kalmaları kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan, Avrupa hukuk sisteminde de psikososyal 
engelli bireylerin hukuki ehliyetiyle ilgili hem ulusal 
hem Avrupa Birliği ölçeğinde bölgesel düzenlemeler 
önemli bir gündem maddesi olmaya başlamıştır. 
2009 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 
engelli bireylerin de, toplumun diğer kesimi ile eşit 
düzeyde hukuki ehliyet hakkına sahip olduğunu ve üye 
devletlerin yasal mevzuatlarını bu hakkın ifa edilmesini 
sağlayacak şekilde düzenlemeleri gerektiğini belirten 
bir yönerge kabul edilmiştir.7 Yönerge; BM EHS’nin 
12. ve 13. maddelerini referans göstermek suretiyle, 
üye devletleri, artık çağın gerisinde kalan vesayet 
sistemini terk etmeye ve kanun önünde eşitliği 
garanti altına alan “destekli karar verme” sistemini 
hayata geçirmeye davet etmiştir.8 Avrupa Birliği 
kurumlarına uzman görüşü ve tavsiyeler sunan Avrupa 
Birliği Temel Haklar Ajansı ise, birçok AB ülkesinde, 
son dönemlerde artan yasal ve idari değişikliğin, 
psikososyal engellilerin kendi kaderini tayin hakkını 
güçlendirdiğini, ancak ‘hukuki ehliyet’ kavramının bazı 
AB ülkelerinde sadece ‘ruhsal sağlık’ problemlerinden 

mustarip kişileri kapsayacak şekilde kullanıldığını, 
‘engelli’ kelimesinin hala kullanılmadığını vurgulayarak, 
hukuki ehliyet kavramı üzerinde henüz bir fikir birliğine 
varılamadığına dikkat çekmiştir.9

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. 
maddesi ekseninde Sözleşme’nin yargı organı olan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) emsal 
kararları da, Bölge ülkelerinin yasal düzenlemelerini 
engelli bireyler lehine değiştirmelerinde itici güç 
olmuştur. Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen 
haklar, özel olarak engelli bireyler için düzenlenmiş 
olmasa da, hiç kimsenin -engelli bireylerin de- keyfi 
olarak özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağını 
vurgulamaktadır. AİHS’ne göre, ulusal yasalara uygun 
olduğu sürece; kişilerin yakalanma, gözaltına alınma ve 
tutuklanma nedenleri önemli değildir. Ancak Mahkeme, 
kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılıp bırakılmadığını 
belirlerken; kişinin içinde bulunduğu somut durum, 
önlemin türü, süresi, etkileri ve uygulanma biçimi gibi 
etkenleri göz önüne almaktadır.10 Kısaca, AİHS’nin 
5. maddesi adil yargılanma, kanun önünde eşitlik 
ve adalete erişim haklarına vurgu yapmaktadır. 
Mahkeme’nin emsal niteliğindeki dava kararlarına 
aşağıda yer verilecektir. 

Engellilerin Haklarına Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nde Yer Alan Önemli İlkeler, 
Sözleşme’nin Denetim Yapısı ve Türkiye’nin Durumu

BM EHS, engellilik sorununa yukarıda belirtildiği gibi 
geniş bir perspektiften baktığı için, sorunun uzun ve 
kısa vadeli çözümü için getirdiği ilke ve kavramlar, 
birbirleriyle iç içe ve birlikte değerlendirilmek suretiyle 
kodifiye edilmiştir. Mayıs 2014 tarihi itibariyle Türkiye 
de dahil olmak üzere Sözleşme’ye taraf devletlerin 
sayısı 144’tür. Sözleşme hükümlerinin taraf devletlerce 
yerine getirilmesini izlemek ve bu yolda sarf edilen 
çabaları, öneri ve tavsiyelerle desteklemek için, 18 
bağımsız uzmandan (uzmanların seçiminde engelli 
olma durumları gözetilmiştir) oluşan Engelli Hakları 
Komitesi kurulmuştur (34. madde). Taraf devletler, 
Sözleşme’yi onayladıkları tarihten itibaren iki yıl 
içerisinde, daha sonrasında her dört yılda bir Komite’ye 
rapor sunmakla yükümlüdür. Söz konusu raporlar, 
Sözleşme yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili 
olumlu gelişmeleri içermenin yanı sıra, taraf devletlerin 
karşılaştıkları olumsuz etkenleri ve güçlükleri de dile 
getirebilir. Sözleşme’nin denetim yapısı olan Komite’nin 
işleyişi ve taraf devletler ile ilişkileri, kapsayıcılık ve 
karşılıklı işbirliği esasına dayanmaktadır. 

Engellileri temsil eden yerel sivil toplum örgütlerine ve 
gölge raporlarına, gerektiğinde BM’in diğer organlarının 
teknik bilgi ve usullerine başvurulabilmektedir. Türkiye, 
Sözleşme’yi 2009 tarihinde herhangi bir beyan veya 
çekince sunmadan onaylamış olmasına rağmen, ilk 
raporunu Komite’ye henüz sunmamıştır.11 

