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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bir insan hakları savunuculuğu mesleği olarak kabul edebileceğimiz sosyal hizmet;
insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği risk durumlarıyla ilgilenen ve bu risklerin etkisini
ortadan kaldırmaya çalışıp insanın iyiliğini sağlamaya çalışan bir disiplindir. Bu risklerden
biri de kişinin bakıma muhtaç hale geleceği durumlarla karşılaşmasıdır. Çeşitli hastalıklar,
kazalar vb. sebeplerle bireyler günlük hayatlarını kendi başlarına sürdüremez hale gelebilir.
Bu durum doğal olarak kişilerin işlevselliğini etkileyebilir ve yardıma muhtaç duruma
düşebilir. Bu işlevsellik kaybının olumsuz etkilerini giderebilmek için çeşitli bilim dalları
seferber olmuştur. Bu bilim dallarından birisi de sosyal hizmettir. Bu kitabımızda bakım
hizmetlerinin mahiyeti, sosyal hizmet bilim dalının bakım alanına ne gibi katkılar
sunabileceği, bakım hizmetleri alanında sosyal çalışmacıların hangi rol ve görevleri
üstlenebileceği gibi konular on dört ünite halinde ele alınacaktır.
Kişileri ve toplumu ihtiyaç duydukları kaynaklarla buluşturarak onların refah düzeyini
yükseltmeyi amaç edinen bir disiplin olarak sosyal hizmet bakım hizmetlerinde doğrudan
görev üstlenir. Örnek olarak; bakıma muhtaç bireyleri istismardan korumayı, bu bireylerin
potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve sosyal işlevselliklerini sağlamaları için yardımcı olmayı
amaç edinir. Bu amacı gerçekleştirmek için sosyal çalışmacı bakım hizmetleri alanında
uygulama yaparken; aracılık, savunuculuk, eğiticilik, danışmanlık/ klinisyenlik, vaka
yöneticiliği, süpervizörlük/ personel geliştiriciliği, yöneticilik, sosyal değişim failliği ve
araştırmacılık gibi roller üstlenir.
Bakımla ilgili temel kavramlar, tarihçe, sistemler, modeller, çokkültürlü bakım, bakım
türleri, bakım hizmetlerinin yönetimi, bakıma ilişkin sosyal politikalar, manevi destek
hizmetleri, ülkemizde bakım hizmeti sunan kuruluşlar, kişisel bakım ve beslenme, bakıma
muhtaç kişilerin özellikleri ve ilk yardım gibi birbirini tamamlayan konuları ele alan bu kitabı
kavrayarak okuyan, uygulama çalışmalarını yapan, sunumlarını dikkatle izleyen sosyal
hizmetler programı öğrencilerinin, mezun olup alana indiklerinde görevlerini yetkinlikle
yapabilme açısından avantajlı durumda olacaklarını umut ediyoruz.
Prof. Dr. Ali Rıza Abay

Doç. Dr. Fethi Güngör
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YAZAR NOTU
Sevgili arkadaşlar,
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, bilimsel ayrıntılara
girilmemiştir. Konuların pekişmesi için dört farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri
olan Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü sorular sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme imkânı bulacaksınız. Uygulama Soruları başlığındaki
grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de araştıracağı somut verilere ilişkin
sorular yer almaktadır. Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız
çoktan seçmeli onar adet soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
kısmında ise daha ziyade size sunulan bilgilerin pratik hayattaki karşılıklarını düşündüren
soruları bulacaksınız.
Bakım ve Sosyal Hizmet dersimiz kapsamında sizlere sunduğumuz bu kitabın ve
diğer sunumların eğitim ve çalışma hayatınızda size somut katkılar yapması temennisiyle
başarılar dileriz.
Prof. Dr. Ali Rıza Abay

Doç. Dr. Fethi Güngör
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bakım kavramının kapsamı
1.2. Bakıma muhtaçlık sorunu
1.3. Bakım ile sosyal hizmet arasındaki ilişki
1.4. Bakım konusuna temel yaklaşımlar
1.5. Sosyal ve manevi desteğin ne demek olduğu
1.6. Bakım ekibinde kimlerin bulunması gerektiği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bakıma muhtaçlık deyince ne anlıyoruz?

2)

Bakım kavramının içeriğini düşününüz?

3)

Sosyal ve manevi destekten ne anlıyoruz?

4)

Bakım elemanları hangi mesleklerden/kişilerden oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bakım kavramının
kapsamı

Bakım kavramının hangi
anlamlara geldiğini
kavrayabilmektir.

Bakım ile sosyal hizmet
arasındaki ilişki

Bakım ile sosyal
hizmet(çalışma) mesleği
arasındaki ilişkiyi
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Bakıma muhtaçlar için
gerekli olan sosyal ve
manevi destek hizmeti

Bakıma muhtaçlar için
sosyal ve manevi desteğin
öneminin anlaşılması

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Bakım ekibinde kimlerin
bulunması gerektiği

Bakım ekibinin kimlerden
oluşması gerektiğinin
anlaşılması

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

4

Anahtar Kavramlar


Bakıma muhtaçlık



Sosyal destek



Manevi destek



Bakım elemanı
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Giriş
Bu ünitede, bakım ve sosyal Hizmet kavramları yan yana gelince ister istemez bakım
nedir, sosyal hizmet nedir ve bakım ile sosyal hizmet arasında ne gibi bir ilişki vardır, soruları
akla geliyor. Bu sorular zincirleme olarak devam ederek, kime bakılacak, neye bakılacak,
neden bakılacak, bakılacak şeyin veya kimsenin ne gibi özelliğinin olması gerekiyor. Bakıma
muhtaç olan şeye veya kimseye bakacak olanın, hangi yeterliliğe sahip olası gerekiyor vb.
sorulara cevap bulmamız gerekiyor.
Ancak biz bu çalışmada “neye bakılacak” sorusuna cevap bulmaya çalışmayacağız.
Zira bizim Türkçemiz de “neye bakılacak” dediğimizde genellikle cansız varlıkları ya da
insan dışındaki canlıları anlarız. Oysa biz bu çalışmada bakıma muhtaç insanın bakımından
söz edeceğiz. Bu bağlamda insan bakımından söz edince çocuk, engelli(özürlü), yaşlı ve hasta
bakımı anlaşılmaktadır. Ayrıca bakım işinin disiplinler arası bir etkinlik alanı olduğu üzerinde
duracağız.
Bu ünitede başta bakım kavramının etimolojisi olmak üzere, sosyal Hizmet, bakıma
muhtaçlık, bakım, Bakım elemanı, Bakım ve sosyal destek, bakım ve manevi destek
kavramlarını analiz etmeye çalışacağız.
Ayrıca bakım elemanlarının hangi mesleğe mensup kişilerden oluşacağı hususu
üzerinde durulacaktır.
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1.1. Bakım Kavramının Kapsamı
Bakım kelimesini gündelik hayatımızda kullanırken çoğu kez kavramsal içeriğini
düşünmeden kullanırız. Bakım kelimesi Türkçedeki bakmak mastarından türemektedir.
Türkçe sözlüklerde de daha çok maddi-fiziki olan şeyler için kullanılmaktadır. Alet bakımı,
araba ve bahçe bakımı vb. gibi. Biz bu kavramı saç bakımı, diş bakımı, hasta bakımı gibi de
kullanmaktayız.
Ancak bakım kavramına, Türkçe sözlüklerdeki kullanımına daha yakından bakacak
olursak şu şekilde tanımlandığı ve kullanıldığı görülmektedir. Bakma işi, bir şeyin gelişmesi
ve iyi durumda kalması için emek vermek, besleyip büyütmek, geçimini sağlamak, uğraşmak,
gözetmek, ilgilenmek, önem vermek olarak ifade edebiliriz (TDK, 1983-Püsküllüoğlu, 2003).
Bu bağlamda bakım kavramına insan üzerinden bakacak olursak, herhangi bir kişinin
beslenme, giyim, sağlık vb. gereksinmelerini üstlenme ve sağlama işi olarak, çocuk bakımı,
hasta bakımı, yaşlı ve engelli bakımı kavramlarına ulaşırız.
Bakım kavramına daha geniş bir tanım yapacak olursak, “bakım ‘insanların temel
ihtiyaçlarını karşılamalarına, yeteneklerini geliştirme ve sürdürmelerine, hayatta kalabilmek
ve en azından asgari düzeyde işlev görebilmek için mümkün olduğunca acıdan uzak
yaşayabilmelerine yardım etmek üzere özenle ve saygılı bir şekilde doğrudan yaptığımız her
şeydir.” (Dinç, 2010).
Bu tanımdan da anlaşılıyor ki, bakım herkes için bir ihtiyaç, bir başkası için de
yapması gereken bir görevdir. Tarihin hemen her döneminde toplumlar, kendi toplumsal ve
kültürel yapılarına göre bakılması gereken kişilere toplumsal dayanışma ve yardımlaşma
mekanizmaları ile bakmışlardır.
Zamanla toplum ve devlet yapılarına göre bakım hizmetleri devlet, aile, dini kurumlar,
gönüllü kuruluşlar ve piyasa tarafından yerine getirilirken, başlangıçta bakım için her hangi
bir meslekten bahsedilmezken, iş bölümü, zaman planlaması ve uzmanlık isteyen bakım
konuları vb. gibi sebeplerle bakım elemanlarından ve mesleklerden de söz edilmeye
başlanmıştır.
Bakım kavramı açısından bir noktaya daha işaret etmekte fayda vardır. Son
dönemlerde sıkça kullanılan kavramlardan birisi de “manevi bakım” kavramıdır. Manevi
bakım kavramı İngilizcede ki, “spiritual care” kavramının tercümesidir. İlgili literatürde; ilgi,
alaka, ihtimam anlamına gelen “Care” kelimesinin tercih edilmesinin sebebi, İngilizcede
biyolojik sağlığa kavuşmayı, iyileşmeyi ifade eden ve “tedavi” anlamına gelen “Cure”
kelimesinden farkı ifade etmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu kullanım tarzı batı
kültürü açısından doğru olabilir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi biz, “bakım”
kelimesini daha çok maddi olan şeyler için kullanırız. Mesela doktora gittiğimizde “doktora
bakıma gittim” demeyiz. ”Arabayı bakıma götürdüm” deriz. Öğrenci “yazılı kâğıdıma bakar
mısın” der. Görüldüğü gibi biz de “bakım” kelimesi farklı anlamda kullanılmaktadır.
“Spiritual care” kavramını bire bir tercüme etmeye gerek yoktur. Konu ve olay anlaşıldığında
kendi kültürümüze göre uygulamadan yola çıkarak yeni bir kavram üretebiliriz. Mesela
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“manevi bakım” yerine “manevi destek”, “manevi rehberlik”, “manevi danışmanlık”
diyebiliriz.

1.2. Bakıma Muhtaçlık Sorunu
Bakıma muhtaçlık; kişinin müstakil olarak yapması gereken aktivitelerini
başkalarından yardım almaksızın uzun süreli yada kalıcı olarak yapamaması halidir. Bakıma
muhtaç kişi ise hastalık, engellilik ve yaşlılık sebebiyle başkalarından yardım ve bakım
görmeksizin hayatını idame ettiremeyen kişi demektir. Bakım hizmeti de bakıma muhtaç
kişilere verilen her türlü hizmettir. Bakım elemanı da bu hizmeti veren kişi demektir (Seyyar,
2004:5-6).
Ortaya çıkış nedenleri ve şekilleri farklı da olsa herkesin bakıma muhtaç duruma
düşme riski vardır. Bu yönü ile de bakıma muhtaçlık olgusu sosyal bir risktir. Bu bağlamda
bakıma muhtaçlık, doğuştan bazı bedensel eksiklik ve ruhsal bozukluk şeklinde olabileceği
gibi sonradan meydana gelen iş ve ev kazaları ile trafik kazaları sonucu ya da müzmin bir
hastalık veya yaşlılık sebebiyle de ortaya çıkabilir.
Bakıma muhtaçlık, öncelikle, makro planda insanlık tarihi ile yaşıt sosyal bir olgudur,
mikro planda ise hemen her faninin başına gelebilecek bir olaydır. Ancak bakıma muhtaçlık
bir olgu olmakla birlikte aynı zamanda sosyal bir sorundur. Olguları olduğu gibi kabul
etmemiz gerekirken sorunlara da çözüm üretmeliyiz.

1.3. Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım kavramının algılanmasında ve uygulanmasında meslekler ve meslek elemanları
arasında bazı sorunların varlığından söz edebiliriz. Bu sorunlara taraf olan meslek
elemanlarından birisi de sosyal hizmet(çalışma) mesleğidir. Bu sorunun daha iyi
anlaşılabilmesi için sosyal hizmet diplinin ve mesleğinin gözden geçirilmesinde fayda vardır.
Sosyal hizmet, diğer sosyal bilimler gibi konusu insan ve tolum olan bir disiplin ve bir
meslektir. Akademik bir disiplin olarak pek çok bilim dalı ile ilişkilendirilebilir. Sosyal
Hizmet, bireyin ruh dünyası ve davranışlarını konu alması dolayısıyla psikolojinin, bireybirey ve birey-grup ilişkisini konu alması dolayısıyla sosyal psikolojinin ve grup, örgüt,
toplumsal sorunlar ve toplumsal kurumları konu alması dolayısıyla da sosyolojinin
kesişiminden oluşan disiplinler arası bir bilim dalı ve bir meslektir. Sosyal Hizmet, sadece adı
geçen bilimlerle alakalı olmayıp sağlık bilimleri, eğitim bilimleri, yönetim bilimleri,
antropoloji, ekonomi ve diğer bazı bilim dalları ile de yakından ilişkilidir.
Sosyal hizmetin konusu insan ve toplum olduğuna göre, genel olarak insana ve
topluma yönelik her faaliyet sosyal hizmet sayılabilir. Bu bağlamda Sosyal Hizmeti geniş
anlamda Sosyal Hizmet ve dar anlamda Sosyal Hizmet diye ikiye ayırabiliriz. Geniş anlamda
Sosyal Hizmet dediğimizde, insana ve topluma yönelik her faaliyet bir sosyal hizmettir.
Örneğin adres soran har hangi bir insana yol göstermekten tutunda, zengin fakir herkese
verilen vakıf hizmetlerine kadar uzatılabilir. Dar anlamda Sosyal Hizmet ise daha çok
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dezavantajlı kişi ve gruplara verilen hizmetler olarak ifade edilebilir. Örneğin engellilere,
yaşlılara, yetimlere ve yoksullara verilen hizmetler gibi.
İnsan için üç ilişki biçiminden söz edilebilir. İnsan-insan ilişkisi, insan-tabiat ilişkisi
ve insan tanrı ilişkisidir. Bu ilişkiler zamanla tortulaşır, kalıplaşır ve kuruma dönüşür. İnsaninsan ilişkisi bazen çatışma bazen de dayanışma biçiminde tezahür eder ve aile, eğitim ve
siyaset gibi temel toplumsal kurumları oluşturur. İnsan-tabiat ilişkisi ve mücadelesi de alt yapı
kurumlarını ve temel ekonomi kurumunu oluşturur. İnsan-tanrı ilişkisi ise bir üst yapı olan
temel din kurumunu oluşturur. Bu bağlamda, sosyal bilimler alanında tartışmasız kabul edilen
temel toplumsal kurumlar aile, din, eğitim, ekonomi ve siyaset kurumudur. Bu temel
toplumsal kurumlara geniş anlamda toplumsal kurumlar da denir. Dar anlamda toplumsal
kurumlar ise okullar, işletmeler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sosyal yardım
kuruluşları ve sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Sosyal hizmeti ister dar anlamda, isterse geniş anlamda ele alalım ele aldığı konular ve
ilgilendiği sorunlar itibariyle bakım konusundan ayrı düşünülemez. Bu bakımdan hiçbir
endişeye mahal vermeyecek şekilde bakım ekibi içinde sosyal hizmet(çalışma) mesleğinin de
mutlaka bulunması gerekir.

1.4. Bakıma Yönelik Temel Yaklaşımlar
Bakım konusu ile ilgili literatüre baktığımızda, batı medeniyet yaklaşımının belirleyici
olduğu üç temel modelden söz edebiliriz. Birincisi ahlaki model, ikincisi medikal model
üçüncü ise sosyal modeldir. Ahlaki model, bakıma muhtaç kişinin(yaşlı, engelli vb.), ahlaki
çöküntü içinde olduğu, içindeki 'şeytanın' veya 'ahlaksızlığın’ dışa vurumu olduğu görüşüdür.
Medikal model ise bakıma muhtaçlığın bir hastalık (patoloji) olduğu gerekçesi ile bakıma
muhtaç kişilerin hayatlarının doğal olarak kısıtlı olduğunun kabul edildiği modeldir. Sosyal
Model ise bakıma muhtaç durumda olanların toplumdan soyutlanmadan, toplum tarafından
bir engel konulmadan, toplum içinde bakılmasını esas alan bir modeldir. Birinci ve ikinci
model sosyal dışlanmaya sebep olurken üçüncü model ise sosyal bütünleşmeyi ve kaynaşmayı
esas alır (Arıkan, 2002).
Diğer bazı konularda olduğu gibi bakım konusunda da sosyokültürel yapının ve
toplumsal değerlerin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Batı toplumlarında bakıma muhtaçlık
sorununa nasıl yaklaşıldığını ve ahlaki modelden patolojik modele, patolojik modelden sosyal
modele nasıl gelindiğini kavrayabilmek için ve ayrıca bir kıyaslama yapabilmek için de doğu
İslam toplumlarında bakıma muhtaçlık sorununa nasıl yaklaşıldığına değinmekte fayda vardır.

1.4.1. Batı Toplumlarının Bakıma Muhtaçlık Sorununa Yaklaşımı
Önce batılı ülkelerin bakıma muhtaçlık sorununa nasıl yaklaştıklarının tarihi araka
planına bakacak olursak, batı dünyasının bakıma muhtaçlık sorununa yaklaşımının izlerini
orta çağda yaygın olan “cadılık” anlayışı ile irtibatlandırabiliriz.
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“Batı toplumlarının tarihinde, özürlülerin-engellilerin(bakıma muhtaç olanların) çoğu
zaman ezildiklerini, hakir görüldüklerine ve zulme uğradıklarına şahit olmaktayız.
...Ortaçağın batı insanı Hıristiyan din-adamlarının telkinatlarının etkisi altında kalarak,
kendisini çevreleyen tabiatın insanüstü ve bedensiz güçlerle (cin, şeytan) dolu olduğuna ve
gözle görülmeyen bu varlıkların insanları istila edip onları tedavisi mümkün olmayan
hastalıklara sürükleyebileceklerine inanmaktaydılar (Dreschner; s.398). Dolayısıyla, bu
çağlarda hekimlerce mahiyeti bilinmeyen akıl ve ruh hastalıkları cinlere atfedilirdi (Sebold;
s.15).Bununla da kalınmayıp, özürlü doğan veya daha sonra bu gibi hastalıklara yakalanıp
özürlü duruma gelen insanlar da, majik (sihirli) ve doğaüstü güçlerin etkisi altında oldukları
varsayımı ile "cadı" muamelesi görüyorlardı.
Engizisyon mahkemelerinin kurulmasıyla, "cadı"ların yargılanmasına müsaade
edilmiş ve (bakıma muhtaç) özürlülerin(yaşlıların ve hastaların) birçoğuna en ağır cezalar
verilmiştir (König; s. 43). Bilhassa, fiziki yönden yıpranmış ve çirkin görünen, bedenen
deforme olmuş veya deliliğin alametlerini üzerinde taşıdığı gerekçesiyle "cadı" diye
vasıflandırılan insanlar Kilise ve Pazar meydanlarında diri diri yakılarak öldürülmüştür. Bu
açıdan bakıldığında, Rönesans devrinden başlayarak aydınlanma ve hattâ sanayileşme
dönemlerinin başlarına kadar milyonlarca masum insanın "cadılık"tan dolayı yargılanıp
öldürüldüklerini söyleyebiliriz (Sebold; s.46-48). Avrupa'da cadılık davalarından yargılanan
insanların yalnız özürlülerden(engellilerden) müteşekkil olduğunu iddia edemeyiz. Ancak,
resmi kayıtlara göre Avrupa'da Ortaçağ’dan başlayarak 18. asrın sonlarına kadar tahmini
olarak 9 milyon insan Cadılık’tan ötürü ölüme çarptırıldığını belirtebiliriz (Sebold, s. 49).
Bunların kaçının özürlü(engelli) olduğunu hesap etmek bir noktada önem arz etmez
kanaatindeyiz, çünkü mahkemece haksız yere ölüme mahkum edilenlerin hepsi neticede
insandı. Ancak, geçmişte "cadı" gözüyle bakılan insanları bugünün tıp bilimi ışığı altında
incelediğimizde, bunların birçoğunun zihnen, aklen veya ruhen özürlü ve dolayısıyla yardıma
ve bakıma muhtaç insanlardan ibaret olduğunu burada ifade edebiliriz. Bunun böyle
olduğunu, tarihte en son "cadı" yakma hadisesinden de rahatlıkla anlayabiliriz.
1793 yılında Almanya'nın Prusya Eyaletinde vuku bulan bir hadiseye göre, iki yaşlı
kadın, gözlerinde belirlenen kızarıklığın komşularının hayvanlarını hasta ettiği iddiası ile
yakılmışlardır (Döbler; s.296). Cadı mahkemeleri 18. asrın sonlarında dönemin
hükümdarları tarafından kaldırılırken, Bavyera Kraliyetine bağlı cadı mahkemeleri 1806
yılına
kadar
resmen
faaliyet
göstermiştir
(Döbler;
s.291).”
(http://www.genbilim.com/content/view/4138/86/).
Ancak, batı toplumlarının bakıma muhtaçlık sorununa bugünkü yaklaşımına bakacak
olursak; Reform ve Rönesans hareketleri ile silkinen batı dünyası her konuda olduğu gibi
bakıma muhtaçlık konusunda da geçmişinden özür dilercesine yeni bir değerlendirme yapmış,
ekonomik kalkınmışlığın verdiği güvenle sosyal devlet anlayışı içinde adeta bakıma
muhtaçlara dünyada cennet vaat etme gereğini duymuş ve büyük ölçüde de uygulamıştır.
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1.4.2. Doğu İslam Toplumlarının Bakıma Muhtaçlık Sorununa
Yaklaşımı
Doğu İslam toplumları Müslümanlığı kabul etmeye başmakla 7.yy’dan sonra
dönüşmeye başlamıştır. Daha dayanışmacı bir yapı ortaya çıkmıştır. Ancak Türklerin İslam
öncesi toplumsal yapılarında da güçsüzleri koruma gibi bir vasıflarının olduğu da
bilinmektedir.
Eski Türklerde tanrı adına yoksullara yardım etme, çıplakları giydirme, açları
doyurma inancına İslamiyet öncesi Türk destanlarında rastlanmaktadır. Yine eski Türklerde
bey olmanın şartları arasında çıplakları giydirme, açları doyurma gibi sosyal yardım
geleneğinin var olduğu bilinmektedir. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra da dini inancın
gereği olarak muhtaç ve güçsüzlere yardım etmişlerdir. Örneğin yaşlılara koruma hizmetini
veren ilk kurumun Selçuklular döneminde, Sivas'ta 11. yüzyılda Reha Oğulları tarafından
Darülreha (Huzurevi), Mısır'da Erbil Atabeyi Muzaffereddin Ebu Sait tarafından yaptırılan
Gökbörü tesisleri, dört darülaceze, dullar için barınma tesisleri bu kurumlardandır. Memlukler
döneminde 13. yüzyılda Kahire'de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve tesisleri dul
kadınlara
ve
yaşlılara
bakım
hizmeti
vermiştir.
(http://www.elele.gen.tr/yaslilik/turkiye/index.html).
Osmanlılar dönemine geldiğimizde ise Selçuklu birikiminden de yaralanarak
darüşşifalar, akıl hastaneleri, misafirhaneler, kervansaraylar, aşhaneler, hamamlar, medreseler
vb. toplum sağlığı ve eğitimi ile ilgili birçok sosyal tesisin yapıldığını biliyoruz. Bunlardan
bazı örnekler verecek olursak; 1488 yılında yapılan Edirne’deki II. Beyazıt Külliyesi, 1557’de
yapılan Süleymaniye Külliyesi içinde Süleymaniye Darüşşifası, Sultan Abdülmecit’in Annesi
Bezmiâlem Valide Sultan tarafından İstanbul’da yaptırılan ve halen “Vakıf Gureba Hastanesi”
ve “Bezmiâlem Üniversitesi” ve yine konumuzla direk ilişkisi açısından çok önemli olan ve
halen fonksiyonel olan İstanbul’da II. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve içinde mescidi,
havrası ve kilisesi ile üç dinin mensuplarına ibadet etme imkânı da tanıyan Darülaceze’yi
(düşkünler evi) zikredebiliriz. Ana hatları ile ifade etmeye çalıştığımız bakıma muhtaçlara
hizmet veren müesseseler genellikle vakıflar vasıtası ile tesis ediliyor idi (Abay, 2008).
“Bir Örnek Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinden; Vakıflar vasıtasıyla bakıma
muhtaçlara yönelik, fatih Sultan Mehmet’in bir uygulaması;
“Ben ki İstanbul fâtihi abd-i âciz Fatih Sultan Mehmet, bizatihî alın terimle kazanmış
olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan ve sınırları bilinen
136 bab dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki:
Bu gayri menkulâtımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi
tayin eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde
günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine
bu tozu dökerler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar.
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Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim. Bunlar ki, ayın
belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bilâistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup
olmadığını soralar; var ise şifası orada mümkün ise şifayab olalar. Değilse kendilerinden
hiçbir karşılık beklemeksizin hastanelere kaldırılarak orada salâh buldurulalar.
Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vâki olabilir. Böyle bir hal
karşısında, bırakmış olduğum 100 silâh, ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-i vahşiyenin
yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar
hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.
Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şühedânın harimleri ve
İstanbul şehri fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizâtihi kendileri
gelmeyip yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde
evlerine götürüle.” (http://www.vgm.gov.tr/sayfahtml.aspx?Id=1).
Doğu İslam toplumlarının bakıma muhtaçlık konusunda bugünkü durumuna bakacak
olursak, tarihten tevarüs eden tecrübesini ve sosyal sermayesini hakkıyla
değerlendirememiştir. Maalesef diğer bazı konularda olduğu gibi bakıma muhtaçlık
konusunda da 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren yeniden yapılanma
dönemlerinde tarihi tecrübelerinden yaralanamadıkları gibi ekonomik kalkınmayı da
gerçekleştiremediklerinden, batıda olduğu gibi sosyal devlet olmayı da tam anlamı ile
becerememişlerdir. Ancak son yıllarda başta Türkiye olmak üzere bazı İslam ülkelerinde
bakım konusunda olumlu gelişmeler olsa da doğu İslam toplumlarının önünde gelecek
dönemleri de kapsayacak biçimde bakıma muhtaçlık sorunu büyük bir sorun olarak
beklemektedir.

1.5. Bakıma Muhtaçlara Yönelik Sosyal ve Manevi Destek
Gerek sosyal ve gerekse manevi destek insanın iç dünyasına hitap eder. Sosyal ve
manevi destek hizmetleri, insanın iç dünyasında meydana gelen travmaların, hasarların
atlatılmasında önemli faktörler olarak kabul edilmektedirler. Bakıma muhtaçlara yönelik
sosyal ve manevi destek konusuna biraz daha yakından bakmakta fayda vardır.

1.5.1. Sosyal Destek
Sosyal desteği; bireye çevresindeki insanlar tarafından sağlanan yardım olarak ifade
edebiliriz. Çevresindeki insanlardan maksat aileden başlayarak kamu kuruluşlarına kadar
uzanan uzun bir halkadan söz edebiliriz.
Sosyal destek bireye sevilen, sayılan, ilgi duyulan ve karşılıklı sorumlulukların
bulunduğu bir toplumun üyesi olduğuna inanmasını sağlayan maddi, duygusal ve bilişsel
boyutu olan bir süreçtir.
Maddi destek; bir yönüyle ekonomik yardım anlamına gelirken, bir yönüyle bakıma
muhtaç durumda olan birine yardım etmek de sosyal destek sayılır. Örneğin ev temizliğini
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yapamayacak durumda olan birinin ev temizliğinin yapılması, görme engelli birinin karşıdan
karşıya geçirilmesi de sosyal destektir.
Duygusal destek; bir bakıma güven desteği olarak da ifade edebileceğimiz, bireyin
sevgi, şefkat, güven, ilgi, empati ve bir gruba ait olma gibi gereksinimlerinin karşılandığı
destektir. Örneğin herhangi bir sorun karşısında arkadaş grubundan aldığı destek gibi.
Bilişsel Destek ise; bireyin sorunlarına yardımcı olacak bilgi desteğidir. Örneğin
hastaneye muayene olmak için gelmiş ancak hangi doktora nasıl gideceğini bilmeyen bir
kişiye
verilen
bilgi
desteği
de
bilişsel
destektir
(http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8148.htm).
Görüldüğü gibi sosyal destek tamamen desteğe ihtiyacı olan kişinin/kişilerin
çevresinde var olan sosyal destek ağlarından aldığı destektir. Sosyal ağlar aynı zamanda
kişinin/kişilerin sahip olduğun sosyal sermayeleridir. Başka bir ifade ile sosyal destek,
herhangi bir kişinin/kişilerin bir grupta ya da toplumda hayatını devam ettirebilmesi ya da
sorunlarını üstesinden gelebilmesi için gerekli olan destektir.

1.5.2. Manevi Destek
Türkçe sözlüklerde manevi kelimesi “Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut,
ruhani, tinsel, maddi olmayan, batınî, İçe ait, madde karşıtı” anlamlarına gelmektedir. Manevi
kelimesinin çoğulu maneviyattır. Günlük kullanımda maneviyat şeklinde çoğul olarak da
kullanılmaktadır. Manevi, aynı zamanda gözle görülemeyen elle tutulamayan, varlığı kabul
edilen, inkâr edilemeyen bir gerçekliktir. İnsanın manevi hasletlere/özelliklere sahip olması
doğuştandır, fıtrîdir. Manevi destek ise; görülmeyen (manevi) ama varlığa kabul edilen
gerçekliğe, yine görülmeyen (manevi) ama varlığı kabul edilen, hissedilen destek demektir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi insanın, insan olma ortak özelliğinden ötürü üç tür
ilişki biçimi vardır. İnsan insan ilişkisi, insan tanrı ilişkisi ve insan doğa ilişkisidir.
Bilindiği gibi insanın, maddi-fiziki-biyolojik boyutunun dışında bir de görünmeyen
ruhi-manevi boyutu vardır. Bu üç ilişki biçimi de insanın manevi boyutu ile alakalıdır.
Örneğin inanan bir insanı, tanrının/Allah’ın hoşnutluğunu kazanması nasıl onu mutlu ederse,
insanın başka bir insan tarafından sevilmesi ve takdir edilmesi de öyle mutlu eder. Yine
insanın bir doğa harikası karşısında duyduğu haz da insanı aynen mutlu eder ve etmektedir de.
Bir yönü ile bunların hepsi manevi destek anlamına gelir.
Din ile maneviyat kavramları arasındaki ilişki de zaman zaman karıştırılmaktadır.
Dinin/İslam’ın itikadî, ameli ve ahlakî boyutu itibar ile manevî/maneviyat ile yakın ilişki
içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak salt anlamda din/İslam sadece manevi/maneviyat
değildir. Böylece manevi destek de sadece dinî/islamî destek anlamına gelmez.
Manevi boyutu/maneviyatı olmayan hiçbir insan olmadığı gibi, manevi desteğe
ihtiyacı olmayan hiçbir insan hattâ hiçbir canlı da yoktur diyebiliriz. Bir kişinin başka bir
kişiye, maddi karşılığı olmayan yaptığı herhangi bir iyilik, bir tebessüm, bir güler yüz de
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manevi destek sayılır. Dolayısıyla insanın ruh dünyasına hitap eden, hemen her şey manevî
destek anlamına gelir.
İnsanın manevi boyutunun her zaman, özellikle de bunalımlı ve sıkıntılı anlarda
manevi desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu da bilinen bir gerçektir.
Bu bağlamda hiçbir dine inanmayanlar da, örneğin Hollanda’da hastane ve
hapishanelerde yatan hümanistler, hükümetlerinden resmen manevî destek elemanı istiyorlar
ve devlet de onlara, manevî destek hizmeti sunuyor (Karagül, 2012).

1.5.3. Manevi Desteği Kim Vermelidir?
Manevi desteği kim vermelidir sorusuna cevap aramadan önce, sosyal destek ile
manevi destek arasında ne gibi bir fark olduğunun cevaplandırılması gerekmektedir. Yukarıda
da ifade edildiği gibi sosyal destek kişinin/kişilerin sahip olduğu sosyal destek ağları
tarafından, doğal yaşam süreci içinde gerçekleşir. Manevi destekte ise manevi desteğe ihtiyaç
duyulması veya manevi desteğe ihtiyaç duyanların talep etmeleri üzerine gerçekleşir. Sosyal
destek doğal bir süreci ifade ederken manevi desteği ihtiyaçlar belirler.
İnsanların ve toplumların insan olmaktan kaynaklanan ortak özellikleri ve sorunları
olduğu/olabileceği gibi, farklı medeniyet ve kültür farklılığından kaynaklanan farklı
özellikleri ve sorunlarının olduğunu/olabileceğini düşünmeliyiz.
Bu bağlam da örneğin, bati medeniyeti mensupları kendi sorunlarını tanımlarken,
isimlendirirken veya tasnif ederken hep kendi sosyolojik gerçekliklerinden hareket
etmektedirler/etmişlerdir. Örneğin Auguste Comt’un üç hal yasası diye bilinen teorisi batı
medeniyeti gerçeğinden üretilmiştir ve sadece batı medeniyetini bağlaması gerekir. Comt’un
kendine göre batı Hıristiyan toplumlarının gerçekliğinden hareketle tespitleri doğrudur da
denebilir. Ancak bunun bütün insanlığa teşmil edilmesi ve özellikle de doğu İslam
toplumlarını da kapsayacak şekilde genelleştirilmesi yanlıştır.
Soruna, sosyal hizmet ve manevi destek hizmetleri ve de bu hizmetleri kimin ifa
edeceği açısından bakacak olursak; bu konuda iki grup yüzünden sorun yaşanmaktadır.
Birincisi, din eğitimi almamış ve İslâmî kavramların inceliğini kavrayamamış dindar grup,
ikinci ise pozitivizmin etkisi ile din/İslam ile bilimin bir arada olamayacağına inanan gruptur.
Ayrıca bu iki grubun da İslam medeniyet havzasının kültürünü ve sosyolojisini iyi
kavrayamadıkları anlaşılmaktadır.
Manevi desteği kimin ya da kimlerin vereceği ya da vermesi gerektiği hususuna İslam
medeniyet havzası açısından bakacak olursak, Manevi destek hizmetini verebilecek olan
uzmanlar; dinî rehberler, dinî danışmanlar, manevî danışmanlar, gönül rehberleri, gönül
danışmanları, uzman ilahiyatçı danışmanlar olmalıdır.
Dinî Rehberlik: Bir kişinin, bir grubun veya bir toplumun inandığı din hakkında yol
göstermek, aydınlatmak veya inandığı dinin gereklerini- ritüellerini yerine getirme hususunda
rehberlik yapmaktır. Bu görevi yerine getirene de dinî rehber denir.
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Dinî Danışmanlık: Dini ilgilendiren konularda, bir kişinin yaşadığı ruhî bir sorun
nedeniyle veya bir grubun ya da bir toplumun sosyal ilişkilerden kaynaklanan sorunlar
karşısında verilen danışmanlığa dinî danışmanlık denir. Bu İşi yapana da dinî danışman denir.
Manevî danışmanlık: Dinle ilgili olsun ya da olmasın, her hangi bir kişinin yaşadığı
ruhî bir sorun nedeniyle veya bir grubun ya da bir toplumun sosyal ilişkilerden kaynaklanan
manevi nitelikteki sorunlar karşısında verilen danışmanlığa manevî danışmanlık denir. Bu İşi
yapana da manevî danışman denir.
Dinî danışmanlık ile Manevî danışmanlık arasındaki temel fark; dinî danışmanlıkta,
danışılan konunun dinle ilgili olması ve danışmanın da din konusunda uzman olması, manevî
danışmanlıkta ise danışılan konu dinle ilgili olabileceği gibi dinle ilgili olmayabilir de. Ancak
manevî danışmana sorulan soru dinle ilgili ise manevî danışmanın aynı zamanda dinî
danışmanın haiz olduğu vasıflara da sahip olması gerekir. Başka bir ifade ile bu durumda
manevi danışman aynı zamanda dinî danışman demektir. Danışılan husus dinî danışmanın
konusuna girmiyor ise dinî özellik taşımayan manevî sorunlarda uzman olan diğer manevî
danışmanların konusuna girer.
Gönül rehberliği: Bir kişinin, bir grubun veya bir toplumun inandığı dinin zahiri (açık)
olan ve ilk anda anlaşılabilen özelliklerinin ötesinde batini (iç-gizli) özelliklerinin de
olduğuna inananları aydınlatmak, yol göstermek veya yapması gereken ritüelleri yerine
getirmesi hususunda rehberlik yapmaktır. Bu görevi yerine getirene de gönül rehber denir.
Özel anlamda tasavvuf ve tarikat önderlerini bu kategoride değerlendirebiliriz.
Gönül danışmanlığı: Dinin zahiri olan ve ilk anda anlaşılabilen özelliklerinin ötesinde
batini özelliklerinin de olduğuna inanan ve ona göre dini yorumlayan ve yaşayan bundan
ötürü de gönlünde bir takım sorunlar yaşayanlara verilen danışmanlığa gönül danışmanlığı
denir. Bu İşi yapana da gönül danışman denir.
Uzman İlahiyatçı Danışmanlığı: Dinin uzmanlık alanına giren konularında verilen
danışmanlığa Uzman ilahiyatçı danışmanlığı denir. Bu İşi yapana da uzman ilahiyatçı
danışman denir. Dinî rehber ve dinî danışmanlar dinin her alanına vakıf olamayabilirler.
Değişik soru ve sorunlar karşısında uzman ilahiyatçı danışmana ihtiyaç olabilir.

1.6. Bakım Elemanı, Bakım Elemanı İhtiyacı ve Bakım Ekibi
Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, bakım hizmetleri çok çeşitli ve çok boyutlu
hizmetlerdir. Dünya Sağlık örgütü bakımı;” kendi kişisel bakımını sağlamada yaşam kalitesini
sürdürme kapasitesinde olmayan, kişisel tercihlerini kullanmada aile, akraba, veya tıbbi,
sosyal ve diğer uzmanların desteğine gereksinim duyulan etkinlikler” olarak tanımlamaktadır
(Oğlak, 2007). Bu bağlamda bakıma muhtaç kişinin özürlü, yaşlı ve hasta olmasına ve
bunların bakıma muhtaçlık derecesine, ne tür bir bakıma ihtiyacı olduğuna, ne tür bir bakım
elemanının bakması gerektiğine veya nerede bakılması gerektiğine yani evde mi, hastanede
mi, bakım merkezinde mi, huzurevinde mi veya rehabilitasyon merkezinde mi bakılacağı ve
ne kadar süre ile bakılacağına göre bakım hizmetleri modellerini çeşitlendirebiliriz. Sadece
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bakım hizmet modellerinin çeşitliliği söz konusu değil aynı zamanda bakıma ihtiyacı olan
kişinin ihtiyaç duyduğu bakım elemanlarının da çeşitliliği söz konusudur.
Bakım hizmet modellerinin çeşitliliğine örnek olması açısından evde bakım hizmet
modelini ele alacak olursak, evde bakım modeli; kısa süreli evde bakım modeli, uzun süreli
evde bakım modeli diye ikiye ayırabileceğimiz gibi hastane destekli evde bakım modeli ve
uzun süreli evde sosyal bakım modeli diye de ikiye ayırabiliriz. Ayrıca bakıma muhtaç olan
kişiye aile yakınları bakabileceği gibi dışardan profesyonel hizmet satın alınması da
mümkündür. Ve yine ayrıca bakıma muhtaç kişinin yaşlı, özürlü ve yatalak hasta olmasına
bağlı olarak da bakım modeli farklı ve bakım elemanı da bu konuda eğitimli ve deneyimli
olması gerekmektedir.

1.7. Bakım Hizmetlerini Kim Vermelidir?
Elbette ki bakım elemanları verecektir. O zaman da bakım elemanlarının özellikleri ve
bakım elemanlarının kimlerden oluşacağı ya da hangi meslek gruplarından oluşacağı sorusu
ile karşılaşırız. Hiç şüphesiz bakım elemanlarının kimlerden oluşacağını, bakıma muhtaç
kişilerin ya da grupların, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik, manevi, fizyolojik ihtiyaçları
ve biyolojik durumları belirleyecektir. Ancak bireysel ihtiyaçların yanında bazı toplumsal ve
kültürel yapı farklılıkları da bakım elemanlarının çeşitlenmesini gerektirebilir. Ana hatları ile
bakım elemanları ekibi şu meslek gruplarından oluşturulabilir; İhtiyaca ve şartlara göre
hekimler, fizyoterapistler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, ilahiyatçılar,
(dinî rehberler, dinî danışmanlar, manevî danışmanlar, gönül rehberleri, gönül danışmanları,
uzman ilahiyatçı danışmanlar) iletişimciler, diyetisyenler, hemşireler, çocuk gelişimcileri,
temel bireysel bakım elemanları ve temel bireysel yardımcı bakım elemanlarıdır.
Sözünü ettiğimiz ekip elemanlarının temin edilememesi ve oluşturulamaması ise bir
başka sorundur. Özellikle bakım elemanları arasında temel bireysel bakım elemanları ve
temel bireysel bakım eleman yardımcılarının teminindeki zorluk ya da mevcut bakım
elemanlarının da bu konuda hiçbir eğitim almamış olmaları, bakıma muhtaçların bakımında
en önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır. Zira adı geçen bu elemanlar bakıma muhtaç
kişilerle ile en çok zaman geçiren ekip elemanıdırlar. Özellikle bakıma muhtaçlık ile ilgili
sosyal politikaları henüz tam olarak oturmamış olan gelişmekte olan ülkelerin, konunun
önemini
kavrayamadıkları da anlaşılmaktadır. Sorunu Türkiye üzerinden örnekleyecek olursak,
2015 yılı itibarı ile yaklaşık 78 milyon nüfusu olan Türkiye’nin sağlam aile yapısına ve
işleyen akrabalık ve komşuluk ilişkilerine ve bu konuda istihdam açığına rağmen özellikle
büyük şehirlerde yaşlılarına, hastalarına ve özürlülerine baktıracak temel bakım eğitimi almış
eleman bulunamamaktadır. Ancak son zamanlarda Türkiye’de konunun önemi anlaşılmış olup
gerek üniversitelerde ve gerekse kısa süreli sertifika programları ile ihtiyaç duyulan bakım
elemanları yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
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Uygulamalar


Bakım elemanlarının kimlerden oluştuğu



Bakıma muhtaç kişiye/kişilere nasıl bir bakım uygulaması yapıldığı
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Uygulama Soruları
1) Bakım elemanları kimlerden/hangi mesleklerden oluşmaktadır?
2) Bakıma muhtaç kişiye/kişilere nasıl bir bakım uygulaması yapılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, bakım kavramın kapsamı ve bakıma muhtaçlık sorunu açıklandı. Bakım
ve sosyal hizmet(çalışma) arsındaki ilişki üzerinde duruldu. Bakıma yönelik temel
yaklaşımlar üzerinde durulduktan sonra doğu İslam toplumları ile batı toplumlarının bakıma
yönelik arka planı üzerinde duruldu.
Sosyal ve manevi desteğin ne demek olduğu üzerinde durulurken,sosyal ve manevi
desteğin arasındaki fark açıklandı. Manevi destek elemanlarının kimlerden oluşması gerektiği
anlatıldı.
Bakım elemanı ihtiyacı üzerinde durulduktan sonra bakım ekibinde kültürel
farklılıklara ve ihtiyaca göre kimlerin ve hangi meslek gruplarının bulunması gerektiği
vurgulandı.
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Bölüm Soruları
1) Bu bölümde kullandığımız “bakım” kavramı aşağıdaklerden hangisini kapsamaz?
a) Yaşlı bakımı
b) Hasta bakımı
c) Engelli bakımı
d) Çiçek bakımı
e) Çocuk Bakımı
2) Bakıma muhtaçlık nasıl bir sorun değildir?
a) Bir sosyal sorundur
b) Bir insanı sorundur
c) Bir teknik sorundur
d) Bir ailevi sorundur
e) Bir dostluk sorunudur.
3) Aşağıdaki ilişki biçimlerinden hangisinden din kurumu doğmuştur?
a) İnsan insan ilişkisi
b) İnsan tanrı ilişkisi
c) İnsan doğa ilişkisi
d) İnsan devlet İlişkisi
e) İnsan komşu ilişkisi
4) Bakıma muhtaçlığın bir hastalık(pataloji) olduğunu ileri süren model hangisidir?
a) Sosyal model.
b) Medikal model.
c) Ahlaki model.
d) Ekonomik model.
e) Biyolojik model
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5) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal destek ağlarından biri değildır?
a) Aile
b) Arkadaşlar
c) Komşular
d) Akrabalar
e) Düşmanlar

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) b, 5) e.
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2. BAKIMA MUHTAÇLIĞIN TARİHİ
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Osmanlı’da Bakım Hizmetleri
2.2. Tanzimat Dönemi Bakım Hizmetleri
2.3. Cumhuriyet Dönemi Bakım Hizmetleri
2.4. Günümüzde Bakım Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı’da bakım hizmetleri nasıl şekillenmiştir?

2)

Tanzimat döneminde bakım hizmetlerinde neler değişmiştir?

3)

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bakım hizmetleri nasıl teşkilatlanmıştır?

4)

Günümüzde bakım hizmetleri hangi şekilde yerine getirilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Osmanlı’da bakım
hizmetleri

Osmanlı Döneminde bakım
hizmetlerini kavrayabilmek

Tanzimat sonrası
gelişen bakım
hizmetleri

Tanzimat sonrası dönemde
ortaya çıkan yapıyı
anlayabilmek

Cumhuriyet Döneminde Cumhuriyet döneminde
ortaya çıkan durumun
ortaya çıkan yeni
anlaşılması
uygulamalar
Günümüzdeki bakım
hizmetleri ve
uygulamaları

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Günümüzdeki bakım
hizmetleri ve uygulamalarının Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
içeriğini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı’da Bakım Hizmetleri



Darülaceze



Darüleytam



SHÇEK

26

Giriş
Bu, ünitede bakım hizmetlerinin tarihi ortaya konulacaktır. Bakıma muhtaçlığın tanımı
her dönemde değiştiği bakım hizmetleri ve modelleri de dönemlere göre değişiklik
göstermiştir.
Osmanlı Devleti’nde bakım hizmetlerinin ne şekilde ilerlediği öncelikli çalışma
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti Tanzimat öncesi ve sonrası olmak
üzere iki bölümde ele alınarak ortaya koyulabilecektir.
Osmanlı Döneminde hayır kurumları olan vakıflar etkin rol oynarken Tanzimat’la
birlikte farklı kurumsal yapılar ortaya çıkmıştır. Bu kurumlar çocuk ve muhtaç kişilere hizmet
sunan bir nitelik taşımaktadırlar.
Cumhuriyet Döneminde de önceki kurumların devamı niteliğinde kurumlar
bulunmakla birlikte yeni kurumlar da ortaya çıkmıştır. Günümüze gelindiğinde ise tek çatı
altında birleşen bu kurumların bakım hizmetlerini yerine getirdiği görülmektedir.
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2.1. Osmanlı’da Bakım Hizmetleri
Türk ve İslam dünyasında pir-i fani, ihtiyar veya yaşlı olarak adlandırılan kimselerin
bakımları gelenek ve göreneklere göre aile ve akrabalar tarafından yapılmaktadır. Bu
kimselerin bakılmak için bir kuruma verilmesi gibi bir yola hiçbir zaman gidilmemiştir.
Bu kimselere ihtiyarlık, yaşlılık, zaruret, acizlik, bakıma muhtaçlık, kimsesizlik ve
hastalık gibi durumlardan dolayı vakıflar veya devlet tarafından çeşitli yardımlar yapılmıştır.
Yardım talepleri sosyal devlet anlayışıyla fazlasıyla yerine getirilmiştir.
Bakıma muhtaç olanların bakımı evde bakım ve kurumda bakım olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Kurumsal bakım hizmetleri yaygınlaşmadan evvel bu hizmetler evlerde
yapılmakta idi. Bakıma muhtaç olanlar düştükleri sıkıntılar üzerine devletten yardım talebinde
de bulunmuşlardır.
Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi Türk-İslam devletlerinde
bilhassa ahilik gibi esnaf birlikleri ve çeşitli vakıflar tarafından bakıma muhtaç olanlara her
türlü yardımlar yapılmıştır. Burada komşu ve akrabaları da gözden kaçırmamamız gerekir.
Bu alanda ortaya çıkan kurumsal yapılara bakıldığında ise vakıfların üstlendiği
görevler ve yürüttüğü faaliyetler önem arz etmektedir.

