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1999 Marmara Depreminde, psikiyatristler de, diğer 
ruh sağlığı profesyonelleri gibi hazırlıksız yakalandılar. 
Hazırlıksız yakalanmayı açıklayacak etmenler neydi?

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin yıllarca 1. 
yadsınması, ve psikiyatristlerin de bu toplu yadsımanın 
bir parçası olmaları,
Büyük çaplı bir afet karşısında, toplam psikiyatrist sayısı-2. 
nın görece yetersiz kalması,
Psikiyatristlerin afetlerde işlev görecek donanımda olma-3. 
maları, afet ve travma psikiyatrisi konularının temel tıp 
eğitimi ve temel psikiyatri eğitiminde yer almamasının 
yanı sıra, bu konuda uzmanlaşmış psikiyatrist yetiştirecek 
özelleşmiş merkezlerin bulunmaması,
Afet ve travma psikiyatrisi konularının psikiyatristlerin 4. 
gündelik klinik pratiğinde yer bulmaması ve doğrudan 
kazanç sağlamaması nedeniyle, fazla ilgi görmemesi,
Psikiyatristlerin klasik klinik psikiyatri geleneğinden yeti-5. 
şip, toplum ruh sağlığı uygulamaları ve araştırmaları ko-
nularında isteksiz/deneyimsiz/ yetersiz olmaları,
Psikiyatristlerin de bünyesinde yer alarak afetlerde so-6. 
rumluluk paylaşımını teşvik edecek afetlerde koordine 
ruh sağlığı hizmetleri verebilecek bir oluşumun bulun-
maması.

1999 yılından bu yana, afette gelişen ruhsal tablolara yanıtta 
yetersizliğin giderilmesi için yapılanlara bakıldığında;

Akademik kurumlarda, İstanbul ve Kocaeli Üniversitele-• 
rinin Psikiyatri Anabilim Dallarında ruhsal travma prog-
ramları oluşturuldu. Kocaeli Psikiyatri AD’de ruh sağlığı 
profesyonellerinin yüksek lisans düzeyinde eğitim alma 
imkanı bulunmaktadır. Ancak bu olumlu gelişmeye rağ-
men, halen afet ruh sağlığı ve ruhsal travma konularının 
tıp fakültelerinin ve psikiyatri eğitim merkezlerinin müf-
redatlarına dahil edilemediğini izliyoruz.
Bu iki üniversitenin, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), • 
Türkiye İnsan Hakları Vakfının (TİHV) ve Türkiye Psi-
kiyatri Derneğinin organizasyonuyla ruhsal travma ko-
nusunu ele alan ulusal ve uluslararası nitelikte düzenli 
bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Yine 2009 senesi 
içerisinde, APHB’nin ve Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri 
AD katılımlarıyla, Marmara Depreminin 10. yıldönümü 
kapsamında çeşitli bilimsel etkinlikleri kapsayacak olan 
anma törenleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi (APBÇB), 1999 • 
yılında, Marmara Depremini izleyen ilk aylarda, TPD 
Genel Merkezi tarafından İstanbul’da düzenlenen bir 
toplantıda kuruldu.

APBÇB’nin halen 31 üyesi bulunmaktadır. Başlangıçta çok 
sayıda koordinatörle, ardından iki koordinatörle yürüyen 
APBÇB’nin, bu sene içerisinde asil olanlara ek olarak, iki ye-
dek koordinatörün eklenmesine karar verildi. 

APBÇB’nin Marmara Depremini takip eden ilk aylardaki fa-
aliyetleri kapsamında;

TPD İstanbul Şube ve İstanbul Tabip Odası işbirliğiyle, • 
halka ve sağlık çalışanlarına yönelik duyurular hazırlandı, 
olası psikososyal destek personeline yönelik eğitim semi-
neri düzenlendi,
35. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin programı değiştirilip, • 
deprem gündemi merkeze konuldu, 

2002’de Afyon Depremi sonrası bölgedeki yetkililer ve ilgili-
lerle bölge sağlık ocakları ziyaret edildi. Sonraki yıllarda biri-
min yapılanmasına ağırlık verildi ve diğer derneklerle işbirliği 
olanakları araştırılmaya başlandı. 