Sözleşme’de yer alan ilkelerin her biri birbiriyle sıkı 
ilişki içinde ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Tüm 
bu ilkeler, hak ihlallerini önleyici yönlendirmeler 
içerdiğinden, Sözleşme, bu yaklaşımıyla genel olarak 
engellilerin ve özel olarak da psikososyal engellilerin 
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diğer bireylerle eşit onura ve eşit haklara sahip özerk 
bireyler olduklarını defalarca vurgulamaktadır. Bu 
vurguyu en açık ve paradigma değişikliği yaratacak 
ölçüde 12. maddede görüyoruz: ‘Taraf Devletler, 
engellilerin yaşamın tüm alanlarında diğerleriyle eşit bir 
şekilde hukuki ehliyete sahip olduğunu kabul edecektir’. 
Burada belirtilen hukuki ehliyet kavramı, otonom (özerk) 
bir kavram olarak, hak ehliyeti ile fiil ehliyetini birlikte 
kapsayacak şekilde kullanılmıştır.12 Hak ehliyetine sahip 
olmak, nerede ve kiminle yaşayacağımız kararından, 
hangi partiye oy vereceğimiz kararına, mali işlerimizi 
yönetme irademizden, evlenme ve miras bırakma 
haklarına kadar hayatımızla ilgili her konuda aldığımız 
kararların kanun önünde tanınması ve hukuki sonuçlar 
doğurması anlamına gelmektedir. Yine 12. maddede, 
engelli bireylerin hukuki ehliyetlerini kullanırken 
gereksinim duyabilecekleri desteği alabilmeleri için 
uygun tedbirler alınması öngörülmüştür. Vesayet 
sistemi, bireyi kendi hayatıyla ilgili karar verme 
sorumluluğundan alıkoyduğu ve devamlı başkalarına 
bağımlı hale getirdiği için, engelli bireylerin başta 
sağlık hizmeti sağlayan personelle, kamu kurumları 
ve özel teşebbüslerle ve genel olarak toplumun 
tüm kesimleriyle ilişkilerinde ve etkileşimde ortaya 
çıkan eşitsizlik durumu; istismar, dışlanma, saygınlık 
görememe ve diğer ayrımcılık türlerine maruz kalma 
risklerini arttırmaktadır. Ve sonuç olarak engelli bireyler, 
daha da savunmasız hale gelmektedir. Sözleşme, 
vesayet sisteminin terk edilmesi, destekli karar verme 
sisteminin hayata geçirilmesi gerekliliğini açıkça ifade 
etmiştir.13 

Engellilik meselesini, bir insan hakları sorunu olarak 
hukuki zemine taşıyan 12. madde; Sözleşme’ye taraf 
olan Türkiye için de bağlayıcı sonuçlar doğurmaktadır. 
Türk Medeni Kanunu’nun başta 432. maddesi olmak 
üzere, ‘Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması’nı 
düzenleyen bölümü, vesayet sistemi üzerine inşa edil-
miştir ve 12. madde ile tamamen zıt hükümler içermek-
tedir. Yine TMK’nın 16. maddesi, ‘ayırt etme gücüne 
sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası 
olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler’ 
hükmüyle, engellilerin fiil ehliyetsizliğini belirtmek-

tedir.14 Ancak burada özellikle vurgulanması gereken; 
Anayasa’nın 90. maddesinin açıkça belirttiği hükümdür: 
‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaş-
malar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya 
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurula-
maz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlık-
larda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır’. 90. 
maddenin çatışma giderici hükmüne istinaden, BM EHS 
kararlarının, özellikle yürütme ve yargı organları tara-
fından iç hukukta doğrudan bir kanun gibi uygulanması 
gerekmektedir.15

Sözleşme’nin 13. maddesi, engelli bireylerin diğer 
bireylerle eşit koşullar altında adalete etkin bir şekilde 
erişebilme hakkını sağlamaktadır. Ayrımcılık yasağı 
çerçevesinde okunabilecek 13. madde, engelli birey-
lerin hukuk sistemi karşısında haklarını etkin bir şekilde 
arayabilmelerine olanak verici idari düzenlemelerin 
yapılmasını, hukuki ve adli yapının, bireyin engellilik-

ten kaynaklı dezavantajlı durumunu ortadan kaldıracak 
şekilde ve gerekirse kişiye özel revize edilmesini öngör-
mektedir. Bu noktada karşımıza ‘makul uyumlaştırma” 
kavramı çıkmaktadır. Kavram, Sözleşme’de; ‘engellilerin 
insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer 
bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan 
yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihti-
yaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, 
gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifade 
eder’ olarak açıklanmıştır. İşitme engelli bir birey için, 
mahkemede konuşulanları kendisine tercüme edebile-
cek ve mahkeme tarafından anlaşılabilmesini sağlayacak 
bir uzmanın bulundurulmasını buna örnek olarak gös-
terebiliriz. Diğer taraftan 5. maddede belirtilen ‘eşitlik 
ve ayrımcılık yasağı’ hükmü engellilikten kaynaklı 
ayrımcı uygulamaları yasaklamakta, herkesin hukuk 
tarafından eşit korunma ve hukuktan eşit yararlan-

ma hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Adli 
takibat sırasında ücretsiz ve etkili bir hukuki temsil 
aygıtından yararlanabilme, 5. maddenin işaret ettiği 
hakka örnek olarak gösterilebilir.

Bu bağlamda; ‘ayrımcılık yasağı’, adalet başta olmak 
üzere haklara ‘erişebilirlik’ (sağlık hizmetlerine, eğitime, 
bilgiye ve iletişim hizmetlerine, çalışma ve istihdama, 
sosyal hizmetlere erişebilirlik vb.) ve ‘makul düzenle-
me’ yükümlülükleri, Sözleşme’nin temel kavramlarını 
oluşturmakta ve birbirinden bağımsız değerlendirilmesi 
mümkün olmayan tüm Sözleşme maddelerinde okuna-
bilmektedir. 