2.1.1. Vakıflar
Vakıf; kelime olarak, durma, durdurma hareketten alıkoyma, ayakta bekleme ve
dinlendirme manalarına gelmektedir.
Terim olarak ise bir malı alınıp satın almaktan ebedî olarak alıkoymak, kişi
mülkiyetinden çıkararak Allah yolunda hapsetmek ve menfaatini insanlar için tasadduk etmek
demektir.
Vakıf aynı zamanda vakıf akdinin mevzuunu teşkil eden menkul ve gayr-i menkul
malları da ifade etmektedir. Vakıf genel olarak, bir malın vakfeden tarafından geri dönüşü
olmaksızın diğer insanların menfaatine tahsis edilmesi şeklinde tanımlanabilir.
Vakıf yapan kimseye vâkıf, vakfedilen mala da mevkuf denir.
Vakıf müessesesinin yönetimini genel manada;
1- Her vakfın, vakfiyelerinde belirtilen özel şartları dâhilinde iç yönetimi
2- Devlet tarafından üstlenilen ve vakıfların denetimini de yapan genel yönetimi
şeklinde iki bölüme ayırabiliriz.
Vakıf kavramı tarih içinde dini bir yapı kazanmıştır. İslam medeniyeti açısından
vakıflara baktığımızda ise coğrafyayı vatanlaştıran, insanları toprağa iskân eden, yeni
fethedilen şehirlerin İslam mimarisi esasına göre baştan imar edilmesini sağlayan, insanî
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boyutu çok yüksek, çağlar boyu değerinden hiçbir şey kaybetmeyen sivil, demokratik
oluşumlardır. Yine İslam medeniyeti açısından vakıflar, üst tabakanın servetinin onların
mülkiyetinden çıkarılarak topluma kazandırma ve elden ele gelirlerinin alt tabakalara gelir ve
hizmet olarak yapılmasına imkân veren önemli bir sosyal politika kurumlarıdır.
Komşusu aç iken tok uyumamak hadisini esas alan İslam ve Türk devletleri vakıflar
kurarak bir vakıf medeniyeti oluşturmuşlardır. Zamanla sayıları binlerle ifade edilen vakıf
müesseseleri özellikle toplumun zayıf düştüğü dönemlerde çok büyük görevler icra etmiş ve
devletin bazı görevlerini de üstlenmiştir.
Zaman zaman vakıflar hakkında olumsuz kanaatler ileri sürülmesine rağmen vakıflar
sayesinde ilim yuvaları, ibadethaneler, yollar, köprüleri, imaretler ve sebiller yüzyıllar boyu
ayakta kalmış ve sayısız insana hizmet vermiştir. Vakıflar hangi niyet ile meydana getirilirse
getirilsin sonuçta insanlığa çok faydalı hizmetler sunmuştur.
Vakıflar, insanların yardımlaşma ve dayanışması duygusundan hareketle şekillenen ve
tarihsel süreçte gelişerek değişen sosyal yapılar olarak ortaya çıkmaktadır. Vakıf, kelime
anlamı olarak durma, durdurma, hareketten alıkoyma manalarına gelmektedir. Ayrıca vakıf,
bir malı mülkiyetten çıkarıp, çıkarlarının ebediyen bir hayır işine tahsis ederek saklamak
olarak tanımlanmaktadır. Yani bir malın ebedi olarak alınamaz, satılamaz, miras bırakılamaz
olarak toplumun menfaatine uygun bir şekilde bağışlanmasıdır (Armağan, 2007: 269-270).
Padişah başta olmak üzere bütün devlet yöneticileri ve eşrafın yanı sıra, halktan pek çok
kimse vakıf kurmuş ve vakıfları desteklemişlerdir (Soysaldı, 2002: 393). Öyle ki, Osmanlı
devletindeki tüm taşınmazların yaklaşık dörtte üçünün vakıflara ait olduğu söylenmektedir.
Vakıf uygulamaları, Osmanlılar döneminde önemli sosyal hizmet kurumları olarak
gelişmişlerdir. Hukuki ve dini bir kurum olan vakıflar, sosyal ve ekonomik hayatın
şekillenmesinde oldukça belirleyici olmuşlardır. Eğitim, sağlık, sosyal yardım, şehircilik,
belediyecilik ve din hizmetlerinin tamamını vakıflar üstlenmiştir. Bu bağlamda vakıflar,
ihtiyaç sahibi olan kadınlar, çocuklar, düşkünler, yaşlılar, kimsesizler ve özürlüler için çok
önemli sosyal hizmet kurumları üretmişlerdir. Mescitler, türbeler, ribatlar, tekkeler,
medreseler, mektepler, köprüler, sulama kanalları, hastaneler, kervansaraylar, imaretler,
kütüphaneler, hamamlar gibi birçok dini ve sosyal tesis vakıflar sayesinde kurulmuştur. Bütün
bu kuruluşlar devlete yük olmadan ve bir yarış psikolojisi içinde şahsi teşebbüslerle hayata
geçirilmiştir. Bu anlamda Osmanlı'da devlet fonksiyonlarından siyasi nitelikte olan ve
otoriteye ihtiyaç duyulan, güvenlik gibi alanların dışında kalan tüm sosyal hizmetler vakıf
müesseseleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
Vakıflar işleyiş ve hizmetleri bakımından iki açıdan ele alınabilir. Bunlardan ilki
Müeessesat-ı Hayriye (Hayır Kurumları) olarak adlandırılan vakıflardır. Camiler, medreseler,
hanlar, zaviyeler, imaretler, bimarhaneler bu türden hayır kurumlarıdır. İkincisi ise
Müstegıllat-ı Vakfiye (Vakıf İşletmeleri) olarak bilinen ve Müeessesat-ı Hayriye kurumlarının
işlemesini sağlayan vakıflardır. Bunlar Asl-ı Vakıf da denilen arazi, para ve binalardır. Bu
vakıflar içinde Avarız Vakıfları olarak bilinen ve sosyal yardımlaşma amacıyla, ihtiyaç sahibi
olanlara gerekli miktarda giyecek ve para yardımı yapan vakıflar da yer almaktadır.
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Günümüzde de ihtiyaç sahiplerinin bu vakıfların gelirlerinden ve imkânlarından
yararlandıkları inkâr edilemez bir gerçektir.
Osmanlı Devleti'nden önce kurulan İslam ve Türk devletlerinde de vakıf müessesesi
en ihtişamlı dönemini yaşamış ve müesseseleşmiştir. Başlangıçta değişik şekillerde idare
edilen vakıflar, ilerleyen yüzyıllarda faaliyet alanlarının çeşitliliğinin artması ve idaresinin
gittikçe zorlaşması sebebiyle bunları belli bir düzen altına almak amacıyla 24 Eylül 1826
tarihinde kurulan Evkaf Nezareti'nin idaresi altına alınmıştır.

2.2. Tanzimat Dönemi Sonrası Bakım Hizmetleri
Tanzimat ve sonrasında Osmanlı Devleti’nde durum değişmiş ve bakım hizmetleri
hususunda kurumsal yapılar ortaya koyulmuştur. Bunlar Darülaceze, Darüleytam ve
Darüşşafaka gibi köklü kurumlardır.
Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında
Kafkaslardan ve Balkanlardan gelen göçler ve savaşın da getirmiş olduğu kötü durumlar
sonucu İstanbul beklenmedik bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. İstanbul'a gelen
insanların barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaya çalışılmış
ve acilen Muhacirîn İdaresi de faaliyete geçirilmiştir. İstanbul'da muhtaç, yoksul, yaşlı, garip,
kimsesiz çocuk ve dilencilerin artması sonucu devlet İstanbul'daki bu duruma kurumsal bir
çözüm bulmak gayesiyle harekete geçmiştir.
Osmanlı Devleti'nin arşiv belgelerini incelediğimizde bakıma muhtaç olanlara yapılan
yardımlara örnekler bulabilmekteyiz.
 1680 tarihli bir belgede "Emeklilerden Mahmut Abdullah'ın hasta ve yaşlı olması
sebebiyle ekmek, sadaka verilmesi talebinin yerine getirildiği,
 1800 tarihli padişahın hatt-ı hümayununda "yaşlı ve kimsesiz olan Emine Hanım'a
günlük ücret verilmesinin kabul edildiği,
 1816 tarihli başka bir belgede ise "yaşlı ve çalışamaz durumda bulunan meydan
ustası Halil'e Emtia (ticarete konu olan tüm mal ve ürünlere verilen isim) Gümrüğünden
günlük 120 akçe verildiği,
 1837 tarihli bir belgede "Ayasofya Camii imamlarından Ahmet Efendi'ye yaşlı
olduğu için kendisine hazineden maaş tahsis edildiği,
 1848 tarihli Sadaret Mektubî Kalemi'nden gelen belgede "Annesi ihtiyar ve hasta
olduğundan kendilerine bakacak kimseleri de bulunmadığını belirten Fatma Hatun'un kardeşi
Ahmed'in askerlikten terhis edilmesi talebi,
 1849 tarihli belgede "Fakir ve ihtiyar olup birkaç yetime de bakmak zorunda
olduğundan kendisine yardım edilmesini isteyen Hacı Hüseyin'in arzuhali,
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 1857 tarihli belgede "Hasta, ihtiyar ve muharebede yaralanan veya ölen askerlerin
ailelerine maaş tahsisi,
 1873 tarihli bir belgede "Fakir durumda olan yaşlı erkek ve kadınların
ihtiyaçlarını gidermek için komisyon kurulduğu,
 1880 tarihli bir belgede "Dersaadet'te bulunan yaşlı, kimsesiz ve muhtaç
muhacirlerin masrafları için gerekli olan para ile Dersaadet'e gelecek muhacirlerin
ihtiyaçlarının temini için gerekli tedbirlerin alınması,
 1890 tarihli belgede "Dersaadet'te vesair vilayetlerde dilencilik yapan kimsesiz
çocuklara ve hasta ve sakat yaşlılara barınacakları bir yer tahsisi ve Dersaadet'te inşa edilecek
darülacezenin masraflarının nereden karşılanacağına dair bir nizamname tanzimi,
 1890 tarihli başka bir belgede "Kimsesiz hasta, sakat ve yaşlıların hayatını devam
ettirebilmeleri için kurulmasına karar verilen darülacezenin yönetimine dair gelen mazbatanın
incelenerek bir nizamname düzenlenmesi,
 1892 tarihli belgede Bursa'da bulunan muhacirlerden yardıma muhtaç olan yetim,
dul, yaşlı ve hastalara yapılacak yardım ile birer hane inşasına gayret edilmesi isteği,
 1892 tarihli diğer bir belgede "Kimsesiz ve bakıma muhtaç kadınların
bulundukları mahalle muhtarlıklarınca hazırlanan ilmühaberler,
 1897 tarihli belgede "Aceze ve muhtaçlar için kömür ve odun parası olarak bin
beş yüz lira ihsan buyurulduğu,
 1899 tarihli bir belgede "Darülaceze'de bulunan yaşlı kadınlar için önceden kişi
başına birer adet hırka ve entari talep edilmesine rağmen ikişer adet istendiği, bu durumun
öncelikle komisyonca ve encümence incelenerek gereğinin yapılması.
İstanbul'da muhtaç, yoksul, yaşlı, garip, kimsesiz çocuk ve dilencilerin artması sonucu
devlet İstanbul'daki bu duruma kurumsal bir çözüm bulmak gayesiyle harekete geçmiştir.
Bakacak kimsesi olmayan, engelli ve yaşlı kişileri, kimsesiz çocukları korumak için
1890'larda başlatılan çalışmalar meyvesini vermiş 1892'de Kağıthane-Poligon sırtlarında
temeli atılan Darülaceze'nin inşaatı 1895 tarihinde tamamlanmış ve resmi açılışı ise II.
Abdülhamid tarafından 1896 tarihinin başında yapılmıştır.

2.2.1. Darülaceze
7 Nisan 1890 tarihinde kurulacak müessesenin adı İkinci Abdülhamid tarafından
“dârü'l-aceze” olarak belirlenmiştir.
24 Nisan 1890 tarihinde Şûrâyı Devlet Tanzimat Dairesi tarafından hazırlanmış bir
nizamname ile Darülacezeye alınacak kişiler şu şekilde belirlenmiştir;
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Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç erkekler



Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç kadınlar



Kimsesiz erkek çocuklar



Kimsesiz kız çocuklar

Yapılan bu gruplandırmaya göre ayrı daireler inşa edilmiş ve hasta olanların bakımı
için hastaneler kurulmuştur. Çocuklar Darülaceze'de ilelebet kalamayacaklarına göre, talim ve
terbiye kabul edenlerinin her sene Tophane Sarayı Alaylarına verilmesi kararlaştırılmıştır.
Darülacezeye alınacaklarda milliyet ve mezhep gözetilmemiş ve geliri devlet, vakıflar
ve bağışlar üzerinden karşılanmıştır.
1892'de Kâğıthane-Poligon sırtlarında temeli atılan Darülaceze'nin inşaatı 1895
tarihinde tamamlanmış ve resmi açılışı ise II. Abdülhamid tarafından 1896 yılının başında
yapılmıştır.
Kurulduğu günden bugüne uzun yıllar hizmet veren Darülaceze; 26 Nisan 1916'da
padişah iradesi ile yürürlüğe giren Darülaceze Nizamnamesi ile Dahiliye Nezaretine
bağlanmıştır.
TBMM zamanında ise doğrudan hükümete, Cumhuriyetin İlanından sonra ise Sıhhiye
ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâlet’ine bağlanmıştır.

2.2.2. Darüleytam (Yetimhane)
Yaşanan sosyal sorunlar neticesinde ortaya çıkmış bir diğer sosyal hizmet kurumu da
darüleytam'dır. Darüleytam, özellikle Trablusgarp ve Balkan savaşları sonucunda çoğalan
şehit çocuklarını korumak maksadıyla kurulan “yetimhane”dir. Kurum ilköğrenimden sonra
tarım ve sanat eğitimi vermiş, yükseköğrenime devam edecekleri de ona göre yönlendirmiştir.
Darüleytam 1926 yılında kapatılmıştır.
Darüleytam kelime anlamı olarak yetimler yurdu, yetimlerin barındığı kurum
anlamında kullanılmıştır. Genel anlamda yetimlere özgü kurumları, özel anlamda ise Birinci
Dünya Savaşı sırasında kurulan müesseseleri karşılamaktadır.
Darüleytamlar, Osmanlı Devleti'nde yetim ve öksüzlere sahip çıkma anlayışının bir
tezahürü olarak I. Dünya Savaşı esnasında, gerek bu savaşın, gerekse daha önce cereyan eden
Balkan Savaşları'nın askeri, siyasi ve sosyal sonuçları gereği olarak ortaya çıkmış
müesseselerdir.
Darüleytamlar'a kabul edilebilmek için öncelikle şehit çocuğu yahut anadan ya da
babadan mahrum olmak şarttı. Annesi vefat etmiş, babası askere alınmış ve iaşesini temin
edecek kimsesi bulunmayan çocuklar veya ana-babasından birisi olmayıp, diğeri de deli ve
kötürüm olanlar yahut çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar ihtiyar ya da hasta
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olanlar ile harp nedeniyle çok fakir düşüp, devlet tarafından geçimi sağlananlar kabul
edilmekteydi. Darüleytam'da okuyan çocuklar ilgi ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak,
kabiliyetli görüldükleri alanda eğitim almaları sağlanırdı.

2.2.3. Himaye-i Etfal Cemiyeti
Savaşların ardından Osmanlı Devleti cephelerde şehit verirken, cephe gerisinde şehit
çocukları olan kimsesiz çocukların sayısı her geçen gün daha da artar.
Sahipsiz yetimlerin durumu dönemin önemli sosyal problemleri arasında yer alır. Bu
sorunu çözmeye yönelik olarak II. Abdülhamid Darülhayr-ı Âli’yi kurar. Ardından Sultan'ın
tahttan indirilmesi ile İttihat Terakki Dönemi'nde şehit çocukları için hizmet veren
Darüleytam'lara (yetim yurtları) devreye girer. Bu seyri sivil bir teşebbüs olan Himâye-i Etfâl
Cemiyeti izler.
Çocukların bakımı ile ilgili kurulan kuruluşların yetersiz kalması üzerine "Himaye-i
Etfal Cemiyeti" isimli cemiyet kurulmuştur.
İlk olarak Kırklareli’nde 1908 yılında kurulmuş ve Balkan Savaşı'na kadar
çalışmalarını yürütmüştür.
Asıl yapılanma ise 1917'de gerçekleşmiştir. Cemiyet, 1917 yılında ulusal düzeyde
kuruldu ve İstanbul merkez oldu.
6 Mart 1917'de İstanbul'da Galatasaray Yurdu'nda toplanan Cemiyet 20 kişilik ilk
Merkez Heyeti’ni (Heyet-i Merkeziye) kurdu.
Cemiyet, hükümetten gerekli çalışma iznini de alarak çalışmalarına başladı. Cemiyet,
kuruluşuyla beraber; 67 maddelik bir “Himaye-i Etfal Cemiyeti Nizamname-i Esasisi" ve
ayrıca 36 maddelik bir "Cemiyetin İstanbul Şubeleri Teşkilat ve Vazifesine Dair
Talimatnameyi" yayınladı. I. Dünya Savaşı’nın son yıllarına gelindiğinde, faaliyetlerine hız
veren Cemiyet, 1918 yılında 91 maddelik oldukça kapsamlı “Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk
Misafirhanesi Talimatnamesi" hazırladı.
Cemiyet, 1. Dünya Savaşı nedeniyle cephede savaşanların çocukları ile kaybedilen
topraklardan Anadolu'ya göç eden ailelerin kimsesiz ve yoksul kalan çocuklarına bakmak
amacıyla İstanbul Firuzağa'da ilk olarak 100 kapasiteli çocuk misafirhanesi açtı.
17 Ocak 1921 tarihli bir padişah iradesi ile kamu yararına çalışan bir cemiyet olarak
kabul edildi.
Himaye-i Etfal ile amaçlanan;


Çocuklara eziyet edilmemesi,

 Anne ve babaları dahil, hiç kimse tarafından, çocukların bedeni ve ruhsal
durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetlerin gördürülmemesi,
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Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması,



Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması,

 Okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin
sağlanması,


Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi,



Himaye-i Etfal'e ilişkin kütüphane kurulması,

 Anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkûm olan çocuklar için
ıslahhaneler kurulması,


Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirtmeleri için oyun alanlarının kurulması,



Himaye-i Etfal türü Uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurulması,

Son derece ayrıntılı olarak düzenlenen cemiyetin amaç ve görevlerine bakıldığında bu
kuruluşla ilgili modern sosyal hizmet prensiplerine uygun düzenlemelerin yapıldığı
görülmektedir.
İlke olarak 13 yaşına kadar olan çocuklara bakmayı hedefleyen cemiyet, çocuklara
işkence edilmemesi, anne ve babaları tarafından dahi taşıyamayacakları görevler, işler ve
sorumluluklar verilmemesini öngörmektedir.
Himaye-i Etfal Cemiyeti, bir yandan kimsesiz çocukları korumak, diğer yandan da
bütün çocukların bu millet için en iyi şartlar içinde yetişmelerini sağlamayı en önemli amaç
edinmiştir.
6 Mart 1917'de kurulan ve 1923'e kadar hizmet veren Cemiyet, hizmet alanını
İstanbul'la sınırlamamış, Anadolu'ya da açılmış, ayrıca kadınlar burada faal görev almışlardır.
Kuruluş aşamasında hedef “cins, mezhep ve milliyet” ayırımı yapmaksızın bütün çocuklara
hizmettir.
Cemiyetin milletin istikbalini korumak amacıyla vücuda getirdiği çok önemli
kuruluşlarından biri olan çocuk misafirhanesinde kimsesiz çocuklar barındırılmış olup, bu
misafirhanenin her türlü ihtiyaç ve faaliyetlerine dair bütün esasları içeren bir talimatname de
hazırlamıştı.
Bu çerçevede çeşitli misafirhane, sağlık kurulusu açılması; mevcut okul ve
kurumlardaki çocukların beslenme, sağlık ve eğitimleri için çalışmalar yapmayı amaçlamıştır.
Böylece ilk defa bir sivil örgüt devletle işbirliği içinde korunmaya muhtaç çocukların
bakımını üstlenir. Cemiyetin kurulduğu yıl savaş devam etmekte ve Anadolu'nun birçok
yerinde çok sayıda muhtaç ve yetim çocuk İstanbul'a getirilmektedir. Osmanlı dönemi
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Himaye-i Etfal Cemiyeti de darüleytamların ve diğer çabaların yetersiz olduğu bu koşullarda
açtığı bir misafirhane ile çocuk bakım çalışmalarına başlamıştır.

2.3. Cumhuriyet Döneminde Bakım Hizmetleri
Tanzimat’la birlikte başlayan modernleşme çabaları devletin yapısını ve buna bağlı
olarak fonksiyonlarını da dönüşüme uğratmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte modern
batı devlet uygulamalarının hayata geçirmeye başlandığı açıktır. Ancak gerek dönemin
sosyoekonomik şartları, gerekse Osmanlı kültürel ve kurumsal kimliğinin etkilerinin devam
ediyor olması dolayısıyla, istenilen düzeyde bir dönüşüm sağlanamamıştır. Osmanlı
döneminden gelen sosyal hizmet kurumlarının ve yardımlaşma anlayışının yansımaları
Cumhuriyet sonrası dönemin devlet politikalarını etkilemiştir. Dolayısıyla Osmanlı
döneminden kalan sosyal ve ekonomik sorunlar kadar, sosyal hizmet kurumlarının da
Cumhuriyet dönemini politikaları içinde yer aldığı açıktır. Zira Cumhuriyet dönemi sosyal
hizmet kurumlarından Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Darülaceze gibi kurumlar Osmanlı
döneminden devralınan kurumlardır.
Bir toplumun tarihsel-toplumsal koşulları ile entelektüel koşulları insan ve toplum
düşüncesinin oluşumunu ve gelişimini belirler. Bu anlamda Cumhuriyet dönemi sosyal
politikalarını ve kurumlarını tarihsel-toplumsal denklem içinde ele almak gerekir. 1936'ya
kadar olan dönemde Türkiye sosyal politika bakımından yavaş sayılabilecek bir gelişme
göstermiştir. Bunun nedenleri olarak siyasal rejimin demokrasiye henüz tam olarak
ulaşamamış bulunması, ekonominin tarımsal niteliğini sürdürmesi ve sanayinin cılız kalması
ve buna bağlı olarak bilinçli bir işçi sınıfının bulunmaması ve 1929 dünya ekonomik bunalımı
gösterilebilir. Fakat bu noktada en önemli etken olarak ekonomik gelişmişlikten mahrum
olmak gösterilebilir. Ekonomik yetersizlik içindeki bir toplum ve devlet için sosyal-kültürel
kalkınmayı planlamak ve bu anlamda ihtiyaç duyulan kurumları tesis etmek kolay
olmayacaktır. Bundan dolayıdır ki, cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren sosyal
hizmet kurumları olarak öncelikle Osmanlı döneminde kurulmuş olan kurumlar hizmet
vermiştir. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal Cemiyeti), Darülaceze bu
anlamda öncelikle ele alınması gereken kurumlar olarak öne çıkmıştır.

2.3.1. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
Osmanlı dönemi kurumlarından birisi olan ve 1921 yılında da Ankara'da ulusal
düzeyde faaliyet başlayan Himaye-i Etfal Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumunun temelini
oluşturmuştur. Şehit, dul ve yetimlere yardım etmek amacıyla kurulan cemiyet, 1922 yılından
sonra oldukça gelişmiştir. Öyle ki kurum, kreş, gündüz bakım evi, çocuk yuvaları, hemşire
kolejleri, poliklinikler açmış, fakir çocuklar için yiyecek, içecek ve okul malzemeleri
konusunda yardımcı olmuştur.
1923 İlk Süt Damlası İzmir'de açıldı.
1924 Himaye-i Etfal Cemiyetince paralı ve parasız olmak üzere pastörize süt dağıtımı
başlandı.
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1925 Himaye-i Etfal Cemiyetince ilk olarak Ankara Hacımusa mahallesinde
kiralayarak açtığı çocuk yuvasının yetersizliği nedeniyle, Keçiören'deki 39.000 metre karelik
bir sahada eski bir binaya taşınarak yuva hizmetini sürdürmeye başladı.
1927 Sıhhi Banyolar hizmete girmiş. Anne ve çocukların ücretli veya ücretsiz olarak
banyolardan yararlanması sağlandı.
1929 Keçiören'de Çocuk Bakıcı Okulu açıldı.
1954 (6 Kasım) Çocuk Esirgeme Kurumunu yeni Tüzüğü Olağanüstü Kongrede kabul
edildi.
1964 (17 Kasım) Keçiören Çocuk Yuvası Kampüsünde açılan Bakıcı Okulu, Lise
düzeyinde eğitim vermeye başladı. İlk yıl 15 mezun verdi. 1964 (23 Ekim) Yeni hazırlanan
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğü Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya girdi.
24.05.1983 tarihinde kabul edilen 27.05.1983 tarih ve 18059 sayılı resmi gazete de
yayınlanan 2828 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu ile Türkiye çocuk
esirgeme kurumu tarihe karışarak, kamu tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir kurum haline
getirilmiştir.
1983 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren kurum bu tarihten sonra başbakanlığa
bağlanmış ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) olarak görev
yapmıştır. Çevresi içinde bireyi odak alarak, insanların işlevselliğini artırmayı amaçlayan
Sosyal Hizmet mesleği denildiğinde ülkemizde ilk akla gelen kuruluş Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumudur. 24.05.1983 tarihinde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu çıkarılmış, bu kanun ile Türkiye'deki farklı kuruluşların
sorumluluğunda bulunan sosyal hizmetler bir çatı altında bütünleştirilmiştir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) da 2011 yılında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kuruluşuyla birlikte kapatılarak yerine Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

2.4. Günümüzde Bakım Hizmetleri
Günümüzde bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. 2011 yılında 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan bakanlık
çocuk, engelli ve yaşlı alanında bakım faaliyetlerini ilgili genel müdürlükleri vasıtasıyla
yerine getirmektedir.

2.4.1. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakım faaliyetlerini Çocuk Evleri, Çocuk
Yuvaları ve Sevgi Evleri olarak kategorilendirilen kurumlarla yerine getirmektedir.
Bu bağlamda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
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 Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve
rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler
belirlenmesine ilişkin çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve
bunlara uyulmasını sağlamak.
 Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için
gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.
 Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı
ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak.
 Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimleri
de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere karşı
gerekli önlemleri ivedilikle almak.
 Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini
teminen, fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her türlü
önlemi almak.
 Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe
yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak.
 Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu
kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu
alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak.
 Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve
dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek.


Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.

 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve
koordinasyonunu sağlamak.

2.4.2. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli ve yaşlılara yönelik hizmetleri koordine
etmek amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkilatlanmıştır.
Engellilerin bakımı bakım merkezleri, umut evleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi
kurumlarda yerine getirilmektedir.
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Yaşlılara yönelik hizmetler huzurevlerinde yerine getirilmekte ayrıca evde bakım
hizmetleri de Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
 Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici,
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu,
ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer
konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın
geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak.
 Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak
ve uygulamak.
 Münhasıran engellilere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada
kullanılmak üzere hazırlanan engelli kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek.
 Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek.

 Yaşlıların ve bakıma muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal
çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli
mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve
denetlemek.
 Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına,
işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin
mekanizmalar oluşturmak.
 Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve
standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.
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Uygulamalar


Osmanlı Devleti’nin bakım anlayışı



Tanzimat Dönemi ve sonrasında nelerin değiştiği
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Uygulama Soruları
1) Osmanlı Döneminde bakım hizmetleri anlayışı ne şekilde gelişmiştir?
2) Tanzimat sonrası dönemde bakım hizmetleri hangi anlamlarda değişiklik
göstermiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, Osmanlı Devleti’nin bakım hizmetleri alanındaki uygulamaları
anlatılmıştır. Bu anlamda vakıfların özellikleri ortaya konuldu.
Tanzimat döneminde bakım hizmetlerinde yaşanan değişim anlatıldı. Ortaya çıkan
kurumsal yapılar irdelendi.
Bakım hizmetlerinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve günümüzde ne şekilde
yürütüldüğü dönemlerde ortaya çıkan kurumlarla birlikte açıklandı.

41

Bölüm Soruları
1) Osmanlı döneminde bakım hizmetlerini yürüten hayır kurumları hangisidir?
a) Vakıflar
b) İmarethaneler
c) Darülaceze
d) Darüleytamlar
e) Loncalar
2) Muhtaç ve kimsesiz kişilerin bakımını sağlayan ve 2. Abdülhamid döneminde
kurulan kurum hangisidir?
a) Hilal-i Ahmer
b) Darüleytam
c) Darülaceze
d) Himaye-i Etfal
e) SHÇEK
3) 1908 yılında çocuklara yönelik kurulan ve ilk sivil inisiyatif olarak nitelendirilen
kuruluş hangisidir?
a) Çocuk Yuvaları
b) Darüleytam
c) Çocuk Esirgeme Kurumu
d) Darülaceze
e) Himaye-i Etfal
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4) Himaye-i Etfal Cemiyetinin devamı niteliği taşıyan Cumhuriyet Dönemi’nin ilk
kuruluşu hangisidir?
a) SHÇEK
b) Çocuk Esirgeme Kurumu
c) ASPB
d) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
5) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında bakım
hzimeti sunan kuruluşlardan biri değildır?
a) Huzurevleri
b) Bakım Merkezleri
c) Çocuk Evleri
d) Hayır Kurumları
e) Sevgi Evleri

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) e, 4) b, 5) d.
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3. BAKIMA İHTİYACI OLMANIN KRİTERLERİ VE BAKIM HİZMET
MODELLERİ
Yrd. Doç. Dr. Recep YILDIZ



Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, receyildiz@hotmail.com
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş: Model ve Kuram Farkı
3.1.

Bakıma İhtiyacı Olmanın Kriterleri

3.2.

Kurum Bakım Hizmetleri İçinde Geliştirilen Modeller

3.3.

Evde Bakım Hizmetleri İçinde Geliştirilen Modeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bakıma ihtiyacı olma kriterleri neden gerekli ve önemlidir?

Bakım hizmet uygulamaları içinde geliştirilen bakım hizmet modelleri neden
önem kazanmaktadır?
2)

3)

Koğuş/kışla tipi bakım hizmeti uygulamasından niçin vazgeçilmektedir?

4)

Evde bakım hizmetleri neden öncelikli olarak tercih edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bakım ihtiyacında
olma kriterleri

Her yaşlı, engelli veya çocuğun
bakıma ihtiyacının olmayıp,
kriterlerle belirlendiğinin
öğrenilmesi

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kurumda bakımında
uygulanan modeller

Özellikle koğuş tipi kurum bakımı
sürecinde yaşanan sorunların
kavranıp küçük birimlerde veya
Kitaptan ilgili bölüm,
evlerde kurum bakımına geçiş
Powerpoint sunumu, video
sürecinin ve nedenlerinin
kavranması ve hangi kuruşların
bakım hizmeti içinde yer aldığının
öğrenilmesi

Gündüzlü bakım
içinde geliştirilen
modeller

Kurumsal bakım hizmetlerinin
yatılı ve gündüzlü bakım
hizmetleri ile aralarındaki
uygulama ve amaç farklarının
kavranması

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Evde bakımı içinde
geliştirilen modeller

Evde bakım hizmetleri içinde,
bakıma ihtiyacı olan grupların
nasıl bakım hizmeti
alabileceklerinin tespiti

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

47

Anahtar Kavramlar


İhtiyacı olma kriterleri



Bakım hizmet modelleri



Yatılı kurum bakımı



Gündüzlü kurum bakımı



Evde bakım
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Giriş
Gündelik dilde farklı anlamlarda kullanılagelen ‘model’ kavramı, bilim dünyasında
tartışmalara konu olmaktadır. Model ile kuram/teori arasındaki fark üzerine değişik görüşler
ileri sürülmüştür. Genel anlamda kuram, bir bütün olarak gerçekliği yahut gerçekliğin belirli
bir bölümünü açıklama; olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar
çıkarma ve bu sonuçlara göre gelecekle ilgili öndeyilerde bulunma amacı güden, geçerliliği
temel aldığı varsayımlarla sınırlı sistematik bilgi çerçevesidir. Başka bir tanımlamayla
tümdengelimci mantık içinde, birbiriyle tutarlı, uygulanabilirlik koşulları belirlenmiş
önermelerden oluşan bir ifadeler takımıdır. Yine bir genel olgu kümesini açıklama ilkeleri
olarak kullanılan uyumlu bir genel önermeler grubu olarak da tanımlanabilir. Kuramlar,
soyutlamalardan oluşurlar, karmaşık olan gerçekliği basitleştirirler ve olay veya ilişkiler
arasında sebep ve sonuç ilişkileri kurmaya çalışırlar. Model de sosyal bilimlerde kuram ile
neredeyse eşanlamlı olarak kullanılan bir kavramdır. Modeller, teorilerden hareketle veya
doğrudan verilere başvurularak geliştirilebilirler. Sosyal gerçekliğin anlaşılması ve
açıklanabilmesi için bilim adamları tarafından gerçekliğin basitleştirilmiş analitik
çerçevelerine model denmektedir. Modeller yardımıyla karmaşık gerçeklik daha basit; ilişkiler
daha anlaşılabilir hale getirilir. Model haritaya; kuram da haritanın onlar sayesinde çizildiği
coğrafya bilgilerine benzetilebilir. Metodolojide model, teorinin üzerine inşa edildiği
soyutlama veya bir araştırma evreni içinde yer alan öğelerin aralarındaki ilişkileri anlamak,
daha ileri çözümlemeler yapmak veya neden sonuç ilişkilerini yakalamak amacıyla
oluşturulan teorik, matematiksel veya kavramsal nitelikli ilişkiler yumağı olarak
tanımlanmaktadır. Günlük konuşma dilinde ise yapılması planlanan bir işin üretiminde
rehberlik edecek örnek taklidi anlamına gelmektedir: Tüketici davranışı modeli, sosyal
değişim
modeli,
uçak
modeli,
elbise
modeli
…
gibi.
(https://www.ekodialog.com/Konular/kuram-ve-model-nedir.html)
Ancak sosyal hizmette uygulamalara atıfla ve genel kullanımıyla model, belli bir
amaç için ortaya konan hizmetlerin, uygulamaya konmak üzere ama öneri anlamında
uygulama öncesi projeleri veya hizmet uygulamaları sürecinde geliştirilmiş farklı
biçimlerini dile getirir. Başka deyişle model, belli bir amaca yönelik olarak uygulamanın
tümünü [*aşamalarını, uygulamada yer alan veya muhatabı olduğu insanları -hizmet
açısından kimlerin hizmet alıp kimlerin hizmet sunacağını-, *zaman ve mekânı, *ilgili
ekipmanları veya temel kavramları, *nasıl gerçekleştirileceğini -temel yaklaşım veya bakış
açısını ve bağıntılı olarak uygulanış biçimini] içeren uygulamaya dönük bir öneri olabileceği
kadar; mevcut uygulamaların benzer ve farklılıkları üzerinden sınıflandırılmasını veya
türlerini dile getirmektedir. Üretim sahasında bir yerden başka yere hızlı ve rahat bir şekilde
taşımak amacıyla üretilen farklı marka otomobillerden her bir marka için geçerli olmak üzere;
görünüşleriyle, aksesuarlarıyla, benzinli veya mazotlu, manuel veya otomatik özellikleriyle,
üretim tarihleriyle… farklı modellerinin geliştirilmesi, üretilmesi gibi. Örneğin; Fiat marka
arabaların 124, Panda, Bravo, Linea, Albea Sole, Doblo, Siena … modelleri vb. Bu aynı
zamanda, aynı amaç için farklı uygulama/ üretim biçimini ifade eder. Sosyal hizmet açısından
bakıldığında da geliştirilen bir proje-öneri veya mevcut uygulamalarda kendini ortaya koyan -
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geliştirilmiş- farlı hizmet biçimlerini ifade eder: örneğin yaşlıya sosyal hizmet amacıyla farklı
uygulamaların önerilmesi veya farklı uygulama biçimlerinin hayata geçirilmesi gibi.
Öyleyse modelde; ilkin belli bir amacın varlığı (bakım hizmeti); ikincisi -amaç
çerçevesinde benzer veya ortak özellikleriyle (bakıma ihtiyacı olmak) diğerlerinden ayrılan
belli bir grup (çocuk, yaşlı, engelli) ve sunulacak bakım hizmetinin uygulama farklılıklarının
(model) bulunması gerekir. Diğer ifadeyle, bakım hizmetleri ortak amaç olmasına rağmen
muhatabı olan sosyal gruplara göre -yaşlı, engelli, çocuk- hizmet uygulama biçimleri değişir.
Ama daha önemlisi grupların kendi yapısal özellikleri (örneğin çocuk grubu için 0-12 ile 1318 yaş arası çocuklar gibi) ve bu yapısal özelliklere algılar, şartlar ve yaklaşımlar (örneğin
engelli için tıbbi model, sosyal model gibi) değiştikçe hizmet uygulama biçimleri değişir. O
nedenle model, farklı sosyal gruplar içindeki bir gruba yönelik uygulamadaki hizmetlerin
farklılığını, çeşitliliğini ifade eder ki bölümün konusu olan hizmet modelleri -uygulama
biçimleri, türleri- bu bağlamda ele alınacaktır. Dolayısıyla bir model önerisi sunulmayacağı
gibi, kuramlar veya yaklaşımlar perspektifinden tahlili de yapılmayacaktır.
Yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik uygulamalar içinde geliştirilen bakım hizmet
modelleri veya türleri elbette zaman, fikri zemin, yaklaşım, değer, inanç vs. perspektiften
değerlendirilebilir. Ancak Türkiye’deki modeller mekâna atıfla -kurumda ve evde- bakım
hizmetleri uygulamalarında görülen veya uygulama sürecinde geliştirilen hizmet modelleridir.
Kurum bakımında, bakıma ihtiyacı olan kişiler kuruma taşınırken (yatılı veya gündüzlü); evde
bakımda ise ya ailesi ve yakın akrabası ya da bakım hizmet personeli bakıma ihtiyaç duyan
kişinin ikametgâhında hizmet vermektedir. O nedenle uygulanmakta olan mevcut bakım
hizmetlerinin türleri veya modelleri mekân bağlamında tasnif edilerek, aralarındaki farklar
ortaya konmaya çalışılacaktır. Özetle; kurumlarda ve evde bakım hizmetleri ayrımından
hareketle bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik bakım hizmetleri içinde
geliştirilen ve uygulanan modeller işlenecektir.
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3.1. Bakım ve Bakımı İhtiyacı Olmanın Kriterleri
Sosyal Hizmetler Kanununda yaşlılar için “ihtiyacı olan yaşlı”, engelli için “bakıma
ihtiyacı olan engelli” ve çocuk için de “korunmaya ihtiyacı olan çocuk” ifadeleri
kullanılmaktadır. Bu tanımlamalarda çocuk için korunma, yaşlı için korunma, yardım ve
bakım, engelli için ise yardım ve bakım kavramları özenle seçilmiştir. Böylelikle korunma ve
yardımı da içerecek mahiyette bakıma ihtiyacı olmanın kriterleri de belirlenmektedir.
Madde 3 –(b), "Korunmaya ihtiyacı olan Çocuk"; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya
şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
Ana veya babasız, ana ve babasız,
Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu
maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız
bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen,
Çocuğu,
Madde 3 –(d), "Bakıma İhtiyacı Olan Engelli"; engellilik sınıflandırmasına göre resmî
sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar
eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve
bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi,
Madde 3 –(e), " İhtiyacı Olan Yaşlı"; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde
olup korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı statüsündeki kişiyi, ifade eder (2828
Sosyal Hizmetler Kanunu).
Yönetmelikteki yaşlı tanımlamaları bakıma ihtiyacı olma kriterleri için önemli bir
katkı sağlamaktadır. Buna göre yaşlı; sosyal, fiziksel ve moral desteğe ihtiyaç duyan, akıl ve
ruh sağlığı yerinde olup, kuruluş bakımına ihtiyacı olan en az elli beş yaşındaki kişidir.
Sağlıklı yaşlı; akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi öz bakımını bağımsız şekilde yapabilen,
bulaşıcı hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan yaşlıdır. Özel bakım yaşlısı
ise akıl ve ruh sağlığı yerinde olan veya akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı halde huzurevi ve
yaşlı bakım hizmetlerinin sunumunda diğer hizmet alan yaşlılara karşı herhangi bir olumsuz
durum oluşturmadığı sağlık kuruluşlarının psikiyatri kliniklerinden alınacak huzurevi veya
yaşlı bakım merkezinde kalmasında bir sakınca olmadığına dair tabip raporu ile tespit edilen
ve bulaşıcı veya sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmayan, bulaşıcı hastalığı var
ise sağlık kuruluşlarının ilgili bölümlerinden alınacak toplu yaşam yerlerinde bakılmasında
bir sakınca olmadığına dair doktor raporu ile tespit edilen yaşlılığa bağlı demans, alzheimer
gibi, ağır felçli, yatağa bağımlı veya özel bakımı gerektiren diğer hallerde, başkasının
desteğine ihtiyaç duyan yaşlıdır. (Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri
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Yönetmeliği) Böylelikle hangi yaşlının bakıma ihtiyacı olduğunun kriterleri belirlenmiştir.
Eğer yaşlı bireyin durumu bu kriterlere uyuyorsa, gelir de belirlenen miktardan azsa, evde
bakım maaşı almak için ilgili kurumlara başvuru yapılabilir. Zira böyle bir durumda yaşlı,
bakıma ihtiyaç duyan engelli anlamında ele alınmaktadır. Artık o bir yaşlı değil engelli
hükmündedir.
Bakıma ihtiyacı olan engellinin öncelikle engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
hastaneden alınacak [Q ve üzeri orana sahip] engelli sağlık kurulu raporu ile engellinin “ağır
engelli” olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. Fakat Bakıma Muhtaç Özürlülerin
Tespiti Bakım Hizmet Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4. Maddesinin (c)
bendindeki tanımında yer aldığı üzere her engellinin “ağır engelli” kabul edilemeyeceği
açıktır. Yönetmelikte bakıma ihtiyacı olan engellinin “ağır engelli” olduğunun
belgelendirilmesi şartı açıklanırken aynı zamanda bakıma ihtiyacı olan engellinin bakım
kriterlerini de iki maddede açıklamaktadır: Birincisi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden
gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve
bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olmak. İkincisi ise ekonomik şartlara
atıf yapmaktadır. 2) “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak
suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine
düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az
olduğu bakım raporu ile tespit edilenler. Ancak düşkünlüğü belirleyen iki özelliğin (‘Günlük
hayatın alışılmış, tekrar eden gerekleri” ile ‘Önemli ölçüde yerine getirememesi’ ifadelerinin)
nasıl anlaşılması gerektiğinin izahı gerekmektedir. “engelliler.biz” formunda bu özelliklerden
kastedilenin ne olduğu şöylece açıklanmıştır:
“Günlük hayatın alışılmış tekrar eden gerekleri” ifadesi;
a) Öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmeyi (beden temizliğini yapabilmeyi, tuvalet ve
beslenme ihtiyacını giderebilmeyi, tuvalet sonrası temizliğini yapabilmeyi)
b) Güvenlikte olmayı (kendisine ve çevresine zarar verme riskinin olmamasını, tehlike
anında tehlikede olduğunu algılayabilmesini, tehlikeden kurtulmak için çaba sarf edebilmeyi)
c) Hareket edebilir olmayı (yürüyebilmek, giyinip-soyunabilmek, merdiven inip
çıkabilmek gibi kaba motor aktivitelerini)

25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiş
olduğu için alıntılarda değişiklik yapılmış, sadece doğrudan, direkt veya aynıyla alıntı yapılan bölümlerdeki
veya yönetmeliklerdeki özürlü ifadeleri değiştirilmemiş ve olduğu gibi verilmiştir.

Bakıma Muhtaç Özürlü: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü
olduğu belgelendirilenlerden; günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine
getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede
düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle;
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık
gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit
edilenleri, (Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Bakım Hizmet Esaslarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmeliği).
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d) Ev işlerini ve idaresini yapabilmeyi (bir evde kendi başına yalnız ve başkasının
yardımı olmadan yaşayabilmeyi, alışveriş yapabilmeyi, yemek pişirebilmeyi, evi
temizleyebilmeyi, bulaşık ve çamaşır yıkayabilmeyi, sobasını yakarak ısınabilmeyi) kapsar.
“Önemli ölçüde yerine getirememesi” ifadesi; günlük hayatın alışılmış tekrar eden
gerekleri kapsamında belirtilen aktivitelerden en az birisinde başkasına tam bağımlı olmayı
veya söz konusu aktivitelerden en az ikisinde başkasına kısmen bağımlı olunmayı kapsar.
“Başkasının yardımı ve bakımı” ifadesi ise engellinin hayatını devam ettirebilmesi için günlük
hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini yapmada veya sağlamada başka kişiye ihtiyaç
duymasını kapsar.” (http://www.engelliler.biz/forum/evde-BAKIM-hizmeti-ayligi/45171evde-BAKIM-ayligi-icin-BAKIMa-muhtaclik-kriterleri-nelerdir.html, 10.11.2015).
Bakıma ihtiyacı olan bireyin bakımına yönelik hizmetler, sağlık bakımı yanında kişisel
bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsamaktadır. Uygulamada bakıma ihtiyacı
olmanın tespiti de kişilerin özel durumları dikkate alınarak bakım heyeti tarafından genellikle
evde yapılmaktadır. Bu tespit vücut bakımı, beslenme, hareket edebilme, ev idaresi
sınıflamasıyla yapılmakta ve bu unsurdan birine sahip olmaması durumunda kişi bakıma
ihtiyacı olan kabul edilmektedir. Kişisel bakım hizmetleri, yiyecek/ içecek ihtiyacının
giderilmesi; el, yüz ve ayak temizliğinin yapılması; banyo yaptırılması; dişlerinin
temizlenmesi; saçlarının taranması; sakal tıraşının yapılması; burun ve kulak temizliğinin
yapılması, tırnaklarının kesilmesi, istenmeyen tüylerin temizlenmesi, elbiselerinin
giydirilmesi ve çıkarılması, tehlikelere karşı korunması/ gözetilmesi; tuvalet ihtiyacını
gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması; çamaşırlarının yıkanması;
yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi; odasının temizlenmesi; hareket edebilmesi vb.
(Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği).
Psiko-sosyal hizmetler de bakımın bir parçası olarak önemli yer tutar. Örneğin
engelliler için psiko-sosyal destek hizmetleri 5 maddede toplanabilir:
1) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu
kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması
yöntemleriyle verilecek hizmetler,
2) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı
kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel
ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler,
3) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut
kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle
verilecek hizmetler,
4) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve
katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere
katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri,
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5) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu
kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan
kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik
olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler gibi hizmetleri içerir.
(Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği).
Belirlenen bu tespitlerden ışığında uygulamada bakım hizmetleri sunulurken farklı
modeller-türler ile karşılaşılmaktadır. Asıl olan veya tercih edilen bakım hizmetlerinin bakıma
ihtiyacı olan bireyin ev ortamında, ikametgâhında verilmesidir. Ancak yeterli olmadığında
veya başka nedenlerle gerek duyulduğunda/ zorunda kalınınca kurum bakımı devreye
sokulmaktadır. Dolayısıyla özel kuruluşlar dâhil kurumda yatılı ve gündüzlü, özel kuruluşlar
dâhil kurum aracılığıyla evde gündüzlü ve destek hizmetlerini de içerecek şekilde evde bakım
hizmetleri içinde geliştirilen (uygulanan veya uygulanması için önerilen) modeller, bakım
hizmetlerinin yelpazesini ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu uygulamaları kapsayan yelpaze (ki
aynı zamanda uygulamaların gerçekleştirildiği bakım hizmet kuruluşlarının da bir şemasıdır
ve kuruluşlarla –kuruluş amaçları ve istatistiksel verileri- hakkında bilgi “Türkiye’de Bakım
Hizmet Kuruluşları” başlıklı bölümde açıklanacaktır.) metnin sonunda bir tablo ile verilecek,
özetlenecektir.