Böylelikle, TTB ve Türkiye Kızılay Derneğinin de katılımıy-
la, Haziran 2005’te “ULUSAL VE ULUSLARARASI AFET 
YÖNETİMİNDE TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLA-
RI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” ne imza atıldı. 

Zaman içerisinde işbirliği çalışmalarının her sektörde özel alt 
protokollerle tanımlanması ve detaylandırılması ihtiyacı doğ-
du. Bu nedenle psikososyal hizmet ve sağlık sektöründe işbir-
liği halinde çalışmayı planlayan kurum ve kuruluşlar bir araya 
gelme kararı aldı ve Ocak 2006’da  Türkiye Kızılay Derneği, 
Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal 
Hizmet Uzmanları Derneği ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 
Derneği bir araya gelerek “ULUSAL VE ULUSLARARASI 
AFET YÖNETİMİNDE TÜRK SİVİL TOPLUM KURU-
LUŞLARI İŞBİRLİĞİ ALT PROTOKOLÜ” üzerinde bir 
hazırlık yapıldı.

Bu hazırlık çalışması esnasında, AFETLERDE PSİKOSOS-
YAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) oluşumunun ana hat-
ları belirlendi, ayrıca aynı toplantıda Ekim 2005 Depremin-
den etkilenen Pakistan’da yerel eğitici kapasitesini artıracak 
bir psikososyal yardım programı uygulanması planlandı.

Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Biriminin 
(APBÇB) Oluşumu ve Afetlerde Psikososyal 
Hizmetler Birliğinin (APHB) Kuruluşu ve İşlevi
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Bu program çerçevesinde Türkiye Kızılay Derneği, Türk 
Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği bir araya 
gelerek, 2 psikolog ve 2 psikiyatrist eğitmenle, Islamabad, Ra-
walpindi ve Muzafferabad olmak üzere üç yerleşim merkezin-
de psikolog, psikiyatrist ve öğretmenlerden oluşan toplam 76 
kişiye eğitim verdi. 

Bu program, ruh sağlığı alanında çalışan Türk sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) işbirliği içinde çalıştığı ilk uluslararası 
afet müdahalelerinden birini teşkil etti. Burada edinilen de-
neyimler, hem Eylül ve Kasım 2006’da oturumlar vesilesiyle, 
birbirini izleyen Ulusal Psikoloji ve Psikiyatri Kongrelerinde 
gündeme taşındı hem de ilk kez bu eğitim esnasında Türk 
ve Pakistanlı ruh sağlığı profesyonelleri arasında sağlam te-
meller atıldı. Bu profesyonel bağlar halen sürmektedir. Ocak 
2007’de ve en son Ağustos 2008’de APHB üyesi profesyo-
nellerin Pakistan’daki iki uluslararası konferansa katılımıyla, 
iki ülke arasında karşılıklı bilimsel alışveriş halen devam et-
mektedir.

ALT PROTOKOLÜN tartışılmasından üç ay sonra, yani bir-
likle ilgili ilk fikir birliğine varıldıktan üç ay sonra, Marmara 
Depreminin yıldönümü olan Ağustos 2006’da, “AFETLER-
DE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PROTOKO-
LÜ” imzalandı.

Marmara Depreminde, ruh sağlığı alanında çalışan STK’lar 
kendi başlarına üstün gayret göstermelerine rağmen, gerek 
afetin boyutu, etkilediği insan sayısının çokluğu, bilgi yeter-
sizlikleri, gerekse organizasyon, koordinasyon ve denetim 
yetersizliklerinden çalışmalarında aksama yaşamış, beklenen 
verimi elde edilememişti. 