Sözleşme’nin Ek İhtiyari Protokol’ü yukarıda açıklanan 
temel Sözleşme ilkelerinin ve yükümlülüklerinin ihlal 
edildiği iddiası ile taraf devlet aleyhine Komite’ye birey-
sel veya grup olarak şikâyet başvurusu yapabilme imkânı 
sunmaktadır. Ancak şikâyet başvurusunun Komite tarafın-
dan kabul edilebilmesinin ön koşulu, şikâyete konu olan 
devletin, Ek Protokolü onaylanmış olmasıdır. Şikâyetin 
usulen kabul edilmesi halinde; Komite, eğer ihlalin 
gerçekleştiğine kanaat getirirse, taraf devlete görüş ve 
tavsiyelerini sunarak, söz konusu ihlalin ortadan kalktı-
ğına dair kendisine yazılı rapor sunmasını (en geç altı 
ay içerisinde) beklemektedir. Ayrıca, Komite; başvuruya 
ilişkin görüş ve tavsiyelerin yerine getirilip getirilmedi-
ğini izlemek üzere, üyeleri arasından bir Özel Raportör 
tayin edebilir. Bugüne kadar 6 şikâyet başvurusu Engelli 
Hakları Komitesi tarafından usulen kabul edilmiş ve dos-
yaları sonuçlanmıştır.16 Türkiye, Ek Protokol’ü imzalamış 
ancak henüz onay işlemlerini tamamlamamıştır.17 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeleri, 22 
Kasım-4 Aralık 2006 tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı 
ziyaretlerde Bakırköy, Samsun ve Elazığ Ruh Sağlığı 
Hastaneleri’ni ziyaret etmiş ve buralarda tutulan engelli 
bireylerin yaşam ve tedavi koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik 2009 yılında bir rapor hazırlamıştır.18 Raporda, 
tutulma koşulları ile ilgili ciddi eleştiriler yer almakta, 
Komite özellikle kurumların adli servislerindeki ortak açık 
alanlarda bile, aşırı yoğunlukta silahlı güvenlik kuvveti 
bulunduğunu, gözetleme kulesinin varlığının, hastane 
personelinin etkin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini 
yerine getirmesini engelleyici nitelikte olduğunu vurgu-
lamıştır. Komite, 1992, 1997 ve 2005 yıllarında da ben-
zer ziyaretlerin gerçekleştirildiğini ancak, Türk makamla-
rının bu tavsiyeleri yerine getirmemiş olduğunu, ancak 
koğuşlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için daha 
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fazla gecikme olmadan harekete geçilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Raporda ayrıca, Türk Medeni Kanunu’nun 
432-437. maddelerinin, adli vakalar dışındaki istemsiz 
yatışları kolaylaştırıcı hükümler içerdiği belirtilmiştir. Bu 
bağlamda, Türk hukuk sisteminde engelli bireylerin yasal 
statüsünü düzenleyen açık ve net hükümler olmadığı ve 
tıbbi dosyaları incelendiğinde, bireylerin vesayet altında 
olup olmadığının anlaşılamadığı belirtilmiştir. Raporda 
en çok endişe yaratan hususun, bir aile üyesi gelip onay 
vermediği sürece, hiçbir engelli bireyin çıkışının yapılma-
sına izin verilmediğinin tespit edilmiş olmasıdır.

Komite’ye Yapılan Bireysel Başvuruya Bir Örnek ve 
AİHM’nin Konuya Yaklaşımı

Engelliliğin ve yol açtığı problemlerin, bireyin 
kendisinden kaynaklı eksikliklerden değil, kendisini 
çevreleyen dış dünya ile etkileşimi sonucu ortaya 
çıktığını vurgulayan BM EHS, eşitlik ilkesinin, insan 
hakları bakış açısıyla ve daha derin bir anlayışla tesis 
edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, 
Ek Protokol kapsamında Komite’ye yapılmış bir 
bireysel şikâyet başvurusunu incelemek, konuya daha 
da açıklık getirecektir. Zsolt Bujdosó ve diğerleri - 
Macaristan davasında19, Macaristan Engelli Hakları 
Merkezi tarafından temsil edilen ruhsal engelli 
Zsolt ve diğer kişiler, ülkelerinde kısmi ve tam 
vesayet altında bulunduklarını, bu sebepten Anayasa 
hükümleri çerçevesinde genel ve yerel seçimler 
öncesinde, oy pusulalarından isimlerinin silindiğini, 
Sözleşme’de koruma altına alınan temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edildiğini Komite’ye bildirmiştir. 
Komite, başvurucuların seçimler öncesi isimlerinin 
oy pusulasından otomatik olarak silinmesinin, engelli 
kişilerin siyasi haklarını ve diğerleriyle eşit bir şekilde 
bunlardan yararlanma imkânını güvence altına alan 29. 
maddeyi (Siyasi ve Kamusal Yaşama Katılım Hakkı) 
ihlal ettiğini, ayrıca, taraf devletin 29. maddeyi, 12. 
maddenin 3. paragrafında belirtilen engellilerin hak 
ehliyetlerini kullanırken gereksinim duyabilecekleri 
desteği alabilmeleri için uygun tedbirlerin alınması 
yükümlülüğünü yerine getirmediği için ikinci kez 
ihlal ettiği kararını vermiştir. Komite, taraf devletin 
bundan sonra benzer ihlallerin gerçekleşmesini 
önleme zorunluluğu altında olduğunu, siyasal 
hayata erişim hakkını düzenleyen yasal mevzuatını 
Sözleşme’ye uygun olacak şekilde değiştirmesini ve 
seçim prosedürlerinde, kullanılan tüm materyallerin 
ve araçların, engelli bireylerin oy verebilmelerini 
kolaylaştıracak şekilde revize etmesini tavsiye etmiştir. 
Komite’nin burada, ‘makul uyumlaştırma’ ilkesini 
vurguladığını görüyoruz. Komite, ayrıca, söz konusu 
değişikliklerin durumu hakkında 6 ay içinde kendisine 
yazılı bilgilendirmenin yapılmasını ve verdiği kararların 
Taraf Devlet diline tercüme edilerek toplumun tüm 
kesimlerine ulaşacak şekilde dağıtılmasını talep etmiştir. 

Yukarıda belirtildiği gibi AİHS’nde, engellilik ve 
buna bağlı hak sorunları, BM EHS’nin sahip olduğu 
bakış açısıyla kaleme alınmamıştır. Bu sebeple 
Mahkeme’de ele alınan vakalar, daha dar şekilde 
yorumlanabilmektedir. Ancak, Sözleşme’nin 5. 

maddesinde vurgulanan; kanun önünde ve karşısında 
eşitlik hakkı, adalete erişim hakkı, adil yargılanma 
hakkı, ayrımcılık yasağı hakkı, BM EHS’nin 5, 12. ve 13. 
maddelerine en yakın ifadeleri içermektedir:

(5) 1. Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı 
vardır. Aşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen 
yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun 
bırakılamaz.
(…)
e) Bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl 
hastasının, bir alkoliğin, uyuşturucu madde bağımlısı 
veya başıboş bir kişinin usulüne uygun olarak tutuklu 
durumda bulundurulması; 
(…)
(5) 2. Yakalanan her kişiye, yakalama nedenleri ve 
kendisine yöneltilen her türlü suçlama en kısa zamanda 
ve anladığı bir dille bildirilir. 
(5) 3. Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullara 
uyarınca yakalanan veya tutulu durumda bulunan 
herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya 
yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılır; 
kendisinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli 
kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. 
Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını 
sağlayacak bir teminata bağlanabilir. 
(5) 4. Yakalama veya tutuklu durumda bulunma 
nedeniyle özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, 
özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu hakkında kısa 
bir süre içinde karar vermesi ve yasaya aykırı görülmesi 
halinde kendisini serbest bırakması için bir mahkemeye 
başvurma hakkına sahiptir. 
(5) 5. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir 
yakalama veya tutulu kalma işleminin mağduru olan 
herkesin tazminat istemeye hakkı vardır.”