3.2. Kurumda Bakım Hizmetleri İçinde Geliştirilen Modeller
3.2.1. Yatılı Bakım Hizmetleri
3.2.1.1. Yaşlılar İçin
Kurum bakım hizmetleri altında yaşlılara, engellilere ve çocuklara yönelik
uygulamalarda kendini ortaya koyan veya geliştirilmiş modellerin ortak noktası, bakıma
ihtiyacı olan kişinin hizmet alacağı kuruma götürülerek bakım hizmetlerinin kurumda ve
kurum personelince verilmesidir. Ancak bu hizmetler ya bir çatı altında toplu halde kurumda
ya da bir çatı altında daha az yaşlıdan oluşan kuruma ait yerlerdedir. Kendi içindeki farkları
ise ‘yatılı ya da gündüzlü bakım hizmetleri’ uygulamalarında görülmektedir.
Yaşlılara yönelik geliştirilen ve uygulanan bakım hizmet modelleri içinde en etkin ama
artık üzerinde tartışmalara sebep olanı ve giderek vazgeçileni huzurevidir. Yatılıdır, bir çatı
altında toplu kalınmaktadır. Huzurevlerinde yaşlılara götürülen hizmetler barınma; sağlık;
psiko-sosyal destek kapsamında psikolojik ve sosyal kaynaklı sorunlarının çözümünde
yardımcı olma; sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi; aktivitelerinin devamının sağlanması;
beslenme; temizlik; gezi, tiyatro, sinema ve el sanatları gibi sosyal ve kültürel etkinliklere ve
boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlere katılımların sağlanması ve diğer sosyal
hizmetlerdir.
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ihtiyaç duyanlara özel bakım
ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Huzurevinde iken zaman içerisinde bedensel ve
zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitirerek rehabilitasyona, sürekli ve özel bakıma
ihtiyaç duyar hale gelen yaşlılar ile evlerinde iken bu duruma gelip aile yanında bakımı
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güçleşenlere verilen hizmetleri kapsar. Tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetinde, ücretsiz
yaşlılara sağlık karnesi verilir, tedavi ve muayene isteği düzenlenir. Ücretsiz yaşlıların
muayene ve tedavi giderleri, giyecek gereksinimleri Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten
karşılanır. Ücretli yaşlıların tedavi giderleri aylık bakım ücretinin dışında olup, kendileri
tarafından karşılanır. (Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Yönetmeliği)
Tartışma konularının temelinde yatan ise yaşlıların huzurevlerinde kalmaya gönüllü
olmamaları, kültürümüze uymadığı, yaşlıları ailelerinden kopardığı ve benzeri
değerlendirmelerdir. Aileleri tarafından huzurevlerine yerleştiriliyor olmaktan dolayı çoğu
yaşlılar, huzurevlerine gönderilmekten veya kalmaktan korkmaktadırlar. Huzurevlerinde kalan
veya kalmayan yaşlılar ise artık daha kaliteli hizmet talebindedirler. Bu da yeni modeller
aramaya neden olmaktadır. Örneğin 13.000 metre kare arsa üzerine inşa edilen ve Kasım 2014
tarihinde yaşlı kabulüne başlanan 110 kişilik Çınarcık Huzurevi, böyle bir gerekçe hayata
geçirilmiştir ki İsveç modeli olarak bilinen Bungolov tarzı evlerden (20 Bungolov tarzı ağaç
ev veya kütük ev) ve altı katlı hizmet binasından oluşmaktadır. Yeni bir tarz denenmiştir.
Kütük evlerinin girişleri, erişilebilirlik unsurlarını fazlasıyla karşılamakta ve sosyal yaşama
adaptasyonu, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilecek şekilde projelendirilmiştir.
(http://yalova.aile.gov.tr/haberler/yalova-cinarcik-huzurevi-yaslisaki%CC%87nleri%CC%87ni%CC%87-kabule-basladi, 14.11.2015).
Yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi veya alternatif hizmet modellerine
ihtiyaç duyulmasıyla “Yaşlı Yaşam Evi” olarak isimlendirilen model/proje hayata geçirilmiştir.
Yatılıdır ve bir evde birkaç yaşlı kalmaktadır. Böylece yaşlıların bireysel özellikleri ve
farklılıkları dikkate alınarak evlerde bakımlarının sağlanması amaçlanmıştır. Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan veya kuruluşa kabul koşullarını taşıyan,
sosyal, psikolojik, fiziksel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilen yaşlıların yaşlı
yaşam evlerinde; sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartlarının yükseltilerek, ev
ortamında bakımları sağlanmaktadır.
Huzurevlerinde toplu veya bir arada yaşamaktan kaynaklanan bazı sıkıntıların önüne
geçilmesi için hayata geçirilen 'Yaşlı Yaşam Evleri' projesi, kişilerin kendi ailesiyle birlikte
desteklenmesinin mümkün olamadığı durumlarda yaşlıların hem fiziksel hem de manevi
anlamda kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, yeni açılan
Yaşlı Bakım Evi'nde kalmaya başlayan huzurevinin eski, yaşam evinin yeni sakinlerinin,
kentte toplumla iç içe yaşamasını hedeflemektedir. Zira bu evler seçilirken şehrin merkezine,
camisine, alışveriş merkezlerine, doktoruna, sağlık hizmetlerine rahat ulaşılabilecek mekânlar
olmasına özen gösterilmektedir. Üstelik yaşanan bazı sorunlar da telafi edilecektir. Örneğin,
odalarının genelde ortak kullanımlı olmasından kaynaklı mahremiyetin engellenmesine
çözüm olmaktadır. Artık kendi odalarında dinlenip, kapılarını kapatıp yatabilmekte,
misafirlerini ağırlayabilmektedirler.
Yaşlıların sağlık ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için birçok sosyal
projeler, modeller aranmaktadır. Bunlardan biri de yatılı ‘Yaşlılar Köyü’dür. Yaşlılar Köyü,
Avusturya’da öncülerin başlattığı korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakılıp korunduğu
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‘S.O.S./ Çocuk Köyleri’ projesi örnek alınarak ortaya çıkmıştır. 1919 yılında ilk kez
İskandinav ülkelerinde (Kopenhag’da) uygulanmış ve İsveç, İsviçre ve bazı ülkelerde
uygulamaya konmuştur. Köyler, yaşlıların bağımsız veya birkaç kişinin bir arada kalacağı ayrı
dairelerden oluşmaktadır. Konutlar geniş bahçe içine yapılmıştır ve sosyal tesislere sahiptir.
Sağlık birimi ve spor alanları, uğraşı odaları mevcuttur. Bunlardan biri de yaşlı sosyal politika
alanlarındaki uygulamalardan biri olarak İngiltere’deki yaşlı köyleri uygulamasıdır.
İngiltere’de yaşlılar için özel olarak oluşturulmuş olan ve “yaşlılar köyü” olarak
isimlendirilen özel bölgeler bulunmaktadır. Buradaki yaşlılar, kurumsal anlamda kendileriyle
ilişkide olan profesyonellerle daha yakın irtibattadırlar. Aynı zamanda, kendilerine ait
kararları kendileri alabilecek durumdadırlar (Sevil, 2005, 163). Türkiye’de de bazı
belediyelerce projelendirilmiş köy evlerine vardır, adımlar atılmaya başlanmıştır. Örneğin;
Çorum Belediyesi Başkanlığının planladığı ve maketini sunduğu yaşlılar köyü, yaşlılara çok
katlı yurt formundaki huzurevlerinin yerine bahçeli, tek katlı, komşuluk ilişkilerinin olacağı
konforlu mekânları sunma çabasının bir ifadesidir. Burada sebze ve çiçek ekimi, tavuk, ördek
yetiştirme imkânları hazırlanıp yaşlılara sunulması planlanmaktadır. Toprakla uğraşarak
yetiştirdiği sebzelerini kendileri tüketecek olmaları ise yaşlılar köyüne değer katacaktır
(http://www.herihaber.net/biz-laf-ve-ideoloji-siyaseti-degil-eser-siyasetiyapiyoruz/#ixzz3qFlBvHq0).
Bir başka model ‘Küçük Evler’dir. Adana huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezi bahçesi içerisinde küçük evler olarak adlandırılan, ikiz binalar tek katlı inşa edilmiş
olup her küçük evde 2 yaşlı kalabilecek şekilde düzenlenmiştir. Diğer uygulanan model de
‘Apart Hizmet Binası’dır. Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezine ait lojman binası yaşlılara hizmet vermek üzere düzenlenerek apart hale getirilmiş
olup 2012 yılı itibariyle 20 yaşlı anılan hizmetten yararlanmaktadır (Yıldırım, 2012, 190191).
Ayrıca Amerika’da (Batı Seattle- Providence Mount St. Vincent içinde) yaklaşık
400'den fazla yaşlı erişkinlere ev sahipliği yapan bina ve kampus –huzurevinin- içinde açılan
bir anaokulu, kendini hayatın dışında kalmış hisseden yaşlılarla, 1-5 yaş arası küçük çocukları
bir araya getirmektedir. Esasen ödüllü bir çocuk bakım programı olan ve Kuşaklararası Eğitim
/ Öğrenme Merkezi (ILC) adı verilen bu uygulama her yaştan çocuklara açıktır. Hem
çocukların hem de huzurevi sakinlerinin hayatını değiştiren uygulamayla, haftada beş gün,
çocuklar ve sakinleri gün boyu birlikte zaman geçirmekte; beraber müzik dinlemek, resim
yapmak, yemek yemek, hikâye anlatmak vb. hem planlı hem de spontane aktiviteler
yapmaktadırlar. Her iki yaş grubundakiler de kazanım elde etmektedirler
(http://washington.providence.org/senior-care/mount-st-vincent/services/child-care/).
Benzer bir uygulama, sosyal hizmetlere ilişkin genel esasları açıklayan Sosyal
Hizmetler Kanunu, 4 madde (h) bendinde de yer almaktadır. Buna göre; çocuk yuvaları ile
yetiştirme yurtlarının korunmaya ihtiyacı olan çocukların yaş, cinsiyet, sosyal ve psikolojik
özellikleri ile engel dereceleri dikkate alınarak, kaynaştırma anlayışına göre gruplandırılması
yanında özellikle çocuk yuvalarının, huzurevleri ile aynı mahallerde tesis edilerek dede-torun,
nine-torun ilişkilerinin sağlanması esas alınır, denmektedir.
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3.2.1.2. Engelliler İçin
Engelli bireylere sunulan bakım hizmetlerimizin temel hedefi, engelli bireyin ailesi
yanında bakımını sağlanması olmakla birlikte; ailesi yanında bakımı mümkün olmayan
bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler için de alternatif olarak kuruluş bakımı seçenekleri ile
farklı hizmet modelleri sunulmaktadır. Bakım hizmetleri, ailesi dışında, bakıma ihtiyacı olan
engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi ve kapasitenin uygun olması hâlinde bakım
hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde; bakıma ihtiyacı
olan engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi ve merkezin kabul etmesi hâlinde Genel
Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinde
veya özel bakım merkezlerinde ücretli olarak verilmektedir. Ayrıca bakım hizmeti, Genel
Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma ihtiyacı olan engellinin akrabası veya bakıcı
personel tarafından engellinin veya akrabasının ikametgâhında ücretli olarak verilebilir.
Bakıma ihtiyaç duyan engellinin özellikleri dikkate alınarak sağlık bakımı yanında kişisel
bakım ve psiko-sosyal destek hizmetleri verilir.
Zihinsel, ruhsal, bedensel engellilere kadın, erkek veya karma olarak şekillenen resmi
ve özel kuruluşlara ait Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, engelli bireylerin
bakımına, beslenmesine, korunmasına, becerilerinin geliştirilmesine ve sosyal hayata
uyumuna, engelli bireylerin tedavisine, tıbbi rehabilitasyonuna, özel eğitimine ve mesleki
eğitimine, mesleki rehabilitasyonuna ve istihdamına ilişkin bakım ve sosyal rehabilitasyon
hizmetleri sunulmaktadır. Yine merkezlerde hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlardan
alınmasına veya bu hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşların desteği ve yönlendirmesi ile
işbirliği içinde birlikte sunulmasına çalışılmaktadır. Birincil temel ihtiyaçlar yanında sosyal
etkinlikler de düzenlenmektedir. Resmi kurumlarda şartları ve durumları tespit edildikten
sonra bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeni ile yaşamın gereklerine uyamama
durumunda olan engelli bireyler, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılırken
engelli ve engelli ailelerine de danışmanlık hizmeti düzenlenmektedir. Bu resmi kuruluşlarda,
bakıma ihtiyacı olan engellilerin herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın,
ücretsiz bakım hizmeti sunulmaktadır.
2006 yılından itibaren bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere hizmet sunan resmi
kuruluşların fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hizmetlere ilişkin esasları ve standartları
belirleme ve uygulama konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu hedef doğrultusunda
engelli bireylerin daha kaliteli yatılı kurum bakımı hizmeti almasına yardımcı olacak
“Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” geliştirilmiş ve yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bu projeye
göre inşa edilen bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde; engelli bireylerin, üçer kişilik 4 yatak
odası, oturma odası, mutfak, yemekhane, banyo, tuvalet ve personel odası bölümlerinden
oluşan; toplam on iki kişilik; 280 metre karelik, müstakil, tek katlı ve bahçeli evlerde
bakımları sağlanmaktadır. Uygulamaya 2009 yılında başlanılmış olup sayısı arttırılmaktadır



Bakıma ihtiyacı olan engelli, engellilik sınıflamasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük
hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının
yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişilerdir.
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(http://eyh.aile.gov.tr/data/54903822369dc5aadc986522/Bak%C4%B1m%20Hizmetleri%20
Dairesi%20Bilgi%20Notu-Kas%C4%B1m%202014.docx 10.11.2015).
Sürekli bakım hizmetlerinin sunulduğu bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde toplu
yaşamın getirdiği olumsuzluklara çözüm bulabilmek için engelli bireylerin küçük gruplar
halinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamaları
yararlı görülmüş; bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakılmakta olan engelli bireylerden
durumları uygun olanlar için, kuruluşların ek ünitesi konumunda olan evlerde -Umut Evleri-,
toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakımlarının gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir. Böylece sosyal hayata, iş ve meslek hayatına uyumu sağlanan engellilerin
kendi kendilerine yetebilmelerini müteakiben bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmesi
amaçlanmaktadır. Umut evlerindeki engelliler kuruluşta eğitim alıp akşam evlerine
gitmektedirler. Fakat ev kiralamada, halkın evleri kiraya vermek istememelerinden kaynaklı
sıkıntıların
yaşandığı
çeşitli
toplantılarda
dile
getirilmektedir
(http://eyh.aile.gov.tr/data/54903822369dc5aadc986522/Bak%C4%B1m%20Hizmetleri%20
Dairesi%20Bilgi%20Notu-Kas%C4%B1m%202014.docx 10.11.2015).
Ailesinin yanında bakılan engelli bireylerin ihtiyaç duyulması halinde, kuruma bağlı
resmi bakım merkezlerinde geçici ve misafir olarak bakımları yapılmaktadır. Buna göre, bir
engelli birey bir yıl içinde en fazla otuz gün geçici ve misafir olarak merkezde
kalabilmektedir.
Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak bakıma ihtiyacı olan
engellilere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izni verilince, çalışma şartları, personel
standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenmiştir. Böylece bakıma ihtiyacı olan engellilerin isterlerse ikametgâhlarında,
isterlerse resmi veya özel bakım merkezlerinde bakımlarının sağlanması güvence altına
alınmıştır.

3.2.1.3. Çocuklar İçin
Çocuğun sağlıklı gelişimi ancak bir aile yanında mümkün olabileceği ilkesinden
hareketle ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan
çocukların öncelikle öz ailesi yanında bakımını; bu mümkün değilse Koruyucu Aile, Evlat
Edindirme, Ayni Nakdi Yardım hizmetinden yararlandırılması ilkesini benimsemiştir. Fakat
alınabilecek bu tedbirlerin çözüm üretmemesi durumunda en son çare olarak kuruluş bakımı
hizmeti tercih edilmektedir. 0-18 yaş korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocukların tespiti,
bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek için
çocuk evleri, sevgi evleri, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları gibi adlandırılan sosyal hizmet
kuruluşları mevcuttur. Kuruluş bakımı çok sayıda çocuğun bir çatı altında toplandığı toplu
bakım modelidir. Ancak temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği
olumsuzlukları yaşamadan yetiştirilebilecekleri, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi
için yeni adımlar atılmaktadır.
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Kurum tipleri, bazı sosyal çalışmacılarca kışla tipi-ev tipi-okul tipi veya açık tip-kapalı
tip kurumlar olarak adlandırılmaktadır. Ev Tipi Kurumlar, büyük yatakhaneler ve
yemekhaneler yerine çocukların daha küçük odalarda ve sıcak bir aile ortamında barınma ve
ihtiyaçlarının karşılandığı tiptir. Çocuk köyleri, anne sevgisi ve aile anlayışı içinde
barındırmak, hayatlarında karşılaşacakları zorlukları yenmesini öğretmek, çocukları kendi örf
ve âdetlerine göre eğiterek toplum içinde yapıcı ve verimli bir kişilik kazanmalarına yardım
etmek amacıyla kurulmuşlardır. Çocuk evleri ise kışla tipi bakım kuruluşlarına alternatif bir
model olarak ortaya çıkmıştır. Çocukların ev ortamında kalması planlamıştır ki en bilineni
‘Sevgi Evleri’dir ve çocuk evlerinin temelini oluşturmuştur.
Yaygın olan kurum bakım tipleri ise kışla ve ev tipi kurum bakımlarıdır ve maliyeti
yüksek bir bakım yöntemidir. Kışla tipi kurumlar çok sayıda çocuğa karşın az sayıda
personelin çalıştığı, büyük binalarda ve kalabalık koğuşlarda bir arada yaşanılan kurumlardır.
O nedenle yönetimde merkeziyetçi, katı bir disiplin veya kuralların katı uygulandığı bir tarz
hâkim olmuştur. Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları kışla tipi yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır.
Çocuk Yuvası, 0-12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukların, bedensel, eğitsel,
psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla
görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Gerekli durumlarda 12 yaşını bitirmiş
korunmaya ihtiyacı olan kız çocukları da yuvalarda bakılabilmektedir. Artık bu kışla tipi
yapılanmadan ev tipi yapılanmalara geçilmektedir (Çocuk Yuvaları Yönetmeliği).
13–18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya
meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli
ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşları ise Yetiştirme Yurtları adıyla tanımlanır.
Tedricen koğuş sisteminden vazgeçilerek yerine evlerde verilen hizmetlere dönülmek için
adımlar
atılmaktadır
(http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/teskilatyapisi/baskanliklarimiz/BAKIM-hizmetleri-daire-bsk).
Çok sayıda çocuğun bir çatı altında toplandığı toplu bakım- kışla modeline alternatif
olarak hayata geçirilen projelerden/modellerden biri de Sevgi Evleri’dir. Daha küçük
birimlerde, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içerisinde çocukların
yetiştirilebileceği küçük müstakil binalardan, genelde villa tipi evlerden oluşturulan site veya
kompleksler içerisinde bakımının sağlandığı tabelası bulunan/ asılan yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır. Sevgi evleriyle, bir ilde farklı yaş gruplarına ayrı ayrı binalarda hizmet veren
kuruluşların tek çatı altında birleştirilerek; ayrı kuruluşlarda bulunan kardeşlerin mümkün
olduğunca bir araya getirilmesi ve böylece kardeş bağlarının kuvvetlendirilmesi, çocukların
yaşı büyüdükçe kuruluş değiştirmeden korunma/ bakım tedbir kararı kaldırılıncaya kadar aynı
kuruluşta kalmasının sağlanması, çeşitli travma ve örselenmişlikle gelen çocukların sağlıklı
bir birey olarak toplumla bütünleşmesi amaçlanmaktadır. Ancak her binada 10-12 çocuğun
bakımlarının sağlanabileceği çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarını ifade etmesi yönüyle
sevgi evleri, esasen farklı bir hizmet modeli değişikliği değil, diğer kuruluşlara nispetle bir
fiziksel mekân değişikliği olarak değerlendirilmelidir. Zaten bu nedenle sevgi evlerinin ayrı
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bir mevzuatı bulunmayıp çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları mevzuatına göre hizmetleri
yürütülmektedir.
Aile ortamı şeklinde düzenlenmiş Çocuk Evleri de yeni yapılandırmanın bir sonucu
olarak doğmuştur. Kendine güvenen, geleceğe güvenle bakabilen ve gelecek kaygısını en aza
indirmiş, arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları yaşayarak öğrenmiş, toplumla iç
içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiştirmek
amacıyla bu yeni bakım modeli yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. O nedenle her ilin çocuk
yetiştirmeye uygun bölgelerinde -tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın, bağış
olarak alınan ve özellikle lojman olarak kullanılan apartman dairesi veya müstakil dairelerde,
0-18 yaş grubu 6-8 çocuk bir ev ortamında, yatılı, korunma ve bakım altına alınmaktadır.
Evler müstakil veya apartman dairesindedir ve evleri belirten herhangi bir tabela asılamaz.
Toplu bakım modelinden uzaklaştırılması için yatak odalarında ranzadan, tek kişilik yataklara
geçilmiştir. Sıcak ve samimi bir ortam sağlanması amacıyla odalarda kalan çocuk sayıları da
10-15’ten, kuruluşun yapısına göre de 2-4 kişilik odalar haline dönüştürülmüştür. Mevcut
kuruluşlarda da küçük gruplara bölünerek ev ortamına yakın üniteler oluşturulmuştur.
Çocukların uygulama yaparak yemek yapmayı öğrenebilecekleri uygulama mutfakları
oluşturulmuş, bahçe düzenlemesinde imkânlar ölçüsünde oyun bahçeleri, yeşil alanlar, kum
havuzları, basket veya futbol sahaları düzenlenmiştir.
Suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren merkezlerin
çocukların özelliklerine göre farklı isimlerle (Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Koruma Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri ve Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri) adlandırılması,
çocukların korunmaya muhtaçlıklarına ve mağduriyetlerine işaret ettiğinden; 19.02.2014
tarihinde Çocuk Destek Merkezi olarak yeniden tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliği 29.03.2015
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen
çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin; bu ihtiyaçları
giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır. Bu geçici süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin
düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Merkezler ihtisas alanlarında yaş gruplarına
(11-14/15-18) ve cinsiyetlerine göre ihtisaslaştırılmaktadır. Bu bağlamda; suça sürüklenen,
suç mağduru, sokakta yaşayan, refakatsiz sığınmacı, gebe çocuklar ve çocuk annelere ve
madde bağımlısı çocuklara yönelik çocuk destek merkezleri verilmektedir. Merkezlere 11-18
yaş grubu çocuklar kabul edilirken 0-10 yaş grubu çocukların ise aile odaklı hizmetlerden
yararlandırılması veya uygun diğer sosyal hizmet kuruluşlarında kalmalarının sağlanması
yoluna gidilir. Suç mağduru çocuklara hizmet veren merkezlerin öncelikle 11-18 yaş grubu
cinsel istismar mağduru çocuklar alanında ihtisaslaştırılması karara bağlanmıştır.
Bakım tedbiri kararı ile birlikte, sağlık tedbirine hükmedildiği hallerde öncelikle sağlık
tedbiri uygulanır. Bakım tedbir kararı ile birlikte diğer tedbirlere de hükmedilmesi halinde,
tedbirlerin uygulanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, tedbirlerin
uygulanmasına yönelik olarak mahkemeye belirlenen süreler içinde bilgi verilmesi, merkez
veya çocuklar hakkında yapılacak araştırma ve çalışmalarda çocukların tanınmasına neden
olacak hiçbir bilgiye yer verilmemesi bir zorunluluktur. Merkeze yerleştirilen çocukların,
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sosyal çevreleri ile toplumdan gelebilecek olumsuz etkilere karşı korunması amacıyla
merkezin adresi gizli tutulur ve iletişim bilgileri elektronik ortam da dâhil olmak üzere
paylaşılmaz ve merkeze tabela asılmaz.
Çocuk Destek Merkezlerinde kalan çocuklara ve ailelerine yönelik merkezlerde
uygulanacak psiko-sosyal destek ve müdahale programı geliştirilmiş ve ‘Anka Çocuk Destek
Programı’ adı verilmiştir. 2014 yılı Aralık ayında program uygulamaya başlanmıştır. Program
kapsamında çocukların ihtiyaç ve risklerinin belirlendiği ‘Bireyselleştirilmiş İhtiyaç ve Risk
Değerlendirme Formu (BİRDEF)’ geliştirilmiştir. Form sonrası ortaya çıkan ihtiyaç ve
risklere göre çocuğa ve ailesine grup çalışmaları ve bireysel danışmanlık hizmeti
verilmektedir. ANKA ile çocukların suça sürüklenmeleri, suç mağduru olmaları ve sokakta
sosyal tehlikelerle karşı karşıya bulunmaları nedeni ile yaşadıkları travmaların etkilerinin en
aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece çocukların; düşünen, kendini geliştiren, kendine ve
başaracağına inanan, yaşam becerisini zenginleştiren, entelektüel kapasitesini geliştiren, refah
ve mutluluk içinde yaşam kalitesini arttıran çocuklar olmaları hedeflenmektedir.
Bireysel danışmanlık çalışmalarında; evden kaçma, kendine zarar verme davranışı,
intihar, istismar mağduru, kriz yönetimi, krize müdahale ve travma modülleri; grup
çalışmalarında kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam, duygusal düzenleme, kişilik gelişimi,
bağımlılık ve gebelik olmak üzere 5 bölüm ve 68 oturum uygulanmaktadır. Aile ile çalışmada
ise öncelikle, ailenin çocuğun güvenliğini tehlikeye atacak bir eylemde bulunma riskinin
bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Her bir çocuğa özgü bireyselleştirilmiş destek
programı üç aylık dönemlerle değerlendirilmekte ve uygulanan programdaki gelişmeler
izlenmektedir. Değerlendirme sonrası çocuğun ailesine tekrar dönüşü, farklı bir sosyal hizmet
kuruluşuna nakli ile programa devamı hususu belirlenmektedir.
Ayrıca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce refakatsiz çocuklara yönelik
çalışmalar da yapılmaktadır. Düzensiz göç yolu ile gelen ve uluslararası koruma talebinde
bulunan refakatsiz çocuklara ilgili mahkeme tarafından hükmedilen koruyucu ve destekleyici
tedbirler çerçevesinde hizmetler yürütülmektedir. Kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilerek
Bakanlığa bağlı kuruluşlara yönlendirilen refakatsiz çocuklar, korunma ve bakım altına
alınmakta; psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Çalışmalar içinde Suriye
uyruklu refakatsiz çocuklara yönelik hizmetler önemli bir yer tutmaktadır. Kolluk kuvvetleri
tarafından terk, buluntu vb. sebeplerle çadır/ konteynır kent dışında kendisinden sorumlu bir
yetişkinin refakati bulunmaksızın tek başına bulunan Suriye uyruklu refakatsiz çocukların,
kayıtların incelenmesi suretiyle Türkiye sınırlarında aile veya yakın akrabalarının olup
olmadığının araştırılması sağlanmaktadır. Kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakatinde
bulunmadığı, özel ihtiyaç sahibi grupta yer alan “refakatsiz çocuk” olduğu tespit edilen
çocuklar, Bakanlığın hizmetlerinden yararlandırılmakta; ailesinin Türkiye’de olduğu tespit
edilen çocukların ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülmekte; psiko-sosyal destek
ve bilinçlendirme çalışmaları ile uygun ortam sağlandığında aile yanına döndürülmesi
sağlanmaktadır. Korunma ihtiyacı içindeki Suriye uyruklu çocuklar kurum bakımına
alınmakta ve aile bakım modellerinden yararlandırılmasına yönelik proje çalışmaları
gerçekleştirilmektedir. Ailesi veya akrabasının yanında çadır/ konteynır kentte bulunan
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çocukların psiko-sosyal destek hizmeti alabileceği ‘kreş ve çocuk dostu’ alanları oluşturulmak
suretiyle bakım hizmetleri sunulmaktadır (http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/teskilatyapisi/baskanliklarimiz/sosyal-rehabilitasyon-hizmetleri-dbsk)

3.2.2. Gündüzlü Bakım
3.2.2.1. Yaşlılar İçin
Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda -kapasite ve yer durumu uygun olduğu takdirdegeçici, süreli ve gündüzlü bakım verilmektedir. Gündüz bakımından yararlanan yaşlılar,
kaldıkları süre içerisinde huzurevinde kalan diğer yaşlıların yararlandığı tüm hizmetten
yararlanırlar. Bu hizmetten yararlanabilmek için yaşlıların huzurevlerine ve merkezlere kabul
koşullarına sahip olmaları ile ilgili belgeleri düzenlemeleri, kaldıkları süre içerisinde
kuruluşun mevcut kurallarına uymaları, ücret ödemeleri, ulaşımlarının yaşlı ya da yakınları
tarafından sağlanması gerekmektedir.
Sosyal ve kültürel etkinlikler (sinema, gezi, piknik, eğlence …), kurslar (koro
çalışmaları, el becerileri, resim kursu…), konferanslara katılım ve çeşitli konuların tartışıldığı
sohbet ortamlarının oluşturulması (ev ziyaretleri…) ile dayanışma hizmetleri; el, göz
koordinasyonlarını arttırmak için meşguliyet terapisinin yapılması, fizik tedavi, günlük
hatırlatma/ hafıza çalıştırma egzersizleri, yazı yazma, puzzle - boncuk çalışmalarının
uygulanması, piknik ve gezi gibi aktivitelere katılım sağlanması, uyku ve dinlenme saatlerinin
oluşturulması, sağlık kontrolleri ve ilaç-tansiyon takiplerinin yapılması gibi de bakım
hizmetleri amaçlanmaktadır (Yıldırım, 2012, 188-189).
Yaşlı kreşleri olarak da dile getirilen gündüz bakım hizmetlerinin gündüzleri ve
kurumda verilmesine ilişkin olarak, 18 Mayıs 2015 ‘de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan
Ayşenur İslam, yaşlıların kendi evlerinde, aile ortamlarında yaşlanmasını arzu ettiklerini dile
getirerek gündüzlü bakımı-yaşlı kreşlerini şöyle tanıtmıştır:
"Çocuklara yaptığımız kreşler gibi düşünün. Aile, engellisini bu gündüz bakım
merkezine götürüp bırakabilecek, işini görebilecek, akşam evine dönerken alabilecek,
yaşlısını da öyle. Diyelim ki karı-koca iki kişi çalışıyor, çocukları var, bir de evde yaşlı
anneleri var. Gündüz evde yalnız bırakamıyorlar, onun için mecburen huzurevine veriyorlar.
Çocuklarını kreşe bırakıyorlar ama anneye gündüz bakacak kimse olmadığı için onu
huzurevine vermek istiyorlar ve içleri rahat değil. Aslında ona evde bakmak istiyorlar.
Gündüzlü bakım merkezleri yapıyoruz. Çocuğu kreşe, annenizi gündüz bakım merkezlerine
bırakabileceğiz, akşam dönüşte her ikisini alabileceğiz ve akşam yemeğini bütün aile hep
beraber yiyebileceğiz. Böyle bir sistem" (http://www.aile.gov.tr/haberler/engelli-ve-yaslilaricin-kres-modelli-BAKIM-merkezi).
Yaşlılara hizmet veren gündüzlü kuruluşlardan biri de Yaşlı Hizmet Merkezidir ve
kapatılan Yaşlı Dayanışma Merkezleri yerine kurulmuş, 08.01.2009 tarihinde hizmete
açılmıştır. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde; ev ortamında yaşayan akıl ve ruh sağlığı yerinde olan
yaşlının boş zamanlarını çeşitli sosyal etkinliklerle değerlendirmek, sosyal ilişkilerini ve
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aktivitelerini artırarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olunması
amacıyla Gündüzlü Hizmetler; yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren
Alzheimer, Demans vb. hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, boş
zamanlarının değerlendirilmesi, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında
yardımcı olunması, kendi imkânlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük
yaşam faaliyetlerine destek hizmetleri verilmesi, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak
sosyal faaliyetler düzenlenmesi suretiyle sosyal ilişkilerinin zenginleştirilmesi, aktivitelerinin
artırılması ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşam
kalitesinin artırılması amacıyla Gündüzlü Bakım Hizmetleri sunulmaktadır. (ÇOHAZ, 2012,
331-342;
http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/yasli-BAKIM-hizmetleri/yasli-hizmetmerkezleri).

3.2.2.2. Engelliler İçin
Gündüzlü hizmet veren resmi kuruluşlarda sunulan bakım hizmeti ile engelli bireye
sahip ailelerin rahatlatılması hedeflenmektedir. Bu kuruluşlardaki hizmetler yeniden
düzenlenerek ağırlıklı olarak grup çalışması yapılmakta ve hafta içi mesai saatlerinde, yarım
veya tam gün bakım hizmeti sunulmaktadır.
Gündüzlü bakım merkezlerinden hizmet alan bakıma ihtiyacı olan engelliler için
ödeme yapılmaktadır. Bu hizmetin sunumu için gerekli olan her altı engelli için bir bakıcı
personel istihdam edilmektedir. Engelli bireylere öğle yemeği verilmekte ve böylece engelli
bireye sahip ailelerin ve özellikle engellilerin annelerinin rahatlatılması, kendilerine zaman
ayırmalarının sağlanması ve engelli bireyin daha uzun süre (mümkün ise gün boyu) kuruluş
hizmetlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır. Bakan İslam, engelliler için gündüzlü bakım
hizmetlerini şöyle duyurmuştur:
"Özellikle zihinsel ve ortopedik engellilere bakmak zor ve yorucu. Çoğu insan bunu
gönüllü yapar, yapıyor ailelerimiz. Allah onlardan razı olsun ama yıpratıcıdır, engelli
bakımıyla uğraşanlar biraz nefes almaya ihtiyaç hisseder. Onlar için de böyle gündüzlü bakım
merkezlerimiz olacak inşallah. Çarşı-pazar işlerini halletmek, biraz nefes almak, dinlenmek,
özel işlerini halletmek için olabilir. Gündüzleri engellilerimizin bırakılabileceği birtakım
mekânlarımız olacak. Önümüzdeki yıl mesela onlar için yapacağımız projelerden bir tanesi
bu." (http://www.aile.gov.tr/haberler/engelli-ve-yaslilar-icin-kres-modelli-BAKIM-merkezi).
Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına
katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde
gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşu olan ve Sosyal Hizmetler
Kanununda yer bulan Aktif Yaşam Merkezi için yönetmeliğin 2014 yılı içinde çıkarılacağı
bildirilmiş, ancak halen bir yönetmelikle düzenlenmiş değildir. Şu an faaliyette bulunan özel
aktif yaşam merkezleri, daha çok tıp ağırlıklı veya özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri
sunmaktadırlar. Örneğin Bursa’da ‘Özel Aktif Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’
adı altında bakım hizmeti vermektedir. Merkez, tedavi ve eğitim uygulamalarının yanı sıra
ağır vakalar olarak kabul edilen Cerebral Palsi (CP), inme, travmatik beyin hasarı, nörolojik
rehabilitasyon, kas hastalıkları, zihinsel engelliler, yaygın gelişimsel bozukluk, özel öğrenme
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güçlüğü alanlarında Temmuz 2012'den itibaren hizmet vermektedir. Engellinin eğitimi
süresince engelli ve yakınlarına rehberlik ve destek sağlayacak uzmanlar ile koordinasyon
sağlanmakta
ve
bireye
özel
çözümler
sunma
hedeflenmektedir.
(http://www.bursaaktifyasam.com/?SyfNmb=2&pt=Hakk%C4%B1m%C4%B1zda)

3.2.2.3. Çocuklar İçin Kreş ve Gündüz Bakımevleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve gündüz bakımevleri ile özel kreş ve gündüz
bakımevlerinde çocukların bakım ve beslenmeleri, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal
gelişimlerinin sağlanması amacıyla hizmet sunulmaktadır. Yine Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün hizmet felsefesi doğrultusunda, koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olarak
geliştirilen "Ücretsiz Bakım Hizmeti" verilmektedir.
Kreş ve gündüz bakımevleri ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun
merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun
olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre
mesafe bulunması zorunludur. 0-2 yaş grubunda en çok 10 çocuk bir grup oluştururken her
grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı; 2-6 yaş grubunda ise en çok 20
çocuk bir grup oluştururken her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı
görevlendirilmektedir.

3.3. Evde Bakım Hizmetleri İçinde Geliştirilen Bakım Modelleri
Evde bakım, hizmeti bakıma ihtiyacı olanın ayağına, ikametgâhına getirir. Kişiye özel
bir bakım ve kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar. Bakım alan aileyi bir arada tutar.
Kişinin kendisi, ailesi ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerdiğinden kendisinin ve
ailesinin stresinin azaltır. Zamandan tasarruf sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir. Evde bakım
hizmetleri içinde geliştirilen modellerin ortak noktası, bakım hizmetlerinin kurumda değil
evde verilmesi veya bakıma ihtiyacı olan kişinin hizmet alacağı kuruma götürülmesi değil;
hizmetlerin kurumdan eve, ikametgâha taşınmasıdır. Ancak modelleri birbirinden ayıran ise
bakım hizmetinin kimler tarafından –üçüncü şahıslarca mı (kamu kurumları veya özel kuruluş
personelleri, diğer şahıslar), yoksa aile veya akrabalarınca mı- verileceğidir.

3.3.1. Yaşlılar İçin
Evde yaşama destek ve gündüzlü bakım hizmetlerin bir arada veya ayrı ayrı sunumuna
imkân tanıyan “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ile; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak yaşlı
hizmet merkezleri tarafından yaşlılara verilecek evde bakım hizmeti faaliyetlerine ilişkin
hizmetler düzenlenmiştir.
Birinci başlık altında verilen bakıma ihtiyacı olma kriterleri dikkate alındığında aile
veya yakın akrabaların bakımı üstlenmesi için yaşlının, yalnızca 65 yaş üstü olmasının
yetmeyeceği açıktır. O nedenle şayet bakıma ihtiyacı olan bir engelli hükmünde ise ya kurum
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bakımına (yatılı veya gündüzlü) alınır ya da engelliye verilen ücret dâhilinde engelli
bakımında olduğu gibi destek hizmetleri verilir. Yönetmelikte ifadesini bulduğu üzere, akıl ve
ruh sağlığı yerinde olup tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir engeli bulunmayan
yaşlının bakımı için, hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba)
rağmen yetersiz kaldığı durumlarda, yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için,
yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla
kurum tarafından evde bakım hizmeti sunulmaktadır.
Evde bakım hizmeti, yaşlının veya yakınlarının talebi ve hizmetin gereklerine göre
gece ve gündüz, hafta sonu ve tatil günleri dâhil olmak üzere gerektiğinde yirmi dört saat
kesintisiz, ihtiyaç durumunda belirli saatlerde evde bakım hizmet verilebilecek şekilde
düzenlenebilmektedir. Bu hizmetler evde bakım hizmeti birimi tarafından yürütülmektedir.
Yaşlı Hizmet Merkezi kendi personeli ile evde bakım hizmeti yapabileceği gibi, mevcut
personel durumunu dikkate alarak uygun sayıda kişi/ kuruluşlar ile belirlenen nitelikteki
elemanlar tarafından hizmet verilecek şekilde bakım sözleşmesi yapabilmektedir.
Yaşamını evde, ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren yaşlıların yaşam ortamlarını
iyileştirmek amacıyla verilen evde gündüzlü bakım hizmetinin çerçevesi şöylece
belirlenmiştir: Yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak, bu
çerçevede -varsa- aileleriyle dayanışma ve paylaşımı geliştirerek ailelerdeki çaresizlik
duygularının azaltılması yönünde çalışmalar sunmak. Yine kendi imkânlarıyla karşılamakta
güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek; sosyal,
psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki
danışmanlık yapmak. Gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında da; teknik
hizmetler (yaşlı evinde yapılacak basit tamirat, onarım, boya-badana…), sağlık hizmetleri
(pansuman, kan şekeri veya tansiyon ölçme, enjeksiyon yapma, ilaç verme...), psikolojik
destek ve yönlendirme hizmetleri (durum tespitinden sonra yaşlının psikologla
görüştürülmesi, sağlık birimine yönlendirilmesi…), rehberlik ve mesleki danışmanlık (hasta
bezi, tekerlekli sandalye, havalı yatak, medikal malzeme vb. teminine ilişkin rehberlik…),
sosyal destek hizmetleri (alış veriş yapma, yaşlıya refakat…), kişisel bakım (vücut temizliği,
berber hizmeti…), ev temizliği, yemek yapımı… hizmetleri sunulması amaçlanmaktadır.
Evde bakım hizmetinden yararlanacak olan yaşlılara verilecek hizmetin karşılığında ücret
alınmakta; ancak kuruluş, her hangi bir geliri olmayan, bakacak kimsesi bulunmayan yaşlılara
kapasitesinin yüzde beş oranında ücretsiz hizmet verilmektedir (Yaşlı Hizmet Merkezlerinde
Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik).

3.3.2. Engelliler İçin
Evde bakım hizmetleri, evde ailesi, akrabaları, vasisi, kurum veya özel bakım merkezi
personelince verilebilmektedir. Böylelikle aynı zamanda, bakıma ihtiyacı olan engelliye sahip
ailelerin, ‘Biz vefat ettikten sonra engellimize kim bakacak’ endişelerinin giderilmesi de
hedeflenmektedir. Yıldız ve Özgedey’in (2014: 73-80) “Engelli Penceresinden Zaman” adlı
anket çalışmasına dayalı eserinde de ortaya çıktığı üzere, engellinin kendini en güvende ve
huzurlu hissettiği yer de ailesidir. Problemlerinin algılanıp çözümlendiğini, kabullenildiğini
bilmesi engelli bireyleri hayata bağlayan, tutundurandır. Aile ve akraba, arkadaşlarla geçirilen
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zamanlar en hızlı geçen zaman dilimidir. Ağır engeli olmayan bireyler arkadaş ve
akrabalarını, bakımını üstlenen aile bireyleri ise aile üyelerini öncelemektedirler. Ancak aileye
bağımlılık arttıkça veya ağır engelli sınıflaması içinde yer alınınca engelli için aile ile birlikte
geçirilen zamandan tat alma artmakta, dolayısıyla zaman daha hızlı/çabuk geçmektedir.
Ağır engeli bulunan veya bulunmayan tüm engelliler dikkate alındığında yaş farkı
yaşanan zamandan tat almayı etkilemektedir. Genç yaşlarda gezme, eğlenme, teknolojiyle iç
içe olma ve gönüllerince yaşayabilme, gençlik sonrası ilk 10 yılda akraba ve arkadaşlarla
birlikte vakit geçirme, 35-54 arasında kutsal gün ve gecelerde ibadet etme, 55 yaş
üzerindekilerde ise aileyle birlikte vakit geçirme en tat alınan vakitlerdir. Engelli ile
bakımlarını üstlenen aile bireyleri geleceğe dair korku ve endişe taşımaktadırlar. Bakımı
üstlenen aile bireyleri özellikle engelli çocuğunun, eşinin, kardeşinin geleceği hakkında
tedirginlik ve endişeleri daha yoğun yaşamaktadırlar. Süreğen engelli ve aile bireyleri içinde
hayata tutunma gayreti gösterenler, hayattan ve insanlardan uzaklaşmayı/küsmeyi kendine
seçmiş olanlardan daha düşük seviyededir. En çok sosyal ve psikolojik yardıma ihtiyacı olan
gruptur. (Yıldız ve Özgedey, 2014: 67 ve 98).
Evde ailesi ortamında bakım hizmetleri daha başarılı ve yararlı olmaktadır. Bir örnek
de aile bireylerinin, engelli bireylerden daha planlı yaşamalarıdır. Çünkü hem evin işleri hem
dışarıdaki iş ve ilişkiler, engelliden çok aile bireyleri tarafından takip edilmektedir.
Araştırmaya katılan tüm katılımcılar içinde gün itibariyle zamanının 1 ilâ 4 saatini
tedaviye/eğitime ayıranların oranı (%36,3) ve her gün 5 saatten daha fazla ilgilenenlerin oranı
da %28,5’dir ki ağır engeli bulunan süreğen hastalardan oluşmaktadır. Diğerleri (%35,2) ise
engelli ama ağır engelli grubunda olmayanlardır. Rehabilitasyon merkezinde bu eğitim ve
tedavi ihtiyacına harcanan zamandan sonra bakımını üstlenen aile bireyi daha çok da evde
devam ettirilen bakım hizmetlerini görmektedir. Engellinin durumuna göre de (tedavisi için,
yemekleri için, ilaçları için ve benzeri) ilgi gerektiren uğraşları planlanmak durumundadır ki
artık planlı yaşamak zorunlu hale gelmektedir. Oranların yüksek oluşu, masrafları da
beraberinde getirmektedir ki devletin hastane masraflarından servislerine kadar engelli
bireylerin tedavi ve eğitimleri için getirdiği birçok ekonomik kolaylıklar ve desteklerin ne
kadar da yerinde, bu desteklerin gerekli ve masrafların, eğitim ve tedaviyi aksatmaması için
devlet desteğinin zorunlu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. (Yıldız ve Özgedey, 2014: 122).
Şayet evde bakım hizmeti kamu tarafından sağlanırsa Bakanlığa bağlı resmi
rehabilitasyon merkezlerinde hizmete alınmakta; ikincisinde engelli bakım hizmeti özel
bakım merkezi tarafından sağlanmakta ve ücreti kuruma ödenmekte; üçüncüsünde ise evde
bakıma ihtiyacı olan engellilerin bakımını üstlenen kişilere maddi ödeme yapılmak suretiyle
destek sağlanmaktadır. Bu kişilere verilen ücrete evde bakım maaşı denilmektedir ki
yapılacak ödemelere ve bakım hizmeti veren resmî kurumlara yapılacak yardımlara ilişkin
usul ve esasların, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirleneceği karara bağlanmıştır.
Engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemler, Aile
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ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca
gerçekleştirilmektedir.
Bakıma ihtiyacı olan engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bakım
hizmeti Genel Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma ihtiyacı olan engellinin akrabası
tarafından engellinin veya akrabasının ikametgâhında bakım hizmetleri verilebilmektedir.
Akrabalar arası ilişkilerde samimiyet ve yardımlaşma, iyi kötü günde dostluk ve paylaşım
artmaktadır. Yıldız’ın (2014a: 219-220) engellilerin akrabalık ve komşuluk ilişkileri üzerine
yaptığı ankete dayalı araştırmasında ortaya çıktığı gibi akrabalık ilişkilerinin samimiyet ve
duygu temeline oturduğu veya oturtulması gerektiği düşüncesi hakimdir. Akrabalık algısının
akraba denince olumlu hislerle buluşmasında giderek samimiyet ve geleneğe; olumsuz hisler
uyandırmasında da saygı ve resmiyete doğru bir önem atfetme görülmektedir. Birinci
dereceden kan bağı olan akrabalar en önce yardıma koşan akrabalardır. Sadece veya sözde
akrabalık yetmemekte, yakınlığın temel taşını dayanışma oluşturmaktadır. Akraba tanıma
sayısının artışı ve ilişkilerin sıklığı akraba ilişkilerinden memnuniyeti arttırmaktadır.
Katılımcıların akrabalarıyla bir araya gelince en çok yaptıkları sohbet etmek ve dertleşmektir.
En çok istenen ve en çok karşılık bulandır; sohbet ve dertleşme. Bu nedenle akraba kuruma
tercih edilmektedir. Engellilerin ailesi yanında evde bakımına öncelik verilmekte olmasına
rağmen; şayet bu mümkün değilse resmi kurum ve kuruluş merkezleri aracılığıyla bakıma
ihtiyacı olan engellinin ikametgâhında engelliye ve ailesine bakım ve bakıma hizmeti
verilebilmektedir.
Bir akraba, bakıma ihtiyacı olan bir engelliye veya bakmakla yükümlü olunan
bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma ihtiyacı olan iki engelliye bakım hizmeti
verebilmekte; ancak bakıma ihtiyacı olan engelliye akrabanın bakım hizmeti vermesi için
engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Bakacak başka kişinin
bulunamaması veya bakıma ihtiyacı olan engellinin ya da yasal temsilcisinin özel veya resmi
merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde ise -bakım hizmetleri değerlendirme
heyetinin bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat
getirmesi şartıyla- bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı
adreste yaşayan akraba tarafından da verilebilmektedir. Bu durumda, bakıma ihtiyacı olan
engellinin yirmi dört saat içindeki tüm bakım ihtiyacının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat
engelli ile birlikte olunması ve bakım raporunda sekiz saatten az olmamak üzere kaç saat
birlikte olunacağının belirtilmesi gerekmektedir.
2014/07 sayılı Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar Hakkında Genelge gereğince
ödenek aktarma işlemleri 01/01/2015 tarihinden sonra Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır.

Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, “üveyler de dahil olmak
üzere bakıma ihtiyacı olan engellinin kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan; eşi, çocukları ile ana ve
babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri,
eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri; başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini
devam ettiren çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya
erbaş olarak askere gitmiş olan babası, çocuğu ve kardeşi; ayrı adreslerde ikamet etse dahi engelli üzerinde
velayeti devam eden anne ve babayı”; ikinci bölüm ise “kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunamayan
engelli ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba, vasi ve bunlarla
birlikte aynı evde yaşayan kişileri,” kapsamaktadır.
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Akrabaları tarafından bakımı sağlanan engellinin bireysel bakım planı bakım
hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından hazırlanmaktadır. Bakım hizmetleri değerlendirme
heyetinde görevli bir personel, yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğu zaman bakım
hizmetini verecek kişiye -akrabaya, bakım hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve
esaslar dâhilinde rehberlik etmekle görevlendirilmektedir. Akrabaları tarafından günde yirmi
dört saat süreyle bakım hizmeti sunulan bakıma ihtiyacı olan engelliler için ödeme
yapılmaktadır. (Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik).
Bakıma ihtiyacı olan engellinin veya vasisinin resmi veya özel bakım merkezinden
bakım hizmeti almayı istememesi ve bakımını üstlenecek akrabası da bulunamaması halinde;
vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin
uygun görmesi şartıyla, vasi akrabalar için belirtilen esaslar dâhilinde akraba kabul edilerek
bakıma ihtiyacı olan engelliye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmet karşılığında bakım ücreti
alabilmektedir.
Kuruluşlardan görevlendirilecek bakıcı personel tarafından da yasa ve yönetmelikler
çerçevesinde engellinin evinde bakımı sağlanmaktadır. Evde bakım hizmet birimi bakıma
ihtiyacı olan engelliyi ve ailesini her ay düzenli olarak ikametgâhında ziyaret ederek bakım
hizmetlerinin sunumunu takip etmekte, engelli ve ailesine psiko-sosyal destek hizmetleri
vermektedir. Engelliler için bakım merkezine ödeme yapılmaktadır (Bakıma Muhtaç
Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik).

3.3.3. Çocuk İçin
Korunmaya ihtiyacı olan çocuklara verilen bakım yöntemleri esas itibariyle, çocuğun
aile ortamında (veya akrabalarınca) korunması, koruyucu aile, evlat edindirme ve kurum
(veya özel bakım merkezi personellerince evde) bakımıdır.
Aile, çocuğun kendini diğerleriyle özdeşleştirdiği ilk toplumsal gruptur. Anne ve baba
aile ortamında çocuğa model oluşturarak çocuğun duygu ve düşüncelerini geliştirir ve
davranışlarını pekiştirir. Çocuğun büyümesinden ve yetişmesinden birincil derecede sorumlu
olan ebeveynler ve bakım veren kişiler, doğumundan itibaren çocuğun katılım hakkını
onaylama ve destekleme konusunda temel bir rol oynarlar. O nedenle korunmaya ihtiyacı olan
çocuklar için öncelikli bakım türü, kendi ailesinin veya akrabasının yanında korunmasıdır.
Türkiye'de 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile desteğe ihtiyaç duyan ailelerin ayni ve
nakdi yardımlar sağlanarak çocuğun kendi ailesi veya akrabası yanında -kendi yaşam
ortamlarında- bakımı ve korunması yöntemi amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için korunma
kararı alınarak bakım ve korunma için kurumlara yerleştirilen çocukların yerleştirildikleri
kurumlardan geri alınmalarına ve bakıma veya korunmaya ihtiyacı olup kurum
hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların kurum bakımına alınmadan onların korunma,
bakım ve yetiştirilmeleri için hizmetlerin kendi yaşam ortamlarında sağlanmasına yönelik
"aileye dönüş ve aile yanında destek projesi" hayata geçirilmiştir.
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince çocuk veya çocukların ailelerine geçici
veya sürekli nitelikte ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan yardım
yapıldığı takdirde haklarında korunma kararı alınmış olan çocuklarını yanlarına alabilecek
aileler ile çocukların annesi, babası ve diğer akrabaları da yararlanmaktadır. Bu yaklaşımla
çocukların ailelerinin yanında kalması sağlanmaktadır. Böylece hem çocukların aileleri veya
yakınlarıyla bağları koparılmamakta, hem de çocuk ailenin geleneksel kuralları içinde kalarak
ve aile ortamından ayrılmadan yetiştirilmektedir (Yazıcı, 2012: 499-525).
Özel bakıma ihtiyacı olan çocuk, özel bakımı gerektiren hallerde başkasının bakım ve
desteğine ihtiyaç duyan çocuğu ifade eder. Eğer çocuğun durumu bu kriterlere uyuyorsa, gelir
de belirlenen miktardan azsa, evde bakım maaşı almak için ASPB’na bağlı ilgili müdürlüklere
başvuru yapılabilir. Zira böyle bir durumda çocuk, bakıma ihtiyaç duyan engelli anlamında
ele alınmaktadır. Artık o bir çocuk değil, engellidir; hükmündedir. O nedenle girişte belirlenen
bakım kriterleri başlığında ele alınan hususlar çocuk bakım hizmeti için de geçerlidir. Şayet
bakıma ihtiyacı olan bir engelli hükmünde ise ya kurum bakımına (yatılı veya gündüzlü)
alınır ya da engelliye verilen ücret dâhilinde engelli bakımında olduğu gibi destek hizmetleri
verilir.
Ancak, Mart 2015’te uygulanmaya başlanan; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği
tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan
“Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”
ile özel bakım gerektirmeyen ama annesi çalışan çocuklara bakıcı bakımı yoluyla da evde
bakım destek hizmeti verilmeye başlanmıştır. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
çalışan ve çocuk sahibi annelere verilecek hibe için projeyi anlattıktan sonra, “çocuk sahibi
kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olan çocuk
bakımı sorununa, yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulma amacı taşıyan ve 5 bin anne ile 5 bin
çocuk bakıcısı olmak üzere en az 10 bin kadının kayıtlı istihdamını etkileyecek olan bu
önemli projenin, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasını
yaparak
projeyi
tanıtmıştır
(http://www.milliyet.com.tr/calisan-annelere-evde-cocukBAKIMi/ekonomi/detay/2078802/default.htm, 11.11.2015).
Alternatif bakım çeşitlerinden birisi de ‘gayri resmi bakım’dır. İdari veya adli
makamlar veya tam yetkili bir kurum tarafından yapılan bir düzenleme olmaksızın çocuğun
akrabaları ya da ebeveynlerinin arkadaşları (gayri resmi hısım bakımı) veya diğerlerinin
bireysel gücü ve çocuğun inisiyatifi bağlamında süregelen veya belirsiz süreli bakıldığı ve aile
ortamında sunulan her türlü özel düzenlemeyi kapsar. Hizmetin sunulduğu ortam bakımından,
alternatif bakım çeşitlerinden olan ‘akraba bakımı’ ise resmi ya da gayri resmi biçimde geniş


Evde Çocuk Bakımı Projesi ile “Kazan Kazan Stratejisi” doğrultusunda bir yandan küçük çocuk sahibi
kadınların çalışma hayatına katılımının veya geri dönüşünün kolaylaştırılması, bir yandan da genellikle kayıt
dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması amaçlanmaktadır. ‘Çocuk Bakım Desteğiyle
Sigortalı Çalış, Çalıştır!’ sloganıyla çıkılan proje 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacaktır. Başvuru
Sahibi Annelerin Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet ediyor olması, analık izin
süresini geçirmiş olmak, başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil)
çocuğu olmak ve brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2015 İlk Altı ayı için 2.402 TL,
ikinci altı ayı için 2.546 TL) şartı mevcuttur. (www.sgk.gov.tr/evdecocukBAKIMi.pdf, 11.11.2015).
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aile veya çocuğun da tanıdığı ebeveynlerin yakın arkadaşları tarafından sunulan aile temelli
bakımı kapsar. Dolayısıyla ailenin yeterli bakımı sağlayamaması veya bu konudaki
isteksizliği ile bağlantılı olmayan nedenler dışında çocuğun rekreasyon amacıyla gönüllü
olarak akrabaların ya da ebeveynlerinin arkadaşlarında kaldığı gayri resmi düzenlemelerde
alternatif bakım kapsamına girmemektedir. Devletler, akrabalığı bulunmayan veya çocukların
eskiden beri tanımadığı kişilerce yahut onların her zamanki ikamet yerlerinden uzakta
yaşayan akrabalarınca çocuklara sunulan gayri resmi bakıma özel bir itina göstermelidir. Bu
bakım türünde yer alan çocukları istismar, ihmal, çocuk işçiliği ve sömürünün diğer tüm
çeşitlerinden korumak için tasarlanan özel ve uygun tedbirleri planlamalıdır (64/142.
Çocukların Alternatif Bakımına İlişkin Rehber İlkeler).
Daha önce ifade edildiği üzere, koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olarak
geliştirilen ‘Ücretsiz Bakım Hizmeti’ ile de ekonomik güçlük içinde bulunan ailelerin
çocuklarına, yönetmelik gereği, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde ücretsiz bakım ve
eğitim hizmeti verilmektedir. Böylelikle ekonomik yetersizlik içinde olan ailelerin
çocuklarının korunma altına alınmadan, aile yanında desteklenerek ve gündüzlü kreş
hizmetinden yararlanmaları sağlanmaktadır.
Çocuk için evde bakım hizmetleri içinde yer alan Koruyucu Aile ile Evlat Edindirme
modelleri ise ayrı başlıklarda ele alınacaktır.