STK’ların hepsinde benzer öz eleştirilere rastlanıyordu: Bazı 
yerlere ve  kişilere gerekli hizmet götürülemediği, başka yer-
lerde ise hizmet yığılması olduğu, koordinasyonsuz aynı böl-
geye ulaşan birden fazla derneğin hizmet düplikasyonuna yol 
açabildiği, depremden etkilenenlere ihtiyaçları dışında hizmet 
ulaştırılmaya çalışıldığı, zamanlamanın doğru hesap edileme-
diği, bazen bilimsel çıkarlar için etik dışı danışan/hasta hakkı 
ihlalleri yaşandığı, bazen hizmet götüren ruh sağlığı çalışa-
nının kendisinin ikincil travmatizasyonuna engel olunamadı-
ğı ya da bunu önleyici/azaltıcı düzenlemelerin yapılamadığı 
bunlardan bazılarıydı.

APHB, tüm bu özeleştirilerini bir potada birleştiren dernek-
lerin afetlerde güçlerini birleştirme, birlikte hareket etme ve 
birbirlerini destekleme ve denetleme ihtiyacından köken aldı. 
Yazının başında değinilen, “Psikiyatristlerin de bünyesinde 
yer alarak afetlerde sorumluluk paylaşımını teşvik edecek 
afetlerde koordine ruh sağlığı hizmetleri verebilecek bir olu-
şumun bulunmamasını” telafi etmeye yönelik olan APHB’nin 

kapsamı ve amacı protokolde iki ana madde başlığı altında 
tariflenir:

“KAPSAM: Madde 1. Bu protokol, afetlerin psikososyal 
etkilerinin azaltılması konusunda afet öncesi, sırası ve son-
rasında yürütülecek psikososyal faaliyetler ile ilgili işbirliğinin 
yapılması sağlanarak, ulusal boyutta psikososyal anlamda or-
tak bir müdahale mantığı geliştirerek, ulusal ve uluslararası 
alanda meydana gelen afetlere daha etkili müdahale edebil-
mek amacıyla işbirliği konularını, çalışma esas ve usullerini 
içermektedir. 

AMAÇ: Madde 2. Bu protokol, afet müdahale çalışmaları 
içinde yer alan Psikososyal Hizmetlerin gerek afetzedelerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında, gerekse afetlerde psikososyal 
müdahale faaliyetlerinde yer alan kurum/kuruluşlarca prob-
lem yaşanmasını engellemek ve mevcut kaynakların ortaya 
çıkan ihtiyaçlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, 
normal dönemde de psikososyal çalışmaların geliştirilme-
si amacıyla protokole taraf  olan tüm kurumların misyon ve 
stratejilerine uygun olarak müştereken gerçekleştirilmesine 
tarafların sorumluluklarını ve işbirliği ile ilgili esasları düzen-
lemek amacıyla hazırlanmıştır.” 

Bu protokole taraf  olan Dernekler:

Türkiye Kızılay Derneği (Genel Sekreterya),
Türk Psikologlar Derneği, 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 
Türkiye Psikiyatri Derneği, 
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, 
ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğidir.

APHB’in bir Genel Sekreteryası ve bir Yürütme Kurulu var-
dır. Genel Sekreterya’yı Türkiye Kızılay Derneği yürütmek-
tedir. Yürütme Kurulunda yer alan her derneğin tek ve eşit 
oy hakkı vardır. Her dernek APHB Yürütme Kurulunda afet 
ve/veya travmayla ilintili birimi aracılığıyla temsil edilmek-
tedir. Türkiye Psikiyatri Derneğini APBÇB koordinatörleri 
temsil etmektedir. APHB gayri resmi olarak ta birlik olarak 
anılmaktadır.