AİHM’de görülen, Winterwerp - Hollanda Davası’nda20, 
geçirdiği bir kaza nedeniyle beyni hasar gören 
başvurucu, 1967 yılında, önce kendi iradesi ile 
beş buçuk ay bir akıl hastanesinde tedavi görmüş, 
ardından 1968 yılında o tarihte yürürlükte bulunan Akıl 
Hastaları Yasası’nın 14. maddesi gereğince acil durum 
usulüne göre, belediye başkanının talebi üzerine bir 
akıl hastanesine yatırılmıştır. Ancak eşi mahkemeye 
başvurarak, kamu düzeni ve başvurucunun iyiliği için 
geçici bir süre daha akıl hastanesinde tutulmasını 
talep etmiş, mahkemeye bir doktor raporu vermiştir. 
Bu raporda, hastanın uzun zamandır kendisine ve 
ailesine zarar veren bir şizofren olduğu, ‘şu sıralarda 
toplum içine bırakılmaması’ gerektiği yazılmıştır. 
Mahkeme bu rapora dayanarak, başvurucuyu dinleme 
yetkisini kullanmadan ve bilirkişi raporu istemeden, 
başvurucunun geçici bir süre daha tutulmasına karar 
vermiş ve tutulma süresi aynı prosedür çerçevesinde 2 
yıl daha uzatılmıştır. Savcı, başvurucunun tutulmasının 
uzatılması için mahkemeden talepte bulunmuştur. 
Doktorların günlük ve haftalık gözlemleri ve kısa 
raporlarını esas alan mahkemeler, başvurucunun 
tutulmasının birer yıl süreyle uzatılmasına karar 
vermiştir. Başvurucu ulusal yasanın 29. maddesine 
dayanarak iki kez üst üste hastaneden çıkmayı talep 
etmiş ancak, savcı mahkemeye gönderilen tıbbi raporlar 
neticesinde talepleri reddetmiştir. AİHM, Sözleşme’nin 
5(1) fıkrasının ihlali iddiasına, yürürlükteki Hollanda iç 
hukukunun Sözleşme’deki ‘akıl zayıflığı bulunan kişiler’ 
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terimiyle herhangi bir biçimde bağdaşmaz olmadığına, 
bu nedenle kişi Hollanda mevzuatına tutulduğundan, 
Sözleşme’deki akıl zayıflığı bulunan kimsenin tutulması 
sebebinin ihlal edilmediği sonucuna varmıştır. Diğer 
taraftan, başvurucu tarafından Sözleşme’nin 5(4) 
fıkrasının ihlali iddiasına cevaben Mahkeme; bir 
kimsenin tutulmasını gerektiren sebeplerin daha sonra 
ortadan kalkabileceğini, akıl zayıflığı gibi bir nedenle 
ilk tutulma kararının bir mahkeme tarafından verildiği 
gerekçesiyle, bu tutulma kararını daha sonra da 
hukukilik denetiminden muaf tutmanın Sözleşme’nin 5. 
maddesinin amacına aykırı düşeceğine hükmetmiştir. 
Ayrıca Mahkeme, kişinin yerel mahkemelere başvurma 
hakkının her zaman bulunması gerekliliğini, kendisine 
bizzat dinlenme veya bir biçimde hukuken temsil 
edilme hakkı tanınması gerekliliğini vurgulanmış, 
akıl hastalarının bu haklarının kısmen sınırlanabilir 
olmasının, bu hakkın özünü zedeleyemeyeceğini, bu 
durumdaki kişiler için özel bir yargılama usulünün 
gerekli olduğunu belirtmiştir. Tutulmanın denetim usulü 
çerçevesinde, engelli başvurucuya özel bir yargılama 
usulü bulunmaması, kendisinin dinlenmemesi, 
yargılamaya katılamaması, yargılamanın varlığından 
ve sonuçlarından haberdar edilmemesi, kendini bizzat 
savunamaması, salıverilme taleplerinin savcı tarafından 
mahkemeye iletilmemesi nedenleriyle Hollanda 
makamlarının Sözleşme’nin 5 (4) fıkrasını ihlal ettiğine 
karar vermiştir.

Benzer içerikte olan ve Sözleşme’nin 5(4) fıkrasının 
ihlal edildiğine hükmedilen Nikolova - Bulgaristan 
Davası’nda21, Mahkeme ayrıca; yerel mahkemenin 
engelli başvurucuya bir avukat tayin etmiş olması 
gerektiğini, savcı ile başvurucu taraf arasında “silahların 
eşitliği” ilkesinin usulen korunması gerektiğini 
eklemiştir.

AİHM’in fiziksel engelli bir kişinin başvurusunu kabul 
edilemez bulduğu Sentges – Hollanda22 kararında ise 
Mahkeme’nin genel çerçevede meseleye bütüncül 
ve ilkeli bir yaklaşım sergileyemediğini görüyoruz23 
Fiziksel engelli başvurucu, kendisine robotik el 
takılması isteğinin devlet tarafından reddedilmesi 
nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını kendi kendisine 
karşılayamadığını ve bu durumun kendisini günlük 
hayatında devamlı ailesine ve yakınlarına bağımlı 
olmaya mecbur ettiğini, dolayısıyla özel hayata saygı 
hakkının ihlal edildiğini beyan etmiştir. Mahkeme, 
birey–devlet çıkar çatışmasında, kısıtlı mali kaynakların 
dağıtımında öncelik sıralaması yapmanın devletin takdir 
yetkisi altında olduğunu belirterek ihlal olmadığına 
hükmetmiştir. Bu karar, Mahkeme’nin engelli bireylerin 
haklarıyla ilgili karar verirken, devletlerin sosyal politika 
meselelerine müdahale etmekten kaçınmacı bir 
yaklaşıma sahip olduğu kanaatine neden olmuştur.