3.3.3.1. Koruyucu Aile Bakımı
Anne-babaların çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için harcadıkları çabaların yeterli
gelmemesi veya ailelerin zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik
yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle çocuklar, bakıma
ihtiyacı olan birey konumuna gelmektedir. O çocuğa bakım hizmeti sunma yollarından biri de
öz ailesinin şart ve imkânları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının
sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmasıdır. Böylece koruyucu
aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp, desteğe gereksinimi olan güç durumdaki
aileye de yardım etmiş olmaktadırlar.
Koruyucu aile bakımı, çocuğun kendi ailesi dışında seçilmiş, nitelikli, onaylanmış ve
denetlenen ailelerin yanına ev içi ortamda alternatif bakım amacıyla yetkili bir makam
tarafından yerleştirilmesini ifade eder (64/142; Çocukların Alternatif Bakımına İlişkin Rehber
İlkeler). Koruyucu aile bakımı, çocuğun gerçek ailesinin yerine geçerek ebeveynlik rolünün
üstlenilmesini içeren bir bakım-koruma hizmet türüdür. Koruyucu aile kavramı, çeşitli
nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların, kısa veya uzun süreli
olarak bakımlarını üstlenen anne ve baba özelliklerini taşıyan kişilerin yanında (Gürcan,
2008, 29) devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile
ya da kişilere koruyucu aile denilmektedir. Bir diğer ifade ile koruyucu aile korunmaya
ihtiyaç duyan durumuna gelmiş ve devletin korunmasına alınmış bir çocuğu [yasal izinlerle,
çocuk reşit oluncaya veya bakım hizmeti herhangi bir nedenle sonlandırılıncaya kadar] evinde
barındıran, bakan, yetiştiren ailedir (Bıyıklı, 1983, 12). Bununla birlikte koruyucu aile,
Koruyucu Aile Yönetmeliği'nin 4. maddesinde "…il müdürlükleri denetiminde, ödeme
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karşılığı veya karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen, aile ortamında
yaşamını sağlayan, … eğitimlerden en az birini almış ve … tanımlanan modeller
kapsamındaki aile veya kişi" olarak tanımlanmıştır. Koruyucu hizmet bakım türleri kişi ve
zamana atıfla sınıflandırılmıştır. Buna göre 4 tip koruyucu aile modeli ortaya konmuştur:
Birincisi, Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli’dir. Veli ya da vasi dışında
kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı,
komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana, baba eğitimleri
kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. En az temel ana-baba eğitimleri,
genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı eğitimdir ki, çocukla iletişim açısından yararlı
görülmektedir.
İkincisi, Süreli Koruyucu Aile Modeli’dir. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme
imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen anababa eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı
bakımdır. Öz ailesi dışında başka bir aile yanında yetiştirilmesine ilişkin verilen eğitim olan
Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi yeterli görülmektedir.
Üçüncüsü, Geçici Koruyucu Aile Modeli’dir. Acil koruma gereken ya da hakkında
hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için
planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için,
temel ana, baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimini almış
profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.
Dördüncüsü ise Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli’dir. Özel zorlukları ve ihtiyaçları
olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden en az biri
ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, Koruyucu Birinci ve İkinci
Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Bu son iki modelde acil
olması ve daha önce bu modellerden yararlandırılmamış çocuk ile özel zorlukları ve
ihtiyaçları olan korunmaya ihtiyacı olan çocuğa hizmet vermek için uzmanlık eğitimi olan
Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi çocukla iletişim açısından yararlı görülmekte ve
zorunlu tutulmaktadır.
Öz ailesi yanına döndürülemeyen çocuk, öncelikle akraba veya yakın çevre koruyucu
aile modeli kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan
akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmekte ancak akrabaların koruyucu aile olmak
istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları
değerlendirilmektedir. Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli kapsamında
değerlendirilemeyen çocuk, durumuna uygun başka bir koruyucu aile yanına verilmektedir.
Koruyucu aileler, yanlarına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal
gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli ortamı ve şartları sağlamakla ve çocuğun
yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir
meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler. Koruyucu ailelere
baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret
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ödenmektedir. Engelli çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılabilmektedir.
Eğitim, harç, kurs, etüt ve servis, giyim, sağlık, meslek edinme kursu… giderleri de
ödenmektedir. Gerektiğinde de üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden
psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Gönüllü statüdeki koruyucu
aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunduğu takdirde aylık bakım ücreti dışındaki
diğer ödemeler yapılmaktadır. (Koruyucu Aile Yönetmeliği).

3.3.3.2. Evlat Edindirme
Çocuk sahibi olmak insan ve aile yaşamının önemli bir aşamasını oluşturur ve
çoğunlukla çiftlerin ortak özlemidir. Bu özlemi yaşayan aileler için çocuksuzluk başlı başına
bir sorundur. Bu aileler çocuk özlemini gidermek için her çareye başvurmaktadır. Ailelerin bu
ihtiyaçları yasal yollardan giderilemediğinde onların zaman zaman yasa dışı ve uygun
olmayan yolları denedikleri görülmektedir, haberlerde yer almaktadır. Bazı kimselerin yasa
dışı yollardan buldukları çocukları yüklü paralar karşılığı çocuk sahibi olmak isteyen ailelere
satarak çocuk ticareti yaptıkları, çocuk borsası oluşturdukları bilinmektedir.  Bütün bu
olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çocuk özlemi çeken ailelerin isteklerinin yasal
yollardan ve kısa sürede çözülmesi gereklidir. Bu isteklerin yasal yollardan yerine getirilmesi
ise evlat edindirme işleminin gerçekleştirilmesi ile mümkündür.
Evlat edindirme geçmişte dinî, siyasi, ekonomik, psikolojik, sosyal ve ahlaki amaçlar
içerisinde daha çok evlat edinen ailenin sürekliliğini sağlama aracı olarak işlev görmüşken
günümüzde bu işlev değişmiştir. Artık evlat edindirmenin asıl amacı çocukları olmayanlara
bir varis bulmak ve onların evlat özlemlerini gidermekten ziyade aile yuvasından yoksun
korunmaya ihtiyacı olan çocuklara en uygun aile ve çevresinin sağlanmasıdır (Işık, 2005, 5).
Türkiye'de küçüklerin evlat edindirilmesinde aracılık faaliyetleri, "Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" tarafından yürütülmektedir.
Evlat edindirme, diğer bakım yöntemleri gibi çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlayan sosyal hizmet ve çocuk refah alanının önemli bir düzenlemesidir. Çocuğa geçici
değil, sürekli bakım sağlayan evlat edindirme yöntemi bu yönüyle koruyucu aile bakımından
farklılık göstermektedir. Evlat edindirme, kan bağına dayanmaksızın yasal ve sosyal açıdan
ana-baba ve çocuk bağının kurulmasıdır. Bu bağ ile ana babanın çocuğa, çocuğun da onlara
karşı hak ve sorumlulukları oluşmakta, ayrıca ana babadan yoksun çocukların anne-babaya,
çocuk hasreti çeken ailelerin de çocuğa kavuşması sağlanmaktadır.
Çocukların ailelerinden sürekli olarak ayrılmalarının zorunlu olduğu veya kendilerini
koruyacak kimselerinin bulunmadığı hâllerde evlat edindirme bir bakım modeli olarak kabul
edilmektedir. Evlat edinme hizmetinin iki türde değerlendirilip tanımlandığı görülmektedir.
Bunlardan ilki kısmi evlat edinme ikincisi ise tam evlat edinmedir. Kısmi evlat edinme; evlat


Çocuk ticaretinin farkı türleri görülmektedir. Bunlar, iş sömürüsü amaçlı çocuk ticareti, ev hizmetçiliği amaçlı
çocuk ticareti, cinsel sömürü amaçlı çocuk ticareti, askeri hizmet amaçlı çocuk ticareti (çocuk askerler),
evlendirme amaçlı çocuk ticareti, yasadışı evlat edinme amaçlı çocuk ticareti, spor amaçlı çocuk ticareti,
dilendirme amaçlı çocuk ticareti ve organ temini amaçlı çocuk ticareti olarak sınıflandırılmaktadır.
(http://globalpse.org/kuresellesen-dunyada-satilik-gocmen-cocuklar/, 11.11.2015)
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edinilmiş çocuğun kendi öz ailesi ile ilişkisinin devam etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Tam
evlat edinme ise evlatlığın asıl ailesiyle tüm ilişkilerini sona erdirip, bütün hak ve
yükümlülükler bakımından yeni ailesinin bir üyesi hâline gelmesi ve aileyle tam olarak
bütünleşmesi olarak tanımlanır (Klinkhardt, 2001, 999-1014’den akt. Yazıcı, 2012, 499-525).
Sonuç olarak; bakım hizmeti amacıyla, bakıma ihtiyacı olan belli bir gruba (çocuk,
yaşlı, engelli ele alınmıştır) sunulacak bakım hizmetinin uygulama farklılıkları (modelleri)
bulunmaktadır. Sosyal gruplara göre -yaşlı, engelli, çocuk- hizmet uygulama biçimleri
değişmekteyken; grupların kendi yapısal özellikleri ve bu yapısal özelliklere algılar, şartlar ve
yaklaşımlar değiştikçe hizmet uygulama biçimleri de değişmektedir. Böylece farklı sosyal
gruplar içindeki bir gruba yönelik uygulamadaki hizmetlerin farklılığı, çeşitliliği modelleri
meydana getirmektedir. Geliştirilen bakım hizmet modelleri veya türleri zaman, mekân,
hizmet alan grupların kendi içinde benzer veya diğerlerinden ayırıcı temel nitelikleri, yaşama
biçimleri, fikri zemin, yaklaşım, değer, inanç vs. perspektiften değerlendirilebilir.
Türkiye’deki uygulama veya hizmet sunumu sürecinde geliştirilen modeller/ türler/ yöntemler
ise mekâna atıfla kurumda ve evde bakım hizmet uygulamaları içinde geliştirilen yatılı veya
gündüzlü modelleridir. Kurum bakımında, bakıma ihtiyacı olan kişiler kuruma taşınırken
(yatılı veya gündüzlü); evde bakımda ise ya ailesi ve yakın akrabası ya da bakım hizmet
personeli bakıma ihtiyaç duyan kişinin ikametgâhında hizmet vermektedir. Huzurevi, yaşlı
yaşam merkezi, sevgi evleri, çocuk yuvası, engelsiz yaşam evleri, umut evleri gibi kurumda
sunulan bakım hizmet modelleri ile koruyucu aile, evlat edinme, vasi tarafından evde bakım,
aktif yaşam merkezleri gibi evde sunulan bakım hizmet modelleri/ projeleri/ türleri mevcuttur.
Ancak bu uygulama biçimlerine/ modellerine yaklaşım aynı zamanda bakıma ihtiyacı
olmanın kriterlerini de belirlemeyi zorunlu kılmaktadır. Zira her yaşlı veya çocuk veya engelli
bakıma muhtaçtır anlamına gelmemektedir. O nedenle yaşlılar için “ihtiyacı olan yaşlı”,
engelli için “bakıma ihtiyacı olan engelli” ve çocuk için de “korunmaya ihtiyacı olan çocuk”
ifadeleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda bakıma ihtiyaç duyanların kriterleri de günlük
hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle
hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olmak
ile ekonomik şartlara atıf yapmayı gerekli kılmaktadır.
Kısacası hizmet sürecinde geliştirilen bakım hizmet modelleri, aynı zamanda bakıma
yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının uygulama biçimlerinin de ele alınması anlamına
gelmektedir ki; bu kuruluşların yıllar itibariyle ne kadar olup kaç kişiye hizmet verdiği ve
nasıl hizmet sunduğu “Türkiye’de Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlar” Başlığı altında ele
alınacaktır.
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Uygulamalar


Yatılı kurum bakım hizmetleri



Gündüzlü kurum bakım hizmetleri



Evde bakım hizmetleri



Koruyucu aile



Evlat Edindirme
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Uygulama Soruları
1) Kurum bakım hizmetlerinden yatılı olarak kimler yararlanabilmektedir, kriterler
nelerdir, hangi modeller uygulanmaktadır?
2) Kurumda gündüzlü bakım hizmetlerinden kimler yararlanabilmektedir, kriterler
nelerdir, hangi modeller uygulanmaktadır?
3) Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanabilmektedir, hangi modeller
geliştirilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, yaşlı, engelli ve çocuka yönelik bakım hizmetleri konusunda bakıma
ihtiyacı olmanın kriterleri ile bakım ve bakım hizmetleri sürecinde gelitirilen modeller olmak
üzere iki husus ele alınmıştır. Bu bağlamda yatılı veya gündüzlü bakım hizmetleri için
geliştirilen ve koğuş veya okul sisteminden evde bakım hizmetlerine geçiş süreçlerine ve evde
bakım hizmetlerinde uygulanan değişimlere değinilerek amaç ve kapsamları açıklanmıştır.
Bu çerçevede huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı kreşi ve gündüz
bakım merkezi, yaşlı evi, yaşlılar köyü, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, aktif yaşam
merkezi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, sevgi evi, çocuk evi, çocuk destek merkezleri,
koruyucu aile ve evlat edindirme uygulama modelleri incelenmiştir. Kurumlarda ve evde
bakım hizmetlerinden yararlanan grupların temel nitelikleri ayrıntılı bir şekilde ifade
edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi modeli tanımlarken aynı zamanda modeli
kuramdan ayırt eder?
a) Bir bütün olarak gerçekliği açıklar.
b) Soyutlamalardan oluşur.
c) Gerçekliğin belirli bir bölümünü açıklar.
d) Karmaşık olan gerçekliği basitleştirir, ilişkileri anlaşılabilir hale getirir.
e) Olay veya ilişkiler arasında sebep ve sonuç ilişkileri kurmaya çalışır.
2) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Sosyal Hizmetler Kanununda da yer alan
tanım ve kavramlaştırmayla örtüşmez?
a) İhtiyacı olan yaşlı
b) Özel bakım yaşlısı
c) Yardıma ihtiyacı olan ağır engelli
d) Bakıma ihtiyacı olan engelli
e) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk
3) Aşağıdakilerden hangisi “Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri”nin
mevcut yapılanmasını doğru bir ifadeyle açıklamaktadır?
a) Hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.
b) Bakıma ihtiyacı olan engellilere sadece resmi merkezler hizmet verebilir.
c) Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel kuruluş merkezlerinde hizmet verilmez.
d) Ruhsal engellilere hizmet verilmez.
e) Zihinsel engellilere hizmet verilmez.
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4) Umut evleri projesiyle
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

engelli

bireylerin

yaşantısıyla

ilişkin

olarak

a) Küçük gruplar halinde bir apartman dairesinde yaşarlar
b) Müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşarlar
c) Kuruluşta eğitim alıp akşam evlerine gitmektedirler
d) Kuruluşların yanındaki ek binada/ apartmandaki evlerde yaşarlar
e) Toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak bakımları gerçekleştirilir
5) Aşağıdakilerden hangisi engelli birey için sunulan psiko-sosyal destek hizmetleri
için doğru bir davranıştır?
a) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireye kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle
verilecek hizmetlerden ailesini uzak tutmak
b) Bakıma engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine
engel olacağından ailesini verilecek hizmet süresince uzak tutmak
c) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut
kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak
d) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin sportif etkinliklere katılabilmesinde ailesinin
üstlenmesi gereken refakat hizmetlerinden uzak durmak,
e) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin terk edilme, reddedilme, intihar etme,
depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya
grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler psikoloğun işi olduğundan uzak durmak

Cevaplar:
1) d, 2) c, 3) a, 4) d, 5) c.
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4. SOSYAL BAKIM SİSTEMLERİ

Doç. Dr. Musa ŞAHİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sosyal Bakım Tipleri
4.2. Sosyal Bakım Sistemi
4.3. Sosyal Hizmet ve Sosyal Sistem İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal bakım nedir?

2)

Sosyal bakım sistemi nedir?

3)

Sosyal hizmet ve sosyal sistem ilişkisi nedir?

4)

Sosyal hizmet ve sosyal bakım ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal bakım ihtiyacı

Sosyal bakımın önemini
kavramak.

Kurum inceleme ve sunum
hazırlama

Sosyal hizmet sistemi

Sistemin yapı ve işleyişini
kavramak.

Kurum inceleme ve sunum
hazırlama

Sosyal bakım sistemi ve
uygulama alanları

Sosyal bakım sistemini ve
uygulamalarını kavramak.

Alan araştırma, katılımcı
gözlem ve sunum hazırlama
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Anahtar Kavramlar


Sosyal bakım



Sosyal bakım süreci



Sosyal hizmet sistemi



Sosyal sakım sistemi



Kurum odaklı bakım



Toplum odaklı bakım
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Giriş
Sosyal Bakım kavramının kapsam alanı sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bu bağlamda
sosyal bakım hizmetlerinin sayısı ve niteliği de değişiyor. Dar anlamda sosyal bakım, endüstri
toplumlarında risk gruplarını içeren bir sosyal hizmet alanıydı; ancak bilgi toplumunda artan
refah katsayısı ve giderek yaygınlaşan bireysel ve toplumsal sorunlar sosyal bakımın bireysel
ve toplumsal alanını da genişletmiştir.
Günümüzde her insan ve her sosyal kesim sosyal bakım kapsamına girmektedir.
Çünkü koruyucu ve önleyici bakım hizmetleri problem odaklı bakım hizmetlerinin önüne
geçmiştir. Temel Bakım hizmetleri maliyetlerinin kamu bütçesini tehdit eder boyuta ulaşması
sosyal bakım hizmetlerinde paradigma değişimini zorunlu kılmıştır. Tedavi edici sosyal
hizmet yerini koruyucu ve önleyici sosyal hizmete bırakmıştır. Bunun bir göstergesi olarak da
hem bakım maliyetlerinin bütçeye olan etkisini azaltmak hem de insanlarda sağlığın
korunmasına yönelik farkındalığı arttırmak için katkı payı alınmaktadır. Bu uygulamada
insanlara bir çeşit sağlığı tehdit eden davranışlara, bağımlılık araçlarına karşı ikaz ve sağlığı
tehdit eden risklere karşı da dolaylı bir önleme amacı vardır.
İnsanın en temel hakkı “iradilik” hakkıdır. İradilik, insanın iradesini kullanma
gücüdür. İrade kullanma özgürlüğü demokratik toplumlarda insanların en önemli kazanımıdır.
Bu temel hak, beraberinde insana merkezi bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluğun
bedeli hem maddi hem de manevi olarak insana aittir. İnsan, her yaş düzeyinde sorumlu
davranmak, her yaşam sürecine sağlıklı ve başarılı bir şekilde hazırlanmak zorundadır. Öz
varlığı olan bedenini hor kullanma hakkına sahip değildir. Aksi takdirde hem maddi hem de
manevi kayıplarla bedelini ödemektedir.
Sağlık Bakım ve Sosyal Bakım masraflarının karşılanması kamu bütçesinin aynı
zamanda bakım sistemi ve hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından son derece önemli bir
sorundur. Bu sorunun önüne geçmek ve bakım sistemine süreklilik ve ivme kazandırmak için
katkı payı uygulamasına geçilmiştir.
Katkı payları, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet uygulamalarının da bir aracıdır.
Özellikle bağımlılık davranışına sahip bireylerde getirilen maliyete ortak olma ve sağlık
bakım hizmetlerindeki sınırlamalar uyarıcı ve caydırıcı bir işleve sahiptir. Bedenine iyi bakan,
öz sorumluluğunu ve toplumsal sorumluluğunu yerine getiren insanlar hem daha az maliyet
ödeyecek hem de daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürecektir. Hayatını sağlıklı ve başarılı bir
şekilde tamamlayacaktır. Her yaşta hayattan maddi ve manevi doyum elde edecektir.
Bakım sistemleri her toplumda birbirinden farklı uygulanmaktadır. Bir başka deyişle
ülkeler arasında bakım sistemleri açısından farklılıklar vardır. Coğrafya, kültür, bilgi ve
teknoloji gibi değişkenler bu farklılıkları oluşturmaktadır. Örneğin kimi ülkeler bakım
hizmetlerini gönüllü ve karşılıksız insani hizmetler olarak görürken bir kısmı da ekonomik bir
faaliyet olarak görmektedir.
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Bakım hizmetlerinin karşılıksız ve gönüllü hizmet alanı olarak görülen toplumlarda
müracaatçı, insan olarak tanımlanırken ekonomik bir eylem alanı olarak görülen toplumlarda
ise müşteri olarak tanımlanır.
Bakım sistemleri, kişisel ve toplumsal zorunlu tasarruf kültürüne dayanır. Bu tasarruf
kültürü farklı toplumlarda farklı şekillerde tanımlanır. Kimi toplumlarda özellikle liberal
politik aklın belirleyici toplumlarda; (ABD, İngiltere, İrlanda, Avusturalya )tasarruf kültürü
insanın sorumluk alanına dayanır. Muhafazakâr politik aklın belirleyici olduğu toplumlarda
(Almanya, Fransa, Türkiye vb.) ise tasarruf kültürü kamu ve sivil sorumluluk alanı olarak
tanımlanır.
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4.1. Sosyal Bakımın Tanımı, Önemi ve Amaçları
Sosyal Bakım: Kavramlar ve Tanımlar
Sosyal bakım kavramı, farklı bakış açılarına göre farklı şekillerde
tanımlanabilmektedir. Bu çoklu tanım özelliği sosyal kavramların doğasından kaynaklanır.
Çünkü sosyal kavramlar çok boyutludurlar. Bir sosyal kavram olan sosyal bakım kavramı da
bu özelliğe sahip bir kavramdır.
Sosyal bakım kavramı; ihtiyaç, hizmet, sosyal yardım, tıbbı yardım, sosyal süreç,
iletişim, ilişki, bilim, sağlık vb. açılardan tanımlanabilmektedir. Bu ünitenin amaçları
doğrultusunda bakım ve sosyal bakım kavramı sosyal hizmet açısından tanımlanacaktır.
Bakım; hastalık, yoksulluk, engellilik, bağımlılık vb. sebeplerden dolayı kendi
kendine yetemeyen risk altındaki bakıma muhtaç kişi ya da gruplara gösterilen maddi, manevi
ve sosyal ilgidir. Aynı zamanda bir iletişim sürecidir.
Yine çok kapsamlı bir yaklaşımla “Bakım Meslekleri İçin Alman Meslek Odası”,
bakımı, şu şekilde tanımlamaktadır: “Bakım, hayat yardımıdır ve toplum için zarurî bir sosyal
hizmettir. İster sağlıklı, isterse hasta olsun, bütün yaş gruplarıyla ilgilenir. Bakım, hayatî
önem arz eden fizikî, psikolojik ve sosyal aktivitelerin ve fonksiyonların sağlanmasında,
yeniden yerine getirilmesinde ve uyumunda yardımcı olmaktır.” (Seyyar, 2013:36).
Sosyal bakım; yoksulluk, bakıma muhtaçlık, hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. nedenlerle
risk altında bulunan çocuk, genç, yetişkin, afetzede, göçmen, mülteci ve aile gibi risk
gruplarına hiçbir ayrım gözetmeden sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma, sosyal destek
hizmetlerinin
sağlanmasıdır
(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_care_in_England–
14.11.2015).
İhtiyaç sahiplerine sunulan hizmetlere göre sosyal bakım, günlük hayatta fiilî
uygulama ve teorik-bilimsel araştırmalar açısından bakıma muhtaç insanların bakımını, psikososyal temeller üzerine bina eden hizmetlerin bütünüdür.
Sosyal bakım süreci; bakıma muhtaç kişi ile hizmet alan yani bakılan kişi ile
profesyonel meslek elemanı arasındaki sosyal etkileşimdir.
Öz bakım, kişisel bakım, temel bakım, bakıma muhtaç kişinin gündelik ihtiyaçlarının
karşılanması ve günlük aktivitelerini yerine getirmek için sunulan destek hizmetleridir
(Seyyar, 2013:175).
Bakıcı, kişisel bakım hizmeti veren meslek elemanlarına denir. Hemşire, doktor vb.
Sosyal Bakıcı; sosyal çalışma, koruma ve manevi ve sosyal destek hizmeti veren
meslek elemanlarıdır. Sosyal pedagog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, ergoterapist vb.
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Sosyal Bakımın Önemi
Sosyal bakım, insan hayatının her safhasını kapsar. Bebeklikten yaşlılığın sonuna
kadar insanın en temel ihtiyacı bakım ihtiyacıdır. Bakım ihtiyacı; doğal bakım, zorunlu bakım
olarak ifade edilir. Zira insan hayatında kendi öz bakımını yapabildiği gibi yardıma ve desteğe
ihtiyaç duyduğu zamanlar da vardır. Özellikle bebeklik döneminde insan mutlak bakıma
ihtiyaç duyar. Aynı şekilde risk grupları: engelliler, yaşlılar, yatılı hastalar mutlak bakıma
ihtiyaç duyarlar.
Kadının iş yaşamına katılması, insan ömrünün uzaması, engellilerin sosyal yaşama
katılma ihtiyacı ve benzeri sebepler sağlık ve sosyal bakım ihtiyacını artırmaktadır.
Ebeveynlerin çalışması ailede; bebek, yaşlı ve engellilerin bakım ihtiyacının karşılanması
ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sosyal devletin temel
işlevlerinden biri de ihtiyaç sahibi yurttaşların desteklenmesidir. Bu sorumluluk anlayışı da
bakım hizmetlerinin önemini arttırmaktadır.
Sosyal Bakımın Amaçları:


Beden ve ruh sağlığının bozulmasını önlemek



İstismar ve ihmale karşı korumak



Bağımsızlık ve sosyal içermeyi teşvik etmek



Fırsat ve yaşam şansını artırmak



Aileleri güçlendirmek, cesaretlendirmek



İnsan haklarını korumak



İnsan haklarına işlevsellik kazandırmak



İyilik halini artırmak suretiyle sosyal refahı yaygınlaştırmak



Risk gruplarının memnuniyet ve aidiyet düzeylerini artırmak



İnsan kaynaklarını değerlendirmek



İnsanların daha uzun süre yaşamalarına yardımcı olmak

 İnsanlara hak ettikleri şefkat, saygı ve onuru ile ihtiyaç duydukları desteği, bakım
ve tedavi ihtiyaçlarını sağlamak
 Hastalık önleme ve insanların ileri yaşlarda veya sakatlıklarda bağımsız
kalmalarına yardımcı olmak


Herkesin uzun vadeli sağlığını ve refahını artırmak
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4.2. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Bakım
Sosyal güvenlik, İnsan yaşamının her devrede sosyal devlet tarafından güvence altına
alınmasıdır. Bu durum sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bu gereklilik yasalar tarafından
güvence altına alınmıştır. Her insan modern toplumlarda devletin güvencesi altındadır.
Sosyal devletin, insan hakları kapsamına giren her hakkın korunmasına,
kullanılmasına ilişkin geliştirdiği sisteme de sosyal güvenlik sistemi adı verilir. Sosyal
güvenlik sistemi her türlü riske karşı insanı güvence altına alır. Sosyal güvenlik sistemi;
sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden oluşur. Sosyal devlete işlevsellik
kazandıran ve toplum karşısında anlamlı kılan, devletin sürdürebilirliğine ve verimliliğine
anlam ve rengini veren sosyal hizmetlerdir. Sosyal hizmetlerin en önemli alanlarından biri de
sosyal bakım hizmetleridir.
Sosyal devlet, hem yasal düzenlemelerle hem de sosyal hizmet uygulamalarıyla
insanın yaşamını güvence altına alır. Özellikle özel ihtiyaç gruplarının bakım ve
korunmalarını iş edinir, sorunlarının çözümünü üstlenir. Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan
yetersizliğe maruz kalmış belirli nüfus gruplarının sağlık ve bakım hizmetlerini sağlar. Bu
hizmetleri düzenli, planlı, etkin ve verimli bir şekilde sürdürür. Bunun için geliştirilen ve
“destek, rehberlik, koruma, ulaştırma, iletişim, ilişki kurma ve ihtiyaçlarını karşılama
“süreçlerinden oluşan sistem, sosyal bakım sistemidir.
Sosyal bakım, bir insan hakkıdır. Sosyal devlet, insanların sosyal haklarını güvence
altına alan devlet modelidir. Bu bağlamda bakım hakkı da devletin sorumluluğu altındadır.
Buna kamusal sorumluluk denir. Her türlü hak, sosyal devlette kamusal sorumluluk alanının
bir parçası olarak görülür (Oral, 2010:3-5).

4.3. Sosyal Bakım Bir Bilim midir?
Sosyal bakım, diğer sosyal bilimler gibi konusu ve metodu olması sebebiyle bir
bilimdir. Gerek teoride gerekse uygulamada diğer sosyal bilimlerle birlikte çalışır; onlarla
dayanışma içinde çalışması nedeniyle multidisipliner bir bilim dalıdır. Bakıma muhtaç kişi
veya grupların sosyal destek ihtiyaç ve uygulama süreçlerini inceler (Seyyar, 2013:37-38).
Sosyal Bakım bilimi, bakıma muhtaç risk grupları ve uygulanacak hizmetlerle ilgili
teorik birikimin oluşması ve meslek uzmanlarının yetişmesi için işgücü eğitimine katkı sağlar.
Alanla ilgili araştırmalar yaparak bakım kalitesini geliştirmek ister. Sosyal bakım bilimi,
gerek diğer sosyal bilimlerle ilişkisi gerekse geliştirdiği modeller ve uygulamalarla sosyal
bilimler arasındaki yerini almıştır (Seyyar, 2013:71-75).
1950’lerde ABD’de ortaya çıkmış daha sonraları 1960’lı yıllarda süreç
teorisyenlerinden Bayan Orlando’nun 1961’ de yazdığı “ Dinamik Bakıcı-Hasta İlişkisi:
Profesyonel Bakım Uygulamasının İşlev, Süreç ve Esasları” isimli kitabıyla Sosyal Bakım
Bilimi sosyal bir bilim olma sürecinde önemli bir ivme kazanmıştır.
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(http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/sosyal_bakim/index.asp). Özellikle gelişmiş
ülkelerde yaygınlaşmış, Türkiye’de de yükseliş eğilimine girmiştir.

4.4. Sosyal Sistem ve Sosyal Hizmet
4.4.1. Sistem Nedir?
Sözcük olarak, birleşme, oluşma, bir araya gelme, bir arada bulunma anlamına gelir.
Kökeni Latincedir. Yunanca “Systēma” sözcüğünden alınmıştır. Türkçeye de İngilizceden
geçmiştir. Türkçe karşılığı düzendir. Ancak yaygın olarak teoride ve pratikte sistem sözcüğü
kullanılmaktadır.
Sistem, çok boyutlu ve anlamlı bir kavramdır. Düzen anlamı yanında yöntem,
prosedür, oluşum, mekanizma, işleyiş, model gibi anlamlarda da kullanılır.
Sistem, belli zaman ve mekânda, belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelen
insanların oluşturdukları sosyal etkileşim bütünüdür. Amaçlara ulaşmak için belli, araçlara
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçları, maddi ve sosyal ihtiyaçlar ve yöntem olarak ifade edebiliriz.
İnsanlar arasındaki yatay ve dikey ilişkiler ağına sistem denir. Sistem, hareketli bir
bütündür. Sistem in yatay ve dikey boyutları vardır. Sistemin dikey boyutuna dikey; yatay
boyutuna yatay hareket sistemi adı verilir.
Nicel açıdan sistem, birey, aile, grup, topluluk, örgüt, toplum ve küresel toplum veya
dünya sistemlerinden oluşur. Nitel açıdan, seçkinler ve halk sistemlerinden oluşur. Bir başka
deyişle yöneten ve yönetilenler sistemlerinden oluşur. Sosyal teori açısından sistem; mikro,
mezzo, makro ve küresel sistemlerden oluşur.
Sosyolojik açıdan bakıldığında sistem; aile, eğitim, din, siyaset, ekonomi ve boş
zaman sistemlerinden oluşur. Sosyal devlet açısından bakıldığında sistem; hukuk sistemi,
sosyal güvenlik sistemi, politik sistemlerden oluşur. Sosyal güvenlik sistemi: sosyal sigorta,
sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemlerinden oluşur.
Sistem, insanı hasta olarak gören ve sorunu, duygusal ve davranışsal bir sorun olarak
ele alan biyolojik bir model olan ‘tıbbi model’e karşı geliştirilmiştir. Sistem, sosyal hizmette
gerek akademide gerekse uygulamada bir yaklaşım modelidir. Bu model sorun sahibinin yani
müracaatçının sorununu anlamak, açıklamak ve çözmek için başvurulan bir yaklaşımdır.
Bu yaklaşım sistem kuramını esas alır. Sistem yaklaşımı, müracaatçının içinde
bulunduğu toplumsal koşulların ve ilişkilerinin karmaşıklığını vurgulayarak sorun tespiti ve
çözümü için problemin çok boyutlu olarak ele alınması gerektiğini vurgular (Zastrow,
2010:15-16).
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4.4.2. Sistemle İlgili Temel Değişkenler
İnsan: Her türlü sistemin öznesi ve nesnesi insandır. İnsan etkileyici olarak özne;
etkilenen olarak da bir nesnedir. Sistemin ana öğesidir.
İlişki: Sitemi oluşturan elemanlar arasında karşılık var oluştan doğan bir etkileşimdir.
Birbirine bağlı ve ait olma durumudur. İlişki, sistemde diğer öğeler kadar önemlidir. İlişki
sitem içinde tek boyutlu, çizgisel bir bağlanmayı değil çok boyutlu birlikteliği anlatır.
Uyum ve denge: sistemin varlığını sürdürebilmesi için gereken bir değişkendir.
Denge, sabit değil, hareketli ve değişkendir. Öğeler arasındaki uyumu anlatır. Uyum, sistemin
sürdürülebilirliğini sağlar.
Uyum öğeleri; plan, uygulama ve zamandır. Planlayıcı, uygulayıcı ve zaman
arasındaki uyum, sistemi başarılı ve sürdürülebilir kılar.
Bütünlük: öğelerin aynı amaç etrafında birleşmesidir. Birlikte oluşturdukları
anlamdır. Her öğe kendi içinde bir değerdir. Her birinin amaca katkısı önemlidir. Ancak
toplam katkı tek tek yapılan katkıdan hem büyük hem de daha değerli ve verimlidir. Her
eleman tek başına bir şey, birlikte ise her şeydir (Duyan, 2010:133-135).

4.4.3. Sosyal Hizmet Sistemi
Sosyal hizmet açısından ele alındığında sistem, iki temel öğeden oluşan yapısal ve
işlevsel bir bütündür. Bu bağlamda sistem kamusal örgütlenme ve uygulamadan oluşur.
Örgütlenme öznesi devlet, uygulama öznesi de sosyal çalışmacıdır. Devlet, yasa koyucu,
planlayıcı, denetleyici bir rolü üstlenir. Sosyal çalışmacı da hizmeti ulaştırma ve uygulama
rolünü üstlenir.
Sosyal hizmet, hem sistemin kendisi hem de öğesidir. Bu bağlamda sosyal hizmet
sistemi iki temel öğeden oluşur: kamu sistemi, mesleki uygulama sistemi. Uygulama sistemi
kendi içinde: kurum bakım sistemi ve müracaatçı sistemlerinden; Kurum bakım sistemi; temel
bakım ve sosyal bakım sistemlerinden oluşur.
Bu öğeler bir bütünün parçalarıdır. Her biri birbirinden bağımsızdırlar, aynı zamanda
da birbirlerine bağlıdırlar. Her biri ortak bir role sahip olduğu kadar her birinin kendi rolü de
vardır. Aynı zamanda ayrı ayrı kendi içinde de bir bütünlüğe sahiptirler. Karşılıklı etkileşime,
var oluşa bağlı olarak bir bütün oluştururlar.

4.4.4. Sosyal Hizmet Uygulaması Açısından Sistemler
Toplum, her insanın kendi istek ve iradesiyle katıldığı bir etkileşim alanıdır. Bu
etkileşim alanını oluşturan ilişkiler ağına sistem denir. Toplum makro, mezzo ve mikro
düzeyde ana ve alt sistemlerden oluşur. Genel sistem ve özel sistemler bireyin topluma uyum
sağlamasına destek olur. Sosyal hizmet, bir toplumsal rol olarak sistemin her alanında yer alır.
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Sistem kuramı, sosyal hizmetin toplumsal sistem içindeki yerini ve işlevini açıklamak
açısından sosyal hizmete ışık tutar. Aynı zamanda sosyal çalışmacının uygulamanın her
kademesinde yolunu açar. Sosyal çalışmacıların danışma, destek, kaynak yönetimi ve eğitim
rolünü yerine getirmelerine yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında sosyal hizmet kurum ve
kuruluşları da aslında birer sistemdir. Aynı zamanda sistemin birer parçasıdır. Sosyal
çalışmacı her düzeyde ve çok sayıda sistemle iletişim kurmak ve çalışmak zorundadır. Sosyal
hizmet uygulamasında sosyal çalışmacının karşılaşacağı ve faydalanacağı sistemleri kısaca
açıklamak yerinde olacaktır.

4.4.4.1. Başlatıcı Sistem: İlk Adım
Buna ihbar, haber sistemi de denebilir. Bir bireysel ya da toplumsal sorunu ilk defa
fark edip sosyal hizmet sistemini hareke geçirme durumudur. Sisteme ilk hareketi veren birey,
topluluk, grup veya kurum buna örnektir.
Haberi veren kişi veya grubun sorunun analiz ve çözüm süreçlerine alınıp
alınmayacağına sosyal çalışmacı karar verir. Bir katkı sunacağı kanaatine varırsa sürece dâhil
edebilir. Aksi takdirde rolü bu noktada sona erer.

4.4.4.2. Değişim Ajanı Sistemi
Bireysel veya toplumsal sorunu çözmekle yükümlü kişi ve onun etkileşim içinde
olacağı süreçlerden oluşan bir sistemdir. Değişim ajanı, sosyal çalışmacıdır. Görevi sorun
sahibini ve alanını değiştirerek sorunu çözmektir. Değişim ajanı sisteminin merkezinde
sosyal çalışmacı, çevresinde ise paydaş meslek ajanları yer alır. Sosyal çalışmacı bir çeşit
sosyal mühendis rolü oynar. Değişim ajanı, hem kendi sistemi hem de çevre sistemlerle
işbirliği yaparak ve değişim yaratarak sorunları çözer. Ya da sorunların ortaya çıkmasını
önleyecek değişim tedbirlerini planlar ve uygular.

4.4.4.3. Müracaatçı Sistemi
Sosyal Hizmet sisteminin sunduğu imkânlardan yararlanmak için talepte bulunan
kişiye müracaatçı denir. Müracaatçının içinde bulunduğu aile, akraba, arkadaş, grup, topluluk
vb. sosyal ağların bütününe müracaatçı sistemi denir. Uygulama açısından müracaatçı sistemi;
başvuru, kabul, birlikte çalışma isteği, yetkilendirme, inceleme, problem belirleme, planlama,
uygulama ve çözüm süreçlerinden oluşur. Değişim ajanı sistemiyle işbirliği içinde çalışır.
İnsanın onayı olmadan müracaatçı olunmaz. Başvuru sahibi, müracaatçı, sosyal çalışmacı ile
birlikte çalışmayı kabul etmekle sistem harekete geçer.

4.4.4.4. Hedef Sistem
Amaç açısından, problemin tespit ve çözümüne denir. Sonuç açısından ise değişim
hedefidir. Sosyal çalışmacının “değiştirme veya etkileme” ihtiyacı duyduğu sistemdir.
Değiştirilmesi gereken hedef kitleyi veya durumu kapsayan sistemdir. Ya da değişmesi ve
harekete geçirilmesi gereken sistemlerin tümüdür. Amaç değişim yaratmaktır.
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4.4.4.5. Destek, Kontrol ve Konak Sistemleri
Başta insan olmak üzere aile, topluluk, örgüt, grup ve toplumda hedeflenen değişimi
sağlamak ve başarıya ulaşmak için görev alan her aktör ve araç destek sistemi içinde yer alır.
Kontrol sistemi ise, değişimi yönetme, yönlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinde yer alan
tüm resmi meslek aktörlerinden ve gruplarından oluşur. Kontrol, seçilmiş ya da atanmış
personel tarafından gerçekleştirilir. Değişimin gerçekleştirilmesinden sorumlu kurum, birim
ve gruplardan oluşan sisteme de konak sistem denir.

4.4.4.6. Eylem Sistemi
Değişimin planlanması ve uygulanmasında görev alan diğer sosyal hizmet uygulama
sistemlerindeki uzmanlardan oluşur. Sistemin amacı öngörülen sorunu çözmektir. Sorunun
içinde yer alan tüm kişi ve kurumları kapsar. Sistemde yer alan insanlar, birlikte çalışmaya
karar veren kişilerdir. Amaçları, sorun çözmek için öngörülen değişimi yaratmaktır.

4.4.4.7. Profesyonel Sistem
Sosyal hizmet alanında yer alan tüm eğitim ve hizmet veren kurum ve kuruluşları;
yasa ve yönetmelikleri, kuralları ve değerleri kapsayan sistemdir. Amacı, sosyal hizmetin hem
bir sosyal bilim hem de bir meslek olarak gelişmesini sağlamak; aynı zamanda kısa, orta ve
uzun vadeli sorunların çözümüne rehberlik etmektir (Duyan, 2010:143-149).

4.4.4.8. Paydaş Sistem
Sosyal hizmet disiplinler arası yaklaşımı benimseyen bir bilimdir. Bu sebeple bilgi ve
uygulama temelinde benzer ya da benzer olmayan sosyal meslek uzmanlarıyla birlikte çalışır.
Değişim süreçlerinde diğer meslek uzmanlarıyla iş birliği ve iş bölümü yapar. Alanda yer alan
farklı meslek elemanlarından destek alır. Eylem planının hazırlanma ve uygulanma
süreçlerinde birlikte çalıştığı tüm kurum, kuruluş, profesyoneller ve gönüllülerden oluşan bir
sistemdir.

4.4.4.9. Koruma ve Bakım Sistemi
Sosyal sigorta ve Sosyal yardım sistemleriyle sosyal devlet yurttaşlarını koruma altına
alır. Koruma sistemi; sosyal güvenlik kurumu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve
sosyal hizmet kurumlarından oluşur. Bakım sistemi de sağlık ve sosyal bakım sistemlerinden
oluşur. Sağlık bakımı sağlık kurumları ve meslek elemanları; sosyal bakım da sosyal hizmet
kurumları ve meslek elemanları tarafından yürütülür. Koruma ve bakım hizmetleri ya
toplumda ya da kamu kurumlarında gerçekleştirilir.
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4.5. Sosyal Bakım ve Sosyal Sistem
4.5.1. Sosyal Bakım ve Sosyal Sistem İlişkisi
Toplumsal dönüşümlere bağlı olarak sosyal güvenlik sistemleri; bu bağlamda sosyal
bakım sistemleri de değişmektedir. Demografik ağırlık noktası bakım sistemlerinin yapısını
ve işleyişini belirlemektedir. Nüfus dengesinin genç nüfus yönünde gelişmesi gençlik
hizmetlerine yönelik çalışmaları merkezi konuma dönüştürürken günümüzde bu denge yaşlı
nüfus yönünde değişmektedir.
Demografik değişim beraberinde sosyal bakım sistemini etkilemektedir. Genç
nüfuslarda kısa süreli bakım öncelikli iken yaşlanmış nüfuslarda uzun süreli bakım öne
çıkmaktadır. Uzun süreli bakım maliyeti yüksek bir bakım türüdür. Bakım yükünün artması
yeni bakım arayışlarına ve çözümlerinin bulunmasına yol açmaktadır.
Bakım maliyetleri ve bu maliyetlerin karşılanması; bakım hizmetlerinin sürdürülmesi
ihtiyacı, nitelikli hizmetlerin sunulması, yaşam kalitesinin artırılması gibi zorunluluklar bakım
sistemlerinin yenilenmesini ve değişimini gerekli kılmaktadır.
Sosyal bakım sistemi, sosyal sistemin bir parçasıdır. Sosyal sistemde öngörülen
yapısal ve işlevsel değişiklikler doğal olarak sosyal bakım sistemini de etkiler. Hizmet
kalitesi, nitelikli işgücü, sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik, yönetim –organizasyon ve maliyet
sosyal bakım sistemini etkileyen faktörlerdir. Sosyal hizmet, sosyal sistemin; sosyal bakım da
sosyal hizmet sisteminin bir parçasıdır.
Sosyal bakım sistemleri ülkelere göre farklılıklar gösterse de genel olarak günümüzde
iki tip sosyal bakım sisteminden söz edilmektedir.