 TPD APBÇB üyelerinin katıldığı bazı APHB çalışma örnek-
leri verirsek: 

Güney Asya İnsani Yardım Operasyonu Kapsamında • 
çalışmaların etkinliğini değerlendirmek amacıyla Endo-
nezya ve Sri Lanka’ya birlik üyeleri tarafından Değerlen-
dirme yapılması amacıyla bir ekip gönderildi (Tarih???).
2007-2008: Afetlerde çalışanların uyacağı bir etik kılavu-• 
zun ana metninin geliştirilmesi yönünde çalışıldı, Hazi-
ran 2008 itibariyle, ortak olarak hazırlanan metin APHB 
üyesi Derneklerin dikkatine sunuldu.
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Mart 2007: İstanbul’da Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri • 
AD işbirliğiyle,  “Beklenen Marmara Depreminin Ruh-
sal Sonuçları ve Psikososyal Yaklaşımların Planlanması 
Sempozyumu”  gerçekleştirildi.
Nisan 2007: Aksaray’da İzmir Zafer İlköğretim Okulu • 
öğrencilerini ve velilerini taşıyan otobüsün kaza yapması 
sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin aile-
lerine ve okulda arkadaşlarına ve öğretmenlerine yönelik  
“Psikososyal Destek” çalışmaları yürütüldü.
Mayıs 2007: Ankara Ulus Anafartalar Çarşısında mey-• 
dana gelen bombalı saldırının ardından çarşıdaki esnafa 
yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. Çarşı-
daki tüm dükkanlar gönüllü psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanları tarafından psikolojik destek ihtiyacı açısından 
tarandı, ihtiyacı olanlar psikolog ve psikiyatristlere yön-
lendirildi. Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Aralık 2007: Bala Depremine yönelik ihtiyaç tespit çalış-• 
maları ve değerlendirmede bulunuldu.
Mart 2008: APHB Çalıştayı düzenlendi. APHB üyesi • 
derneklerin genel merkezleri ve şubeleri düzeyinde ge-
niş çaplı katılım sağlandı. APHB protokolünün gözden 
geçirilmesi, işleyiş yönergesinin oluşturulması, yerel 
temsilciliklerin yapılarının tartışılması, yerel temsilcilerin 
belirlenmesi, derneklerin bölgesel afete yanıt kapasitele-
rine göre APHB Türkiye afete yanıt haritasının oluştu-
rulması, ortak planlama ve müdahale, ortak etkinliklerde 
APHB isminin yer alması, APHB’nin basın, medya ve 
siyasi çevrelerde tanıtımı, APHB’ nin ortak eğitim mo-
dülleri geliştirmesi gibi konular ele alındı. 
Nisan 2008: Çorum Seyidim Depremine yönelik ihtiyaç • 
tespit çalışmaları ve değerlendirmede bulunuldu.
Temmuz 2008: APHB Marmara Bölge Toplantısı ger-• 
çekleştirildi. Bu toplantı yerel temsilciliklerin oluşturul-
masında önemli bir ilk adım olmuştur.
Temmuz 2008: İstanbul Güngören’de meydana gelen • 
bombalı saldırı sonrası psikososyal destek çalışmalarına 
başlandı ve uzun süreli müdahale planı oluşturuldu. Ha-
len destek çalışmaları devam etmektedir.
Ağustos 2008: Konya öğrenci yurdu göçüğü sonrası ihti-• 
yaç tespit çalışmaları ve değerlendirmede bulunuldu.
Ağustos 2008: Antalya Manavgat orman yangını sonrası • 
ihtiyaç tespit çalışmaları ve değerlendirmede bulunuldu.
Ağustos 2008: İzmir-Yağhaneler Semti-Buca Kavşağı ya-• 
kınlarındaki bomba yüklü otomobilin patlaması sonrası 
ihtiyaç tespit çalışmaları ve değerlendirmede bulunuldu.
Eylül 2008: İzmir Aliağa trafik kazası sonrası ihtiyaç tes-• 
pit çalışmaları ve değerlendirmede bulunuldu; psikosos-
yal destek çalışmalarına başlandı.
Eylül 2008: Bandırma gemi kazası sonrası ihtiyaç tespit • 
çalışmaları ve değerlendirmede bulunuldu; psikososyal 
destek çalışmalarına yönelik APHB yerel temsilcilerinin 
bağlantı bilgileri sağlandı.