Sonuç 

Türkiye’de 2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nın 
öncülüğünde Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Plan ile psikososyal engeli bulunan 
kişilerin tedavi ve bakımlarında hasta merkezli 
yaklaşımın temel alınması, toplum temelli ruh 

sağlığı hizmet modelinin yerleşmesi hedeflenmiştir. 
Ayrıca, ülkemizdeki vesayet sistemi sorununa 
değinilmiş, vesayet sisteminin sınırlarının muğlak 
olduğu, uygulamada pratik takibin çok zor yapıldığı 
belirtilmiştir.24 Bütün bu olumsuz şartlara ek olarak, 
Türkiye, hâlâ bir Ruh Sağlığı Yasası’ndan yoksundur. 
Diğer taraftan, Eylem Planı’nda Ruh Sağlığı Yasası’nın 
çıkarılma tarihi 2015 belirlenmiştir. Hiç şüphe yok ki, 
Ruh Sağlığı Yasası’nın çıkarılması için atılan adımlar, 
olumlu bir gelişme olmasına rağmen tek başına 
yeterli değildir. Başta TMK olmak üzere, tüm yasal 
mevzuatımızın BM EHS ile uyumlu hale getirilmesi, 
durum saptaması yapabilmek için psikososyal engelli 
bireylere ait geniş kapsamlı ve net istatistiki verilerin 
toplanmaya başlanması gerekmektedir. İnsan haklarının 
geliştirilmesine yönelik çabalar her hak kategorisinde 
olduğu gibi bu alanda da ulusal ve uluslararası yetkili 
mercilerin geniş bir bakış açısıyla işbirliği yapabilme 
kapasitesine bağlıdır. Sivil toplum örgütlerinin alana 
inerek bağımsız çalışmalar yapabilmesi için idari 
(yürütme) organların kolaylaştırıcı hizmetler sunması, 
yargı mensuplarının başta BM EHS olmak üzere taraf 
olunan uluslararası sözleşme hükümlerini gözetecek 
şekilde karar vermesi gerekmektedir. Engelli bireylerin 
insan onuruna yaraşır şekilde yaşamaları, BM EHS’nin 
öngördüğü ‘paradigma değişikliği’nin her boyutuyla 
hayata geçirilmesi ile mümkün olabilecektir. 
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Birçok ülkede 1980’li yıllardan başlamak üzere gele-
neksel medikal modele alternatif olarak iyileşme odaklı 
(recovery-oriented) tedavi yaklaşımları benimsenmeye 
başlamıştır. İyileşme odaklı yaklaşımının temel ilkesi, 
kişiye ihtiyacına odaklı tedavi yöntemleri sunulduğu 
takdirde psikiyatrik sorun yaşayan herhangi bir bireyin 
iyileşeceğidir. İyileşme odaklı model “Şizofreni, bipolar 
bozukluk, majör depresyon” gibi “ciddi akıl hastalığı” 
teşhisi almış bireylerin yaşadıkları semptomları 
hayatları boyunca yaşayacakları ve her zaman ilaç 
tedavisi almaları gerektiği savını eleştirir. İyileşme 
odaklı yaklaşımın değerlendirildiği araştırmalarda bu 
teşhisleri almış bireylerin ilaç kullanmadan ve hiçbir 
“semptom” yaşamadan da hayatlarına devam ettiğini 
gösterilmiştir (Whitaker, 2014). Açık Diyalog Modeli de 
bu yaklaşımı benimser ve kişilerin yaşadıkları psikiyatrik 
sorunları tamamen ortadan kaldırabileceği ve/veya bu 
sorunlarla beraber de kendileri için anlamlı yaşamlar 
oluşturabileceklerini savunur. 

“Psikotik atak” yaşayan bireyler kendi doğal destek 
sistemleri içinde tedavi görebilirler mi? Bu soru uzun 
yıllar ruh sağlığı alanında hizmet alan ve hizmet veren 
kişilerin zihinlerini meşgul etti. Geleneksel medikal 
model odaklı tedavi yöntemlerinin birçok ülkede ortaya 
çıkardığı problemler nedeniyle hem tedavi hizmeti 
sunanlar hem de tedavi alan kişiler alternatif tedavi yön-
temlerin arayışına girdiler. Birçok ülkede alternatif mod-
eller yaratıldı. Bunların arasında en fazla araştırmayla 
desteklenen modellerden biri de Finlandiya’nın Tornio 
şehrinde Keropudas Hastanesinde 1980’lerden 
başlayarak günümüze değin gelişimini sürdüren “Açık 
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Diyalog” (Open Dialogue) modelidir.
Modelin nasıl işlediğini bir örnek üzerinden görelim: 
Keropudas Hastanesi’nin Açık Diyalog uzmanlarından 
biri çalan telefona cevap verir; karşısında sesinden old-
ukça korkmuş olduğu anlaşılan bir kadın vardır. Soluk 
almadan uzmana oğlunun yaşadığı sorunu anlatmaya 
başlar:

Ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum sesler duyduğunu 
söylüyor. Bu sesler ona sürekli izlendiğini ve dikkatli 
olmasını söylüyormuş. Kimseye güvenmemesini ve 
yediği her şeye çok dikkat etmesini söyledikleri için 
oğlum neredeyse yemek yemeyi bıraktı. Kendi kendi-
ne onlarla konuşuyor, gülüyor bazen ağlama krizlerine 
giriyor. Buradan ayrılıp daha güvenli bir yere gitmesi 
gerektiğine inanmış durumda. Ailecek çok çaresiz his-
sediyoruz. Ne desek, ne yapsak kâr etmiyor. Kimseyi 
dinlemiyor, sadece kardeşine anlatıyor yaşadıklarını. Bir 
gün çekip gidecek diye çok endişeliyiz. Ne olur bir şey-
ler yapın…