4.5.2. Sosyal Bakım Sistemleri
4.5.2.1. Kurum Odaklı Sosyal Bakım
Sosyal bakımın, kamu kurumlarında, kamu personeliyle ve kamu denetiminde
verildiği zorunlu bir bakım sistemidir. Bakıma ihtiyaç duyan kişinin kendi isteği ya da
yakınlarının isteğiyle kamu tarafından koruma altına alınır ve bakımı üstlenilir. Ancak farklı
yaş, cinsiyet ve kültürden insanın yaşam alanının değişmesi onlarda kaygı verici sonuçlara yol
açar. Kendi ev ve çevrelerinden alınıp bir bakım evine yerleşmeleri onlarda birtakım
duygusal, zihinsel ve sosyal sorunlara neden olur (Yücel, 2009:327).
Endüstri toplumunun köklerine dayanan bu model, medikal yaklaşımı esas alır.
Sorunları, birey merkezli ele aldığı için çözümleri de birey odaklı düzenler. Bireyi içinde
bulunduğu çevresel ilişki ve etkileşim sistemlerinden bağımsız olarak düşünür (Genç-Barış,
2015:38). Bu nedenle Kurum Odaklı Bakım Sistemi, bakıma ihtiyacı olan kişiyi ait olduğu
yaşam ortamından alarak yapay bir ortama taşır. Onu, kendisiyle aynı koşulları taşıyan
bireylerle bir araya getirir. Yeni bir yaşam alanı sunar. Yeni yaşam alanı bireyin yabancısı
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olduğu bir alandır. Bu alanda kendisini nelerin beklediğini bilmeden bu alana katılır ve uyum
sağlamaya çalışır.
Bu yaklaşım temelde nesnel gerçeklikten yola çıkarak bireyi mutlu etme varsayımına
dayanır. Yani insanın fizyolojik ve temel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasıyla onun memnun
ve mutlu olacağına inanır. Bedensel işlevlere odaklanan bir sistemdir. Çözümü; toplu bakım,
beslenme, barınma, temel sağlık anlayışına dayalı kurumsal ve yatılı bakım anlayışında arar
(Genç-Barış, 2015:38).
Kurum odaklı sosyal bakımın avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır.
Avantajları; hizmet ve ekipmanlara ulaşım kolaylığı, denetim imkânları, hizmet güvencesi ve
kalitesi, hizmetlerin düzenli ve zamanında sunulması vb. hizmetlerdir. Dezavantajları;
toplumdan soyutlanma, zihinsel ve sosyal sağlığın bozulması, yalnızlık, ihmal ve istismar,
şiddet, denetim yetersizliği, niteliksiz ve yetersiz personel, depresyon ve sosyal uyumsuzluk
vb. durumlardır (Oğlak, 2011:119).
Türkiye’de sosyal bakım hizmetleri; Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel ve gönüllü kuruluşlarca verilir. Sosyal
Hukuk Devletinin bir gereği olarak devlet, kurum odaklı bakım hizmetlerine öncelik
vermiştir. Sağlık ve sosyal bakım hizmetleri ilgili kurumlarda yatılı ve gündüzlü hizmetler
olarak sunulur.
Kurum odaklı sosyal bakım hizmetleri, kamu kurumları ve özel bakım merkezleri
tarafından verilmektedir. Başta çocuklar olmak üzere engelliler, yaşlılar, kadınlar, göçmenler,
mülteciler bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Gelir düzeyi düşük olanlar
devlet tarafından desteklenirken gelir düzeyi iyi olanlar bakım masraflarını kendileri
karşılamaktadırlar (Genç-Barış, 2015:41).
4.5.2.1.1. Kurum Odaklı Sosyal Bakım Hizmetleri
4.5.2.1.1.1. Hastanelerde Sosyal Bakım Hizmetleri
Hastanelerdeki bakım hizmetleri sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinden oluşur. Sağlık
bakım hizmetleri muayene, teşhis, tedavi süreçlerini kapsar. Bu hizmetlere tıbbı bakım
hizmetleri de denir. Bu hizmetler ayakta ve yataklı tedavi şeklinde sunulur. Bu hizmetler ana
ve yardımcı sağlık personeli tarafından verilir.
Sosyal bakım hizmetleri, sosyal hizmet birimi ve sosyal çalışmacılar vasıtasıyla
sunulur. Bu hizmetler hasta ve yakınlarına yönelik hizmetlerdir. Bunlar, hekim seçimi, fırsat
eşitliği, fırsatlardan yararlanma, hasta ve yakınları hakları, hasta memnuniyeti gibi
hizmetlerdir. Ayrıca sosyal devletin sunduğu sağlık ve sosyal haklarını kullanma ve
hizmetlerle buluşmaya yönelik danışmanlık, rehberlik, koruma ve savunma olmak üzere
sosyal bakım haklarından oluşur.
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Sağlık hizmetleri sadece muayene, tahlil, röntgen, iğne, ilaç, serumdan ibaret değildir.
Ayrıca sosyal bakım hizmetleri de tamamlayıcı hizmetlerdir. Sağlık personelinin hasta ve
yakınlarına yaklaşımı, insani temasları en az asli tedavi araçları kadar gerekli ve etkilidir.
Sosyal ve manevi bakım hizmetleri, hastaların moral ve motivasyonunu sağlar.
Tedavinin hızlı ve etkili sonuç vermesi bakımından önemli rol oynar. Tedavilerin kalıcı
olmasına yardımcı olur. İşgücü kayıplarını önler, maliyetleri düşürür.
Hizmetin tarafları hekim başta olmak üzere diğer yardımcı sağlık personeli ve sağlık
yöneticileri ile hasta ve yakınlarından oluşur. Taraflar arasında sosyal uyumsuzluk sorunlarını
çözmek ve sürdürülebilir bir ilişkiyi düzenlemek konusunda sosyal hizmetler etkin rol oynar.
Sağlık ünitelerinde verilen yatılı veya gündüzlü bakım hizmetlerinin tümü aynı
zamanda birer sosyal bakım hizmetidir. Her bir sağlık bakım hizmetinin tamamlayıcı boyutu
da sosyal bakım hizmetidir. Bakım hizmetleri birbirini tamamlar. Çünkü sağlık bakım,
manevi bakım ve sosyal bakım; bakım sisteminin tamamlayıcı öğeleridir. Hepsi bakım
sistemini oluşturur.
4.5.2.1.1.2. Huzurevlerinde Sosyal Bakım Hizmetleri
Huzurevi, yaşlılara hizmet veren bir bakım kurumudur. Yatılı olarak tam gün ve tam
bakım hizmeti verir. Kamu veya özel kurumlardan oluşur. Devlet ya da özel kişiler tarafından
kurulur. 60 ve yukarı yaşlarda bakıma muhtaç yaşlılara hizmet verir.
Huzur evleri devletin izni ile açılır ve devletin denetiminde hizmet verirler. Kamu ve
özel huzur evlerinde denetim işlemleri aile ve sosyal politikalar bakanlığı ve bağlı il
müdürlüklerince yürütülür.
Kamuya bağlı huzurevlerinde hizmetler devlet tarafından yürütülür. Finansı devlet
sağlar. Ancak yaşlıların gelir durumuna göre katkı payı alınır. Geliri düşük olanlardan ücret
talep edilmez.
Sosyal Bakım Hizmetleri:
Ergoterapi Hizmetleri: Yaşlı ve her düzeyde ihtiyaç sahibi kişilerin sağlığını ve
refahını geliştirmeyi amaçlayan hizmetlerdir. Ergoterapistler tarafından verilir. Bir meslek
alanıdır. Her yaş düzeyinde ihtiyaç sahibi insanlara sunulan zihinsel ve psikomotor
aktivitelerdir.
Uğraş Terapisi Hizmetleri: Yaşlının ve her düzeyde ihtiyaç sahibi kişilerin günlük
yaşama katılmalarını sağlayacak rol ve görevleri kapsar. Sanat, müzik, hobi, oyun, egzersiz ve
spor aktiviteleri bu kapsamda hizmetler olarak ifade edilebilir.
Rehabilitasyon Hizmetleri: Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını ya da
yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi hizmetleridir. Yaşlı ve her düzeyde ihtiyaç
sahibi insanın bedensel ve sosyal uyumuna yönelik hizmetlerdir. Rehabilitasyon hizmetleri
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insanlar arasında her tür eşitsizlikleri kaldırmaya, dışlanmayı önlemeye, sosyal adaleti
sağlamaya yöneliktir.
Rehabilitasyon; “Tıp’ta önemli bir hastalık atlatmış kişiyi günlük hayata ve çalışma
düzenine yeniden kavuşturmak için doktor denetiminde uygulanan tedavi şeklidir.” Ancak
ekonomik ve sosyal uygulamalar için de kullanılır. (http://rehabilitasyon.nedir.com).
4.5.2.1.1.3. Bakım Merkezlerinde Sosyal bakım Hizmetleri
4.5.2.1.1.3.1. Toplum Sağlığı /Hizmetleri/Merkezleri
Toplum sağlığı hizmetleri, toplum sağlığı merkezlerince yürütülür. Amacı; toplum
sağlığını geliştirmek, korumak, sağlıkla ilgili riskleri ve sorunları belirlemek ve çözüme
kavuşturmaktır. Hizmetler; planlama, uygulama; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize etme, bu
hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleme, değerlendirme ve destekleme, bölgesinde
bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlama
süreçlerinden oluşur.
Evde sağlık hizmetlerini kapsar. Palyatif hizmetler verilir. Ağız ve diş sağlığına
yönelik hizmetler yürütülür. Aşılama çalışmaları, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, sürveyans
çalışmaları, grip gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar, kuduz, veremle
mücadele, ana çocuk sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, bebek, çocuk ve anne ölümlerinin
önlenmesi, çevre sağlığı, toplu yaşam alanları ve okul sağlığı, sağlık eğitim hizmetleri
yürütülür. Paydaşlar arasında yani kamu, özel ve STK’lar arasında işbirliği yapar.
4.5.2.1.1.3.2. Aile Sağlığı /Hizmetleri/Merkezleri
Aile sağlığı merkezlerince yürütülür. Aile merkezi, Toplum Sağlığı merkezine bağlı
bir kurumdur. Aile sağlığı merkezleri nüfusun ve ulaşımın uygun olduğu yerlerde oluşturulur.
Hizmetler; aile hekimleri, ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter olmak üzere, yardımcı
sağlık personeli ile birlikte yürütülür. Aile ve aile bireylerini kapsar. Bireylerin ilk basamak
sağlık kurumudur. Kişiye yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri yanı sıra birinci
basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri verilir. Yaş, cinsiyet, hastalık ve
her hangi bir ayırım yapmaksızın her insana kapsamlı ve devamlı hizmet verilir. Gezici sağlık
hizmeti de verilir.
4.5.2.1.1.3.3. Engelsiz Yaşam /Hizmetleri/Merkezi
Engelli yaşam merkezleri, özel ve tüzel kişilerce kurulur. Kuruluş ve işleyişleri aile ve
sosyal politikalar müdürlüğünce yürütülür. Merkez her bir hizmet binasında veya girişi ve
bahçesi ayrı olan bloğunda bakıma muhtaç engelli bireylerden bedensel, zihinsel ve ruhsal
engelli gruplarından sadece birisine yönelik hizmet verebilir.
Hizmetler; kişisel bakım ve psikososyal destek hizmetlerinden oluşur. Kişisel bakım
hizmetleri, beden ve oda temizliği, beslenme hizmetlerinden oluşur. Sosyal bakım hizmetleri,
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bireye ve aileye ve gruba yönelik hizmetler olarak sınıflandırılır. Bireye yönelik hizmetler,
benlik saygısı kazandırma, memnuniyet sağlama, kuruma, çevreye uyum, sosyal, sanatsal ve
sportif etkinlere katılımını sağlama vb. hizmetleri kapsar.
Ailenin sosyal haklarının neler olduğunu ve bunları etkin kullanma, durumu
kabullenme, aile engelli ilişkilerini geliştirmeye yönelik hizmetlerdir. Bireysel ve grup terapi
hizmetleri verilir.
Merkezler, aşağıda belirtilen yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlanır;
1.

0 – 12 yaş kız ve erkek,

2.

13 – 18 yaş kız,

3.

13 – 18 yaş erkek,

4.

19 ve üzeri yaş kadın,

5.

19 ve üzeri yaş erkek.

Bakım merkezlerinin yapısı ve işleyişi yönetmelikte belirtilen esaslara göre planlanır
ve uygulanır. Hizmetler, profesyonel meslek gruplarınca yürütülür. Sosyal servis, hizmetlerin
denetimini üstlenir.
Maliyetler gelir düzeyi düşük olanlar için devlet tarafından sağlanır. Gelir durumu iyi
olanlar kendileri karşılar. Gündüz bakım merkezleri, mesai saatlerinde; yatılı olanlar 24 saat
hizmet sunar (16 Ağustos 2013, Resmî Gazete Sayı: 28737 Yönetmelik).
4.5.2.1.1.3.4. Çocuk ve Gençlik/Hizmetleri/ Merkezleri
Sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan, sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve
gençlere hizmet veren bir kurumdur. 7-18 yaş arasındaki kız ve erkek çocuk ve gençleri
kapsar. Risk altında bulunan çocuk ve gençler mahkeme kararıyla koruma altına alınır.
Koruma altına alınanlar cinsiyetine göre kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere farklı birimlere
yerleştirilir. Koruma altına alınanlar kurum bakım ve rehabilitasyon hizmetine tabi tutulur.
Çocuğa veya gence kişisel bakım ve sosyal bakım hizmetleri verilir. Hizmetler,
alanında uzman profesyonel meslek elemanlarınca verilir. Meslek elemanları; sosyal
çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, öğretmen ve
usta öğreticilerden oluşur.
Olumsuz yaşam deneyimlerinin yarattığı travmalar, yıkımlar, hayal kırıklıkları,
davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon eğitiminden geçerler. Kişisel ve
çevresel uyumu sağlanınca, aile ve yakın çevresiyle ilişkileri düzenlenince bir başka deyişle
çocuğun veya gencin rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlanınca ya bir üst hizmet modeline
yönlendirilir veya aile ve yakın çevresine dönmeleri sağlanır.
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Sosyal çalışmacı kurumda; danışmanlık, ilk kabul ve görüşme raporu hazırlamak,
kuruma uyumunu sağlamak, bireyle, grupla, toplumla çalışma yöntemlerini ve sosyal hizmet
müdahalelerini kullanarak sorunların çözümüne yönelik mesleki çalışmalar planlar ve
uygular. Diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar. Kişisel ve sosyal bakım hizmetlerinin
sağlanmasına rehberlik eder. Hizmetleri düzenli takip ederek raporlaştırır.
Çogem hizmetleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumun denetiminde
illerdeki Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmüştür. Çocukların tüm masrafları
devlet tarafından karşılanmıştır.
Yatlı hizmet veren bu kurumlar 2013’te Sosyal Hizmet Merkezlerinin kurulmasıyla
kapatılır. Ancak ihtiyaç ve önemine göre bazı illerde sosyal hizmet merkezleri ek hizmet
binalarında bu hizmet sürdürülmektedir (Çogem, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon
Yönergesi, 2006).
4.5.2.1.1.3.5. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon /Hizmetleri/Merkezi
Suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklardan haklarında
bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocukların rehabilitasyonu amacıyla kurulmuştur.
Çocukların; temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine
dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hâle gelmelerini sağlamak
amacıyla oluşturulan hizmetleri kapsar. Rehabilitasyon hizmeti ile çocuklarda olumlu tutum
ve davranış değişimi beklenir. Aile ve sosyal çevreye uyumu kapsayan mesleki müdahaleler
yapılır.
7 –18 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları kapsar. Kız ve erkek çocuklar ayrı
bölümlerde barındırılır. Mahkemece koruma ve bakım karı alınan çocuk ilk adım müdahale
birimine alınır. Çocuklara yapılacak sosyal hizmet modeli belirlenene kadar burada
barındırılır. İl Müdürlüğünce çocuğun kabul tarihini takip eden ilk beş iş günü içerisinde
gerekli sosyal inceleme yaptırılarak uygun hizmet modeli belirlenir.
Bu merkezler, suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını
gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve
korunmalarının sağlandığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Hizmetler sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, sosyolog, rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı, olmak üzere profesyonel sosyal servis elemanlarınca
verilir. Çocuklardan temsilci seçilerek çocukların yönetim ve uygulama süreçlerine katılması
sağlanır. Çocuklara kişisel bakım hizmetleri yanında meslek elemanları tarafından müzik,
tiyatro, halk oyunu, drama eğitimi, spor gibi sosyal bakım hizmetleri yürütülür.
Bu merkezlerde bakımı yapılan çocuklar bir yandan rehabilitasyon süreçlerine
katılırken diğer yandan örgün ve yaygın eğitime devam ederler. Bu eğitim eğitimin tüm
kademelerini kapsar. Çocukla ilgili araştırmalar ve hizmetler gizlilik ilkesine göre yapılır.
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Rehabilitasyon süreci her çocuk için ayrı ayrı yürütülür. Rehabilitasyonu biten, ama koruma
karı devam çocuklar ilgili sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilir.
Çocukların kişisel ve sosyal bakım hizmetleri merkez müdürünün nezaretinde sosyal
çalışmacı tarafından planlanır, uygulanır, takip ve kontroller yapılı ve raporlar hazırlanır. Her
çocuk için ayrı dosya tutar ve muhafaza eder. Sosyal servisteki meslek elemanlarıyla ekip
ruhu içinde çalışarak hizmetleri yürütür. Merkez müdürüne karşı sorumludur.
Kurum bakım giderleri ve çocukla ilgili tüm harcamalar devlet tarafından karşılanır
(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2009).
4.5.2.1.1.3.6. Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri
4.5.2.1.1.3.6.1. Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)
Çocuk ve madde bağımlılığına ilişkin rehabilitasyon çalışması 1983’te
AMATEM(Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi) ile başlar. 1997’de
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde uçucu madde kullanan gençlerin
tedavisi için UMATEM (Uçucu Madde Araştırma ve Eğitim Merkezi) servisi açılır. Daha
sonra servisin adı ÇEMATEM olarak değiştirilmiştir. 18 yaş altı gençlerin ayakta ve yatılı
tedavileri yapılır. Tıbbı rehabilitasyonu tamamlanan çocuklar sosyal rehabilitasyonu için
(ÇODEM) Çocuk Destek Merkezine nakledilir.
Çocuğun korumaya muhtaç olup olmadığı ASPB il müdürlüğünde görevli sosyal
çalışmacılar tarafından rapor edilir. Mahkemeye başvurulur ve mahkemece koruma karı
çıkarılan çocuk kurum bakımına alınır.
4.5.2.1.1.3.6.2. Çocuk Destek Merkezleri
Çocuk Destek Merkezleri 2015 yılında ASPB bünyesinde hizmete girmiştir. Daha
önce ÇOGEM, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi isimler altında verilen sosyal
rehabilitasyon hizmetleri ÇODEM altında verilmeye başlar.
Merkezlerden suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklar
yararlanmaktadır. Çocukların temel gereksinimlerini karşılanır, fiziksel, duygusal, psikolojik
ve sosyal ihtiyaçlarını belirlenir, gerekli müdahaleler gerçekleştirilir, aile ve yakın çevrelerine
dönmeleri veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmeleri sağlanır. Bu amaçla
öncelikle çocukları olumsuz davranışlara sevk eden nedenler, koşullar tespit edilir ve bu
tespitten yola çıkılarak bir tedavi planı oluşturulur.
Amaç, süreç içerisinde çocuğun yaşamını normal bir şekilde sürdürebilecek şekilde
rehabilite olması ve toplumla bütünleşmesidir. Rehabilitasyon hizmetinin nitelikli ve özellikli
olmasından dolayı bu süreç ayrıntılı ve çözüme odaklanmış bir anlayışla hizmet üretimini
gerektirmektedir.
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Merkezler; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, madde
bağımlılığı gibi ihtisas alanlarında yaş gruplarına (11-14/ 15-18) ve cinsiyetlerine göre
sınıflandırılmıştır.
Çocuklara sağlık bakım ve sosyal bakım hizmetleri sunulur. Bu hizmetler profesyonel
meslek elemanlarınca yürütülür. Her çocuğun danışmanı bulunmakta ve birebir sosyal
çalışma hizmeti, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte koordineli olarak eğitim
hizmeti verilmektedir.
Çocuklar için ANKA adı verilen hizmet programı geliştirilmiştir. Anka adını
zümrüdüanka kuşundan almaktadır. Program süresince çocuk izlenir, değerlendirilir. Süreç,
çocuğun ya ailesine geri dönüşü veya başka bir sosyal hizmet kuruluşuna yönlendirilmesiyle
tamamlanır (http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/).

4.5.2.2. Toplum Odaklı Sosyal Bakım
İnsanın, kendi sosyal varlık alanı içinde desteklenmesini ön geren bakım sistemidir.
Kurumsal bakım sistemine alternatif olarak gelişmiştir. Sağlık maliyetlerinin kamu bütçelerini
tehdit etmesi, bakım hizmetlerinde çalışacak iş gücü yetersizliği, bakıma muhtaç birey ve
grupların sosyal bakım hizmetlerini kendi evlerinde ve sosyal ortamlarında alma isteği
topluma dayalı bakım hizmetlerinin öne çıkmasına sebep olmuştur.
Topluma dayalı sistem, aile birlikteliğini güçlendirmekte, kuşaklar arası iletişimi ve
dayanışmayı sürdürülebilir kılmakta, sosyal dışlanmanın ve ötekileşmenin ve yalnızlaşmanın,
kimsesizleştirilmenin önüne geçmektedir. İhtiyaç sahibinin yaşam kalitesini ve
memnuniyetini arttırmaktadır.
İnsan hayatı işbirliği, işbölümü ve dayanışma süreçlerinden oluşur. Bu süreçler sosyal
varlık alanı tarafından insana doğal olarak sunulur. Bu süreçlerde insan, sosyal çevre
dinamikleri tarafından korunur ve desteklenir. Örneğin, acılar, sevinçler ve umutlar paylaşılır.
Ancak endüstriyel yaşam insanın içinde var olduğu sosyal varlık alanını tehdit etmekte; insanı
yalnız yaşamaya özendirerek ve bunu destekleyecek koşullar oluşturarak örneğin özgürleşme
söylemlerini yaygınlaştırarak sosyal risk alanını genişletmektedir (Oğlak, 2011:119-120).
Bu genel değişim sonucunda sosyal ve ruhsal iletişim alanı her geçen gün tahrip
olmaktadır. Bu bağlamda, sosyal dışlanma, depresyon, yalnızlık, kimsesizlik ve sahipsizlik
duygusu artış göstermektedir. Bu durum toplumdan kaçışı özendirmekte, topluma katılım
düzeyi düşmektedir.
Sosyal risk alanını azaltma isteği, insanın değerini ve onurunu koruma ve
sürdürülebilir kılma ihtiyacı insanın sosyal varlık alanında desteklenmesini zorunlu
kılmaktadır. Ayrıca sosyal bakım harcamalarının karşılanamama riski toplum odaklı sosyal
bakım sistemini desteklemektedir. Yanı sıra kurum odaklı sosyal bakımın zaafları
giderilmekte ve insana temel güven imkânı sağlanarak artı değer kazandırılmaktadır.
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4.5.2.2.1. Toplum Odaklı Sosyal Bakım Hizmetleri
Modern ve post modern toplumsal süreçlerde korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan
insanlara verilen hizmetlerin Kurum bakımında yoğunlaşması söz konusu iken, bilgi toplumu
süreçlerinde hizmetlerde paradigma değişikliğine gidilerek her insanın sağlıklı bir aile
ortamında ve kendi sosyal varlık alanında yaşama hakkının olduğu gerçeğinden hareketle
“aile yanında bakımlarının” sağlanması hizmet önceliği olarak belirlenmiştir.
4.5.2.2.1.1. Evde (Aile Yanında veya Yaşadığı Yerde) Bakım;
Kendi öz bakımını yapamayan, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlara verilen
bakım hizmetlerine evde bakım denir. Evde bakımın amacı, insanın varlığını sürdürmesi için
gerekli olan desteği sağlamaktır. Bu destek; sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin tümünü
kapsar.
İnsana evinde ya da yaşadığı yerde verilecek hizmetler belli program dâhilinde
gerçekleştirilir. Buna evde bakım programı denir. Evde bakım programı kişiye özel olarak
hazırlanır. Evde bakım hastane bakımının tamamlayıcısıdır. Aynı zamanda bakımın
sürekliliğini sağlar ve uzun sureli bakıma imkân sunar.
1980’den sonra tüm gelişmiş ülkelerde evde bakım yükselen bir uygulamaya dönüşür
ve kurum bakımının önüne geçer. İnsanın memnuniyet katsayısını artıran bir bakım
hizmetidir. İnsanın varlık alanında desteklenmesine, mahremiyetinin korunmasına ve aile
bağlarının güçlenmesine ve sürdürülebilirliğine dayanır.
Evde bakımda; serum, ilaç, tansiyon, kontrol gibi sağlık bakım hizmetlerinin yanında
sohbet veya konuşma terapisi, meşguliyet terapisi, fiziksel egzersizler gibi sosyal bakım
hizmetleri de verilir. Sağlık bakım hizmetleri sağlık meslek, sosyal bakım hizmetleri de
sosyal bakım elemanlarınca yürütülür.
Sosyal hizmet uzmanları, hizmetlerin tahakkuku ve uygulanmasında rehberlik ve
danışmanlık hizmetleri sunarlar. Yanı sıra kamu denetim hizmetlerini de üstlenirler.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de evde bakım hizmetleri
yaygınlaştırılmaktadır. Çünkü hem maliyeti düşük hem de memnuniyet düzeyi yüksektir.
Evde bakım hizmeti, yoksul yaşlılara, çocuklara, engellilere verilmektedir. Bakım hizmeti
üstlenen aile bireyleri veya yakınları maddi olarak desteklenmektedir. Bir başka deyişle
bakım ücreti ödenmektedir (Oğlak, 2011:121).
Koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmeti evde bakım hizmetlerinin birer
örneğidir. Devlet in karar ve denetiminde bir çocuğun bir aile yanında bakılmasına koruyucu
aile bakım hizmeti denir. Koruyucu aile,18 yaşına kadar çocuğun bakımını üstlenir.
Kimsesiz çocukların uygun bir aile yanında bakılmasına da evlat edinme hizmeti
denir. Bu uygulama yine kamu karar ve onayıyla sosyal çalışmacıların denetiminde sunulan
bir bakım hizmetidir (Genç ve Barış, 2015:102-103).
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4.5.2.2.1.2. Gündüz Bakım Evleri
Kurum bakımı ile ailede bakım hizmetleri arasında ara çözüm alternatifi olarak gelişen
bir bakım modelidir. 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Kurum bakım
hizmetlerinin artan maliyetlerine karşı devletin ve ailelerin alternatif olarak tercih ettikleri
maliyeti düşük bir modeldir.
Gündüz bakım evleri daha ziyade yaşlılara hizmet vermektedir. 65 ve yukarı yaşlılara
haftanın 5 günü mesai saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu kurumlarda yaşlılara; sosyal
çalışma, kişisel bakım, koruma ve sosyal destek olmak üzere sosyal bakım hizmetleri verilir.
Kendisine bakamayan, kronik hastalığı olan, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç yaşlılara
ev dışında güvenli bir ortamda hizmetler sunulur. Çalışan ya da bakıma gücü yetmeyen
ebeveynlerin yükünü hafifleten, onlara destek olan bir kurumdur.
Yaşlıların en önemli sorunu yalnızlık, yalıtılmışlık, kimsesizlik sorunudur. Bu
kurumlar yaşlılara uygun sosyal ortam oluşturarak yaşlıların yaşlılık sürecini daha etkin ve
verimli sürdürmelerini sağlar. Yalnızlıktan kaynaklanan depresyonların önüne geçerek
yaşlıların daha mutlu bir yaşam sürmelerine imkân tanır. Gündüz bakım evi hizmetlerinin
yaşlı refahını geliştirdiğine ve sürdürülebilirliğine dair pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır.
Gelişmiş ülkelerde yaygın olan gündüz bakım evi hizmetlerinin ülkemizde de
yaygınlaştırılması gittikçe yaşlanan nüfusumuz için önemli kazanım olacaktır (Oğlak,
2011:121-122).
4.5.2.2.1.3. Çocuk Evleri ve Köyleri
Çocuk evleri, aile ve ev tipi bakım hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Evlerde aile
sıcaklığı oluşturarak sosyal bakım hizmeti verilir. Bu ev tipi bakım hizmeti verme projesinin
başın da sevgi evleri gelir. Sevgi evleri bir site gibi planlanmıştır. İçinde birden çok evin
bulunduğu bir yerleşim alanıdır. Sevgi evleri şehrin sosyal ve kültürel hayatına uygun ve
yakın yerlerde kurulmuştur. Her evde 5-8 çocuk barındırılır (Yazıcı, 2012:508). Ayrıca
mahallelerde toplumsal yaşamı ve komşuluk ilişkilerini yaşayarak öğrenebilecekleri ev
sıcaklığını hissedebilecekleri, ev ortamının oluşturulduğu apartman dairelerinde aile tipi
bakım hizmeti verilmektedir (Genç ve Barış, 2015:102).
Korunma veya tedbir kararı alınmış 0–18 yaş arasında çocuklara sosyal bakım hizmeti
verilir. Çocuklara aile, akraba, komşu ve arkadaşlık ilişkileri ve toplumsal aidiyet bilinci
kazandırılır. Ayrıca bir meslek sahibi olması sağlanır.
Sevgi evleri hizmetleri, ASPB’ye bağlı il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan
koordinasyon merkezi ve bu merkeze bağlı çocuk evleri sorumlusu tarafından yürütülür. Her
evde bakıcı anne ve bakım elemanı bulunur.
Aile ve ev tipi uygulamaya bir diğer örnek de Çocuk Köyleridir. Anne odaklı bir ev
ortamı sağlanarak çocukların anne ve aile sevgisi ortamında yetişmeleri amaçlanır. Çocuklar
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içinde bulundukları topluma uyum sağlayacak şekilde yetiştirilir. Çocuk köyleri birçok kıtada
korunmaya muhtaç çocuğa bakım ve koruma hizmeti sunmaktadır. “2011 yılı Nisan ayı
itibariyle Afrika'da 126, Asya'da 149, Amerika'da 126, Avrupa’da ve Okyanusya'da 1’er
olmak üzere toplam 132 ülkede 508 çocuk köyü ile 59.130 çocuğa bakım ve koruma hizmeti
verilmektedir.” (Yazıcı, 2012: 508-509).
4.5.2.2.1.4. Umut Evleri
ASPB Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde kalan özürlü bireylerin ev ve aile ortamında yaşama deneyimi edinmeleri
amacıyla "Umut Evi Projesi hazırlamıştır. Ankara ve İzmir’de pilot uygulamaya başlanmıştır.
Umut Evlerinde engelli çocuklarımızın toplumla iç içe yaşamlarını sürdürmesi, komşuluk
ilişkilerini yaşamaları ve toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlanması amaçlanmaktadır.
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan özürlülerden durumu uygun
olanların bakımı için kuruluşların ek ünitesi konumunda olacak şekilde yapılandırılmıştır.
"Umut Evi" olarak isimlendirilen bu evlerde engellilerin bakımları sağlanmaktadır.
Uygulamanın amacı; engellilerin toplum yaşamına aktif katılımları sağlanarak, bakım
ve rehabilitasyon hizmetlerimizden yararlandırılmasıdır. Kurum bakımın olumsuzluklarını
ortadan kaldırmak ve toplumsal hayata katılımı kolaylaştırmak için engellilere küçük gruplar
hâlinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte
yaşamalarını sürdürecek şekilde bakım hizmeti vermektir. Umut evinde; en az 6, en çok 12
engellinin kalabilmesine yönelik düzenleme ve iç donatım yapılır. Öncelikle özel eğitim
merkezlerine devam edenler ile bir işte çalışmakta olanlar umut evine kabul edilir. Engelliler
yaş, cinsiyet ve engel durumları dikkate alınarak farklı gruplar hâlinde umut evine
yerleştirilir. Her engelli için bir kimlik raporu hazırlanır. Özel durumları kaydedilir. Her
engelliye kişiye özel yaşam planı hazırlanır ve uygulanır. Bakım hizmetleri uzman bakıcı
personel tarafından verilir. Her türlü ihtiyaçları ve giderleri bakım ve rehabilitasyon merkezi
müdürlüklerince karşılanır. Sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapılır. Bu uygulama ile
kişiye, cesaret, özgüven, kendi kendine yeterli olma becerisi, yaşama sevinci ve toplumsal
aidiyet bilinci kazandırılır (http://www.izmir-shcek.gov.tr/tr/umut-evleri/).
Sonuç olarak, sosyal bakım sistemi evrensel bir gerçeklik olmanın yanı sıra ülkeden
ülkeye değişiklikler de göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler: İngiltere, Avusturalya,
Almanya, Fransa, İrlanda, Japonya, Kore, Hollanda, İsveç ve ABD’ de yapısal olarak bakım
sistemi sağlık ve sosyal bakım sistemi olmak üzere ikili bir yapı özelliği taşısa da uygulamada
benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır (Commission on theFuture of Health and Social
Care in England, 2014:14-15).
Bakım hizmetleri bazı ülkelerde bireysel sorumluluk alanı olarak tanımlanırken bazı
ülkelerde de kamusal sorumluluk alanı olarak tanımlanmaktadır. Bir kısım ülkelerde de
Almanya, Türkiye gibi ülkelerde de sivil ve kamusal sorumluluk alanı olarak
tanımlanmaktadır.
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Bakım sistemi sosyal güvenlik sisteminin bir parçasıdır. Yaygın olarak bakım sistemi,
sağlık bakım ve sosyal bakım sisteminden oluşmaktadır. Sosyal bakım sistemi de kendi içinde
kurum bakım ve toplumda bakım sisteminden oluşmaktadır. Genelde bakım, özelde sosyal
bakım sistemi sürekli değişmekte, yenilenmekte ve gelişmektedir. Ucu açık bir sistemdir.
Sosyal bakım hizmetleri, sosyal devlet ilkesi bağlamında anayasal hak tanımına bağlı
olarak sosyal hizmet sistemi içinde verilmektedir. Sosyal Hizmet yanında yerel yönetimler ve
STK’lar da etkin olarak sosyal bakım hizmetlerinde rol almaktadırlar.
Bakım sistemleri finans politikalarında bireysel katılımın sağlanması tüm dünyada
maliyetin karşılanabilmesi için bir politik tercih haline gelmektedir. Kamu kurumlarında
bakım yerini insanın ait olduğu sosyal varlık alanında bakılmasına bir başka deyişle toplum
bakım sistemine bırakmaktadır.
Sistem, toplumsal bir üründür. Her toplum kendi sistemini, kendi deneyimi ve başka
toplumların deneyimlerinden yararlanarak her daim yeniden üretir. Sistem, ucu açık bir
toplumsal düzenlemedir.
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Uygulamalar


Sosyal bakım sistemi ile ilgili temel kavramlar



Sosyal hizmet ve sosyal bakım sitemi ilişkisi



Sosyal hizmet sistemi



Sosyal bakımın uygulandığı kurumlar ve kurumsal hizmetler
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Uygulama Soruları
1) Bakım ve sosyal bakım sistemi nedir?
2) Bakım hizmetlerinde sistem kurmak neden önemli ve gereklidir?
3) Türkiye’de sosyal bakım sisteminin yapısı ve işleyişi nasıldır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde; sosyal bakım sistemi ile ilgili temel kavramlar, sitemin önemi ve sosyal
hizmetle ilişkisi, sosyal bakım sisteminin yapısı ve işleyişi, sosyal bakımın uygulandığı
kurumlar ve kurumlarda verilen hizmetler açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bakım sistemi içinde yer almaz?

a) Sosyal sigorta
b) Sosyal yardım
c) Sosyal hizmet
d) Sosyal politika
2)
“Sosyal bakımın, kamu kurumlarında, kamu personeliyle ve kamu denetiminde verildiği zorunlu bir bakım
sistemidir. Bakıma ihtiyaç duyan kişinin kendi isteği ya da yakınlarının isteğiyle kamu tarafından koruma altına alınır ve
bakımı üstlenilir.”

Paragrafta sözü edilen sosyal bakım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum odaklı bakım
b) Yerinde bakım
c) Toplum odaklı bakım
d) Temel bakım
3)

Aşağıdakilerden hangisi toplum odaklı bakım sisteminin nedenlerinden bir sayılamaz?

a) Kurum bakım maliyetlerinin yüksekliği
b) Kurum odaklı hizmetlerde memnuniyet düzeyinin düşüklüğü
c) Hizmet alanlarda terk edilmişlik duyusunun artması
d) Hizmete ve ekipmanlara ulaşım kolaylığı
4)
“Buna ihbar, haber sistemi de denebilir. Bir bireysel ya da toplumsal sorunu ilk defa fark edip sosyal hizmet
sistemini hareke geçirme durumudur. Sisteme ilk hareketi veren birey, topluluk, grup veya kurum buna örnektir.”

Paragrafta sözü edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koruma
b) İlk adım
c) Eylem
d) Müracaatçı
5)
“Genel olarak 65 ve yukarı yaşlılara haftanın 5 günü mesai saatleri arasında hizmet verilen bir kurumdur. Bu
kurumlarda yaşlılara; sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma ve sosyal destek olmak üzere sosyal bakım hizmetleri verilir.”

Paragrafta sözü edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Huzur evi
b) Bakım evi
c) Gündüz bakım evi
d) Umut evleri

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) b, 5) c.
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SOSYAL BAKIM SİSTEMİ ŞEMASI

BAKIM SİSTEMİ
ANAYASA

SOSYAL DEVLET

SOSYAL GÜVENLİK
SİSTEMİ
SOSYAL
SİGORTALAR

SOSYAL
YARDIMLAR

SOSYAL BAKIM

KURUM ODAKLI
BAKIM

KORUMA
HİZMETLERİ
TEDAVİ
HİZMETLERİ
REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ

SOSYAL
HİZMETLER
SAĞLIK BAKIM
TOPLUM ODAKLI
BAKIM

EVDE/AİLEDE
BAKIM
HİZMETLERİ

GÜNDÜZ BAKIM
HİZMETLERİ

SOSYAL ÇEVREDE
BAKIM
HİZMETLERİ
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5. KÜRESELLEŞME VE ÇOKKÜLTÜRLÜ BAKIM
Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Küreselleşmenin Mahiyeti
5.1.1. Taylor’ın Küreselleşme Tanımı
5.1.2. Küreselleşmeye Eleştirel Yaklaşım
5.2. Çokkültürlülük
5.3. Çokkültürlü Bakım Modelleri
5.3.1. Giger ve Davidhizars’ın Transkültürel Değerlendirme Modeli
5.3.2. Purnell’in Kültürel Yeterlilik Modeli
5.3.3. Kültürel Yeterlilik Modelinin Belli Başlı Varsayımları
5.4. Doğu’da Bakım Uygulamaları: İran Örneği
5.4.1. Behzisti (Sosyal Refah) Kurumu
5.4.2. Sokak Çocuklarına İlişkin Düzenlenme
5.4.3. Dilencilerin Toplanması ile İlgili Yönetmelik
5.4.4. Ulusal Yaşlılar Şûrasının Kuruluşuna Dair Kanun
5.4.5. Kimsesiz Çocukların Korunmasına Dair Kanun
5.4.6. Kimsesiz Kadın ve Çocuklara Dair Kanun
5.5. Batı’da Bakım Uygulamaları: İngiltere Örneği
5.5.1. Londra Barnet Belediyesi’nin Bakım Uygulamaları
5.5.2. Londra Barnet Belediyesi’nin Örnek Bakım Uygulamaları
Bu bölümde, küreselleşmenin mahiyeti, çokkültürlü toplumlarda bakım hizmetlerinin
çeşitlenmesi, iki model üzerinden çok kültürlü bakım modelleri, İran örneğinde Doğu
toplumlarında, İngiltere örneğinde Batı toplumlarında bakım uygulamalarının nasıl
farklılaştığı anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir insanın içinde yetiştiği kültürel ortam onun bakım gereksinimlerini ne denli
etkileyebilir?
2) Kültürel farklılılkarın göz ardı edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek problemler
neler olabilir?
3) Bir insanın farklı bir sosyal çevrede bulunsa bile kendi kültürel değerlerine uygun
bakım almasını insan hakkı kapsamında değerlendiriyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Küreselleşmenin
Mahiyeti

Küreselleşme
(globalizasyon) kavram ve
sürecinin lehinde ve
aleyhinde fikir yürüten
düşünürlerin gözünden
kavranması.

Çokkültürlülük

Çokkültürlü Bakım
Modelleri

Doğu’da ve Batı’da
Bakım Uygulamaları

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çokkültürlülüğün nasıl
ortaya çıktığının ve ne gibi
sonuçlar doğurduğunun
incelenmesi.

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
Çok kültürlü bir yapı
materyaller ile konunun daha iyi
kazanan dünyamızda bir çok
anlaşılması sağlanacaktır.
ülkede uygulanmaya konan
bakım modellerine aşina
olunması.
Farklı toplumlarda bakım
modellerinin kültürel
özelliklere göre nasıl
farklılaştığının İran ve
İngiltere örnekleri üzerinden
anlatılması.
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme



Çokkültürlülük



Bakım



Anadolu’da Bakım



İran’da Bakım



Avrupa’da Bakım



Londra’da Bakım



Kültürel Bakım Modelleri



Transkültürel Bakım
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Giriş
Türkçe’de “küreselleşme” kelimesiyle karşılanan globalizasyon kavramı ürünlerin,
fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş-tokuşundan doğan bir uluslararası
bütünleşme sürecini ifade etmek için kullanılmaktadır. Küreselleşme sürecinin en belirgin
özelliği ırk, din, kültür ve coğrafya kaynaklı farklılıkları en aza indirerek milyarlarca insanın
hayat tarzında baskın bir benzerlik oluşturmasıdır. Bu benzeştirme fonksiyonunu pekiştirmek
için küreselleşmeyle paralel yürütülen, ancak onun kadar görünür olmayan bir başka süreç
daha vardır. “Atomizasyon” şeklinde kavramsallaştırılan bu süreçte bireyin ayırıcı kültürel
vasıflarından soyutlanarak küresel kültüre uyum sağlamasının kolaylaştırılması amaçlanır. Bu
paralel gidişatı dünya kültür ve medeniyetleri için tehlikeli gören düşünürler de
bulunmaktadır. Türkiye’de küreselleşme ve atomizasyon süreçlerine karşı koymanın ve milli
vasıfları korumanın gereğine inanan aydınlar “küresel” kavramının karşısına, ona benzeterek
türettikleri “küyerel” kavramını geliştirmiştir. Şu hususu da vurgulamak gerekir ki, felsefeci
Teoman Duralı gibi küreselleşmeyi sömürgeciliğin yeni yüzü olarak değerlendiren bilim
adamı ve düşünürler de az değildir.
Küreselleşmenin hem sebebi hem de sonucu olarak tüm dünyada yaygınlık kazanan
çokkültürlü toplumsal yapılarda sosyal çalışmacıların dikkat etmesi gereken hususlar
bulunmaktadır. İnsanın haysiyetini, hakkını ve maslahatını savunmayı kendine amaç edinmiş
olan sosyal hizmet mesleğinin hizmet verdiği insanın kültürel özelliklerinin göz ardı etmesi
düşünülemez. Zira, her birey bir kültür ortamında yetişir ve ömür boyu kişiliğini şekillendiren
o kültür ortamının özelliklerini taşır. Birey çoğu zaman yetiştiği fizik ve sosyal çevrenin
temsilciliğini de üstlenir. İşte bu sebeple sosyal çalışmacıların bakım hizmetini kültürden ayrı
düşünmemesi, bilakis kültürün bakım algısını ve bakım modellerini de şekillendirdiğini
bilmesi gerekir. Müracaatçının kültürel değerlerini, inançlarını, tutum ve davranış
farklılıklarını bilen bir sosyal çalışmacı bireye bütüncül yaklaşabilme ve ihtiyaçlarını
doyurucu şekilde karşılama konusunda daha başarılı olacaktır. Kültürel farklılıkları göz ardı
eden bakım elemanının kendi kültüründen olmayan davranışları yanlış algılama riski yanında
yanlış müdahaleleriyle danışanına ya da hastasına kültür şoku yaşatabilecektir. Kültür şoku
yaşamamak ya da yaşatmamak için sosyal çalışmacılara, özellikle bakım kültürel farklılıkların
bilgisi aktarılarak, ön yargıdan uzak başarılı bir bakım hizmeti vermelerine zemin
hazırlanmalı, böylece çift taraflı kültürel şokların önüne geçilmelidir.
Toplam nüfus içindeki yaşlı oranının hızla artmakta olduğu Almanya ve Japonya
örneklerini sosyal güvenlik harcamaları içinde yaşlılara ayrılan pay açısından inceleyen Ali
Seyyar ile Sema Oğlak’ın ortak çalışmasına benzer çalışmaları bu bölümde özetle aktarmakta
yarar var. Ancak, bir kitabın bir ünitesinde bu kadar geniş bilgi sunma imkânı
bulunmadığından, Doğu’dan İran, Batı’dan ise İngiltere örnekleriyle yetineceğiz.
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5.1. Küreselleşmenin Mahiyeti
Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş-tokuşundan
doğan bir uluslararası bütünleşme süreci olarak tanımlanabilir. Küreselleşme kavramının en
çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini
vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar,
varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan
bir kavramdır. Hattâ, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu, onun
sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, sosyal bilimlerin
her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir "durum"dan, daha
çok bir "akım"ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi
küreselleşme sadece sosyolojinin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki
bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson şöyle demştir:
"...Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme
diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın 'birleşik' hale geldiği, ama
kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği 'biçim sorunu' üzerinde yoğunlaşmak
olduğunu düşünmektedir.”
Dünyanın birleşik hale gelmesi, tekdüze dinamikler ile oluşan bir süreç değildir.
Çünkü küreselleşme, ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir
süreçtir. Giddens’a göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir araya
geldiği bir olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir
süreçtir. Çoğu insanın gözünde, küreselleşme basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların
elinden alınıp küresel arenaya aktarılmasından ibarettir.
Bu sürecin toplumsal yaşama yönelik bir etkisine bakarsak Giddens, modernliğin
sonucu olarak değerlendirdiği küreselleşmeyi, uzak yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği
yerel oluşumların kilometrelerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki
toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir
ki, bu çok boyutlu kavram etki ettiği toplumsal gerçeklik türüne göre bireylerin kafasında da
çeşitli anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları için küreselleşme, kapitalizmin gücünü
temsil ederken, bazıları için de, dünyanın batılılaşmasını ifade etmektedir. Bazıları
küreselleşmenin yoğunluk ve artan melezleşmeyle birlikte heterojenlik yarattığını
düşünürken, bir diğer grup homojenliği artırdığını düşünmektedir.
Devlet dışı sosyal organizasyonlar küreselleşmeyi, çevre hareketi, demokratikleşme ve
insanileştirme gibi pozitif sosyal amaçları sağlayacak kaldıraç olarak görürken, iş adamları
için artan kâr ve güç stratejisi ve hükümetler için de çok sık olarak devlet gücünde artış
sağlamanın yerine kullanılmaktadır. Giddens, küreselleşmeyi, bir çeşit sadece veya kısmen
batılılaştırma olarak görür. Elbette batılı ülkeler ve daha genelde sanayi ülkeleri, yoksul
ülkelere kıyasla dünyadaki gelişmeleri hâlâ çok daha fazla etkileyecek güce sahiptirler. Ama
küreselleşmenin başka bir boyutu, beraberinde giderek merkezsizleşmeyi; belli bir ülkeler
grubunun denetiminin ortadan kalkmasını, büyük kuruluşlarının denetim gücünün iyice
azalmasını da getirmesidir. Sonuç olarak küreselleşme olgusunu daha iyi anlayabilmek için
bu kavramın toplumsal hayata etkilerini ayrı ayrı başlıklar halinde ele alıp değerlendirmek
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gerekecektir. Ancak, bu kısa ünitenin sınırlı alt başlığı, detaylı bir değerlendirmeye imkân
vermemektedir.

5.1.1. Taylor’ın Küreselleşme Tanımı
ABD'li ekonomist Timothy Taylor, küreselleşmeye karşı olan tepkilere karşın şunları
ifade etmiştir:
"Küreselleşme, ne ulusal ekonomiyi hasta eden bir zehir ne de kâr amaçlı holdinglerin
işçileri sömürmek ve çevreye zarar vermek üzere kullandığı bir araçtır. Küreselleşme, ne
sömürgeciliğin dönüşü ne de dünya yönetimine erişim anlamındadır. En temel düzeydeki
basit anlamıyla küreselleşme, imkân dahilindeki ticarî aktivitelerin sınırlarının genişlemesidir.
Coğrafî, teknolojik ya da yasal engellerle kısıtlanmış, satış, satın alma, üretim, borç verme,
borçlanma faaliyetleri, daha pratik hâle gelmektedir. Kürselleşmeyle birlikte ortaya
çıkabilecek imkânları araştırmak ve çözümlemek, yıldırıcı bir çaba, esneklik ve değişimi
gerektirmektedir. Çünkü küreselleşme, yeni ekonomik imkânların bu tür olağanüstü büyük bir
düzen içinde yer alışını kapsamaktadır...
1456'da ilk kitabın Gutenberg'in matbaasında basılması, 1896'da ilk modern olimpik
oyunların yapılması ve 1965'te ilk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD'de kurulması
(internetin habercisi) dünyanın küreselleşmesini sağlayan olaylara örnek gösterilebilir.”
(Taylor, 2002).