Bu afet ve krizlere müdahale süreci sonucunda, APHB yerel 

örgütlenmenin güçlendirilmesi gerekliliğini hissetmiştir. Son 
bir yıl içerisinde, afete yanıtın ancak yerelde sağlam bir altyapı 
oluşturulmasıyla mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, 
yerelde, şubelerde APHB temsilcilerinin belirlenmesi ve eği-
tilmesi konularına odaklanılmıştır. Bu aralar, APHB merkez 
üyelerinin gayretleri bu eğitimlerde kullanılacak eğitim modü-
lünün geliştirilmesi aşamasında yoğunlaşmaktadır.

TPD MYK bu bağlamda TPD Şubelerinden Asil ve Yedek 
Afet Bölge Temsilcileri isimleri istemiştir. Derneğin APHB 
oluşumu içerisindeki sorumluluğu ve kendi yerel afete yanıt 
kapasitesini belirlemek ve oluşturmak için girişilen afetlerde 
bölgesel yapılanma süreci halen devam etmektedir.

APHB, ilk kuruluşundan itibaren sürekli yeni afetler ve krizler 
tarafından sınanmış ve geliştirilmiş; halen üzerinde çalışılan, 
kafa yorulan, işlerliği olan, olumlu çıktıları alınan, aksaklık-
lardan dersler çıkarılan, ulusal ve uluslararası düzeyde psiko-
sosyal müdahale olanağı sunan bir oluşumdur. Dünya’da bir 
başka örneği olmadığı gibi, yavaş yavaş model teşkil edebile-
cek duruma gelmektedir. Ocak 2007’de Pakistan’da bir konfe-
ransta, Eylül 2008’de Ürdün’de bir Workshop’ta sunulduğun-
da, uluslar arası katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüş ve 
başka ülkelere uyarlanabilirlik tartışılmıştır.

APHB bünyesinde gerçekleştirilen ve yukarıda özetlenme-
ye çalışılan her müdahalede APHB kurucu üyesi olan TPD 
APBÇB’nin üyeleri aktif  görev almışlardır. Ülkemizde meyda-
na gelen ve gelecek olan afet ve kriz durumlarının yoğunluğu, 
sıklığı, hızlı müdahale edilme zorunluluğu ve kaçınılmazlığı 
göz önünde bulundurulduğunda; APHB’nin kendi modelini 
daha iyi hale getirme çabalarıyla paralel olarak, APHB üyesi 
olan TPD APBÇB’nin de afet ve kriz durumlarında TPD afet 
yanıtını belirleyecek yapılandırılmış bir müdahale modeli ge-
liştirmesi çok önemlidir. 

APHB üyesi olduğu derneklerin üyelerinin katkıları oranında 
zenginleşebilmektedir.

Bu nedenle 44. Ulusal Psikiyatri Kongresinde bilgi paylaşımı 
ve müdahale modeli geliştirebilmek amacıyla Afet Psikiyatrisi 
Bilimsel Çalışma Birimi üyeleri ve konuyla ilgili meslektaşları-
mızla 16 Ekim 2008, saat 19.30’da ana restoranda yemekli bir 
sohbet ortamında bir araya gelmek istiyoruz. 

Saygılarımızla,

Halis Ulaş ve Hande Karakılıç

İletişim için: 

Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörleri:
Asil üyeler: 
Halis Ulaş halisulas@yahoo.com
Hande Karakılıç handekarakilic@yahoo.com

Yedek üyeler: 
Tamer Aker  ataker@hotmail.com
Sibel Koçbıyık  sibelkocbiyik@yahoo.com