Telefonda bu oldukça korkmuş kadını dinleyen uzman 
sakin bir şekilde yaşanılan durumun ayrıntılarını 
öğrenmeye çalışıyor. Tabii ki oğlunun sağlığından 
ölesiye endişe eden kadın için bu ayrıntıları anlatmak 
hiç de kolay değil. Uzmanların hemen gelip oğlunu 
iyileştirmelerini istiyor defalarca. Açık Diyalog uzmanı 
telefonda oğluyla konuşup konuşamayacağını soruyor. 
Amacı, ilk görüşmeye gittiklerinde sorunu yaşayan 
kişinin kimlerin yanında olmasını istediğini bizzat kend-
isinden öğrenmek. Açık Diyalog uzmanı o an için ger-
ekli olan asgari bilgiyi aldıktan sonra, telefonun ucun-
daki kadına en geç 24 saat içinde iki kişilik bir ekiple 
geleceklerini ve oğluna bu durumda yararlı olabilecek 
kişilerin kim olduğunu soruyor. Görüşmede onların da 
bulunmasını istiyor ve aileye yapacakları ilk ziyaretlerini 
planlıyorlar.

Açık Diyalog Modelinin İlkeleri ve İşleyiş 
Sistemi
Açık Diyalog modelinin temel taşlarından biri, atak 
yaşayan bireye en geç 24 saat içinde kendi doğal 
ortamında, doğal destek sistemlerini -aile bireyleri, eş/
sevgili, diğer uzmanlar, arkadaşlar vs. (destek ağı)- de 
içererek ulaşmak. Bu modelde ideal olan, ilk iletişimde 
sorunu yaşayan kişiden gerekli bilgileri almaktır. Eğer 
Açık Diyalog merkezini arayan kişi sorunu yaşayan 
bireyden farklı bir kişiyse sorunu yaşayan bireyin ter-
cihleri dolaylı olarak da olsa mutlaka göz önüne alınır. 
Açık Diyalog uzmanları sorunu yaşayan bireyin ve onun 
destek sisteminin tecrübeyle uzmanlığına en az kendi 
profesyonel uzmanlığı kadar önem verir. Bu modelin 
temel felsefelerinden biri, psikiyatrik sorun yaşayan 
bireye kendi doğal sisteminin vereceği desteğin bir 
profesyonelin vereceği yardımdan daha iyileştirici 
olabileceğidir. Bu felsefeye dayanarak tedaviler has-
tane odaları ve koğuşlar yerine, bireyin doğal destek 
ortamında sağlanır (Meckler, 2011) 

Şeffaflık ve esneklik ile belirsizliğe karşı toleranslı olmak 
Açık Diyalog modelinin tedavi ilkelerindendir. Tüm 
tedavi sureci bireyin ve destek ağının aktif katılımıyla 
oluşur. Açık Diyalog ekipleri kapalı kapılar ardında, 
ağırlıklı olarak uzmanların oluşturduğu bir tedavi planı 

geliştirmek yerine, kişinin ve destek ağının da aktif 
olarak tedavi planına katıldığı, plan üzerinde söz sahibi 
olduğu bir tedavi sureci izler. Tedavi görüşmelerinde 
(network meetings) uzmanların, sorun yaşayan birey ve 
destek ağının içindeki her kişinin görüşleri eşit derecede 
önemlidir. Görüşmeler dışında bireyin ve destek ağının 
dahil olmadığı hiçbir “vaka tartışması” yapılmamakta, 
ilaç kullanımı, hastane yatışı, klinisyenlerin karşı 
aktarımları da dahil olmak üzere her şey görüşmelerde 
saygı çerçevesi icinde, suclama ya da yargılama 
yapmadan açıkça ortaya konulmaktadır (Dialogic 
Practice, 2014). Önceden belirlenmiş, tektip tedavi 
planları yerine, bireyin ve destek ağının görüşmelerde 
paylaştıklarına dayanan ve her birey ve destek sistemi 
için özel olarak geliştirilen esnek bir tedavi planı yapılır. 
Bu tedavi planı, gerekirse klinik uzmanlar dışında farklı 
uzmanların da bir ya da birden fazla tedavi görüşmesine 
katılmasına olanak sağlar. Tüm bu süreç boyunca 
uzmanlar ne kişiyi ne de destek ağını yönlendirir; aksine 
süreç ne kadar belirsiz olursa olsun, esnek davranır ve 
ağın kendi dengesini bulacağına inanırlar. “Semptoma” 
odaklanıp, bu “semptomları” büyük resmi anlamadan 
“tedavi etmek” yerine, birey ve destek ağıyla beraber 
oluşturdukları tedavi surece güvenirler. 

Krizin yaşandığı ilk günlerde bireyin ve destek ağının 
ihtiyacına göre sık aralıklarla görüşmeler yapılır. Süreç 
ilerledikçe, görüşmelerin sıklığı yine birey ve destek 
ağının ihtiyacına göre belirlenir. Ortalama 3-4 ay 
boyunca haftada iki veya daha fazla, 6. ila 12. aylarda 
haftada birden ayda bire kadar değişen sıklıklarla 
görüşmeler yapılır. Her görüşme ortalama 90 dakika 
sürmekte ve süresi özel durumlarda uzatılmakta ya da 
kısaltılmaktadır. 

Tedavi surecine getirilen şeffaflık özellikle “paranoya” 
düzeyinde kuşkular yaşayan bireye kendi tedavi sure-
cinin kontrol etme imkânı sağlayarak ve kişinin yaşadığı 
kaygı, korku ve panik gibi duyguların sağlıklı işlenmesi 
açısından oldukça iyileştirici bir ortamı sunmaktadır. 
Kişinin duyduğu sesler veya gördüğü imgeler de 
tedavi görüşmelerinde destek ağının bir parçası olarak 
kabul edilmekte ve bu yolla bireyin yaşadığı deneyim 
damgalanıp, etiketlenmeden tartışılmakta ve bu deney-
imlerin bireyin ve destek ağının hayatlarında oynadığı 
rol çok daha derinlikli olarak anlaşılmaktadır (Seikkula 
ve Olson, 2003). 