5.1.2. Küreselleşmeye Eleştirel Yaklaşım
Küreselleşmeyi sömürgeciliğin yeni yüzü olarak değerlendiren bilim adamı ve
düşünürler de az değildir. Burada örnek olarak felsefe profesörü Şaban Teoman Duralı’nın
küreselleşme ile ilgili değerlendirmelerini, 15 Ocak 2014 tarihinde Mehmet Deri’nin
kendisiyle gerçekleştirmiş olduğu bir söyleşiden özetle aktarmakla yetineceğiz:
“On altıncı yüzyıl sonlarında Avrupa’nın batısı ile kuzeybatısında yeni bir oluşum baş
göstermiştir. Oluşumun merkezi Fransa’ydı. Katolikliğe karşı on ikinci yüzyıldan beri esen
yel, artık fırtına boyutlarına erişmekteydi. Tanrıdan el almış ruhban taifesine karşı ruhban
olmayan zümre kalkışma halindeydi. Ruhban olmayan, yani laik zümre de asilzade, savaşçı
(şövalyeler mesela) toprak zadegânı, fakir fukara zanaatkâr, rençber ile toprak köleleri olmak
üzere sınıflara ayrılmıştı. On üçüncü yüzyılda toprağından kopmuş zadegân ile el emeğiyle
maişetini temin etmeyen kişilerin oluşturmaya başladığı yeni bir sınıf zuhur eder olmuştur.
Bunlara kentsoylu/burjuva denilmiştir. Toprak zadegânının Ortaçağdaki derebeyliği düzenine
karşı kentsoyluların arasında bir ideoloji ortaya çıkar olmuştur: Hürriyetçilik (Liberalizm).
Hürriyetçilik, on sekizinci yüzyılın ortalarında Felemenk’te, ama bilhassa İngiltere’de
yerini yeni bir ideolojiye terk etmiştir: Mali Sermayecilik (finansal kapitalizm). Bunun iki
kurucu unsuru olmuştur; toprağını terk eden İngiliz zadegânı ile para işleriyle uğraşan
Yahudiler. Bunlar, İngiliz zadegânının teşebbüs gücünü paraları ve bilgileriyle
desteklemişlerdir. Bu izdivacın sonucunda ABD doğmuştur. Üretileni pahalandırmadan kâr

118

hadlerini yükseltmek için ele geçirilmiş sömürgelerden, hammaddenin ucuza kapatılması
elzem olmuştur. Gelişmeye kapalı bir felsefe sistemi demek olan ideoloji, insanüstü ve
doğaötesi bir kudretin inayeti olduğuna inanılan dinin yerini alır olmuştur.
1789 Fransız ihtilali yoluyla ideoloji ve onun siyasi-iktisadi düzenleri İngiltere’den
Fransa üzerinden Avrupa’ya sokulmuştur. 1787-88’den itibaren de ABD’de boy göstermiştir.
Sömürgeciliğin ve onun dünya çapındaki silah ve öğretim yolu ile yaygınlaştırılışının
(emperyalizm) günümüzde aldığı biçim “küreselleşme”dir. Bu bağlamda; sermayecilik,
sömürgecilik, emperyalizm ve küreselleşme daire daire iç içedirler ve birbirlerinden beslenip
birbirlerinin destekçisidirler. Sermayecilik ideolojisinin dayanağı ise emperyalizmdir.
Küreselleşme, emperyalizmin bir görünüşüdür, cephesidir. Bütün bunlar, Çağdaş İngilizYahudi Medeniyeti” diye isimlendirebileceğimiz ideolojinin en önemli boyutlarını oluşturur.
Hıristiyanlık tarihî seyrinde, Batı Avrupa’da, bu arada İngiliz’in elinde inhiraf ettirilip
tahrip olmuştur. İşte şu saptırılmış/tahrif edilmiş Yeniçağ Batı Avrupa Hıristiyanlığı,
sömürgecilik ile emperyalizmin akıncısı rolüne soyun/durul/muştur. Hıristiyanlaştırılmak
suretiyle yerli halklar, boyunduruk altına alınmağa hazır hale getirilmişlerdir... Milletler,
toplumlar, devletler parçalandıkça sömürü de kolaylaşır. İşte, bugün bizlere kıyasıya bir
biçimde dayatılan formların anlamı da, bu bölünmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
İnsanlık, dinin yanlış anlaşılması ile dünyevi çıkarlar uğruna kötüye kullanılmasından
çok çekmiştir. Bu suiistimale tepki olarak ortaya çıkmış ve dini gündemden düşürmüş, dine
cephe almış olan Yeniçağ dindışı Batı Avrupa ile Çağdaş Küresel İngiliz-Yahudi
medeniyetlerinin yol açtıkları vahşetten de bir o kadar acılara katlanmıştır.” (Deri ve Duralı,
2014).
Bütün insanlığın hayatını baştan aşağıya belirleyen çağımız medeniyetine bir isim
konmadığına, aslının ne olduğunun bilinmediğine, bu çağdaş medeniyetin kültürel, tarihî ve
iktisadi boyutlarıyla aydınlatılmadığına dikkat çeken Teoman Duralı, bu önemli meseleleri
aydınlatmak maksadıyla kaleme aldığı “Çağdaş Küresel Medeniyet” isimli eserinde çağdaş
küreselleşme akımıyla ilgili şu tespitleri yapmaktadır:
“Çağdaş/Küresel İngiliz Yahudi Medeniyetinin amacı; düşünmeyen, merkezin emrini
yerine getiren, vicdandan mahrum kimseler oluşturmaktır. Bütün bunları da hafızamızı silerek
bizleri kimliksiz ve düşüncesiz bırakmak; dolayısıyla direnme gücümüzü yok etmek için
yapıyor...
Küreselleşme bütün insanları tek bir biçimde giyinmeye, yemeye, içmeye, yaşamaya
ve düşünmeye zorlamaktadır. Küreselleşmeye göre her insan, üniforma giymiş gibi ‘tek tip’
olmalıdır...
Avrupalı sömürgeci ülkeler, gittikleri yerleri sömürgeleştirirken sadece o yerlerin
maddî kaynaklarına el atmakla kalmamışlar, aynı zamanda Hıristiyanlığı da sömürdükleri
ülkelere taşımışlardır. Ve yine Avrupalılar; alışkanlıklarını, kültürlerini, zevklerini ve dillerini
de sömürdükleri ülkelere taşımışlardır...” (Duralı, 2013).
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5.2. Çokkültürlülük
Tarih boyunca denenmiş olan siyasi birlik girişimlerinin karşılaştıkları en büyük sorun
çokkültürlülük olmuştur. Çünkü her kültür sahip olduğu değer ve normların kıyaslanamaz bir
önceliğe sahip olduğunu kabul eder. Bu sebeple, homojen bir toplumsal yapı oluşturmak için
devletler, kültürel azınlıklara ilişkin çeşitli politikalar geliştirmektedir. Çoğu zaman eritici ve
yok edici bu politikaları sonlandırmak için çokkültürlülük modern bir kavram ve model
olarak ortaya çıkmıştır.
Çokkültürlülük olgusunun sömürgecilik döneminde dünya çapında kurulan ekonomik
ve kültürel ilişkiler ağı sayesinde geliştiği ve büyük çaplı göçlerle pekiştiği söylenebilir.
Ancak, çokkültürlülüğün tek tip vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan ulusdevletler için ciddi bir
sorun alanı oluşturduğu da bir gerçektir.
Çokkültürlü toplumsal yapıların oluşmasında en önemli faktörün göçmenler olduğu
söylenebilir. Bir göçmenin “ekonomik göçmen” mi yoksa “siyasi mülteci” mi olduğuna karar
vermek tamamen ulus-devletlere bırakılmıştır. Keza, siyasi mülteci olarak tanınmış kişilere
siyasi sığınmaya dair “evrensel insan hakları”nın verilmesi ile ilgili kuralların kısıtlama
yetkisi de ulus-devletlere bırakılmıştır (Bauman, 2006:15).
Batı ülkelerinde, aynı ulustan olmadıklarından sivil haklardan tam anlamıyla
yararlanamayan on milyonlarca yasal göçmen bulunmaktadır. Bu gruplar ya doğdukları
ülkede daha az sivil hakları olduğundan ya da Batılı ekonomiler onlardan yararlandığından,
asla geldikleri yere dönmeyeceklerdir.
Topluluk hakları, çizdikleri sınırlarla sivil haklardan farklılık gösterir. Sorun artık eşit
haklar için mücadelede ulusal yurttaşlığa sahip olmaktan çıkmıştır. Aksine bu mantığa göre,
eşitlik mücadelesi belli bir grup kimliğine dayanır. Bu kimlik iki ana ölçüte, etnisite veya dine
dayanabilir. Avrupa Topluluğu’nun birleşmesi, üye ülkelerin hangi üye ülkeden geldiklerine
bakılmaksızın diğer uluslardan olanlara kendi uluslarındanmış gibi davranmalarını sağlayarak
bu sorunlardan bazılarını hafifletmiştir.
Çok kültürlü üçgenin ilk köşesinde modern devlet ya da Batılı ulus-devleti olarak
anılan devlet yer almaktadır. Halkın büyük çoğunluğunun hayat tarzını belirleyen devletin
hegemonik medya gücü ve baskın sivil kültürü kadar, yönetimi elinde bulunduran seçkinlerin
de etkin olduğu görülmektedir.
Çok kültürlülüğün ikinci kesişim noktası, etnisitenin kültürel kimlikle aynı olduğu
düşüncesidir. Etnisite düşüncesi “devlet” düşüncesine oranla büyük bir avantaja sahiptir.
Etnisite köklerdir; nereden geldim, beni ben yapan nedir veya tek bir kimlikle doğal bir
kimliktir ya da böyle görünür. Bu sezgiler tanıdıktır ve çok kültürlü rüyanın yeniden
düşünülmesinde zorlayıcıdır. Etnik mutlakiyetçilik, asla bir analiz kadar inanılır ya da siyasi
açıdan yararlı olamaz.
Etnisite düşüncesi öncelikle ve sıklıkla, geçmişten gelen kana başvurur. Biyolojik
soyu ön plana çıkarır ve ardından günümüz kimliklerinin bu soyu izlediğini iddia eder.
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İnsanlar tıpkı farklı durumlarda dilleri, beden dilleri, davranışları ve tarzlarının farklı
yönlerini vurguladıkları gibi etnisitelerinin de özelliklerini vurgular ya da inkâr ederler. Bu
nedenle, sosyal bilimlerde “kaygan kimlik” ya da “bağlamsal etnisite”den bahsedilir. Etnik
kimlikler, bu yüzden zaman içinde donmuş etnik kimlik belirlemelerinden başka bir şey
değildir. Toplumsal iklim soğudukça, derin dondurucuya girer ve sertleşirler; toplumsal iklim
ısındığındaysa buzlar çözülür ve yeniden biçimlenmek üzere erirler.
Çok kültürlü üçgenin üçüncü köşesi, iki nedenden dolayı dindir. Dinlerin genel olarak
insan iradesinin ve insanlık tarihinin üstünde güçler tarafından temel ve değişmez kılınmış
oldukları düşünülür. Sonuçta, dinler, hayat ve ölüm, iyi ve kötü, kazanma ve başarısızlık ya
da başka bir deyişle hayatın anlamı ve ahlakı gibi görece soyut konularla ilgilidir. Din çok
soyut görüldüğünden, daha göreceli diğer çatışma biçimlerine dönüşüm için kullanılabilir.
Karmaşık toplumsal çatışma durumlarında, etnik ulusal ya da göçten kaynaklanan sınırların
dini sınırlar haline dönüştüğü sıklıkla görülür. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaygın
görüşe göre etnisite siyah ve beyaz Amerikalılar arasındaki eşitsizliğin temel nedeni olarak
görülürken, Afro-Amerikalı Müslümanlar bunu özgürleştirici bir İslam ile baskıcı bir
Hristiyanlık arasında bir çatışmaya dönüştürdüler (Bauman, 2006:18-29).
Rothschild etnopolitikayı “etnik kategoriler arasında ve genelinde yapılandırılmış
eşitsizlik sistemlerini (…) değiştirme ya da güçlendirme amacıyla etnisiteyi psikolojik veya
kültürel ya da kültürel veya toplumsal veri olmaktan çıkarıp siyasi bir manivela gücü haline
getirme” süreci olarak tanımlamıştır. “Bu süreçte etnopolitika, harekete geçirdiği grupların
ayırt edici ve benzersiz olduğu varsayılan kültürel miraslarını vurgular, ideoloji haline getirir,
somutlaştırır, değiştirir ve bazen sanal olarak yeniden üretir.” (Bauman, 2006:62).
“Karşılaştırma çağında, insanların geleneklerine bağlılığı azaldıkça, güdülenmelerinin
iç devinimi daha da artar ve bu yüzden dışa dönük huzursuzluk, insanların kedi aralarında
kaynaşmaları ve niyetlerin çoksesliliği büyür. Bu dönem, tüm farklı dünya görüşleri, gelenek
ve kültürlerin karşılaştırılabilir ve yan yana yaşanabiir olmasıyla önem kazanır (…) İşte bu
karşılaştırma çağıdır!
Çokkültürlülük üçgeninin köşelerini kültür olarak milliyetçilik, kültür olarak etnisite
ve kültür olarak din oluşturmaktadır. Yüzey kazındığında bunların hepsi un ufak olacaktır:
kültür olarak milliyetçilik ne postetnik ne de postdinseldir; kültür olarak etnisite saf genler
yerine kültürel olarak mayalanmış taahhütlere dayanır ve kültür olarak din kutsal kuralların
olduğu kitaplardan çok bağlamsal getirilerin bir sonucudur. Ancak kültürün her üç durumu da
aynı seçimi paylaşır; bu da kültürün kişinin sahip olduğu bir şey mi yoksa kişinin
biçimlendirdiği bir süreç mi olduğudur. Şu ana kadar, iki kuramdan daha etkili olanı, özcü
yani ulusal kültürleri, dinsel kültürleri ve etnik kültürleri tamamlanmış nesneler olarak gören
kuramdı. Bu bakışa göre, kültür, ister ulusal, ister etnik ya da dinsel olsun, kişinin oluşturduğu
ve sürekli yenilenme etkinliği ile yeniden biçimlendirdiği bir şeyden ziyade kişinin sahip ve
üyesi olduğu bir şeydir.” (Bauman, 2006:83-85).
Verma’ya göre çoğu Batı toplumlarında ortaya çıkan kültürel çoğulculuk modelinin
temelinde toplumu oluşturan farklı etnik, kültürel, dilsel ve dinsel grupların güce veya
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ekonomi ya da siyasi kaynaklara eşit erişime sahip olmaları gerekliliği vardır (Bauman,
2006:99).
Çokkültürlülük, kültür kavramının etnik kimlik ile birleştirildiği bir kimlik siyaseti
biçimini almaktadır. Çokkültürlülük, Taylor’un dediği gibi, gerçekten bir “tanınma siyaseti”
ise, tanınması söz konusu olan nedir? On kültürün baskınlığı birininkine yeğdir, ancak bir
kültürün tanınmasında ilk yapılması gereken kültürü olduğu şey için tanımaktır: sabit hale
getirilmiş ve normlarla düzenlenmiş kimliklerin kabul ettirilmesi olarak değil, ötekiler
sayesinde ve onlarla birlikte anlam kazanmanın diyalojik bir süreci olarak tanımak (Bauman,
2006:118).
Çok kültürlü bir ortamda insanlar aynı anda iki ayrı kültür söylemini bir arada
kullanabilmektedir. Bunlar arasında tercih yaparken kullanılan ölçütler durumsal ve
faydacıdır. Ulus devlet etnik ve dinsel diğer kimliklere karşı daha imtiyazlı bir konum talep
eder. Ulus-devletlerin tamamı, etnik ayrımcılıkları bir yana, hayali cemaatler olarak
değerlerini kanıtlama için kabile benzeri ideolojilerden yararlandığından, ilk talep ayakta
kalamaz. İkinci talep, dinsel açıdan tarafsız bir ortak zemin üzerinde seküler bir uzlaşma
yoluyla dinsel topluluğun ikamesidir. Ancak bu ortak zemin her bir ulus-devletin kendi sivil
dinini oluşturması anlamına gelen yarı-dinsel yurttaşlık kültür ideolojiler ile doldurulmaya
gereksinim gösterir. Çok kültürlülük üçgeninin ilk köşesi olan ulus-devlet, çokkültürlülük
rüyasının gerçekleştirilebileceği tarafsız alan değil, aksine kendisi bu sorunlardan biridir. Ne
var ki, etnik kimlik ve dinsel kimlik düşüncelerinin de aynı biçimde sorgulanması
gerekmektedir (Bauman, 2006:133).
“Etnik kimlik ve uygulamadaki sonucu olan etnopolitikalar, nüfuzunu kan ve soy
bağından alır ve dil ile kültür bağları bile doğal gerçeklermiş gibi ele alınır. Doğal bir kimlik
olmaktan çok uzak olan etnisite, genellikle varsaydıkları taraftarlarını istismar eden ya da
yanlış yönlendiren seçilmemiş seçkinler tarafından yürütülen dikkatle geliştirilmiş ve sıklıkla
da manipüle edilen bir toplumsal eylem stratejisidir. Öte yandan din, değişmez kimlikler
sunar. Ancak, ulusal kimlik iddia edildiği kadar akılcı, etnik kimlik göründüğü kadar doğal ve
dinsel kimlik vaaz edildiği kadar sonsuza dek değişmez değildir. Bunların hepsi somutlaşmış
bir kültür anlayışının kimliklendirmeleridir. Bu nedenle çokkültürlülük yeni bir kültür
anlayışıdır. Bugüne kadar kültürü sahip ve üyesi olduğumuz bir şey olarak düşündüysek, artık
kültürü ürettiğimiz ve biçimlendiricisi olduğumuz bir şey olarak düşünebiliriz.” (Bauman,
2006:136-137).

5.3. Çok Kültürlü Bakım Modelleri
Dünyanın hemen her bölgesinde değişen hayat şartları doğrultusunda yeni bakım
model ve uygulamaları geliştirilmektedir. Mesela, yaşlılara ve ileri yaşlılığa bağlı bakıma
muhtaçlara yapılan harcamaların artması nedeniyle çalışan işgücünün sosyal sigorta prim
yüklerinin yanında gelir vergileri de belirli bir dereceye kadar artırılmaktadır. Ancak, ileri
yaşlılık ve bakıma muhtaçlık sorununa karşılık olarak sunulan bakım hizmetlerinin
finansmanını uzun vadeli olarak sağlayabilmek için, sosyal güvenlik ve özellikle bakım
güvence sistemlerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Mesela, Almanya ve Japonya
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gibi yaşlı nüfus oranı yüksek ülkeler bu sorunu sosyal sigortalar sistemi içinde ayrıca bakım
sigortasını ihdas ederek çözüm üretmeye çalışmaktadır (Seyar ve Oğlak, 2006:736).
İnsan davranışları hem açık (gözlenebilir eylemler ve tepkiler) hem de örtük davranışı
(düşünceler, inançlar ve anlamlar) içerdiğinden, kültürel bağlam ile insan davranışları
arasındaki ilişkinin araştırılmasını amaç edinen “kültürlerarası psikoloji”den de
yararlanılmalıdır (Berry, 2015:5).
Bütün insanların, kendi kültürel varlıklarını açıkça ifade etmeleri ve bu kültüre uygun
bakım talep etmeleri temel insan hakları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Tüm bireylerin
kültürel değerlerine saygı duyulmalı ve gereken bakım hizmetleri bu doğrultuda verilmelidir.
Bu nedenle sosyal çalışmacıların, özellikle bakım elemanlarının hizmet verdikleri toplumun
kültürel yapısını tanıması ve değerlendirmesi, vereceği bakım hizmeti kalitesinin
yükseltilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
Toplumun kültürel yapısını tanıma ve değerlendirmede transkültürel bakım
modellerinin kullanılması bakım elemanlarının işini kolaylaştırıcı bir işlev görecektir. Bu alt
bölümde transkültürel bakım alanında dünyada en çok kullanılan iki modeli özetle tanıtmakla
yetineceğiz.

5.3.1. Giger ve Davidhizars’ın Transkültürel Değerlendirme Modeli
Leininger’ın “Kültürel Bakımda Farklılık ve Evrensellik Modeli” kültürün
tanımlanmasına örnek oluşturan eşsiz bir model olarak kabul edilir. Onun kadar itibar gören
“Transkültürel Değerlendirme Modeli” de, kültürel farklılığa sahip hastaları değerlendirme ve
onalara bakım hizmeti vermede, üniversite eğitimi gören hemşirelik öğrencilerinin
ihtiyaçlarını karşılaması için 1988 yılında geliştirilmiştir.
Başta Leininger olmak üzere Spector, Orgue, Bloch, Monrry, Hall gibi birçok
teorisyenin çalışmalarına temel oluşturan bu modelin içerdiği temel kavramlar şunlardır:
1. Transkültürel hemşirelik
2. Kültürel içerikli bakım
3. Kültürel olarak eşsiz birey
4. Kültürel olarak duyarlı çevre
5. Sağlık ve sağlık durumu (Giger ve Davidhizar 2002a).
Modelin en büyük amacı, bireylere yönelik bakımda tek yönlü yaklaşıma engel olma
çabasıdır. Bütün kültürler ayrı olmasına rağmen, aynı temel düzenleme faktörlerine
sahiptirler. Transkültürel hemşireliğin, henüz bütün kültürel gruplarda kullanıldığına dair
kanıtlar olmamasına karşın Giger ve Davidhizar’ın modelinde her bir birey eşsiz kabul edilip
altı kültürel boyuta göre değerlendirilmektedir (Giger ve Davidhizar 2002b).
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Bunlar; iletişim, yakınlık/uzaklık, sosyal organizasyon, zaman, çevresel kontrol ve
biyolojik değişkenlerdir.

5.3.2. Purnell’in Kültürel Yeterlilik Modeli
Kültürel Yeterlilik Modeli, öğrenci hemşireler tarafından kliniğe ait değerlendirme
aracı olarak kullanılmak üzere 1995’de hemşire modelist Purnell tarafından geliştirilmiştir.
İlerleyen yıllarda modele bir şema, metaparadigma içeriği ve kültürel yeterlilik ölçeği
eklenmiştir. Model günümüzde bir çok dile çevrilerek kullanılmaktadır. Model farklı
disiplinlerde kullanılabilen ve hastalık sürecinde insanların durumu hakkında kültürel
anlaşılmayı geliştirmek için oluşturulan etnoğrafik bir model olup birey, aile ve toplumun etik
bakış açıları temeli üzerinde yükselir (Purnell, 2002).
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Modelde kültürün birincil ve ikincil özelliklerine yer verilmiştir. Şekil 1’de de
görüldüğü üzere, kültürün birincil özellikleri arasında; ulus, soy, ırk, yaş ve dinen bağlı
olduğu kurum; ikincil özellikleri arasında ise, eğitim durumu, sosyoekonomik durum, meslek,
askeri deneyim, politik inançları, medeni durumu, ailevi durumu, fiziksel özellikleri, seksüel
uyumu, cinsiyeti, göç etme durumu, göç nedeni, başka ülkelerce kuşatılma durumu ve
yerleşim birimi yer almaktadır.

5.3.3. Kültürel Yeterlilik Modelinin Belli Başlı Varsayımları
1. Bütün sağlık çalışanları kültürel farklılıklar hakkında benzer bilgilere ihtiyaç
duyarlar.
2. Bütün sağlık çalışanları küresel toplum, aile, birey ve sağlığın temel kavramlarını
paylaşırlar.
3. Bir kültür diğer bir kültürden daha iyi değildir; ancak birbirlerinden tamamen
farklıdırlar.
4. Bütün kültürlerin temel noktada benzerlikleri vardır.
5. Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur.
6. Kültürler sabit toplumlarda yavaş değişirler.
7. Kültürün birincil ve ikincil özellikleri o toplumda baskın olan kültürün özelliklerini
bir dereceye kadar belirler.
8. Birey bakıma katılma ve sağlıkla ilgili hedefleri, planları ve girişimleri seçme
şansına sahip olursa sonuçlar daha da iyi olur.
9. Kültürün, bireyin sağlık bakım sorumlulukları ve sağlık davranışları üzerinde güçlü
bir etkisi vardır.
10. Bireyler ve aileler birçok kültürel gruba mensupturlar.
11. Kadın ya da erkek, her bireyin, eşsiz olma ve kültürel geçmişinden dolayı saygı
görme hakkı vardır.
12. Bakım vericiler duyarlı ve kültürel olarak yeterli bakım vermek için genel ve özel
kültürel bilgiye ihtiyaç duyarlar.
13. Değerlendirebilen, planlayan ve kültürel olarak yeterli girişimde bulunan bakım
vericiler bireylerin bakımlarını geliştireceklerdir.
14. Kültürü öğrenme çeşitli yollarla gelişen ve devam eden bir süreçtir ancak öğrenme
öncelikle farklı kültürlerle karşılaşmakla gerçekleşir.
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15. Önyargı ve sebepsiz beğenmemeler kültürel duyarlılıkla en aza indirilmelidir.
16. Etkili bir sağlık bakımı; değerler, inançlar, tutumlar, hayat tarzları, farklı grupların
ve farklı kültürlerin etkisinde olan bireylerin dünya görüşünü yansıtmalıdır.
17. Girişimleri standardize etmek için, ırk ve kültürel farklılıklar uyum sağlamaya
ihtiyaç duyar.
18. Kültürel farkındalık bakım vericilerin kendi farkındalığını geliştirir.
19. Meslekler, organizasyonlar ve örgütler büyük bir teoriyi analiz ederek kendi
kültürlerini oluştururlar (Purnell, 2002).
Sonuç olarak; Giger ve Davidhizar’ın ve Purnell’in modellerinin bakım alanında; veri
toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme, sağlık ve hastalıkla ilişkili kültürel
inanç ve uygulamaların belirlenmesinde kullanılması mümkündür. Böylece, bir toplumun ya
da topluluğun kültürel yapısına yabancı çalışanların o gruba mensup bireylere daha etkin
hizmet vermesi temin edilmiş olacaktır. Keza, modelin altı boyutunda yer alan alt başlıkları
değerlendiren sorularla bireylerin kültürel değerlendirilmesi yapılabilir. Böylece bakım
hizmeti verilecek her hangi bir grubun ya da bireyin iletişim özellikleri, uyumlu oldukları
zaman, sosyal çalışmacı veya bakım elemanı ile rahat ettiği mesafe, hayatında önemli yeri
olan sosyal organizasyonların neler olduğu, sağlığını nasıl kontrol ettiği gibi önemli bilgiler
kolaylıkla öğrenilebilir (Tortumluoğlu, 2004:55).

5.4. Doğu’da Bakım Uygulamaları: İran Örneği
İran’da 1979 devriminden sonra üniversitelerde cereyan eden kültürel devrimle
birlikte; uzun zaman sosyal hizmet bölümünün varlığının gerekliliği üzerinde tartışmalar
yaşanmıştır. Ancak, devrimin akabinde Irak ile yaşanan savaş ve deprem felaketi bu bölümün
gerekliliğine şüphe bırakmamıştır.
İran’da sosyal hizmet alanında en etkili ve en kapsamlı faaliyetleri yürüten kurum ve
kuruluşlar şunlardır:

5.4.1. Behzisti (Sosyal Refah) Kurumu
Bu kuruma bağlı Kehrizak Huzurevi gibi bir çok huzur evi, çocuk yuvası ve
rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Behzisti Kurumu ülke çapında bütün il ve ilçelerde
teşkilatlanmış bulunmaktadır. Biz bu alt bölümde daha çok bu kurumun faaliyetlerini
düzenleyen mevzuata değineceğiz. Behzisti Kurumu dışında İran’da sosyal hizmet alanında
büyük çaplı hizmetler veren kurum ve kuruluşlar şunlardır:
1) İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi
2) Vakıflar
3) Bunyâd-ı Şehid (Şehit Kurumu)
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4) Kızılay
Bu alt bölümde İran’da Sosyal Hizmet Kanunu’nda öne çıkan bazı alt başlıklara
değinmekle yetineceğiz.

5.4.2. Sokak Çocuklarına İlişkin Düzenlenme
Sokak çocuklarına ilişkin düzenlenmede; çocuğun kimliğinin ve durumunun
belirlenmesi, sağlam bir ilişki ile çocuğun güveninin kazanılması, kullanabileceği ve
faydalanabileceği haklarının anlatılması, kısa, orta ve uzun vadeli ikametinin 4 farklı
seviyedeki merkezlerde gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. Terhis aşamasında çocuk,
uzman ekibin amaçladığı hedeflere ulaşıldığının tespit edilmesinin ardından, kısa, orta ve
uzun vadede ikamet ettiği merkezden çıkarılır. Burada öncelikli hedef çocuğun ailesine teslim
edilmesidir. Bundan sonra gelen izleme aşaması; çocuğun ailesine ve eski ortama dönmesi
sonucu tekrarlanabilecek sorunların önüne geçmeye yönelik önlemleri kapsamaktadır. En son
güçlendirme aşamasında; çocuğun normal hayata dönmesi ve devletin sunacağı hizmetlere
bağımlı olmaksızın yaşayabilecek hale gelmesi için yapılan çalışmalardır. Çocuğa ve ailesine
eğitim verilmesi, meslek edindirme ve sosyal hayata hazırlama, destek veren diğer kuruluşlara
yönlendirme gibi...
Kanunun 2. Maddesi uygulama sürecini düzenlemektedir: Behzisti (Sosyal Refah)
Kurumu, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, özel kurumlar ve polis teşkilatının işbirliği ve
uzman ekipte yer alan sosyal çalışmacının yardımıyla sokak çocuklarının kimliklerinin
belirlenmesi, kuruma getirilmesi, kabulu ve güçlendirilmelerine yönelik çalışmaları bütün
illerde yürütmekle yükümlüdür. Behzisti bu görevini yürütürken; gereken izinlerin ve
mahkeme kararlarının alınmasında Adalet Bakanlığı’ndan, barınma ihtiyaçlarının
karşılanmasında belediyelerden, iş arayan sokak çocuğu ailesine ve 15 yaş üstü çocuklara iş
imkânı sağlamak veya iş kurmaları için kredi bulmak konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’ndan, sokak çocuklarının ve birinci derece akrabalarının sağlık ihtiyaçlarının
karşılanması ve bakım hizmetleri için gerekli doktor ve hemşirenin görevlendirilmesi
hususunda Sağlık Bakanlığı’ndan, sokak çocuklarının ve birinci derece akrabalarının sağlık
sigortasının ücretsiz yapılması hususunda Sigortalar Kurumu’ndan, sokak çocukları
konusunda toplumu bilinçlendirmek maksadıyla reklam ve kısa filmlerin hazırlanıp
yayınlanması hususunda Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan, okullarda öğrenci velilerinin
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek alır.
Behzisti, sokak çocuklarının topluma kazandırılması sürecinde yukarıdaki kurumlar dışında
Kızılay ve İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi gibi sivil toplum kuruluşlarından da
destek isteyebilir.

5.4.3. Dilencilerin Toplanması ile İlgili Yönetmelik
İran’da 04.05.2008 tarihinde Yüksek İdari Şûra’nın 81. toplantısında dilencilerin
tanınması, toplanması ve bunların içinde bulunan kaybolmuş, kaçırılmış, yolda kalmış
kişilerin akıbetinin belirlenmesi, aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşların bu konudaki
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rollerinin belirlenmesi ve yapılması gerekenler ile ilgili bir tüzük kabul edilmiş ve İç İşleri
Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğü girmiştir.
Bu yönetmeliğe uygun olarak bütün büyük şehirlerde dilencilerin bakımı için kamplar
kurulmuş olup, bu konuyla ilgili kurumlardan (il adliyesi, polis, Behzisti Merkezi, İmam
Humeyni Sosyal Yardım Komitesi, Çalışma Bakanlığı ve belediye) birer tam yetkili temsilci
kamplara gönderilerek sorumluluklar yerine getirilmektedir.

5.4.4. Ulusal Yaşlılar Şûrası’nın Kuruluşuna Dair Kanun
Yaşlılara sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini düzenleyen bu
kanunda “yaşlı” kavramı 60 yaş ve üstündeki kişileri kapasamaktadır. Yaşlıların hayat
kalitesinin yükseltilmesi ve standartlarının iyileştirilmesi için; yaşlıların sosyal hayata
katılmalarının sağlanması, ailedeki rollerinin korunması, kendilerine gereken saygı ve değerin
gösterilmesi hususlarında resmi ve gönüllü kuruluşların işbirliği yapması hükme
bağlanmaktadır. Behzisti Kurumu ve Sağlık Bakanlığı yanında onu aşkın ilgili bakanlık ve
kurumun en üst düzeydeki temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Ulusal Yaşlılar Şûrası
Yönetim Kurulu, her 6 ayda bir cumhurbaşkanının huzurunda toplanmaktadır.
Kanunun 4. Maddesinde düzenlendiği üzere Ulusal Yaşlılık Şûrası’nın görevleri;
“yaşlıların refahını sağlamak için politikaları üretmek, yasama organlarında yaşlılar ile ilgili
kanunların çıkarılmasını sağlamak, Şûra’nın aldığı kararların yürürlüğe girmesini sağlamak
için kurumlar arası işbirliğini sağlamak” şeklinde belirlenmiştir.

5.4.5. Kimsesiz Çocukların Korunmasına Dair Kanun
Bu kanuna göre İran’da yaşayan her aile, ailenin ortak kararı ve mahkemenin izniyle
evlat edinebilir. Evlat edinme, çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için
yapılmakta olup bu durumdaki çocuk mirasçı olamamaktadır.
Mahkemeye sunulacak dilekçe ile, aşağıdaki şartları haiz olan ailelere deneme süresi
ile sınırlı olarak evlatlık çocuk verilmektedir:
a) 5 yıllık evli olup, bu evlilikten çocukları olmamalı
b) Eşlerin birinin yaşı en az 30 olmalı
c) Eşlerden herhangi biri taksirli suç işlememiş ve ceza almamış olmalı
d) Eşlerin herhangi biri özürlü olmamalı
e) Eşlerin ahlaki sorunu bulunmamalı
f) Eşlerin ikisinin veya birinin maddi imkânları iyi olmalı
g) Eşlerin herhangi birinin tedavi edilemeyen bulaşıcı hastalığı olmamalı
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h) Eşlerin herhangi birisi alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmamalı.
Evli çift deneme süresi içerisinde çocuğu almaktan vazgeçebilir, bu durumda
mahkeme kararı fesheder.
Aday aileler mahkeme izniyle ve şartları yerine getirmeleri halde birden fazla çocuk
evlat edinebilirler.
Mahkeme kararının hangi durumlarda bozulacağı ve çocuğun geri alınacağı ise
Kanunun 16. Maddesinde düzenlenmiştir:
a) Savcının isteği üzerine, ailenin ahlaki ehliyetini yitirdiği veya çocuğun bakımı ile
ilgilenmedikleri ortaya çıkarsa,
b) Ailenin isteğiyle çocuğun davranış sorunları olduğu takdirde ve bu sorunlar aile için
çekilmez hale geldiğinde. Ayrıca ailenin çocuğun bakımı için gerekli maddi imkânları
kaybettiğinde,
c) Çocuk reşit olduktan sonra, aile ile anlaşarak veya çift çocuğun gerçek ailesi ile
anlaştığı takdirde.

5.4.6. Kimsesiz Kadın ve Çocuklara Dair Kanun
İslam dininin kimsesiz kadın ve çocukların sosyal haklarının korunmasına ve
yoksulluğun İslam toplumundan silinmesine ilişkin talimatlarından yola çıkarak, başka
herhangi bir kurumun himayesi altında olmayan kadın ve çocuklar Anayasa’nın 21. Maddesi
gereğince bu kanunun himayesi altındadır.
Kanun kapsamına girenler 2. Madde’de şu şekilde sayılmıştır:
a) Dul kadınlar: Dul sayılabilmesi için kocasının vefat etmesi, boşanmış olması veya
muta nikâhının süresinin dolmuş olması gerekir.
b) Yaşlı kadınlar: Geliri olmayan ve kendi bakımını üstelenemeyen kadınlardır.
c) Diğer kimsesiz kadın ve kızlar: Aile reisinin kaybolması, işsiz kalması veya
çalışamaz hale gelmesi sebebiyle mağdur olan kadınlar.
d) Kimsesiz çocuklar: Ebeveynini her hangi bir nedenden dolayı kaybetmiş olanlar.
Erkek çocuklar reşit oluncaya ya da okulları bitinceye kadar, kızlar ise evleninceye
kadar bu kanundan faydalanır. Ancak maddi imkâna kavuşanlar bu kanun dışına çıkarılır.
Kanunun 4. Maddesi çercevesinde kimsesiz kadın ve çocuklara; maddi yardımlar,
kültürel ve sosyal yardımlar, gündüz bakım hizmeti veya sürekli bakım hizmeti
sunulmaktadır.
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Kanunun 6. Maddesi aşağıdaki durumlarda ödenen aylıkların kesileceğini düzenler:
a.

Kişinin evlenmesi veya bir kişinin vesayeti altına girmesi,

b.

Maddi gelir elde etmesi,

c.

Meslek edindirme kurslarına geçerli mazereti olmadan katılmaması,

d.

Uygun bir iş bulunması halinde işi kabul etmemesi.

Doğu toplumlarının sosyal hizmet ve kültürlerine uygun bakım modelleri önemli
değişiklikler göstermekle beraber biz Doğu’dan İran örneğiyle yetinmek durumundayız.

5.5. Batı’da Bakım Uygulamaları: İngiltere Örneği
Japonya’dan Amerika’ya kadar dünyanın gelişmiş ülkelerinde ileri düzeyde bakım
hizmetleri sunulmaktadır. Örnek olarak, Londra Barnet Belediyesi, evde bakım, günlük
bakım, soğuğa karşı koruma, otobüslerde serbest geçiş, doğrudan yardım, evde yemek gibi
yaşlılara yönelik sosyal hizmetler yanında ölüm döşeğinde bulunan yaşlılara (ve bakıcı aile
fertlerine) yönelik manevî sosyal hizmetler de sunmaktadır (Taşcı, 2010:239).
Dünyamız son yıllarda başdöndürücü bir hız kazanmış olan çok yönlü bir değişim
yaşamaktadır. Bu değişim teknoloji ile sınırlı kalmamakta, bilakis ekonomik, kültürel ve
sosyal boyutları da kapsamaktadır. Dünyanın her hangi bir bölgesinde başlayan bir değişim
süreci çok kısa bir zaman içinde bütün dünyaya yayılıvermektedir.
Bu hızlı değişimler esnasında yoksulluk olgusu ve gelir dağılımı arasındaki mesafe
sürekli şekilde artmaktadır. Küreselleşme olgusunun hızla yaygınlaşmasına paralel olarak,
kendi başına yeterli olamayacak durumda bulunan insanların sayısı sürekli artış
göstermektedir. Dezavantajlı duruma düşen bu insanların başında yaşlılar, özürlüler ve
sığınmacılar gelmektedir.
Gerek çocuklar, gerek özürlüler, gerekse sayıları sürekli artış gösteren yaşlılar ile
mültecilerin karşılaştıkları sorunları çözmeye ve hayat kalitelerini artırmaya yönelik sosyal
politikalar ve sosyal hizmet uygulamaları gitgide önem kazanmaktadır.
Bu alt bölümde, bu tür sosyal hizmet ve bakım uygulamaları Batılı bir kent üzerinden
incelemektedir. Londra’da Barnet kentinde çocuklara, yaşlılara ve özürlülere yönelik sosyal
hizmet ve bakım uygulamaları özetlenecektir.

5.5.1. Londra Barnet Belediyesi’nin Bakım Uygulamaları
Barnet, Londra’nın diğer kentlerine nazaran nüfus açısından daha hızlı bir artış
eğilimindedir. Çocuk ve genç nüfus açısından Londra’da ikinci sıradadır. Öte yandan nüfusun
içindeki yaşlı oranı bakımından ise Londra’daki kentler arasında ikinci konumdadır. Nüfusun
sosyal yapısı içerisindeki etnik ve dinî farklılıklar da Londra kentleri arasında açık bir şekilde
fark edilecek seviyededir.
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33 Londra kenti arasında ikinci büyük nüfus miktarına sahip olan Barnet’te 350 bin
civarında insan yaşamaktadır. Diğer kentlere kıyasla genç nüfusun daha yoğun olduğu kentte
yaşlı nüfus miktarında kadınların sayısı erkeklerden fazladır (% 51,5’e karşı % 48,5).
Barnet’in nüfus yapısı açısından diğer önemli bir özelliği, nüfusun etnik ve dinî yapısı ile
ilgilidir. Barnet, etnik farklılıklar sıralamasında, nüfusunun % 26’sı siyahî ve azınlık etnik
gruplarına ait olan bir kent olarak yirminci sıradadır. Dinî açıdan da farklı dinlerin bulunduğu
kentler sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır.
Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan sosyal hizmet ve bakım faaliyetleri şu
şekilde özetlenebilir:
1) Londra’nın diğer ilçelerine nazaran sosyo-ekonomik anlamda farklı yapıya sahip
Barnet kentinde, demografik, etnik ve dinî yapı bakımından çeşitlilik arz etmesi sebebiyle çok
kültürlü bakım modelleri tercih edilmektedir.
2) Sosyal hizmet uygulamaları sistemli ve kategorik bir şekilde ele alınmaktadır. Bu
anlamda, uygulamalar, çocuk–genç–aile, yaşlılar ve özürlüler başta olmak üzere temel olarak
belirli bir sistemin içinde işlemektedir.
3) Sosyal hizmet alma süreci, sistemli ve geniş bir araştırma ürünü olarak
işlemektedir. Hizmet almak için ön değerlendirmeye tâbi tutulmak ve bu değerlendirme
sonucunda ihtiyaç derecesinin belirlenmesi ve ona göre ortaya çıkan ihtiyaç tespiti eşiğinin
hizmet alımında etkisi söz konusudur.
4) Sosyal hizmet uygulamalarında en son teknoloji kullanılarak, hizmetin hızlı ve
daha güvenilir bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
5) Sosyal hizmet uygulamaları için gerekli olan altyapı, ar–ge gibi çalışmalar
sistemli bir şekilde yıllık olarak yenilenmekte ve düzenlenmektedir. Bununla da yetinilmeyip,
var olan çalışmalar değerlendirilmeye tabi tutulmakta ve ileriye dönük plan ve stratejiler
geliştirilmektedir.
6) Sosyal hizmet alanlara dönük ortak bir veri tabanı ile sosyal hizmet
uygulamalarında yeknesak bir yapının teşekkülü sağlanmış olmaktadır.
7) Yapılan sosyal hizmet süreçlerinde, hizmet alıcılarının görüşlerini almaya ve buna
göre hizmete şekil vermeye yönelik anket vb. çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Böylece,
bizzat hizmet alıcısı vasıtasıyla gerçek anlamda hizmet gereksinimleri tespit edilmiş ve
sorunların çözümlerine ulaşılmış olunmaktadır.

5.5.2. Londra Barnet Belediyesi’nin Örnek Bakım Uygulamaları
Londra Barnet Belediyesi tarafından yaşlılara, çocuklara ve özürlülere sunulan sosyal
bakım hizmetleri şu farklı uygulamalarıyla Türkiye’deki belediyelere “örnek/model” olarak
tavsiye edilebilir:
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1) Barnet’in gelir düzeyi, Londra ve İngiltere seviyesinden daha yüksektir. Genel
olarak müreffeh bir yapı söz konusudur. Bu müreffeh yapı, nüfus içinde sosyal hizmetlere
muhtaç olanları “arkaya” iten bir sosyal politika anlayışına yol açacak durumda değildir. Bu
durum, sosyal politikalardaki “adalet” algısı açısından dikkate değer olmalıdır. Zira genelin
müreffehliği, özelin (küçük grupların vb.) sosyal dışlanmışlığına yol açacak sosyal
politikalara sebep olmamaktadır. Zaten özürlü dostu sosyal politikalarla bu gibi dışlanmışlık
riskleri ortadan kaldırılmaktadır.
2) Barnet’in sosyal hizmet sağlama sürecinde uygulamakta olduğu “eşik metodu”,
gerek muhtaçlığın tespitinde, gerek muhtaçlık derecesinin belirlenmesinde ve gerekse
muhtaçlığın takip edilmesinde önemli bir açılım olarak görülebilir.
3) Barnet sosyal hizmet uygulamalarında “teknoloji”, son noktaya kadar en ileri
seviyede kullanılmaktadır. Bu husus, Türkiye’deki belediyeler için sadece sosyal politika
hizmetlerinde değil, genel olarak düşündürücü olmalıdır. Bu çerçevede, tele–bakım, alarm
hizmetleri ve benzerleri gibi “teknolojik sosyal hizmetler”e ihtiyaç bulunmaktadır.
4) Benzer şekilde, Barnet’te, sosyal politika hizmetlerine ulaşım, bu hizmetlerin
bilinmesi, değerlendirilmesi, hizmetlere katkı sağlanması vb. açılardan “web” hizmetleri
önemli fonksiyon icra etmekte; standart bir yapı içinde sürekli yenilenen ve gelişen bir
hüviyete sahip bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’deki belediyelerde henüz tam manasıyla
yaygınlaşmış değildir.
5) Barnet’teki “taksi-kart” veya “mavi rozetli şema” gibi orijinal uygulamaların,
Türkiye’deki belediyeler tarafından kendi bünyelerine göre düzenlenmesi ve uygulanması da
faydalı bir sosyal hizmet olabilir. Burada taksi karta benzer uygulamaların, Türkiye’de bazı
belediyelerce işletilmekte olduğu belirtilmelidir.
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Uygulamalar
Soru: Giger ve Davidhizar’ın geliştirdiği modele göre, bakım hizmeti verilen her
bir birey eşsiz kabul edilmeli ve bakım alan birey altı farklı kültürel boyuta göre
değerlendirilmelidir. Aşağıda sayılan maddelerden hangisi bu konseptte yer alamaz?
a) Mesafe; yakınlık veya uzaklık algısı,
b) Sosyal organizasyon,
c) Biyolojik değişkenlerdir,
d) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak.

Çözüm:
a) Bu soruya cevap aranırken “d” şıkkının kolaylıkla elenmesi beklenir. a, b ve c
şıkları, adı geçen modelin önemsediği altı kültürel boyut arasında yer alır. Nitekim bunlar;
iletişim, yakınlık/uzaklık, sosyal organizasyon, zaman, çevresel kontrol ve biyolojik
değişkenlerden ibarettir.
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Uygulama Soruları
1) Beden algısının bakımla ne düzeyde ilişkisi olabilir? En az bir örnek üzerinden
açıklayınız.
2) Sizce nüfusu daha kalabalık olan toplumların kültürleri nüfusu daha az olan
toplumların kültürlerinden daha üstün müdür? Tartışınız.
3) Kültürün mutlak manada muhafazası mümkün müdür? Her hangi bir kültür hiç
değişime uğramadan sonraki nesillere aktarılabilir mi? Peki, bu gerekli midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, küreselleşmenin mahiyeti, çokkültürlü toplumlarda bakım hizmetlerinin
çeşitlenmesi, Batı’da geliştirilen çok kültürlü bakım modelleri, İran örneğinde Doğu
toplumlarında, İngiltere örneğinde Batı toplumlarında bakım uygulamalarının nasıl
farklılaştığı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer
almaz?
a) Ürünlerin serbest paylaşılması
b) Fikirlerin serbest paylaşılması
c) Uluslararası alanın bütünleşmesi
d) Yoksul ile zengin arasındaki mesafenin açılması
e) Sosyal adaletin yaygınlaşması
2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram
değildir?
a) Globalizasyon
b) Atomizasyon
c) Bölgesel
d) Küyerel
e) Çokkültürlülük
3) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri
arasında yer almaz?
a) Doğal zenginlikleri sömürmesi
b) Özgürlükleri yaygınlaştırması
c) Kültürleri ve dilleri sömürmesi
d) İnsanları tektipleşmeye zorlaması
e) Tüketimi özendirmesi
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4) “Çokkültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite
oluşturmaktadır.” tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?

ve

din

a) Leininger
b) Giger
c) Purnell
d) Bauman
e) Davidhizar
5) Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel varsayımları
arasında yer almaz?
a) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır
b) Bireyler ve aileler birçok kültürel gruba mensupturlar
c) Bütün kültürlerin temel benzerlikleri vardır
d) Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur
e) Kültürler sabit toplumlarda yavaş değişirler

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) b, 4) d, 5) a.
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6. BAKIM HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE YÖNETİMİ
Doç. Dr. Bedrettin KESGİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bakım Hizmetlerinde Yönetimin Önemi
6.2. Merkezi Yönetim ve Bakım Hizmeti
6.3. Yerel Yönetimler ve Bakım Hİzmeti
6.4. Sivil Toplum ve Bakım Hizmeti: Gönüllülük
6.5. Özel Sektör ve Bakım Hizmeti: Sosyal Sorumluluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bakım Hizmetlerinde yönetim neden önemlidir?
2) Merkezi Yönetimin Bakım hizmetleri neden önem arz etmektedir?
3) Yerel Yönetimlerin Bakım hizmetleri neden önemlidir?
4) Sivil Toplumun Bakım hizmetleri neden önem arz etmektedir
5) Özel Sektörün Bakım Hizmetleri neden önemlidir?

140

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Bakım Hizmetleri
yönetim açışından neden
önem kazanmaktadır?

Yaşlılarda bakımın
yönetilmesini
kavrayabilmektir.

Merkezi Yönetimin
Bakım hizmetleri neden
önem arz etmektedir?
Yerel Yönetimlerin
Bakım hizmetleri neden
önemlidir?

Merkezi Yönetimin
hizmetlerini anlayabilmektir

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Yerel Yönetimlerin Yaşlı
Hizmetleri kavrayabilmektir

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Sivil Toplumun Bakım
hizmetleri neden önem
arz etmektedir

Sivil Toplum Örgütlerinin
Bakım Hizmetlerini
anlayabilmektir

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Özel Sektörün Bakım
Hizmetleri neden
önemlidir?

Özel Sektörün Bakım
Hizmetlerinin önemini
kavrayabilmektir

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Bakım Hizmetleri



Yönetim ve Bakım



Gönüllülük ve Bakım
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Giriş
Nüfus bir yandan artmakta, diğer taraftan yaşlıların nüfus içindeki oranları
artmaktadır. Dünya nüfusunun yaşlanmasına denk olarak özellikle gelişmiş ülkelerde bu
trende bağlı olarak yaşlılara yönelik hizmet sunumları da çeşitlenmektedir. Türkiye’de gelişen
ülkeler kategorisinde değerlendirildiğinden genç nüfus oranı yüksek olmasına rağmen gittikçe
gelişmiş ülkelerdeki duruma benzer trendler ve eğilimler kendisini göstermektedir.
Dolayısıyla da Türkiye’nin de hızlı bir şekilde yaşlandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak
Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmet sunumları da çeşitlenerek artmaktadır. Yaşlıların bireysel
bakımları yanında onlara yönelik kurumsal bakım alternatifleri de söz konusu edilmektedir.
Ayrıca bu hizmet çeşitliliğinden kurumların farklılaşması ve gittikçe özel sektörün ve sivil
yapılanmaların hizmetleri de nasiplerine düşeni almaktadır.
Bakım hizmetlerinde kamu kurumlarının aktiviteleri yanında sivil toplum ve özel
sektör temsilcilerinin de yaşlılara yönelik hizmetlerinde önemli bir artış görülmektedir.
Kurumsal çeşitlilik yanında hizmet çeşitliliği de paralel ilerlemektedir. Dolayısıyla bu konu
altında yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri başta olmak üzere, yaşlılara yönelik olarak
kurumların yaptığı hizmetler ve gönüllü bakım ile sosyal sorumluluk bağlamında özel sektör
faaliyetleri işlenecektir. Bakım hizmetlerinde merkezi yönetim yanında yerel yönetimlerin,
sivil toplum uygulamalarının ve özel sektör hizmetlerinin de etkinliği son yıllarda artış
göstermektedir. Dolayısıyla bu alanda alternatif bakım hizmetleri oluşturulurken, diğer
taraftan kurumsal uygulamalarda da büyük bir çeşitlilik kendini göstermektedir.
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6.1. Bakım Hizmetlerinde Yönetimin Önemi
Birleşmiş Milletler’e ve diğer uluslararası hukuka ve kurumları göre 65 yaş üstü
genellikle yaşlı kabul edilmektedir. Buna rağmen yaşlı her ülkeye, coğrafyaya ve kültüre göre
farklılık arz etmektedir. Hattâ bu farklılık bireylere kadar ilerlemekte, insanın hissettiği yaş da
konuşulmaktadır. Yine bireysel ve kültürel boyutu yanında kurumları, yönetimleri ilgilendiren
unsur uluslararası hukuk ve mevzuatın belirlediği çerçevedir. Standart belirlemeden
düzenleme yapılması da zorlaşmaktadır.
Yaşlılık ömrü vefa eden insanların kaçınılmaz olarak ulaştığı bir evredir. Yaşlılık her
insanın erteleyemeyeceği, vazgeçemeyeceği bir evredir. Yaşlılık insan faaliyetlerini,
psikolojik ve fizyolojik olarak azalttığı, başkalarının bakımını gerektirebilecek bir evre
olduğu için daha da önemlisi ölüme daha yakın bir zaman olarak kabul edildiği için daha çok
olumsuzluklarla anılmaktadır. Korkulan, istenilmeyen ve mümkün olduğu kadar kaçınılmaya
çalışılan bir dönemi ifade eder. Aynı şekilde zayıflık dönemini ifade eder. Bu zayıflığın
şiddeti arttıkça muhtaç olunma da varlığını iyiden iyiye hissettirmektedir.
İnsanoğlu bebeklik ve çocukluk dönemleri gibi belli yaşa ulaştıktan sonra da bakıma
muhtaçlık göstermektedir. Bundan dolayı yaşlılık dönemi bağımlılık, bakıma muhtaçlık gibi
durum ve gerçeklerden dolayı genellikle olumsuzluklarla anılmaktadır. Bu olumsuzlukları
giderecek ya da onları avantaja çevirecek olan biraz da hem bireysel hem de toplumsal olarak
yaşlılığın yönetilmesinden geçmektedir. Aynı zamanda kurumsal yönetimi de
düşündüğümüzde yaşlı bakımında el birliği ve ortak bir yönetim anlayışı gerçekleştirmek
insanın son dönemlerini geçirmesini kolaylaştıracak ve mutlu bir hayat sürmesine neden
olacaktır. Yaşlılıkla beraber sosyal, ekonomik ve psikolojik birçok sorun gün yüzüne
çıkmaktadır ve bu sorunlar daha çok iç içe geçmektedir. Sosyal hizmet uygulamaları ile
yaşlılık alanında bu sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, yaşlılarla sosyal hizmet
gündeme gelmektedir.
Yaşlılık ve muhtaçlık insanın fizyolojik ve psikolojik olarak daha bağımlı olduğu
döneme denk geldiği için bu duruma karşı kurumsal uygulamalar da tecrübelerini
arttırmaktadır. Aynı şekilde bu tecrübeler diğer kurumlara ve uygulamalara örneklik teşkil
etmektedir. Bu kurumsal uygulamalara hem ulusal hem de uluslararası toplum açışından şahit
olunmakta aynı şekilde paylaşımda ulusal ve uluslararası olmaktadır. Türkiye’nin de bu
anlamda özellikle son yıllarda artan bir trendde olmak üzere kurumsal bakım konusunda ve
yaşlı hizmetlerinde iyi modeller ortaya konulmaktadır.
Ülkenin nüfusu aynı zamanda istihdam ve işgücünü de ifade etmektedir. Dolayısıyla
yaşlı nüfus ya da genç nüfus ülkenin istihdamı ile dolayısıyla işgücü ve ekonomisi ile
doğrudan ilgilidir. Bu açıdan yaşlı nüfusun varlığı, oranı, nasıl yaşlanıldığı gibi durumlar bu
açıdan yönetimlerin bu duruma kayıtsız kalmayacağı açıktır. Erken yaşlanma ve
demografideki bu değişimleri yöneticiler doğrudan planlamalarında dahil etmek
zorundadırlar. Yaşlı nüfusun ekonomik verimliliğinde yeterince performans göstermemesi
yöneticileri de kaygılandıracak bir gerçekliğe sahiptir. İş gücü arzı açısından yaşlıların
olumsuzlukla anıldığı bilinmektedir.
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Demografik gerçekliğe baktığımızda gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus, oran olarak daha
fazla iken, gelişmekte olan ülkelerde ise doğurganlık ve dolayısıyla genç nüfus fazla, ortalama
yaş daha düşük olduğu için iş ve istihdam açılarından avantaja sahiptir. Bu gerçeklikten
dolayı gelişmekte olan ülkeler açısından demografik fırsattan bahsedilmektedir. Bunun
yanında gelişmiş ülkeler uzun yıllardır yaşlı nüfus konusunda gerek istihdam, işgücü ve
ekonomik verimlilik gerekse sosyal hayata katılmaları konusunda çok çeşitli çalışmalar
yapmışlardır.
BM İnsani Gelişme Raporu’na (2008) göre, Türkiye’nin önünde bugünün genç
kuşağını 2023 yılı ve ötesinin mücadelesine hazırlamak için 15 yıllık bir demografik fırsat
penceresi bulunmaktadır. Raporda, 2023 yılına ulaşıldığında Türkiye nüfusunun yaklaşık
yüzde yetmişinin çalışma çağında olacağı belirtilmektedir. Ayrıca azalan bir trendde olsa da
bu eğilimin yaklaşık 2050 yıllarına kadar devam edeceği belirtilmiştir. Böyle bir olgunun ise
bir ülke tarihinde ancak nadir rastlanan bir durum olacağı ve bir defa yaşanacağı
belirtilmektedir. İlerleyen yıllarda genç ve dinamik nüfusa sahip olmak ülkeler için ekonomik
ve sosyal bir avantaj olarak görülmektedir. Bu genç nüfus, yalnızca iş ve istihdam ile emek
bağlamında değerlendirilmemekte, bu gençlerin ülke yönetiminde ve önemli mevkilerde
olacağından hareketle gençlere yatırım yapılması da tavsiye edilmektedir. Yaşlı politikaları ve
uygulamaları devreye konulurken, gençlerin de projeksiyona dahil edilmesi ve birlikte
demografik planlama yapılması gerekir.
Yaşlıların istihdam ve işgücü açılarından dolayısıyla ekonomik sorunlar yaşarken,
fizyolojik, psikolojik sorunlar başta olmak üzere buna benzer sorunlara da kaynaklık ettiği
açıktır. Bütün bu sorunlara karşı yaşlı koruması devreye konulmaktadır. Türkiye’de bu alanda
son yıllarda gözle görülür iyileştirmeler yapılmıştır. Yaşlıların baş başa kalabilecekleri
risklere karşı merkezi yönetimler yanında yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör
koruması gündeme gelmektedir. Bu alanda çoklu aktörlerin bazen ayrı ayrı bazen birlikte
faaliyetleri söz konusu olmaktadır.
Küreselleşmenin etkilerinin gözükmeye başladığı yıllardan günümüze yaşlılık
alanında da kurumsal işbirliği ve küresel yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Ülkelerin, yerel,
ulusal ve küresel güçleri devreye girerek bu alanda işbirliği de kendini göstermektedir. Zaten
yerkürede herhangi bir sorun küresel kurumlar, düzenlemeler ya da etkileşim olmadan
anlaşılamamaktadır. Bu boyutuyla küreselleşme diğer birçok alanı etkilediği gibi yaşlılık ve
yaşlılığın yönetilmesini de etkilemektedir. Dünya ölçeğinde genellikle ekonomi merkezli
nüfus projeksiyonları yapılmakta, yaşlıların genç nesil üzerinde yük olmaması için gerekli
tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Yönetim stratejisi de genellikle bu konu üzerinde
yürütülmektedir. Yaşlı nüfusun yönetilmesi aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme
ilkelerinden hareketle ekonomik hayata ve sosyal hayata yaşlıların etkin ve verimli bir şekilde
katılması üzerinden yürütülmektedir.
Bakım hizmetleri; evde bakım, aile yanında bakım, kurumsal bakım, evde sağlık
hizmetleri, gündüzlü huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri gibi alternatif uygulamalar olarak
ifade edilmektedir. Burada yönetim bağlamında odaklanılması gereken hizmet kurumsal
bakım hizmetleridir. Kurumsal bakım hizmetleri, özel, sivil ya da kamu otoritelerinin yaşlı
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bakımı, koruması bir bütün olarak hizmetlerine odaklanmasını ifade eder. Kurumsal bakım
yaşlıların psikolojik, sosyal, ekonomik ve fizyolojik ihtiyaçlarının uzmanlarca karşılandığı ve
onların refah ve mutluluklarının hedef alınarak, bir yandan hayata tam katılımları diğer
taraftan son yıllarında iyi bir yaşlılık geçirmeleri hedeflemektedir. Burada alanında uzman
kişilerin istihdam edildiğini görmekteyiz.