Geleneksel tedavi yöntemlerine baktığımızda, 
psikiyatrın görüşünün en tepede olduğu sorunu yaşayan 
bireyin görüşünün ise hemen hemen hiç duyulmadığı 
hiyerarşik bir yapı görürüz. Bu hiyerarşik yapı içinde 
diğer profesyoneller de -psikolog-hemşire-sosyal 
çalışmacı vs.- kendilerine yer bulurlar. Bu hiyerarşik 
yapılanma ülkelerin sağlık sisteminin yapısına göre 
değişiklik gösterse de, değişmeyen tek şey özellikle 
“psikotik atak yaşayan” kişinin kendi tedavisi üstünde 
hemen hemen hiç kontrolü olmamasıdır. Açık Diyalog 
modeli geleneksel tedavi yönteminin hiyerarşik yapısını 
eleştirmenin yanında, bu yapının kişinin iyileşme süre-
cine yararını da sorgulamaktadır. 

Açık Diyalog modelinin bireyin iyileşmesine 
katkıda bulunan bir diğer yönü de yaşanan sorunun 
sorumluluğunu sadece bireye yüklememesidir. Aile 
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terapisi modellerinden -Milan modeli, sistemik aile 
terapisi vs.- adapte edilerek oluşturulan bu model, aile/
destek ağını sürece dahil etmeden sorunun etraflıca 
çözülemeyeceğini iddia eder ve çözümün yine birey ve 
aile/destek ağından geleceğini öne sürer. Bu sayede 
sorunu yaşayan birey “sorunlu kişi” etiketinden sıyrılır 
ve bu etiketten kurtulmak bireyin iyileşme surecine old-
ukça olumlu katkı sağlar (Seikkula ve Olson, 2003).

Açık Diyalog Modelini Farklı Kılan Yönler ve 
Araştırma Sonuçları
Bu model geleneksel medikal modelin semptom odaklı 
tedavi planı yerine, kişiler arası diyalog ve ilişki kurma-
ya odaklanır. Yaşanan kriz sürecini birey, aile/destek ağı 
ve Açık Diyalog uzmanları birlikte tecrübe ederler. Açık 
Diyalog uzmanları yaşanan krizi asgari müdahalelerle 
doğal akışına bırakarak birey ve aile/destek ağı beraber 
yönetir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, modelin ana 
değerlerinden biri de birey ve aile/destek sisteminin 
yaşanan sorun/sorunları çözebileceğine duyulan güven-
dir. Sürece duyulan bu güven ve krizin doğal sürecinde 
asgari müdahalelerle yönetilmesi, geleneksel modelin 
semptom odaklı yaklaşımının terk edilmesi olarak görül-
ebilir (Seikkula ve Olson, 2003).

Günümüzde uzun vadeli nöroleptik ilaç kullanımın 
oluşturduğu yan etkiler ve uzun vadede kişiye faydadan 
çok zarar getiriyor olma ihtimali tartışmaya açılmış 
durumdadır (Whitaker, 2014). Bu tartışmalardan ve Açık 
Diyalog uzmanlarının da tecrübelerinden ötürü, mod-
elde nöroleptik kullanımı asgari düzeyde tutulmaktadır. 
İlaç kullanımı asla ilk seçenek olarak görülmemekte, 
görüşmelerin ve kişinin yaşadığı sorunun değişimine 
göre bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Açık Diyalog modeli şu an ABD, Almanya, İsviçre dahil 
kimi başka ülkelerde de uygulanmaktadır. Modelin 
tedavi surecine kazandırdığı esneklik sayesinde her ülke 
kendi ihtiyaç ve sağlık sistemine göre bu modeli adapte 
edebilir.

Yazının başında da bahsedildiği üzere, Açık Diyalog 
modelinin iyileştirici etkisi en erken 1981 yılından 
başlayan birçok uzun süreli -2,5 veya 10 yıllık- 
araştırmayla kanıtlanmıştır. 2 yıllık bir araştırmanın 
sonunda kontrol grubundaki bireylerin %50’si “psikotik 
semptomlar” yaşarken, araştırma grubundaki birey-
lerin sadece %28’i hafif düzeyde “psikotik semptom” 
yaşamıştır. Araştırma grubundakilerin sadece %23’ü 
engellilik yardımı alırken, kontrol grubunda bu oran 
%50’ye ulaşmaktadır. Kontrol grubunda tekrarlama 
(relapse) oranı %72 iken, araştırma grubundaki birey-
lerin sadece %24’ünde sorun yeniden nüksetmiştir. 
Daha uzun vadeli araştırmalara göre, kontrol grubunda 
bireylerin yüzde yüzü nöroleptik ilaç kullanmaya devam 
etmiş ve hastane yatışları daha sıklaşmıştır. Araştırma 
grubundaki bireylerinse sadece %35’i nöroleptik ilaç 
kullanmaya devam etmiş ve hastane yatışlarındaysa 
büyük bir düşüş gözlemlenmiştir (Seikkula ve Olson, 
2003). 