6.2. Merkezi Yönetim ve Bakım Hizmeti
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yaşlı ilkelerine göre, yaşlıların aile içerisinde
aile ve toplum tarafından desteklenmesi, bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının
çoğunun da devlet tarafından desteklenmesi gereği ifade edilir. Devletin resmi kurumlarının
daha çok girdiği ve sosyal alana müdahil olduğu devlet refah devleti olarak tanımlanmıştır.
Refah devleti en genel anlamı ile toplumsal refahı sağlayanın devlet olduğunun kabulüne
dayanır. Burada devlet en temel hizmet sağlayan birimdir. Sosyal refahın sağlanması
amacıyla ekonomik ve sosyal olarak devlet müdahalede bulunur. Devletin müdahalesi uzun
yıllardır tartışmalara eşlik etmektedir. Yine de devletin tüm kurumlarıyla refah uygulaması II.
Dünya Savaşı sonrası refah devleti uygulamalarıyla mümkün olmuştur.
Refah devletinin ortaya çıkmasından önce “gece bekçisi” devlet, “jandarma” devlet,
“seyirci” devlet tanımları ve uygulamaları klasik liberal uygulamalarla temel, sosyal ve
ekonomik alana müdahil olmamıştır. Devletin gerek merkezi yönetimleri gerekse yerel
yönetimleri ile sosyal sorumluluk almadığı bu anlayışta yönetimler, daha çok sınır güvenliği,
adalet, temel alt yapı hizmetleri ile sınırlı hizmetleri sunmuştur. 19. ve 20. yüzyıl içinde
devletin görevlerini ve dolayısıyla devlet, toplum ve birey ilişkilerini büyük oradan klasik
liberalizm belirlemiştir. Bu liberalizm türünde, devletin klasik anlamı ile güvenliği, adaleti,
kısmen eğitimi ve ülke savunmasını sağlaması gereğinden hareketle mümkün oldukça
devletin sosyal hayata müdahale etmemesi üzerinde durulur. Ekonomik ve sosyal alanda
piyasanın kendi kendini düzenleyebileceği gerekçesiyle toplumsal ve ekonomik alanlar
piyasanın insiyatifine bırakılmıştır.
İkinci Dünya Savaşından hemen önce yaşayan ekonomik krizin etkisi ile bu klasik
liberalizm dönemi eleştirilere konu edilmiştir. Toplumsal desteği de kalmayan bu dönem
özellikle savaş koşulları ile birlikte terk edilmiştir. Artık devletin toplumsal duruma ve
eşitsizliklere müdahil olması gereği, ekonomik ve toplumsal yaşama toplum lehinde şekil
verme gereği kendini iyiden iyiye hissettirmişti. Bu yeni duruma yol açan süreç yeni bir
devlet tipi olarak ortaya çıktı. Bu da refah devletidir.
Refah uygulamalarının olduğu dönemde devletin de müdahalesi ile devletin sosyal
görevlerinde artış olmuş, bunun sonucu olarak devletin rol ve kapasitesi genişlemiştir.
Böylece bu yüzyıl, tarihsel olarak devletin yapısal ve işlevsel açıdan değişim ve dönüşümüne
tanıklık ettiği yüzyıl olmuştur. Bu yıllarda devletin kamusal sorumluluğu artmış, kurumları
büyümüş ve sosyal nitelikli hizmetlerde gözle görülür artışlar olmuştur. İkinci Dünya Savaşı
sonrası Avrupa’nın yeniden inşası ve sosyal boyutuyla toplumun tekrar ayağa kalkması gereği
ve buna benzer nedenlerden dolayı refah uygulamalarında kamu yönetimleri önemli roller
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üstlenmiştir. Bu kamu uygulamaları, devletlerin tarihsel gerçeklerine göre bazen merkezi
yönetimlerin ağırlığında bazen de yerel yönetimlerin baskın rollerinde yerine getirildi.
Refah devleti ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etmesiyle tanınır. Bu ekonomik
müdahale ile sosyal sorunlara çözüm bulmaya çalışır. Artan refahın dağıtım kanalları ile
topluma yansıtılması hedeflenir. Özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, emeklilik, konut,
istihdam ve sosyal hizmetleri içerecek şekilde devlet müdahalesi yapılmıştır. Devlet müdahale
ederken, piyasanın serbest bir şekilde işlemesi ya da özel mülkiyeti kaldırıp bunu kamu
mülkiyetine geçirme gibi bir uygulama yapılmamıştır. Refah uygulamaları, piyasa düzeninde
uygulama alanı bulan ama piyasanın kendi kendini düzenlemesi ve yönetmesine de sınırlar
koyan bir süreci ifade eder. Piyasayı düzenleyen ve geliri yeniden dağıtma özellikleri ile refah
devletleri uygulama alanı bulmuştur (Koray, 2005 ve Göze, 1995).
Refah devletinin en belirgin özelliği devletin kurumları ile sosyal ve ekonomik hayata
müdahale etmesi olmuştur. Bu durum kamu bütçelerini zorlayana kadar devam etmiştir
(Donald, 1998). Böylece devlet sosyo-ekonomik hayatta önemli bir aktör olarak yerini
almıştır. “Baba devlet”, “hizmet devleti” “refah devleti” gibi kavramlarla ifade edilen bu
dönem kamu yönetimleri için önemli sosyal sorumlulukların olduğu bir dönemdir. Konumuz
açısında özellikle refah devleti uygulama örnekleri önem kazanmaktadır. Çünkü bu dönemde
temel aktör olarak kamu yönetimleri sisteme dahil olmuştur. Devletin gerek merkezi
yönetimleri gerekse yerel yönetimleri açısından refah uygulamaları döneminde sosyal yardım
ve sosyal hizmet uygulamalarının toplumsallaştığı ve kitlelere yayıldığı kadar hiç bir dönem
ve tarihsel süreçte bu durum yaşanmamıştır denilebilir.
Devletin sosyal sorunlarının çözümünde aktif olması büyük oranda ilk defa sanayi
dönemine denk gelmiştir. İlk önceleri emek ve sermaye ilişkisini düzenleme ve büyük oranda
emeği kontrol altında tutmak amaçlanmışken, İkinci Dünya Savaşından sonra devlet temel
refah sağlayıcı olmuştur. Devletin bu yıllarda sağladığı hizmetler, hem bu hizmetlerin
sistematik olması hem de kapsam alanı olarak diğer dönemlerle kıyaslanmayacak bir niteliğe
sahip olmasıyla daha fazla dikkat çeker. Bu yıllarda geleneksel sosyal hizmet sağlayıcısı olan
kurumlarla kıyaslandığına -aile, sivil toplum ve piyasa- bunlarla karşılaştırılmayacak kadar
sosyal nitelikli uygulamalar içinde olmuştur. Yine refah uygulamalarında kamu kaynakları
toplum refahını sağlama ve kamu kaynaklarını topluma yayma hedefine yönelmiştir. Refah
uygulamaları bu dönemde formel kurumlar olan; devlet, sivil toplum ve özel sektör tarafından
karşılanmıştır. Aile, akrabalık, komşuluk gibi enformel uygulamalar da her zaman
toplumlarda mevcut olmuştur.
Ekonomik yapının iyileşmesi, yokluğun ve krizlerin bitmesiyle refah uygulamaları
kapsamını arttırmıştır. Artan refah ve ekonomik iyileşme de toplumsal refahı desteklemeyi
kolaylaştırmıştır. Refah devleti uygulamaları merkezi yönetimlere önemli rol ve görevler
verirken, yerel yönetimlerde bu uygulamalarda gittikçe ön plana çıkmıştır. Özellikle İngiltere
ve İskandinav ülkelerinde bu durum daha gerçektir. Daha çok merkezi yönetimi aktör yapan
bu süreç, yerel yönetimlerin de sosyal nitelikli uygulamalarının önünün açılmasına ön ayak
olmuştur. Bundan dolayı da bu dönem kamu yönetimleri için önemli bir tecrübe olarak
önümüzde durmaktadır. Refah devleti uygulamaları ile sosyal uygulama sepeti genişlemiş,
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yerel yönetimler de refahın uygulanmasında temel bir birim olmuştur. Birçok ülkede zaten
adem-i merkeziyetçi geleneksel olarak refah uygulamaları vardı (Ersöz, 2011).
1973 dönemi sonrasında başlayan kriz, devletleri sosyal sorumluluk alanından
çekilmeye zorlamış, liberallerin de bu dönemden sonra iktidara gelmesiyle süreç hızlanmıştır.
Günümüzde ise ne eski klasik dönemdeki gibi devletin “sorumsuz” olduğu bir gerçeklik ne de
“refah”ın temel olarak devlet tarafından sunulduğu bir örnek geçerlilik kazanmaktadır. Yine
günümüzde refah karması olarak tanımlanan merkezi yönetimlerin yanında yerel yönetimlerin
de sosyal sorumlulukta aktif olduğu, bunların yanında sivil toplum ve özel sektörün sosyal
alana temel aktör olarak girdiği bir gerçeklikten bahsetmekteyiz.
Türkiye’nin küreselleşmeden nasıl etkilediği başka bir çalışmanın konusu olabilir.
Lakin bu süreçte, gerek merkezi yönetimleri gerekse yerel yönetimleri ile kamu yönetimin
etkinliğinin azalmadığını bilakis arttığını söylemek abartı olmaz. Çalışmanın daha sonraki
kısımlarında görülebileceği gibi sosyal alanda yeni birçok düzenleme gündeme gelmekte ve
uygulama imkânı bulmaktadır. Hem kamu yönetimleri hem de sivil toplum ve özel sektörün
sosyal hizmetler ve sosyal yardım konularında sürekli artan bir etkinliği görülmektedir.
Dolayısıyla devletin sosyal refahı terk etmesi gerektiği yönündeki tüm baskılara rağmen
Türkiye’de devlet sosyal uygulamalardan çekilmeyip bilakis bunu arttırmıştır. Aynı şekilde
Türkiye’de diğer kurumların faaliyetini genişlettiği gözden kaçmamaktadır. En başta sivil
toplum ve özel sektör ve enformel sektör sosyal alanda faaliyetini sürdürmektedir.
Merkezi yönetimlerin birçok hizmeti uygulamaya koymaları, eskiden
gerçekleştirilmeyen birçok hizmet alanı bugün kamu yönetimlerinin yetki alanında
görülmektedir. Bunda biraz da sosyal hizmetler konusunda ciddi bir boşluk, ihtiyaç ve
seçmen baskısının olması yanında sivil toplum ve özel sektörün de yeterince sosyal
sorumluluk almamasının getirdiği sonuçlar vardır.
Gerçekten dünyanın birçok yerinde kamu hizmetleri önce yerel yönetimlere ardından
özel sektöre ya da aracı kurumlara devredilmektedir. Böylece kamu hizmetleri özel sektöre ve
sivil topluma devredilirken, yerel yönetimlerde bu süreci kolaylaştıran bir unsur olarak
görülmektedir.
Bununla birlikte yönetim mantığı, yaşadığımız çağda tek boyutlu bir yaklaşım yerine
toplumsallaşma, yerelleşme ve özerkleşme dinamiklerinin birlikte devreye sokulduğu bir
dönem olmasıyla açığa çıkmaktadır. Buna yeni refah yönetişimi denilmektedir. Yani işin içine
merkezi yönetim ve yerel yönetim yani kamu yönetimi bunun yanında sivil toplum ve özel
sektörler tüm toplum kesimlerinin refah ürettiği bir durum gerçekleşir. Yaşlı refahı da aynı
şekilde tüm aktörler tarafında birlikte ve elbirliği şeklinde sürmektedir.

6.3. Yerel Yönetimler ve Bakım Hizmeti
Yerel yönetimler geçmişten günümüze kadar yaşlılara yönelik hizmet sunumunda
esaslı ve uzun yıllara dayanan tecrübelere dayanmaktadır. Yerel yönetimlerin yaşlıların sosyal
hayata tam uyum sağlamaları, kentsel mekânı kullanmaları için yaptıkları çalışmaların hayati
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önemi vardır. Başta kentte mevcut ulaşım koşulları, yaşlıları şehir hayatına kolayca
katılmalarını engellemektedir. Kentlerde yaşlıların başta ulaşım sorunları yaşaması, kentin
mimarisi ve planlamasının yaşlıya uygun bir şekilde oluşturulmamış olması kent
yöneticilerini arayışlara itmektedir. Ulaşım hizmetlerinin yaşlıların gereksinimlerine göre
yeniden gözden geçirilerek başta yaşlı yayaların kaldırımları kullanabilmesi, yaya ışıklarının
yaşlıların kolayca geçebileceği kadar uzun tutulması, kaldırım yükseklikleri, alt geçit ve üst
geçitlerin yaşlıların kullanabileceği şekilde ergonomik yapılması gerekmektedir.
“Yaşlı Dostu Şehir” planlamaları, Türkiye’de de bazı şehir belediyelerinin gündemine
girmiştir. Yaşlı Dostu Şehir konsepti de yaşlıların sorunlarını çözmek amacıyla üretilmiştir.
Günümüzde Yaşlı Dostu kent sayısı artış eğilimindedir. Yaşlı Dostu Şehirler Ağı’na kayıtlı
olan 22 ülkeden 145 şehir arasından verilerine ulaşılabilen 16 şehir ile ilgili bilgiler, genel
durum üzerinden geliştirilen öneriler vb. aşamalar yer almaktadır (Caner vd., 2013: 5). Dünya
Sağlık Örgütü tarafından 2006 yılında kabul edilen bir program olup, toplumlarda aktif ve
sağlıklı yaşlanmayı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir çaba olarak görülür.
Yaşlı için yaşadığı kentin avantajları yanında zorlukları da vardır. Herkesimde olduğu
gibi kent onlar için de cazibe merkezidir. Ama aynı zamanda kentin itici yönleri de vardır.
Yaşlılar için ise gençlerden ve orta yaş gurubundan farklı olarak kent ekonomik özelliğini
biraz daha azaltan bir işlevle yaşlıya muhatap olur. Yaşlılar için kentin olumsuzluklarını
ortadan kaldırmak, dezavantajlı durumlarını yaşlı lehine çevirmek için yaşlı dostu şehir
kavramından hareket edilmiştir. “Yaşlı Dostu Şehir” kavramının ortaya çıkış sebepleri; dünya
nüfusu içinde yaşlılık yüzdesinin ve yaşlı nüfusun artış göstermesi, yaşlı insanların
toplumlarda önemli roller oynayacak olması, demografik yaşlanmaya bağlı olarak etkin
politikalar ihtiyacı olarak görülmüştür. (Caner vd., 2013: 9)
Yaşlı Dostu Kent, aktif yaşlanmayı 1 destekleyen kapsamlı ve erişilebilir kentsel
çevreyi ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından ilki 1982 yılında Viyana’da, ikincisi
2002 yılında Madrid’de yapılan Dünya Yaşlanma Toplantıları’nda tüm dünya ülkelerinin
dikkati yaşlanma olgusuna çekilmiştir. 2006 yılında 24 ülkeden 33 şehir aktif ve sağlıklı
yaşlanmayı sağlayacak temel kentsel elemanları belirlemek için bir araya gelmiş ve sonuçta
“Küresel Yaşlı Dostlu Kentler Rehberi” oluşturulmuş, bu programı geliştirmek için de DSÖ,
Yaşlı Dostu Kent Küresel Ağını oluşturmuştur. Yaşlı dostu kent, yaşlı dostu toplum içinde
gerçek olarak uygulanabilir. Yaşlı dostu kenti, aktif yaşlanmayı destekler. Ulaşılabilir,
erişilebilir bir kentleşmeyi öngörür.
Dünya sağlık örgütü (DSÖ), tarafından yaşlı dostu toplum ve yaşlı dostu şehir
kavramları birlikte ifade bulmuştur. Sağlıklı yaşlanmak için şehrin sahip olduğu imkânları ve
yaşlı dostu toplumun içeriğine uygun bir şekilde yaşlının biyolojik, fizyolojik, psikolojik
ihtiyaçlarını karşılayan, onlara refah ve mutluluk sağlayan şehri ifade eder. Herkes için sağlık
temelinden hareket edilerek sağlıklı toplum, sağlıklı kent yaklaşımları küresel bir eylem
planına sahip olmuş, karşılık bulmuştur. Dış mekânlar ve binalar, sağlık, konut, sosyal
Aktif Yaşlanma: Yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam beklentisini uzatarak, sağlık, güvenlik ve
katılım açısından fırsatları en uygun hale getirme süreci olarak görülür. Aktif yaşlanma, yaşlının sosyal,
ekonomik ve kültürel hayata tam olarak katılmasını ifade eder.
1
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katılım, bilgi edinme ve iletişim, işgücü, toplum desteği gibi başlıklarla açıklanan Yaşlı Dostu
Şehir “herkes için sağlık” sloganıyla yola çıkılmıştır. Böylece hareketin amaçları;
- Kentlerin sağlıklı, temiz ve güvenli bir yerleşim yeri yaratmak üzerine deneyimlerini
paylaşarak tüm vatandaşların yaşamaktan mutlu olacakları bir çevre yaratmak,
- Eşitlik temelinden yola çıkarak din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı
gözetmeksizin eşit ve kaliteli bir yaşam ortamı sağlamak için sağlık, ulaşım, çevre gibi
alanlarda ortak projeler geliştirmek, olarak sıralanabilir.
-Yaş dostu şehirler: Yaşlı insanların sağlık ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve
kapsamlı eylem planları oluşturmak ve bu çalışmalarda katılımcılık, güçlendirme, bağımsız
yaşam, destekleyici ve güvenli fiziksel ve sosyal çevreler ve erişilebilir destek ve hizmetler
konularına vurgu yapmak.
Yaşlı hizmetlerini sunan kilit personelin eğitilmesi, tecrübelerine katkı sağlanması,
hayat boyu öğrenmeye de katkıları olabilir. Yaşlı dostu şehrin dinamik yapısı ve öğrenme
güdüsü eğitimle desteklenmelidir. Eğitim planlaması, uygulama adımları, geri bildirim ve
denetleyecek elemanların eğitimleri bu anlamda zorunluluk arz etmektedir.
Başta kentte mevcut ulaşım koşulları, yaşlıları şehir hayatına kolayca katılmalarını
engellemektedir. Kentlerde yaşlıların başta ulaşım sorunları yaşaması, kentin mimarisi ve
planlamasının yaşlıya uygun bir şekilde oluşturulmamış olması kent yöneticilerini arayışlara
itmektedir. Ulaşım hizmetlerinin yaşlıların gereksinimlerine göre yeniden gözden geçirilerek
başta yaşlı yayaların kaldırımları kullanabilmesi, yaya ışıklarının yaşlıların kolayca
geçebileceği kadar uzun tutulması, kaldırım yükseklikleri, alt geçit ve üst geçitlerin yaşlıların
kullanabileceği şekilde ergonomik yapılması gerekmektedir.

6.4. Sivil Toplum ve Bakım Hizmeti: Gönüllülük
Sivil toplum örgütleri yaşlılara yönelik kar amacı gütmeden hizmet sağlamaktadır.
Sivil toplumun yaşlı hizmetlerine katkıları gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında istenilen
düzeyde olmadığı görülmekle beraber, Türkiye’de son yıllarda önemli atılımlar ve çabalar
içinde oldukları görülmektedir. Gönüllülükle hem kamusal nitelikli olabilecek hizmetleri
harekete geçirme hedeflenir hem de sivil inisiyatifle bireyin ve toplumun desteği alınır.
Böylece yaşlı hizmetlerinde kamusal ve sivil çabalar birlikte değerlendirilir.
Gönüllü kuruluşlar günümüz demokrasilerinin vazgeçilmezi ve tartışılmaz bir şekilde
yönetim ortağıdır. Demokrasi açısından önemi yanında gönüllü kuruluşların gönüllü
yapılarının günümüzde toplumsal ihtiyaçları karşılamada daha fazla avantajlarından
bahsedilmektedir. Bireyin ve toplumun gönüllü olarak hem hizmet arzının hem de talebinin
yönetime taşınması anlamında gönüllü kuruluşların önemi kabul görmektedir. Bu anlamda
birey ve toplumla kamu yöneticileri ve yönetimleri arasında en önemli aracı kurumların
başında gönüllü kuruluşlar gelmektedir.
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Türkiye açısından konuya yaklaşıldığında hem- merkezi ve yerel yönetim- yönetim
bağlamında hem de teori ve uygulamaya yansıyan çalışmalar açısından gönüllülük ve kamu
yönetimi ilişkisi incelemeleri göze çarpmaktadır. Aynı şekilde artan oranda kamu
yönetiminde mevzuat alt yapıları buna uygun olarak hazırlanmaktadır. Bunların başında İl
Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gelmektedir. Bu
yönetmeliğe göre gönüllülük ya da gönüllü şu şekilde tanımlanmaktadır. Gönüllü: Bilgi,
beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkân ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı
konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim (aynı zamanda merkezi yönetim)
hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde
görevlendirecek kamu kuruluşlarını ifade eder. Kâr elde etmeden ve maddi bir kaynak
hedeflenmeden, gönüllü bir şekilde insanlık yararına hizmet sağlayan kuruluşu ifade eden
gönüllü kuruluşların (Ural, 1995: 17) bir takım özellikleri onları gönüllü kuruluş yapmaktadır.
Bunların başında öz yönetimlerinin gönüllülük üzerinden hareketle en üst makamdan en alt
hiyerarşiye kadar gönüllü bir şekilde kamusal nitelikli faaliyetlerini sürdürmeleri gerekir
(Drucker, 1994: 237). Bu yapı içinde hizmetlerde kâr amaçlanmamalı ve gönüllülük esasıyla
çalışılmalıdır. Aksi takdirde gönüllü bir yapıdan ve gönüllü kuruluştan bahsedilemez. Serbest
iradeyle, içerden ve dışarıdan herhangi bir zorlama ve mecburiyet olmadan, tamamen kârdan
uzak bir şekilde, sadece bireylerin kendi rıza ve istekleriyle harekete geçtikleri, toplumsal bir
organizasyona dâhil oldukları ya da topluma yönelik hizmeti yerine getirdikleri bir
durumu/gerçekliği ifade eder. Gönüllü faaliyet için kişinin hür iradesi olmalı, herhangi bir
zorlamanın olmaması ve yapılan iş, faaliyet, organizasyon sonucunda maddi bir beklentinin
oluşmaması gerekmektedir. Toplumsal amaçları yerine getirmek üzerine oluşturulan bu
kuruluşlar devlet ve hükümet dışılığı ifade ederken, kamusal nitelikli hizmetleri yerine
getirmesiyle de topluma yararlı örgütler olarak görülebilirler. Burada gönüllülükten
bahsetmek için gönüllüğün bir temenni olmaktan çıkıp uygulama alanı bulması gerekir.
Ayrıca gönüllü kişileri bulup belli bir hizmet ve amaç etrafında bir araya getirmek de gönüllü
olmak kadar önemlidir. Aksi takdirde gönüllü kuruluşlar, toplumsal ihtiyaçları karşılamada
herhangi bir karşılık bulamaz ve teorik çerçevede kalır.
Gönüllü yapılar, kamunun örgütlenmesi dışında olmakla beraber kamu nitelikli
hizmetleri önceleyebilirler. Bireysel çabaları ve gönüllü yapılarıyla harekete geçen gönüllü
kuruluşlar müzakereci demokrasiye katkı sağlayan toplumsal öznelerdir (Akşit vd., 2002:
134). Birçok yazar tarafından sivil toplum, günümüz çağdaş demokrasi dünyasına kendi öznel
farklılıklarıyla çok büyük bir zenginlik olarak görülür ve demokrasi için de yeni paydaş ve
önemli bir aktör olarak kabul edilir. Keane, zamanla devlet iktidarının gönüllü kuruluşları
yavaş yavaş boğacağından korkulduğu için çoğulcu, kendi kendini örgütleyen, devletten
bağımsız gönüllü kuruluş anlayışının geliştiğini belirtmiştir (Keane, 1989, 51-52). Bu
özellikle liberal ülkeler açısından daha gerçekçi durmaktadır. Sarıbay, sosyal vatandaşlık gibi
bir takım kolektif kimliklerin çözülmeye başlaması, bunların yerine bireyin seçme
özgürlüğünü çok daha rahatça kullanabildiği gönüllü kuruluş (sivil toplum) kavramının
kullanılmasıyla sivil toplumun ortaya çıktığını belirtmiştir. Gönüllü kuruluşlar böylece
devletten bağımsız, devlet karşısında özerkliğini sağlayan birimler olmakla beraber devletle
temas içinde olan bu yapıyı sivil toplum/gönüllü kuruluş olarak tanımlayabiliriz (Sarıbay,
1995).
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Günümüz dünyasında yönetimde demokrasi ve gönüllü kuruluşlar tartışmaları
yönetimin de özünü teşkil etmektedir. Demokratik olmayan yönetimler dünya kamuoyunda
kabul görmemekte ve dışlanmaktadır. Bununla birlikte demokrasinin yalnızca “temsil
ilişkisine” indirgenmesi de çok fazla karşılık bulmamaktadır. Bunun için doğrudan katılım
yollarının gündeme gelmesi de boşuna değildir. Katılım için yalnızca siyasi partilerin varlığı
yaşadığımız dönemde yeterli olmaktan çıktığı gibi kamu hizmeti de tek başına kamu
kurumları tarafından sağlanmamakta, daha önce belirtildiği gibi bu alan gittikçe sivil topluma
ve gönüllü organizasyonlara açılmaktadır. Bu anlamda gönüllü kuruluşlar kamusal nitelikli
hizmetlerde aktif olmakta, diğer yandan da gönüllü kuruluşlar, bireylerin ve toplumun
yönetime aktif bir şekilde katılmalarına imkân tanımaktadır. Uzmanlaşmış, kendini ispatlamış
bir gönüllü kuruluşun kamu yönetimine katkısı da şüphesiz olumlu olacaktır. Aynı zamanda
bu tarz gönüllü kuruluşun hizmet alanında katkıları da kamu yöneticileri için büyük bir
“değer”dir.
Gönüllü kuruluş ve yönetim ilişkisi şüphesiz bireylerin ve toplumun gelenek, algı,
kültür, tarihsel tecrübe, inanç, sosyoekonomik yapı gibi birçok değişkenle açıklanabilir. Kent
yönetimi sistemi içerisinde gönüllü faaliyetlerin yer alabilmesi de yine ülkenin
sosyoekonomik, politik ve tarihi yapısındaki faktörlerinin bileşimine, sürecine, uyumuna ve
bunların nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak değişir (Karaman, 1990: 56). Bununla birlikte
gönüllü kuruluşun siyasal sisteme dâhil edilmesi ve kamu yönetimde aktif olması bir ülkenin
gelişmişliğini göstermesi açısından önem arz eder. Özellikle gelişmiş ülkelerin yönetime
gönüllü kuruluşları dâhil etme konusunda başarılı oldukları görülmektedir. Bu da siyasi
çatışmaları azaltan, bireyi ve toplumu aktör haline getiren, örgütlü yapıyı ödüllendiren bir
yapı içinde birlikte yönetimin erdemlerinden faydalanma konusunda bu ülkelere avantaj
sağlamaktadır. Diğer ülkelerde de benzer gelişmelerin görülmeye başladığını ifade etmek
abartı olmaz. Gönüllü kuruluşların katılımcı demokrasiye katkı sağlaması bağlamında bu
ilişkinin zorunlu bir sonuç olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca kamu yönetimleri gönüllü
kuruluşların kaynaklarından yararlanarak, kamu hizmetlerinin daha kolay ve verimli
yürütülmesini sağlamaktadır.
Gönüllü kuruluşlar hem bireylerin ve toplumun taleplerini kamu yöneticilerine taşıma
da hem de kamu hizmetinin bireye ve topluma yansımasında aracılık etmektedir. Bireyden ve
toplumdan yönetime, yönetimden de birey ve topluma doğru bir yönetim ilişkisinde gönüllü
kuruluşların varlığı demokrasi ve katılım için hayati derece de önem arz etmektedir.
Yönetimin etkinliğinde, halkın yönetime güven duymasında, toplumsal taleplerin gerçekçi bir
şekilde ortaya çıkarılmasında da gönüllü kuruluşlar önemli görevler üstlenmektedir. Kamu
yönetiminde de bunu yeni kamu yönetimi sağlamaktadır. Geleneksel kamu yönetimine
kıyasla, yeni kamu yönetiminin gönüllü ilişkileri daha fazla gündeme gelmektedir. Sosyal
hizmetin ya da yardımın olup olmayacağı değil, önemli olan konu bunun ne kadar,
bahsedildiği gibi nasıl ve kiminle yapılacağıdır. Kimlerle yapılacağı konusunda önemli bir
aktör olarak devreye daha fazla STÖ’lerin girdiği gözlenmektedir. Piyasa sapmalarından,
işsizlik-ten, krizlerden en olumsuz etkilenen kesim olan; aile, akrabalık ve toplumsal çevrenin
katkısına rağmen durumları iyileştirilemeyen dezavantajlılara karşı STÖ’lerin gittikçe daha
fazla devreye girmekte olduğu açıktır. Refah devletinin bıraktığı bu boşlukta faaliyet
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gösterecek olan sivil toplumun, merkezi hükümetin hantallık, verimsizlik ve bürokratizm gibi
durumlarına da maruz kalmadan bazı hizmetleri sunacağı zaten kabul edilmişti. Hem sosyal
demokratlar, hem de muhafazakârlar ve liberaller, sosyal refahın artık ortak bir zeminde
yürütülmesine taraf olup, sivil toplumu da sosyal refah alanında önemli aktör görürler. Sivil
topluma öncü rolü veren yeni liberaller devletin, toplumun çok küçük bir kesimine yönelik
refah uygulaması yapması gerektiğini, geri kalanın da sivil toplum ve hayır kuruluşlarınca
gördürülmesini savunurlar. (Kesgin, 2011: 68).

6.5. Özel Sektör ve Bakım Hizmeti: Sosyal Sorumluluk
Yönetim kavramı farklı anlamları çağrıştırır şekilde gündelik hayatta kullanılmaktadır.
Daha çok yönetim sevk etme, idare etme, idari sistem ve örgüt sistemi olarak anlaşılmaktadır.
Bunlar daha çok yönetimin işlevi ile ilgilidir.
Yönetim, insanları sevk ve idare etme işidir. Diğer insanlar üzerinde otorite kurarak,
hiyerarşik bir yapı içinde talimat, emir verme, görevleri tanımlama, kişiler üzerinde otoriteyle
iş yaptırmayı içerir. İşbirliği, işbölümü, hiyerarşik yapı sevk ve idareyle alakalıdır. Zorunlu
olarak ast-üst ilişkisi, gurup faaliyeti, karşılıklı işbirliği belli bir amacı gerçekleştirme için
zorunludur. Amaç etrafında organize olan insanların kendi içinde yapılanmasıdır.
Yönetim, aynı şekilde sevk ve idare için ya da yönetim için zorunlu olan insan, eşya
gibi kaynakların bir araya getirilip organize edilmesi olarak da görülebilir. İnsanın sevk ve
idare edilmesi söz konusu iken, şuursuz varlıkların sevk ve idare edilmesi söz konusu olmaz.
Yönetim günümüzde daha çok örgütlenmiş bir yapıyla tanımlanır. Belli bir hiyerarşiyi,
otoriteyi, emir komutayı, işleyişi ifade eder. İdare, yönetim ve örgüt gibi anlamlar iç içe ve
benzer anlamlar olarak kullanılmaktadır. Yönetim denilince ya da örgütten bahsedilince
yalnızca devlet ve onun işleyişinden bahsedilmiş olmaz, en küçük birim olan ve toplumun
temel taşı olan aileden başlayarak, ulus üstü örgütlere kadar yönetim yapısında idareden,
sevkten ve örgütten bahsedilmiş olmaktadır.
Yönetimin özellikleri;
1- Yönetimin tek başına mümkün olmadığı daha önce belirtilmişti. En az birden fazla
kişinin varlığı yönetim için zorunludur. Yalnız tek başına olan bir kişi her şeyi kendi başına
düşünür, planlar, uygular ve kendi denetimini kendisi yapar. Burada ayrıca sevk, idare,
talimat, otorite gibi unsurlara gerek kalmamaktadır. Ortak çaba, gurup faaliyeti, işbölümü gibi
durumlara da ihtiyaç yoktur. Bir de fazla kişinin ortak amacı için ise otorite, hiyerarşi,
koordinasyon ya da denetim söz konusu olabilir.
2- Bir süreç olarak yönetim, planlama, örgütlenme, bütçeleme, yönlendirme,
koordinasyon ve denetim gibi öğelerden ve faaliyetlerden meydana gelir. Ortak bir amaca
yönelmiş ve belli bir yapı içindeki yönetimde bahse konu edilen unsurlar yönetimin işlemesi
için gereklidir. Aksi takdirde yönetimin işleyişinden bahsetmek mümkün olmaz.
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3- Yönetim hiyerarşik bir yapıda meydana gelir. Örgüt içinde en alttaki personelden en
üsteki yöneticiye kadar roller belirlenmiştir. Hiyerarşi içinde işleyiş yetki, görev ve
sorumluluklarına göre işler. Hiyerarşide üstlerin rolü haklarla tanımlanırken, astların rolü de
görev ve sorumluluklarla tanımlanmıştır. Hiyerarşinin alt kademesinde üsten en üste doğru
yönetim kademelenmesiyle bağlanmış olur. Yönetim, statü ve rollere göre işleyen bir
sistemdir.
Kamu-özel yönetim ayrımı
Kamu yönetiminin özel yönetimden farklı olduğu genel kabul görmüştür. Kamu
yönetimi birçok açıdan özel yönetiminden ayrılmaktadır. Bu fark; iki farklı kurum
olmalarından, işleyişlerinden, örgütsel yapılarından ve ürettikleri hizmet açılarından ileri
gelmektedir. Bununla birlikte 1980 sonrası geleneksel kamu yönetiminin terk edilip, yeni
kamu yönetimi anlayışının hakim olmaya başlamasıyla birlikte bu farkın da kapandığını
belirtebiliriz.
Kamu yönetimi ve özel sektör ayrımının gittikçe ortadan kalktığı da (Eryılmaz,2002:
33-39) benzerliklerini ve farklılıklarını irdelerken daha yakından görebiliriz.
Benzerlikler
1. Araştırmalardan Yararlanma: hem özel sektör hem de kamu yapılan araştırmalardan
yararlanmakta, özellikle kamu özel sektörün yaptığı çalışma ve araştırmaları
kullanabilmektedir. Aynı usuller, bilgiler, teknikler kamuda ve özel sektörde
kullanılabilmektedir.
2. Yakınlaşma ve İşbirliği: Yeni kamu yönetimi anlayışında da bahsedildiği gibi kamu
yönetimi işletme yönetimine gittikçe daha fazla yaklaşmaktadır. İşletme yönetim ve
tekniklerinin kamuda da uygulanabileceğine ilişkin teori ve uygulamalar son zamanlarda öne
çıkmıştır.
Farklılıklar
Kamu yönetiminin işletme yönetimine yakınlaşması ne kadar gerçekleşirse
gerçekleşsin yine de bu iki yönetimi her şeyiyle aynileştirdiği şeklinde bir anlam
çıkarılmamalıdır. Kamu yönetimi bazı yönlerden özel yönetimden ayrılmaktadır.
1. Siyasal Çevre
Kamu kesiminin faaliyetleri özel kesime göre çok daha geniştir. Kamu kurumları,
kamu hizmeti alan kesimi, politikacıları dikkate almak zorundadır. Oysa özel sektör daha çok
müşterilerine karşı bir sorumluluk duyarlar. Kamu hem siyasal çevreye hem de ikincil
önemde olan sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseder.
2. Kamu Yararı ve Özel Yarar
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Kamu kesiminin ürettiği hizmetler kamusal ya da yarın kamusal mallar niteliğindedir.
Bunların faydası, ülke geneline yayılmıştır. Bir bütün olarak toplumun çıkarlarını temsil eder
ve kamu yararı ön plandadır. Bu malların ve hizmetlerin faydası çoğu zaman bölünmez,
kullanana göre fiyatlandırılmaz, ücretini ödemeyenler bu hizmetlerden men edilemezler.
Vergiler yoluyla da finanse edilirler.
Özel mal ve hizmetler ise faydası ferdî ve bölünebilir niteliktedir; hizmete ilişkin fiyatı
ödemeyenler hizmetten yararlandırılmazlar.
Bu nedenle kamu hizmetleri, doğrudan kâr amacına göre değil, "kamu yararı"na uygun
olarak halka sunulur. Kamu yönetimindeki kâr kavramı, farklı bir özelliğe sahiptir. Kamu
kurumlarında "kâr"ın yerini "sosyal fayda" kavramı alır. Yoksulların ve kimsesizlerin
korunması, evi olmayanlara uygun fiyatlarla konut verilmesi, çiftçilerin çeşitli şekillerde
desteklenmesi, işsizliği azaltmak için, çalışanların daha genç yaşta emekli edilerek yeni
istihdam imkânlarının sağlanması, üretimi artırmak için devlet tarafından verilen teşvikler,
hep "sosyal fayda" kavramı içinde değerlendirilebilecek hususlardır.
3. Serbestlik
Özel işletmeler, kamu örgütlerine göre daha fazla serbestliğe sahiptirler. Kamu
örgütleri, devletin birer parçasıdırlar ve dolayısıyla değişik organlarca yoğun bir denetime
tabidirler. Kamu hizmetlerinde devamlılıktan dolayı herkese eşit olarak sunulur ve müşteriye
göre farklılık arz etmez bu durum da onun serbest işlemesini engeller. Hizmetlerin standartları
belli olup, hangi süreçlerde hangi hizmetlerin yapılacağı da kurallarla belirlenmiştir. Bu
yüzden özel sektör kamu sektörüne göre çok daha serbest bir şekilde mal ve hizmet üretir,
faaliyetlerini sürdürür. Mal ve hizmetler bellidir. Kamu görevlileri de buna uymak
durumundadır.
4. Kamu Gücü
Özel kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler, tarafların eşitliği esasına dayanır. Sözleşme
serbestliği olduğu gibi, karşılıklı olarak taraflar da eşittirler. Karşı taraf istediği anda
sözleşmeyi kendi lehinde sürdürmek isteyebilir. Karşılıklı ilişkilerde serbest anlaşma imkânı
vardır. Kamu yönetimi, amacını gerçekleştirmek için kamu gücünden yararlanır ve
gerektiğinde karşı tarafın rızası olmadan tek taraflı kararlar alarak uygulayabilir. Kamu gücü,
"tek yanlı işlem"dir. Kamu ile özel kişiler arasındaki ilişkilerde çoğu kere eşitlik yoktur.
Örneğin belediye, yol veya köprü yapmak için, kişilerin rızasını aramak ihtiyacını
hissetmeksizin kamulaştırmada bulunabilir. Yasaları uygulamak ve gerektiğinde zor kullanmak, ceza vermek kamunun görevleri arasındadır.
5. Kuralların Yoğunluğu:
Kamu yönetiminin yapısı, usul ve esasları, işleyişi, personelin durumu, uygulamalar
yasalarla ve diğer mevzuatla belirlenmiştir. Özel sektörünki de mevzuatla belirlenmiştir. Yeni
kamu yönetimi ise kuralları biraz hafifletmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, ayrıntılı
kurallar yerine, yöneticilere uygulamada geniş bir takdir alanı oluşturmak ve serbestlik
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vermek için kuralların azaltılması, genel esaslar halinde düzenlenmesi ve sadeleştirilmesini
savunur. Son zamanlarda, kamu yönetiminde uygulanan kuralları azaltmak yönünde bir
eğilim dikkati çekmektedir.
6. Siyasi Liderlerin Sıklıkla Değişmesi:
Kamu sektörün de üst yönetimler genellikle seçimlerde yeniden belirlenir. Bu da üst
yöneticilerin sıklıkla el değiştirmesine yol açar. Siyasi partilerin iktidar olma imkânları her
zaman mümkün olmaz ve sıklıkla iktidarlar yer değiştirirler. Aynı şekilde siyasi parti uzun
süreli iktidarda kalsa bu sefer siyasi temsilciler değişmektedir. Siyasi partiye ve adaya göre de
parti politikaları belirlenmektedir. Özel sektörde bu değişik sıklıkla olmaz ve patron daha
uzun süreli yönetimde olabilir.
7. Kurumların Yapısı ve Motivasyonu:
Kamu kurumların bürokratından memuruna kadar insanlar daha üst kademeyi ve
dereceyi hedefler. Bunu elde etmek için otoriteye ve güce sahip olmayı ister. Prestij ve otorite
elde etmek için çabalar. Özel sektör ise rekabeti motivasyon olarak kabul etmektedir. Özel
sektörde rakipleri geride bırakmak için istenirken, kamu sektöründe üst düzey amire yakın
olmak istenilmektedir. Kamu sektöründe rekabet sayıları arttırmak, sosyal imkânlara
kavuşmak için rekabet ederler. Bunlar da kamunun büyümesine yol açar. Kaynakların
verimsiz kullanılmasına neden olabilir.
Özel yönetim kamu yönetimi ayrımı da yeni yönetimde tartışılmakta, özel
yönetimlerle arasında daha fazla ilişki kurulmaktadır. Fransız yönetim alanı ile Amerika
yönetim alanındaki temel farklar üzerinde de tartışma bu eksende yapılmaktadır. Fransız
yönetimi, doğrudan devlet ve devlet kurumları üzerinde tarihi, sosyolojik, hukuksal çalışmalar
yaparken, Amerika’da özellikle özel sektördeki kuramlar, teoriler ve uygulamalar kamu
sektörüne taşınır.
Özel sektörün sosyal projeleri ve sosyal hizmet ifade eden çalışmaları daha çok sosyal
sorumluluk olarak tanımlanır. Sosyal sorumluluk bizatihi özel sektörün ve işletmenin gönüllü
olarak yerine getirdiği faaliyetlerdir. Burada işletme için istek ve irade vardır. Yaşlı hizmetleri
de aynı şekilde istek ve irade sonucunda özel sektör tarafından yerine getirilmesiyle yerine
getirilir. Böylece işletme; itibar kazanır, prestijli bir kurum haline gelir. Daha fazla
kamuoyunda ve halk katmanlarında meşruluk kazanırlar. Medyada daha görünür olarak, kar
maksimizasyonuna da hizmet edilmiş olur. Aynı şekilde refahın ve sosyal hizmetlerin artışına
yol açılır. Toplumsal birlikteliğe, ortaklık düşüncesine de hizmet edeceği kabul edilir.
bencilliğin soğuk yüzü de böylece aşılmış olur. Toplumda diğerkâmlığın anlamı daha fazla
görünürlük kazanır. Bireylerinde sağlıklı ve huzurlu bir ortama kavuşmalarına hizmet edilmiş
olur. Böylece yaşlılara yönelik hizmet külfeti bireylerin ve devletin sırtında tüm kurum ve
kuruluşların yanında toplumsal katmanların da bünyesinden kaldırılmış olur. Böylece yaşlı
hizmetlerine özel sektör katılımıyla yaşlı birey yanında, özel sektör ve toplum kesimleri de
kazançlı çıkmış olur. Böylece işletme itibar kazanırken, yaşlı da hizmete ve mali kaynağa
ulaşmış olmakta ve refah seviyesi de yükselmiş olmaktadır.
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Özel sektörün sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sosyal fayda elde edilmektedir. Yine
özel sektör toplumsal sorunlara yönelik yaptığı faaliyetlerde kaynak üretmek yanında,
toplumsal farlılık da üretmektedir. Bu da toplumun yararına olan bir katma değerdir. Özel
sektör sosyal faydayla ve sorumluluk çalışmalarıyla bir yandan toplumsal duyarlılık üretirken,
diğer taraftan devletin sosyal politikalarını da etkilemektedir.
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Uygulamalar


Gönüllü yaşlı bakımı



Yaşlı dostu kentler
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Uygulama Soruları
1) Gönüllü yaşlı bakımı olması için yaşlı bakımının naıl ve kimlerle yapılması
gerekir?
2) Yaşlı dostu kentin özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, yaşlı hizmetlerinin yönetilmesi üzerinde durulmuştur. Yaşlılığın önemine
binaen ve gelecekte farklı kurumların yaşlı hizmet konusunda önemli çalışmalar yapacak
olması yaşlı hizmetlerinde yönetimi önemli bir hale getirmiştir. Bundan dolayı da devletin
yanında sivil toplum ve özel sektör faaliyetleri kısaca incelenmiş oldu.
Sivil toplumun gönüllü faaliyetleri gelecek dünyamız açışından önemli bir trend
olacaktır. Bu gönüllü faaliyetleri aynı zamanda kamu yönetimleri için de yol gösterici ve
destekci olmaktadır. Özel sektör de aynı şekilde sosyal sorumluluk temelinde yaşlı
hizmetlerine eğilmektedir. Özel sektör ile kamu sektörünün gittikçe birbirine yakınlaştığı
günümüzde özel sektörün yönetim mantığını da işlemek önem arz etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Yaşlı hizmetlerinin yanında diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin devletin asli olarak
görevi kabul edildiği devlet türü hangisidir?
a) Refah devleti
b) Liberal devlet
c) Bekçi devlet
d) Neo liberal devlet
e) Nasyonal devlet
2) Demoğrafik fırsat ne anlama gelmektedir?
a) Doğurganlığı azaltmak, istihdamı arttırmak
b) Huzurevleri sayısını arttırmak
c) Kuşaklar arası iletişimi güçlü kılmak
d) Genç nüfusun nüfus içinde kayda değer bir oranı ifade etmesi
e) Yaşlıların oran olarak toplum içinde daha az olması
3) BM’ye göre yaşlı bakımında hangi kurumun daha aktif olması istenilmektedir?
a) Sivil toplum
b) Devlet
c) Özel sektör
d) Aile
e) Akrabalar
4) Kamu yönetimi özel yönetime göre hangisini öncelemektedir?
a) serbestliği
b) siyasal çevreyi
c) kamu yararı
d) bireysel kârlılık
e) toplumsal katılım
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Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b, 4) c.
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7. EVDE BAKIM HİZMETLERİ, TÜRLERİ VE ORGANİZASYONU
Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Evde bakım hizmetlerinin kapsamı
7.2. Dünyada ve Türkiye’de evde bakımın tarihçesi:
7.3. Evde bakım hizmetlerinin ülkemizdeki durumu ve organizasyonu
7.4. Kimler evde bakım hizmetlerinden faydalanır
7.5. Evde bakım hizmet türleri ve avantajları
7.6. Evde bakım ekibinde kimler bulunabilir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Evde bakım kavramının içeriğini düşününüz?
2) Kimler evde bakım hizmeti alabilir?
3) Evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşma nedenleri neler olabilir?
4) Evde bakım elemanları hangi mesleklerden/kişilerden oluşmaktadır?
5) Ülkemizde evde bakım organizasyonu nasıl yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Evde bakım Kavramının
kapsamı

Evde bakım kavramının
hangi anlamlara geldiğini
kavrayabilmektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Dünyada ve Türkiye’de
Evde Bakımın Tarihçesi:

Evde bakım hizmetlerinin
tarihi süreç içerinde
geçirdiği dönemlerin
önemini kavrayabilmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Evde bakım
hizmetlerinin
ülkemizdeki durumu ve
organizasyonu

Evde bakım hizmetlerinin
ülkemizdeki yasal durumu,
uygulama ve
düzenlemelerini bilmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kimler evde bakım
hizmetlerinden
faydalanır

Evde bakım hizmetlerinden
faydalanacak hasta veya
bireyleri bilebilmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Evde bakım hizmet
türleri ve avantajları

Evde bakım hizmet türlerini
bilmek ve avantajlarını
kavramak

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Evde bakım ekibinde
kimler bulunabilir

Evde bakım ekibinde hangi
meslek ve kişilerin
bulunması gerektiğini
kavramak

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Evde Bakım



Evde Bakım Hizmeti



Yaşlı Bakımı Hizmeti



Hasta Bakım Hizmeti
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Giriş
Evde bakım, sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara ev ortamında
sağlık hizmeti ve hizmet donanımının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hastane yatak
kapasitelerinin azaltılması sonucunda evde bakım hizmetleri popülerlik kazanmış ve bütüncül
sağlık hizmetlerinin önemli bir öğesi haline gelmiştir. Evde bakım hizmetleri ile hasta ve
bakıma ihtiyacı olan bireylere, kendi ortamında daha özgür yaşama imkânı sunması, hastanın
ya da bireyin ailesiyle birlikte ve kendi ev ortamında bulunmasını sağlamaktadır.
Birey/hastanın daha saygın hissettiği bir ortamda, sevdikleriyle yakın iletişim içinde olması,
daha hızlı iyileşmesini ve bağımsızlığını kazanmasını sağlamaktadır. Bireyin bakım
sorumluluğunun aile üyelerinin üzerinden alınması ile iş ve sosyal yaşantının kısıtlanma
zorunluluğu ortadan kalkar ve bireylerin tükenmişlik yaşamaları engellenebilir. Bireye ve
aileye özgü olarak bakım planlanabilmektedir. Bireyin ve aile üyelerinin bakıma daha fazla
katılmasını sağlamaktadır. Hastanede kalmak hasta için her zaman enfeksiyon kapma riskini
taşımaktadır. Evde bakımda enfeksiyona yakalanma ihtimali azalmaktadır. Uzun süreli bakım
gerektiren hastaların bakımı evde daha kolaydır. Evde bakım hizmetleri ile bireylerin kendi
ortamında bakılması tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Bu gün yoğun bakım dahil, diyabet,
astım ve kalp problemleri gibi pek çok durum için evde bakım imkanlarına sahiptir. Evde
bakım hizmetleri hastanın hastanede kalış süresini kısaltması, hastane enfeksiyonu riskini
erken taburcu ederek azaltması, Sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmesi, hastane yatak
kapasitesini daha verimli kullanmasına katkı sağlaması, hastanın yaşam kalitesini en iyi
seviyeye çıkarması gibi birçok avantajları nedeni Dünya’da ve ülkemizde evde bakım
uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır.
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7.1. Evde Bakım Kavramının Kapsamı
7.1.1. Evde Bakım Hizmetleri Kavramı
Evde bakım, ev hastanesi, ev hospilitizasyonu, tıbbi evde bakım veya duvarsız hastane
olarak bilinen, hastaya evinde sağlanan tıbbi hizmet anlamına gelmektedir (1). Evde bakım,
profesyonel bir kişinin hastaya ve ailesine, hastanın evinde yardım sağlaması girişimidir.
Evde bakım kavramı çeşitli ülkelerde farklı terimlerle ifade edilmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde evde bakım (home care), ev hemşireliği (home nursing), Batı Avrupa’da ise
evde sağlık bakımı (home health care) ve ev ziyareti (home visiting) sık kullanılan terimlerdir.
Evde bakım hizmetleri; sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara ev
ortamında sağlık hizmeti ve hizmet donanımının (araç, gereç) sağlanmasıdır (2). Başka bir
ifade ile; evde sağlık bakımı, toplumsal bakım, ev ziyaretleri ve hemşire ziyaretleri
kavramlarının hepsi, evde profesyonel bakımı içermektedir (3). Evde bakım hizmetleri
tarihsel süreç içerisinde pek çok değişikliğe uğramış, ancak bazı hasta grupları için evde
bakım hizmetlerinin hastane hizmetlerine göre daha uygun olması durumu hiçbir zaman
değişmeyen bir gerçek olarak kalmıştır.
Evde Bakım Hizmetleri; koruyucu tedavi ve rehabilite edici bakımın sürekliliğinin
etkili biçimde sağlanması gerekliliğinden hareketle tanımlanan, sağlık hizmetlerini
desteklemek ve güçlendirmek amacını güden bakım sistemini tanımlamaktadır (4). Özürlü,
yaşlı, süreğen hastalığı olan veya hastalık sonrası iyileşme dönemindeki bireyleri
bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini sağlamak,
yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumla bütünleşmelerini sağlamak,
bakıma gereksinim duyan bireyin aile üyeleri ve özellikle de ailedeki kadınlar üzerindeki
yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik, tıbbi ve manevi
destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modeli şeklinde de
tanımlanabilmektedir (5). Bir diğer ifade ile kendi ev ortamında bakım almak isteyen; fakat
yakınları tarafından verilemeyen sağlık, ekonomik ve sosyal hizmetler gibi pek çok alan
içeren ve bu alanlarda çalışan meslek grupları tarafından sunulan hizmetlerdir (6). Evde
bakım hizmetlerinin ülkemizdeki net tanımı; 10 Mart 2005 tarihinde 25751 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği’ ne göre
oluşturulmuştur. Bu yönetmelikte Evde Bakım Hizmetleri; hekimlerin önerileri doğrultusunda
hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon,
fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlık
bakımı ile sağlık hizmetlerinin sunulması şeklinde tanımlanmıştır (7).