Türkiye ve Açık Diyalog Modeli
Açık Diyalog modeli ve benzeri tedavi yöntemlerinin 
ülkemizde yaygınlaşması için köklü bir bakış açısı 

değişikliği gerekmektedir. Geleneksel medikal mod-
elin bireylerin deneyimlerini patolojikleştiren bakış 
açısını benimsemek yerine, bireyin deneyimlerine daha 
insancıl bir şekilde yaklaşılması alternatif tedavi model-
lerinin yayılmasına temel oluşturacaktır. Bu değişim de 
ancak hak temelli bir ruh sağlığı anlayışı ile sağlanabilir. 
Kişilerin yaşadıkları psikiyatrik sorunların insan hakki 
ihlalleri için mazeret olarak düşünüldüğü bir ruh sağlığı 
modeli alternatif ve iyileşme odaklı hizmetlerin ortaya 
çıkması ve gelişmesi için çok büyük bir engeldir. 
Maalesef geleneksel modelin bireylerin yaşadıkları 
deneyimleri semptom düzeyine indirgeyen bakış 
açısı kişilerin deneyimlerini damgalamakta ve toplu-
mun içindeki ruh sağlığı sorunlarına yönelik olumsuz 
önyargılarını da perçinlemektedir. Bireyler bu damgala-
ma ve dışlanma yüzünden oldukça izole edilmiş hayat-
lar sürdürmekte ve yaşadıkları sorunların giderilmesi çok 
daha zor bir hale gelmektedir. Birçok birey psikiyatri 
hastanelerin kronik birimlerinde hayatlarını sürdürmekte 
ve yaşadıkları toplumsal ve bireysel travmatik deneyim-
ler neredeyse hiç göz önüne alınmamaktadır. Toplumsal 
ve/veya bireysel travmatik deneyimlerin dikkate 
alınmadığı bir tedavi sistemi, bireyleri daha da güçsüz 
kılmakta ve yaşadıkları sorunlarla birlikte de anlamlı 
hayatlar yaşamalar kurmalarının önüne geçmektedir. 
Tüm bu sebeplerden ötürü Türkiye’de de dünyanın 
farklı ülkelerinde olduğu gibi travma odaklı, iyileşme 
odaklı ve hak temelli tedavi yöntemleri ve sistemleri 
acilen hem bireylerin hem de toplumun ruh sağlığının 
iyileşmesi adına hayata geçirilmelidir. 

Son söz olarak Türkiye’de yaşayan bireyler de dünyanın 
birçok ülkesinde yaşayan bireyler gibi hak temelli 
yaklaşımları hayatlarının her alanında tecrübe etmeyi 
hak ediyorlar. Bireyleri bu haklardan mahrum bırakmak 
hatta ve hatta haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etmek 
er ya da geç olsa da sonuçsuz kalmayacaktır. İNSAN 
HAKLARI HERKESE, İNSAN HAKLARI HEMEN ŞİMDİ!
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Her ne kadar merdivenin değişik basamaklarında 
oturuyor olsak da bizim de normal insanlar gibi iç 
dünyalarımız var. Bazen deli dolu, bazen şiirsel, 
bazen erişilemeyecek kadar uzak, bazen bir adım 
ötedeymiş gibi yakın olması gerekenden daha şirin 
ve olması gerekenden daha bir öç dolu. İlaçlarımızın 
izin verdiği ölçüde güne doğru ve olumlu başlayıp bin 
bir umut bekleriz, normal insanlar gibi. Hayallerimiz 
ise hastalığımızdan mıdır nedir gerçek ötesine ulaşır. 
Daha bir kırılganızdır normal insanlardan ve daha bir 
sevgi doluyuzdur herkese karşı. Aramızda düşüncenin 
çok çok farklı boyutundan geçerek felsefe yapan 
arkadaşlarımız mevcuttur. Bizi bir kitap olarak kabul 
ederseniz sayfaları her çevirişinizde karşınıza bambaşka 
dünyalar geliverir. Örneğin, Ahmet arkadaşım Jüpiter 
gezegenini temsil eder ve mistisizm ile doludur. 
Mehmet arkadaşım Satürn’ü temsil eder ve Descartes’ı 
aratmaz. Ayşe arkadaşım Venüs’ü temsil eder ve her-
kesin prensesidir adeta. Ben de sözümona dünyayı 
temsil ederek her insan bir imparatordur deyiveririm bir 
anda. Demem o ki sağlıklısı da sağlıksızı da, zengini de 
fakiri de, erkeği de dişisi de bembeyaz ve kapkara olanı 
da aynen dediğim gibi birer imparatordur. Değmeyin 
keyiflerine. Sonuçta biz özel halleri olan bireyleriz ve 
çevremizde parantez açıyorum ebeveynlerimiz ve 
doktorlarımız dahil bize duyarlı davranmalarını istemek 
durumundayız. Daha da mutlu ve doğru ruh halleri 
ile donanmış olarak toplumdaki rollerimize soyunmak 
istiyoruz. Daha bir etkin olduğumuz projeler ve sosyal 
etkinlikler içimde geçiyor. Zaten bireysel ve grup 
terapilerinde dile getirdiğimiz aşağı yukarı bellidir. 
İsteklerimizin gelişmiş ülkelerde uygulanabilir olanlarını 
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dağarcığımıza alabilirsek KOCCA bir tiyatro sahnesi 
olan dünyamızda daha da bir mutlu şekilde yolumuza 
devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bir büyüğüm 
bir sohbette şunları demişti ki hiç unutmam, size de 
söyleyivereyim dedim:

“İnsanlar arada bir belli yerleri ziyaret etmelidir.” 
Neresidir bunlar diye sorduğumuzda “kabristanlar, 
hastaneler, huzur evleri, izin alınabilir ise mahpushane 
ziyaretleri” diyerek ufkumuzu açmaya çalışırdı. Hiç 
konuşulmasa dahi sadece gezerek bile insanların bu 
yerlerde hayatın ne denli dramatize edilmiş olduğunu, 
yaşam denilen olgunun çok da abartılmaması 
gerektiğini anlayabileceğimizi söylerdi. Sakın bunları 
söylerken karamsarlığı ve melankoliyi baş göz ettiğim 
sanılmasın. Sadece daha sade bir yaşam isteğidir içim-
den geçen. Dertleri dahi dozunda kullanabilmeliyiz, 
bir ilaç gibi. Hani bir şarkıda geçer ya “en büyük dert, 
dertlerin bitmesidir”, öyle değil mi? İşte aradaki dozu 
bizler belirleyeceğiz. Hep beraber daha bir mutlu ve 
daha da bir umutlu.

* RUSİHAK’ın ortağı olduğu BİREY Projesi Konferansı’ndaki konuşmasından, 
6 Haziran 2014.

Not: Yazıda geçen isimler mahremiyetini korumak üzere değiştirilmiştir. 