7.2. Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakımın Tarihçesi
7.2.1. Dünyada Evde Bakımın Tarihçesi
Evde bakım hizmetleri kurumsal anlamda 1700'lerin sonunda dini gereklilik nedeniyle
fakir hastaların evlerine düzenlenen ziyaretler şeklinde başlamıştır. 1796 yılında kurulan
Boston Dispanseri, Amerika'da evde bakım hizmeti sunan ilk kuruluş olmuştur.

169

1800'lü yıllar enfeksiyon hastalıklarının yaygın, ölüm oranlarının yüksek olduğu
dönemdir. Eğitimli hemşirelerin evlerde hasta bakımı sunmaları ve ailelere bakım konusunda
eğitim vermeleri, bu alanda ciddi bir atılımdır. Hemşireler aynı zamanda anne adaylarına
doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hakkında bilgilendirme de yapmışlardır.
1898'de Los Angeles Sağlık Departmanı fakir hastaları evlerinde ziyaret etmek üzere
diplomalı hemşireleri ücretli olarak çalıştırmaya başlamıştır. Böylece devletin ücretlendirdiği
ilk evde bakım hizmetinin temelleri atılmıştır.
1900'lü yılların başında, endüstrileşmeye bağlı hızlı göçün getirdiği sağlıksız yaşam
koşulları ve enfeksiyon hastalıkları, hemşirelerin evlere düzenledikleri ziyaretlerin nedenini
oluşturmuştur. Toplumun çoğunluğu hızlı şehirleşmenin getirdiği sağlık sorunlarının çözümü
için hemşirelere yönelmiştir. Bu dönemde ziyaretçi hemşirelerin yanı sıra, eğitimli ve
eğitimsiz birçok hemşire serbest çalışarak, akut ve kronik hastalıklı hastaların evlerinde günde
24 saat, haftada 7 gün bakım sunmaya başlamıştır.
1955-64 yılları evde bakım hizmetlerinin yeniden doğuş dönemidir. Kronik hastalıklar
ve yaşlı nüfusun hızla artması, hastane hizmeti maliyetlerinin yükselmesi, evde bakım
hizmetinin daha düşük maliyetli, daha uygun bakım ortamı olarak eski statüsünü tekrar
kazanmasını sağlamıştır. Evde bakım sistemi; hastaneye dayalı evde bakım, topluma dayalı
evde bakım ve ev hizmetleri şeklinde üç farklı biçimde gelişmiştir.
1973'de Medicare'in finanse ettiği evde bakım hizmetinin 65 yaşın altındaki sakat
bireyleri de kapsaması kararlaştırılmıştır.
Medicare'in yasalaşmasını takiben evde bakım hizmeti sunan kuruluş sayısı da hızla
artmış ve kalitesiz hizmet sunan bazı kuruluşlar nedeniyle toplum tepkileri oluşmaya
başlamıştır. Bu nedenle 1985'de Medicare'den ödeme yapılacak evde bakım kuruluşlarının
hizmet kalitesini gösterici dokümanlarının incelenmesi kuralı getirilmiştir.
1960'lardan önce evde sağlık bakımı bir toplum hizmeti olarak görülmüştür. Toplum
sağlığı ve evde bakım hemşireliğinin odaklandığı alan; sağlığın geliştirilmesi, düzeltilmesi ya
da rahat bir ölümün sağlanması olmuştur. Medicare'in yasalaşmasını takiben Amerikan Tıp
Birliği'nin baskısı ile Medicare ve Medicaid’in ödeme yapabilmesi için evde hizmet alacak
bireylerin hekim kontrolü ve onayından geçirilmesi zorunlu hâle getirilmiş, bu durum evde
bakım hizmetlerinin sağlığı geliştirici uygulamalardan çok, tedavi edici uygulamalara
kaymasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca Medicare'in sağlığı geliştirici değil, düzeltici
hizmetleri finanse etmesi de buna katkıda bulunmuştur.
1982'de Ulusal Evde Bakım Birliği kurulmuştur. Birliğin günümüzde de geçerliliğini
koruyan misyonu; evde bakım ve hospis hastaları için bakım kalitesini geliştirmek, bakım
vericilerin haklarını korumak, tüm evde bakım ve hospislerdeki bakım vericileri etkili şekilde
temsil etmek ve evde bakımı sağlık bakımının merkezine yerleştirmektir.
1990-97 yılları; Evde sağlık bakımı hizmeti kapsamının genişlemesi (laboratuvar
testleri, diş tedavisi, x-ray olanakları da evde bakım kapsamına girmiştir), ilerleyen teknoloji
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ve sayıları hızla artan evde bakım kuruluşları nedeniyle, çok sayıda insan evde bakım hizmeti
alabilmektedir. Evde bakım hizmetleri sektörü, sağlık bakımı alanının en hızlı gelişen
bölümü, Amerika'nın ikinci hızlı gelişen endüstri alanı olmuştur (8,9).

7.2.2. Türkiye’de Evde Bakım
Ünite-1’de de ifade edildiği gibi, Evde Bakım hizmetlerinin cumhuriyet öncesi ilk
uygulamasının kurumsal olarak Fatih Sultan Mehmet’in kendi kurmuş olduğu vakıf marifeti
ile gerçekleştirdiğini görmekteyiz.
Cumhuriyet döneminde ise ülkemizde toplumun yaygın sağlık sorunları dikkate
alınarak, evlere bazı sağlık hizmetlerinin götürülmesi için bazı yasalar oluşturulmuştur. Geçen
yüzyılın başlarında, diğer bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, enfeksiyon hastalıkları
yaygın, ana-çocuk ölüm oranları yüksekti. Bu tablo nedeniyle 1930 yılında çıkarılan ve hâlen
yürürlükte olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, bulaşıcı hastalıkların evde tanı ve
tedavisi, hekimlerin evde hasta muayenesi ve ana-çocuk izlenimi sağlayıcı hükümler
konulmuştur. Bu tür hizmetlerin karşılanması amacıyla hekim ve hemşireler evlere ziyaretler
düzenlemişlerdir. 1961 yılında uygulamaya konan 224 sayılı Sosyalizasyon Yasası ve bunun
yürütülmesini düzenleyen 154 sayılı yönerge, kronik hastalıklı bireylerin evde izlenmesi
görevini halk sağlığı hemşirelerine vermiştir. Yine, gebelerin evde izlemi, uygun koşullarda
evde doğum, loğusa izlemi ve 0-6 yaş çocukların izlemi ebelere verilmiş olup, hizmet
denetimleri için halk sağlığı hemşireleri görevlendirilmiştir.
1954 yılında kabul edilen 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu, mecburi hizmet
yükümlülüğü olmayan hemşirelerin, istediklerinde sanatlarını serbestçe yapabileceklerini
belirtmektedir. Bu yasaya istinaden hemşireler, geçmiş yıllarda çoğunlukla "sağlık kabini" adı
verilen özel işyerleri açarak, evlerde hastaların tedavilerini gerçekleştirmişlerdir. Hâlen var
olan sağlık kabinlerine ilaveten, özellikle son yıllarda çok sayıda hemşire evde hasta bakımı
kuruluşları açmaya başlamıştır.
Günümüzde toplumun evde sağlık bakımı hizmeti gereksinimine cevap vermek üzere,
özel evde bakım şirketleri kurulmaktadır. Ancak, bu şirketlerin hizmetlerinin finansmanı,
mevcut resmî sigorta sistemi içinde yer almadığı için toplumun çoğunluğu bu hizmetlerden
yararlanamamaktadır. Özel sigorta şirketlerinden evde bakım poliçesi olan bireyler, yine özel
evde bakım kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Özel evde bakım kuruluşlarının hizmetleri, bugüne kadar hemşirelik hizmetleriyle
sınırlı kalmakta idi. Yasal düzenlemelerin yapılması ile multidisipliner ekibi olan evde bakım
kuruluşları kurulmaya başlamıştır. 2005’de 10.03.2005 tarih ve 25751 sayılı Resmî Gazete’de
Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Yönetmeliği yayınlanmıştır. 01.07.2005 tarihinde
yayınlanan 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişikliklerle özürlü bakımının mümkün
olduğunca evde bakıma yönlendirilmesi önerilmiştir. Belli şartları taşıyan özürlülerin evde
bakım ücretini ödemeyi devlet üstlenmiştir.

171

01.02.2007 tarihinde yayınlanan 5579 sayılı “kanunun ek madde 7 de: Her ne ad
altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya
bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir
aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya
özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.” İfadesi
ile devlet bütçesinden ödenmek üzere özürlülerin evde veya kurumda hizmet alabilmesinin
yolu açılmıştır. (8,9). Türkiye’de 1 Mart 2011 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT)
yapılan değişiklikle, Sağlık Bakanlığı birimlerince verilen evde bakım hizmetleri günübirlik
tedavi kapsamında SGK tarafından ödenmeye başlanmıştır.

7.2.3. Evde Bakım Hizmetleri Yasal Alt Yapısı
Ülkemizde Evde Bakım Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik 10.03.2005 tarihinde
25751 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikle kişi ve
toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının
açılması, çalışması, denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, tüzel ve gerçek
kişilerin uyması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir. Hizmet sunumu ise; devamlılığın
esas olduğu bir model üzerine oturtulmuştur ve buna göre ilgili birimin 24 saat kesintisiz
hizmet verebilecek şekilde oluşturulması planlanmıştır (7). Ayrıca; “Sağlık Bakanlığınca
Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 1 Şubat
2010’da Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönergenin amacı; evde sağlık
hizmeti gereksinimi olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve
rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık kurumları bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri birimleri kurulması,
bu birimlerin en temel donanım ile araç, gereç ve personel ölçümlerinin ve personelin görev
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, iletişim, uygulanacak kayıt ve izlem sisteminin
tanımlanması ve uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek evde sağlık
hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulanmasını
sağlamak olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu yönerge 15.05.2015 tarihinde tekrar
düzenlenerek yayınlanmıştır(10).

7.2.4. Evde Bakım Hizmetlerinde Geldiğimiz Nokta
Ülkemizde özel sektör (özel hastaneler ve özel şirketler), kamu (kamu hastaneleri),
yerel yönetimler ve diğer farklı yapılanmaların bünyesinde farklı standartlar ve farklı
amaçlarla verilmekte olan evde bakım hizmetleri ile ilgili işleyişte birçok eksiğin olduğu
bilinmektedir. Bu sorunlar kısaca dört ana başlık altında toplanabilir; evde bakım hizmetinin
işleyiş ve uygulamaları, standartları-kalite yönetimi, insan kaynakları ve hizmetinin parasal
kaynağının sağlanması ile ilişkili sorunlar.
Sağlık Bakanlığınca Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
hakkındaki -1 Şubat 2010 tarihli ve 3895 sayılı Onay ile yürürlüğe giren –Yönerge
doğrultusunda; 81 ilde, Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulan 34 gezici ekip ve hastaneler
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bünyesinde kurulan 407 Evde Sağlık Birimi olmak üzere toplam 441 Birim Bakanlıkça
onaylanmıştır (10).
7.2.5. Günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan evde sağlık hizmetleri;
a) Aile Hekimleri tarafından, aile hekimliği yasal düzenlemeleri doğrultusunda
verilen hizmetler,
b) Hastaneler bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmet Birimleri tarafından verilen
hizmetler
c)Taşrada bulunan vatandaşlara, sağlık müdürlüklerinin gezici ekipler aracılığıyla
verilen hizmetler
d) Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığıyla verilen hizmetler
Hizmet sunumunda en önemli kısmı, hastaneler bünyesinde kurulan Evde Sağlık
Birimleri üstlenmiş durumdadır. Bu nedenle hizmetin basamaklar arası eşgüdümünün İl
Sağlık Müdürlükleri tarafından iyi yönetilebilmesi için müdürlükler bünyesinde Evde Sağlık
Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin Yönergede öngörüldüğü şekilde kurulması ve bir an
önce etkin duruma getirilmesi zorunluluk taşımaktadır.
Eşgüdüm merkezine gelen
başvurular, bu merkezce görevlendirilen personel tarafından yanıtlanarak kayıt altına alınacak
ve öncelikle en yakın hastanenin evde bakım birimine yönlendirilecektir. Aynı yönergede
belirtildiği gibi; Evde Sağlık Hizmeti kapsamında ilk aşamada yatağa bağımlı hastalara
hizmet verilmesi, yandal hastanelerinde ise, alanlarının gerektirdiği (KOAH, spastik çocuklar,
palyatif onkolojik bakım, kas sistemi hastalıkları ve diğerleri.) hizmetlerin götürülmesi
planlanmıştır Evde Sağlık Hizmeti gerektiren hastalıklar arasında ise; KOAH ve diğer
solunum sistemi hastalıkları, yatağa bağımlı hastalar, son dönem kanser hastaları, ileri
derecedeki kas hastaları, yeni doğanlara (0-1 aylık) fototerapi uygulamaları, evde sağlık
hizmeti alan hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetleri alınmıştır. (10).

7.3. Evde Bakım Hizmetlerinin Türleri
Evde bakım hizmetleri, hizmeti veren kişiye göre iki sınıfa ayrılmaktadır. Farklı
meslek alanlarındaki uzman ya da yarı uzman kişilerin verdikleri evde bakım “formal
bakım”; akraba, arkadaş gibi aile bireylerinin verdikleri bakım ise “informal bakım” olarak
tanımlanır (11,12). Bunun yanı sıra; evde bakım hizmetlerini, evde sağlık hizmetleri ve evde
sosyal destek hizmetleri olmak üzere 2 ana grup altında sıralayabiliriz.
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında; hekimlik hizmeti, hemşirelik hizmeti,
fizyoterapi, tıbbi malzeme ve aygıt hizmetleri, ilaçların eve ulaştırılması, psikolojik ve manevi
destek yer alır. Burada hizmeti alanlar hasta olup; amaç bozulan sağlık durumunu düzeltmek
ya da iyileştirmek ve hastaneye yatışları azaltmaktır. Evde sağlık hizmetlerinin başarısı, hasta
ve ailesinin hastane sonrası gereksinimlerinin değerlendirilerek; tedavi, bakım ve yaşam
düzenlemelerinin yapılması ile birlikte iyi planlanmış çıkış işlemlerine ve evde bakım hizmet
ekibinin etkili eşgüdümüne bağlıdır (4).
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Evde Sosyal Destek Hizmetleri ise; Sosyal hizmet çalışanları, bakım destek
elemanları, aile bireyleri ve din görevlileri gibi destek elemanlar ile taşıma, ulaşım, ev ve
kişisel bakım, eve yemek sağlama gibi hizmetleri kapsayan ve sağlık hizmeti dışındaki
gereksinim alanlarını dolduran hizmetlerdir. Bu kapsamda sağlanan hizmetler arasında;
hemşirelik hizmetleri, destek sağlık hizmetleri, gündüz/gece bakımı, kişisel bakım (özbakım),
gıda ve beslenme, ev işlerine yardım, ev düzenini yeniden oluşturma, sosyal ve manevi destek
sağlama ve danışmanlık hizmetleri sayılabilir (13).
Evde Bakım Hizmet Çeşitleri

7.3.1. Evde Sağlık Hizmeti Sunumu (Sağlık personeli tarafından kısa
süreli takip)
1.

Evde doktor muayenesi, kontrolü ve takibi

2.

Evde fizyoterapi, psikoterapi seansları

3.

Evde sağlık eğitimi (gebelik, emzirme, hasta bakımı)

4.

Evde bebek bakımı, aşı takibi

5.

Evde tetkik, tahlil ve röntgen hizmeti verilmesi

6.

Hastaneden taburcu sonrası takip (uzun süreli tedaviler, pansuman, enjeksiyon

vb.)
7. Kronik hastalıkların takibi (ileri düzey kalp yetmezliği, bazı kanser kür tedavileri,
diyabetik ayak bakımı vb.)
8.

Evde son dönem (siroz, kanser vb.) hastaların takibi

7.3.2. Yaşlılar Ve Özürlülerin Evde Bakımı
(Özel eğitim veya sertifika almış kişilerce uzun süreli bakım)
1.

Kişisel bakım (tıraş, banyo, tuvalet ihtiyacı vb.)

2.

Yemek yedirilmesi, elbise bakımı, yatağın hazırlanması

3.

Gezdirme, alışveriş yapma ve meşguliyet tedavisi

4.

Hastaneye götürülmesi ve resmî işlemlerin takibi

5.

Özürlülerin özel bakım ve eğitimi

6. İhtiyaçlarını göremeyecek derecede bakıma muhtaçların sosyal hizmetlerine
(yemeklerin hazırlanması, ev bakım ve onarımı, kişisel hijyen bakımı, resmî işlerin takibi vb.)
yıllarca süren destek.
174

7.3.3. Hastanede Refakatçi Hizmetleri
(Taburcu Öncesi Bakım)
Hastanın başında kalacak refakatçi yoksa gün boyu eğitimli sağlık personel refakatçi
temin edilmesi, hastanın hastanedeki medikal ve paramedikal ihtiyaçlarına destek;
1.

Hastanın hastanede gezdirilmesi

2.

Kişisel bakım (tıraş, banyo, tuvalet ihtiyacı vb.)

3.

Hastanedeki resmî işlemlerin takibi (hosteslik)

4.

İlaçların düzenli ve doktor tarafından belirtilen biçimde alınmasının temini

5.

Moral-manevi ve motivasyon desteği sağlamak

6.

Taburcu hizmetlerinin yapılması, epikriz (çıkış özeti) düzenletilmesi (8,9).

7.4. Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?
Evde sağlık bakımı hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan, uzun
süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden, tedavisi evde de
sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan,
aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar
çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir.
Evde bakım hizmetlerinden faydalanabilecek hasta gruplarına örnek olarak
1. Hastaneden taburcu sonrası evde enjeksiyon, pansuman, ilaç takibi vs.,
2. Ameliyat sonrası evde dikiş alma, pansuman, kolostomi bakımı vs.,
3. Ortopedi ve travmatoloji hastaları için evde düzenli egzersiz, röntgen hizmetleri vs.,
4. Kalp, damar ve hipertansiyon hastaları için evde düzenli tansiyon, kolesterol, EKG
takibi,
5. Onkoloji (Kanser) hastaları için evde kür tedavileri ve son dönem takib ve
bakımları,
6. Akciğer hastaları için evde oksijen tedavisi, ilaçların inhalasyonla verilmesi,
7. Diyabet hastalarının diyabetik ayak bakımı, düzenli şeker tahlili ve takibi,
8. Hemipleji/felçli hastaların evde fizyoterapi seansları ve evde sosyal destek
hizmetleri
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9. Yeni doğum yapan anneler ve bebeklerin evde göbek pansumanları, emzirme
eğitimi, aşı takibinin yapılması,
10. Bakım ihtiyacı olan yaşlı ve özürlüler için evde her türlü tıbbı, sosyal ve manevi
destek v.s,
11. Evde her türlü yara bakımı, enjeksiyon, ilaç infüzyonu
12. Evde mobil röntgen, EKG ve çeşitli kan tahlilleri vb.
13. Evinde medikal ekipmana ihtiyacı olanlar (Evde tıbbî cihaz kiralama sistemleri),
14. Evde doktor muayenesi ve hemşirelik hizmeti (8,9,10).

7.5. Evde Bakım Ekibinde Yer Alacak/Alabilecek Kişiler
* Hekimler

* Uzman Hekimler

* Fizyoterapistler

* Psikologlar

* Hemşireler

* Diyetisyenler

* Ebeler

*Sosyal hizmet uzmanları

* Sağlık memurları

* Aile danışmanları

* Sağlık teknisyenleri

*Sertifikalı kişiler

*Dini danışmanlar

* Manevi rehberler

Ülkemizde evde bakımın, daha etkili, daha kaliteli ve daha ucuza nasıl
sağlanabileceğine dönük çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde evde bakım hizmetleri her
geçen gün yaygınlaşmakta, türleri farklılaşmakta, hizmet alanı genişlemekte buna bağlı olarak
da kamu ve özel organizasyonlar artmaktadır (8,9).
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Uygulamalar


Bakım elemanlarının kimlerden oluştuğu



Bakıma muhtaç kişiye/kişilere nasıl bir bakım uygulaması yapıldığı
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Uygulama Soruları
1) Bakım elemanları kimlerden/hangi mesleklerden oluşmaktadır?
2) Bakıma muhtaç kişiye/kişilere nasıl bir bakım uygulaması yapılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, evde bakım kavramının üzerinde duruldu. Evde bakım hizmetinin
kapsamı ve önemi vurgulandı. Dünyada ve Türkiye’de evde bakımın gelişimi bu gelişimde
ülkemizdeki son durum, kamu ve özel sektörün geldikleri son durumla ilgili bilgiler verildi.
Ülkemizde evde bakımla ilgili hukuki düzenlemeler ve fili uygulamalar ile
organizasyonun nasıl olduğu konularına açıklık getirilmeye çalışıldı.
Evde bakım hizmetlerinden kimler faydalanabilir, evde hangi hizmetler verilebilir.
Evde bakım hizmet türleri ve avantajları ile evde bakım ekibinde kimler veya hangi meslekler
bulunabilir gibi konular anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Bu bölümde kullandığımız “Evde bakım hizmeti” kavramı aşağıdaklerden
hangisini kapsamaz?
a) Yaşlı bakımı
b) Hasta bakımı
c) Engelli bakımı
d) Araba bakımı
e) Çocuk Bakımı
2) Ülkemizde Evde Bakım Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik kaç yılında
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?
a) 2005
b) 2010.
c) 2015
d) 2000
e) 2001
3) Sağlık Bakanlığı günümüzde, evde sağlık hizmetlerini aşağıdaki yöntemlerden
hangisi ile vermemektedir
a) Aile Hekimleri tarafından, aile hekimliği yasal düzenlemeleri doğrultusunda
b) Hastaneler bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri tarafından
c) Taşrada bulunan vatandaşlara, sağlık müdürlüklerinin gezici ekipler aracılığıyla
d) Halk sağlığı kurumu teşkilatlanması ile
e) Yerel belediyeler tarafından
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4) Evde bakım hizmetlerini, evde sağlık hizmetleri ve evde sosyal destek hizmetleri
olmak üzere 2 ana grup altında sıralanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık
hizmetleri arasında yer almaz?
a) Hekimlik hizmeti,
b) Hemşirelik hizmeti
c) Fizyoterapi hizmeti
d) Psikolojik destek hizmeti
e) Eve yemek sağlama hizmeti
5) Aşağıdaki gruplarından hangisi için evde bakım hizmeti uygun değildir?
a) Ameliyat sonrası evde dikiş alma, pansuman, kolostomi bakımı),
b) Kalp ve hipertansiyon hastalarının evde tansiyon, kolesterol, EKG takibi),
c) Orta ve küçük ameliyatların evde yapılması
d) Akciğer hastaları için evde oksijen tedavisi, ilaçların inhalasyonla verilmesi),
e) Hemipleji/felçli hastalarına evde fizyoterapi seansları uygulanması,

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) e, 4) e, 5) c.
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8. BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE
YASAL DÜZENLEMELER

Doç. Dr. Bedrettin KESGİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Bakımın Gerekliliği
8.2. 2022 S. Kanun
8.3. Evde Bakım
8.4. Evde Bakım Yönetmeliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bakım Hizmetleri neden önem kazanmaktadır?

2)

Evde Bakım hizmetleri neden önem arz etmektedir?

3)

Evde Bakım ile kurum bakımı arasında fark var mıdır?

4)

2022 S. Kanun ve Diğer Mevzuat Neden Önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bakım gereksinimi

Yaşlılarda bakımın önemini
kavrayabilmektir.

Evde Bakım

Evde bakım son yıllarda neden
öne çıkmaktadır?

Kurumda Bakım

Kurumsal bakımı hangi
kurumlar yerine getirmektedir?
Bu kurumların özellikleri
nelerdir?

2022 S. Kanun

2022 S. Kanun ve Diğer
mevzuat işlenecektir

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Bakım hizmetleri



2022 S. Kanun



Evde Bakım



Evde Bakım Yönetmeliği
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Giriş
Dünya nüfusu genel olarak yaşlanmakta, buna benzer şekilde Türkiye nüfusu da hızlı
bir şekilde yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun hem oran olarak hem de miktar olarak artış
trendinde olması yaşlıları ve onlara yönelik hizmetleri daha fazla gündeme getirmektedir.
Yine yaşlıların bireysel bakımları yanında onlara yönelik kurumsal bakım alternatifleri de söz
konusu edilmektedir. Söz konusu alternatifler içinde Türkiye’de evde bakım hizmetleri
gündeme gelmiştir.
Evde bakımla, yaşlı birey hem aile ortamından koparılmamış olmakta hem de bakım
hizmetlerinin maliyetleri azaltılmaktadır. Bunun yanında diğer bazı yararlar da umulmaktadır.
Gelecekte de yaşlı nüfusun artacak olması onlara yönelik hizmet alternatiflerini
çoğullaştırırken, kurumsal bakım da gittikçe profesyonel bir şekilde gündeme gelmektedir.
Yine bakım hizmetlerinde kamu kurumlarının aktiviteleri yanında sivil toplum ve özel sektör
temsilcilerinin de yaşlılara yönelik hizmetlerinde önemli bir artış görülmektedir. Bütün bu
gelişmelere paralel olarak yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve evde bakım hizmetlerinin
mevzuatı da gün geçtikçe genişlemektedir. Mevzuatın bağlayıcı özelliği yanında, yol gösterici
ve politika belirlemeciliği de onu önemli bir konuma yükseltmektedir. Bu başlık altında
yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri başta olmak üzere, yaşlılara yönelik temel mevzuat ve
onlara yönelik sosyal politikanın temeli işlenecektir.
Bakım hizmetlerinde merkezi yönetim yanında yerel yönetimlerin, sivil toplum
uygulamalarının ve özel sektör hizmetlerinin de etkinliği son yıllarda artış göstermektedir.
Dolayısıyla bu alanda alternatif bakım hizmetleri oluşturulurken, diğer taraftan kurumsal
uygulamalarda da büyük bir çeşitlilik kendini göstermektedir.
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8.1. Bakım Hizmetlerinin Gerekliliği ve Kurumların Varlığı
Yaşlılık avantajları ve dezavantajları yanında insan hayatında geç dönemi ifade
etmektedir. Yaşlılığın daha çok dezavantajı ifade ettiği kabul edilse de bunu en aza indirmek
için çabalar gösterilmektedir. Yaşlılıkla beraber sosyal, ekonomik ve psikolojik birçok sorun
gün yüzüne çıkmaktadır ve bu sorunlar daha çok iç içe geçmektedir. Sosyal hizmet
uygulamaları ile yaşlılık alanında bu sorunlar en aza indirilmek istenmekte ve dezavantaj bir
nevi avantaja döndürülmek istenmektedir. Genelde sosyal politikaların özelde sosyal hizmetin
yaşlılara yönelik olarak yürüttüğü hizmetlerin temel amacı budur.
Yaşlılık, insanın fizyolojik ve biyolojik olarak karşılaşacağı bir gerçektir. Yaşlılığın
kendine ait bir kısım gerçekleri bulunmaktadır. Duygusal ve fiziksel olarak yaşlılık diğer yaş
gruplarından farklılık arz etmektedir. Fiziksel açıdan ritmin azalması, yavaşlaması ve bedenin
hastalıklara daha fazla açık bir durumunu ifade etmektedir. Dolayısıyla yaşlılık bazı risklere
ve hastalıklara daha açık bir dönemi ifade etmektedir.
Fiziksel ve duygusal gerçekliği yaşlıları ayrı bir kategori olarak ele almamıza neden
olmaktadır. Bağımsız bireyin, zamanla daha bağımlı ve muhtaç olduğu gerçeğiyle yüzleşmek
zorunda olduğu, zorunda olduğu kadar baş etmek durumda da kaldığı bir yaş ve zaman
dilimidir. Bununla beraber yaşlılığın etkisi ve sonuçları her bireyde aynı olmamaktadır. Yine
yaşlılığın başlıca etkisi bizatihi yaşlı bireyin kendisine yönelik olmasına rağmen, etki alanı
sadece bununla sınırlı değildir. Aynı şekilde yaşlıların ve yaşlılığın aileye, akrabalara ve
topluma etkileri mevcuttur. Yaşlı bireyler statülerini kaybedebilmekte, toplumdan ve aileden
dışlanabilmekte, yalnızlaşmakta bunun da sonuçları doğal olarak topluma da
yansıyabilmektedir. Özellikle aileden ve sosyal yaşamdan uzaklaşan yaşlı kendini gereksiz ve
atıl olarak görebilmektedir. Bu durum özellikle yaşlının psikolojik, ruhsal durumunu olumsuz
etkilemektedir.
Yaşlılık kaçınılmaz bir gerçeklik olmakla beraber, yaşlının bu dönemi nasıl geçireceği,
aile ve toplumla uyumlu bir şekilde hayatını nasıl ikame ettireceği sosyolojik, yasal, kurumsal
boyutlarla ilgilidir. Ülkede yaşlılara verilen önem mevzuattan başlayarak kurumsal
düzenlemeler ve toplumun değer ve yargılarıyla da belirlenir. Dolayısıyla kurumsal
düzenlemeler ve mevzuat da bu kültürel gerçekliği ve toplumun değer yargılarını göz önünde
bulundurmak durumundadır.
Dünyanın yaşlanması aynı zamanda sosyal güvenlik sistemlerini etkilemekte ve
nüfusun bağımlılığını etkilemektedir. Bu boyutuyla devletlerin ve politika üreticilerin daha
yoğun olarak da yaşlanma sorunu olarak gündemlerine gelmektedir. Sanayileşme, kentleşme,
devletin müdahale şeklinin değişmesi, kırsal nüfusun azalması gibi birçok gelişme ve eğilim
yaşlılara yönelik politikaları da etkilemektedir.
Yine yaşlı bakımını geleneksel toplumlarda daha çok kadın üstlenmekteydi. Kadının iş
hayatına girmesiyle yaşlının bakımı ev ortamında “sorun” olarak değerlendirilmiştir. Kırsal
kesimde ve tarımsal ekonominin olduğu ülkelerde ya da dönemlerde yaşlı bakımı daha çok
aile ve yakın akraba üzerinde görülürdü. Sanayileşmenin getirdiği değişim ve dönüşüm
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kurumsal bakımı gündeme getirmesine rağmen bakım alternatifleri de gündeme gelmektedir.
Bunların başında evde bakım gelmektedir. Hangi hastaların hangi şartlarda evde bakıma
muhatap olacağı da mevzuatlarla belirlenmektedir. Yine bu bakımın ve yaşlılara yönelik
uygulamaların evrensel kriterleri yanında yerel/kültürel boyutları da gündeme
gelebilmektedir. Dolayısıyla yaşlıya ve evde bakıma yaklaşım biraz da toplumların bakıma ve
yaşlıya yükledikleri anlama göre belirlenebilmektedir. Dolayısıyla yaşlı bakımında evrensel
ve yerel boyutlar iç içe geçmiş bir süreci ifade edebilmektedir.
Yaşlılık algısı, fizyolojik ve ruhsal değişimler gibi durumlar/gerçekler her bireyde
farklı olmasına rağmen uluslararası mevzuatlar 65 yaş üstü kişileri yaşlı olarak kabul etmiştir.
Yaşlının kim olduğunu belirlemede de uluslararası kurumlar ölçü ortaya koymaktadır.
Bunların başında Dünya Sağlık Örgütü gelmektedir. Yine yaşlılar kendi içinde kategorize
edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1963 yılında yaşlanmayı kronolojik olarak ele almış
ve üç safhaya ayırmıştır. Bunlar;
orta yaşlılar (45-49 yaş)
yaşlılar (60-74 yaş)
ileri yaşlılardır (75 + yaş).
Ömrü yeten bütün insanlarda görülen yaşlılık, tüm işlevlerde azalmaya neden olan,
süreklilik arz eden, evrensel ve doğal bir süreçtir. Yaşlılıkta görülen bir kısım bedensel
kayıplar hastalık olarak nitelendirilemez. Çünkü yaşlılık herkeste, hastalık bazı insanlarda
görülür. Yaşlılığın bu evrenselliği ve doğallığı nedeniyle yaşlılara yönelik düzenlemeler temel
mevzuatta yer almıştır. Türkiye’de de benzer şekilde başta anayasa olmak üzere belli başlı
mevzuatta yaşlılara yönelik başta bakım hizmetleri olmak üzere bir kısım sosyal hizmet ve
sosyal yardım düzenlemesi yapılmıştır.
Daha önce ifade edildiği gibi geçmişte yaşlının bakımı her ne kadar geleneksel
dönemde aile ve kadın merkezli olsa da yakın tarihte kurumsal bakım da devreye girmişti.
Türkiye’de benzer eğilimden payına düşeni almaktadır. Yaşlı bakımın tarihsel süreçte
yaşadığı evreye baktığımızda; 1868 yılında kurulan Kızılay Derneği ve 1895 yılında açılan
Darülaceze, Osmanlılar döneminde kurulup günümüze kadar hizmetlerini devam ettiren
kurumlardır. Darülaceze’nin amacı din ve ırk ayrımı gözetmeden düşkünleri barındırmak,
ümitsizlikten kurtarmak ve onlara rahat bir yaşam sağlamaktır (MEB, 2011). Yaşlılara
yönelik hizmetleri de kurumsal anlamda Kızılay ve Darülacezenin yerine getirme konusunda
kapasitesi oranında yerine getirmeye çalıştığını belirtebiliriz.
Cumhuriyet döneminde 1930 tarihinde yürürlüğü giren 1580 sayılı yasa ile ilk defa
kamu kuruluşu olan belediyelere bakıma muhtaç kişilerin (yaşlıların) korunması ve yaşlı
evleri yapma görevi verilmiştir. Belediyeler bu amaç için değişik illerde aceze evleri,
güçsüzler yurdu, düşkünlerevi ve huzurevi adı altında çeşitli yatılı yaşlı kuruluşları açmıştır.
Dolayısıyla merkezi hükümetin yanında yerel yönetimler de yaşlı hizmetlerini yerine
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getirmiş, bunların yanında sivil toplumun ve zamanla özel sektörün de yaşlı bakımında
kurumsallaşması söz konusu olmuştur.
Günümüzde ise yaşlı bakımı açısından önemli hukuki metni olarak Anayasa’da yaşlı
bakımının yer alması önemli bir göstergedir. Dolayısıyla anayasa yaşlıların korunma
sorumluluğunu en başta devlete bir görev ve sorumluluk olarak vermiştir.
1982 Anayasası 61. Madde: Yaşlıların devletçe korunacağı ve onlara devlet yardımı
ile sağlanacak diğer hak ve kolaylıkların kanunla düzenleneceği belirtilmektedir.
2828 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel esaslar dâhilinde muhtaç
yaşlıların tespiti, korunması, bakımlarının sağlanması ile ilgili hizmetleri yürütmek, bu
hizmetler için gerekli sosyal hizmet kuruluşlarının tesisi ve işletilmesi ile ilgili görevleri
yerine getirmek görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne
verilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile Sağlık Bakanlığı yaşlılara bakım ve
hizmet anlamında devrede olan iki önemli bakanlıktır. Kuruluş izni ve denetimi ASPB’nın
kontrolünde olan özel bakım merkezleri de halen hizmetlerini yürütmektedirler. Ulusal
mevzuatın yaşlılara gösterdiği önem yanında, kurumlar da yaşlı bakımında ve yaşlılara
yönelik sosyal uygulamalarda aktif görevler üstlenmektedir.
Yine Birleşmiş Milletler (BM), yaşlılara yönelik hizmetlerde önemli ilkeler ve
standartlar belirlemektedir. Bu bağlamda BM yaşlılık ilkeleri ülkeler için hem bağlayıcı hem
de yol gösterici niteliğe sahiptir. Bu anlamda BM yaşlılık ilkeleri konforlu, rahat,
sürdürülebilir, aktif, sosyal bir yaşlanma için temel ilkeleri ortaya koymaktadır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 26 Temmuz - 6 Ağustos 1982 tarihleri arasında
"Dünya Yaşlılar Asamblesi" için Viyana'da toplanarak YAŞLANMA 1982 - Yaşlılık
ilkelerini, Nisan 2002'de de "2. Dünya Yaşlılar Asamblesi" için Madrid'de toplanarak,
YAŞLANMA 2002 - Uluslararası Eylem Planı'nı saptamıştır. Buna göre,
Yaşlılık İlkeleri
1- Bağımsızlık: Beslenme, barınma, giyim gibi temel gereksinimlerini karşılamak ve
sağlık bakımından yararlanmak için yeterli gelire sahip olmalıdır. Sayılan gereksinimlerini
karşılayabilmeleri için ailelerinden ve toplumun her kesiminden destek almalıdır.
Gereksinimlerini karşılama konusunda kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri yönünde
desteklenmelidir. Gelir getirici bir işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer gelir getirici
faaliyetlerden yararlanmalıdır.
 Emeklilik yaşının belirlenmesi ve emeklilik koşullarının tanımlanmasında söz
sahibi olmalıdır.


Yaşlarına, yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim programlarına sahip olmalıdır.

190



Bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır.

 Yaşadıkları çevre aynı zamanda onlara kapasitelerini geliştirebilecek fırsatlar
sunmalıdır.
 Mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamında
yaşamalıdır.
2- Katılım: Refah düzeylerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve
uygulanması aşamalarına aktif bir biçimde katılımda bulunmalıdır.


Bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır.



Topluma hizmet etmek için çeşitli fırsatlar geliştirebilmelidir.

 Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklerine gönüllü olarak katılımda
bulunmalı ve hizmet edebilmelidir.
3- Bakım: Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım
hizmetleri verilmelidir.
 Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve
gözetilmelidir.
 Asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve sürdürecek
sağlık bakımına sahip olmalıdır.
 Yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim duyduklarında
korunabilecekleri ve bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip
olmalıdır.
 İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden
desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti
alabilecekleri, uygun kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır.
 Bir huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda; ihtiyaçları,
inançları, haysiyetleri, özel yaşamları, bakımları ve yaşam biçimleri hakkında kendi
kararlarını vermeleri konularında tam olarak saygı görmelidir.


İnsan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalıdır.

4- Kendini Gerçekleştirme: Bireysel potansiyellerini (yetenek ve becerilerini) tam
olarak gerçekleştirebilecek fırsatlar yaratmalı, var olan uygulamalardan yararlanmalıdır.
Toplumun eğitim ve kültür etkenliklerine aktif olarak katılabilmelidir.
5- İtibar: İtibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. Sömürüden, fiziksel ya da
zihinsel istismardan uzak tutulmalıdır.
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 Hizmetlerden yararlanırken; yaş, cinsiyet, ırk, etkin köken, özür durumu ya da
diğer konumları nedeniyle bir ayırım görmemelidir. Gelir durumları belirleyici bir unsur
olmamalı, gelir düzeyinden bağımsız olarak gereksinimleri karşılanacak şekilde uygun
hizmetlerden yararlanmalıdır.
6- Bağımsız ve Özgür Yaşam:


Bağımsız ve isterlerse sosyal hizmet destekli bir yaşam sürme,



Özgürce seyahat edebilme,



Hareket serbestisi sağlayacak düzenlemeleri talep etme,

 Gereksinim durumunda yaşam koşul ve biçimlerini dikkate alan, çağdaş bakım
hizmetlerini talep etme,


Bağımlı olsalar dahi, yaşamları konusunda karar verme, haklarına sahiptirler.

7- İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam:


İstedikleri bir çevrede yaşamlarını sürdürme özgürlüğüne,



Toplumsal bir sorumluluk üstlenme,



Saygı bekleme,



İnsan onuruna yakışır bir yaşam sürme,

 Başkalarına bağımlı olsalar dahi, onurlarını zedeleyen tutum ve davranışları
reddetme, haklarına sahiptirler.
8- Gelişim, Sosyal İlişkiler ve Dini Gereksinim:
 Kendilerini
geliştirme,
eğitme
ve
yaşamlarını
İnançlarına uygun ibadet yerlerini (cami, kilise, sinagog vb.) kullanma,

yönlendirme,

 Sosyal çevrelerini seçme, kültürel etkinliklere, boş zamanlarını değerlendirme ve
spor etkinliklerine katılma, haklarına sahiptirler.
9- Toplumla Bütünleşme:


Bilgilerini, yaşam deneyimi ve becerilerini topluma sunma ve gençlere aktarma,

 İşveren ve işyerlerinden, esnek ve emekliliğe hazırlayan bir çalışma ortamı
oluşturulmasını talep etme,
 Gönüllü çalışan yaşlılar, yaptıkları işlere karşılık bir katkı talep etme, haklarına
sahiptirler.

192

10- Ayrımcılığın Engellenmesi:
 Yaş ayrımcılığının engellenmesi ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi için
gerekli olan önlemlerin devlet, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından alınmasını talep
etme,


Ücretli ve gönüllü çalıştıkları işyerlerinde yaş ayrımcılığından dolayı dışlanmama,

 İtiraz olmadığı sürece, hukuki işlemlerde yaşlı ayrımcılığı nedeni ile istenen
belgelerin kaldırılmasını talep etme, haklarına sahiptirler.
Yaşam Kalitesini Sağlayan Bakım ve Hizmetler


Kendilerine çağdaş donanımlı bir bakım ve hizmet verilmesini talep etme,



Kendilerine özel destek ve bakım verilmesini talep etme,

 Kendilerine bakan kimselere devlet ve yerel yönetimler tarafından destek
sağlanmasını talep etme,
 Evde destek ve bakım hizmetleri, gündüz bakımevleri, toplu konutlar, yaşam
evleri, yaşlı kulüpleri, evlere sıcak yemek servisi gibi çağdaş hizmet modellerinin
geliştirilmesini isteme, haklarına sahiptirler.
Bu ilkelerden anlaşılacağı gibi yaşlının dünya çapında bir kısım hakları yanında
itibarlı, aktif ve sosyal yaşlanmaları için temel kriterler de belirlenmiştir. Burada amaç
yaşlının ömrünün sonunu kadar “iyi halini devam ettirerek”, “sağlıklı” ve sürdürebilir kılma”
prensiplerinden hareketle sürdürme hedeflenmiştir.
Kısmen ya da tamamen başkalarına bağımlı hale gelen yaşlıya kültüre uygun bir
şekilde bakım hizmetlerini sunmak hedefi belirlenmiştir. Bu bireyler hayata tutunmaları,
dolayısıyla sosyo-psikolojik ve fizyolojik durumlarının iyileşmesi ve ihtiyaçlarının kısmen de
olsa karşılayabilmeleri için başkalarına ihtiyaç duymaktadırlar (Genç ve Barış, 2015:39). Bu
ihtiyaçları karşılamak için bakım hizmetleri devreye girmektedir. Böylece yaşlı birey
hayatının geri kalanını huzurlu, kendisi ile daha barışık ve temel gereksinimleri karşılanmış
olarak geçirir. Bakım hizmetlerinde hedef ise iyilik halinin devamını sağlamaktır.

8.2. 2022 S. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu kanun ilk defa kategorik olarak belli vatandaşlara aylık bağlanmasıyla ve devletin
sosyal yardım alanında yaptığı bir düzenleme olmasıyla bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan 65
yaş üstündeki muhtaç kişilere, 2022 sayılı Kanuna dayanılarak aylık bağlanabilmesi için
kişinin taşıması gereken şartları belirtmiştir. Bu şartlar şunlardır:
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 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının devlet
memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az
geliri olmak,


SGK’dan herhangi bir gelir veya aylık almamak,

 Belirlenmiş olan muhtaçlık sınırında veya üzerinde nafaka bağlanmamış olmak
veya bağlanması mümkün olmamak,

Mahkeme kararıyla veya kanunla bağlanmış olup 2022 sayılı Kanun uyarınca
bağlanacak aylığa eşit veya daha yüksek olan herhangi bir devamlı gelir ya da menkul ve
gayrimenkul mallarından dolayı gelir sahibi olmamak veya bu geliri sağlaması mümkün
olmamak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli bakımı yapılmakta ise, kendilerine bu
kurum/kuruluş tarafından muhtaçlık sınırına eşit veya daha fazla gelir, harçlık veya benzeri
bir ödeme yapılmamak, Muhtaç durumdaki engellilere 2022 sayılı Kanun çerçevesinde aylık
bağlanabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra çalışma gücünü yüzde 40’ın
üzerinde kaybetmiş olma şartı aranmaktadır. Bu şartları taşıyan engelli eğer 18 yaşın altında
ise; söz konusu aylık, engelliye kanunen bakmakla yükümlü olan kişiye bağlanmaktadır.
Bu kanun herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlıların sosyal emekliliğinin
çerçevesini belirlemesine rağmen, 65 yaşını bitirmediği halde başkasının yardımı olmaksızın,
hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları
sağlık raporu ile kanıtlayanlarla uygun bir işe yerleştirilemeyen engellileri de kapsar.
Öte yandan, 2022 sayılı Kanuna göre yapılan aylık ödemeleriyle ilgili olarak en çok
şikayet konusu olan hususlar; başvurudan aylık bağlanana kadar geçen sürenin çok uzun
olması ve çok sayıda prosedür bulunmasıdır. Kaymakamlıklara başvuran kişilerden tek
adımda hizmet ofisi bulunmayan yerlerde birçok daireyi dolaşarak mevcut formda söz konusu
dairelere ilişkin bölümlerin onaylattırılması talep edilmektedir. Mal müdürlüklerinde 2022
sayılı Kanun uygulaması için ayrı birimler bulunmamaktadır. Bu birimler de çalışan
personelin sosyal yardımlar konusunda bir uzmanlığının olmaması da bir eksiklik olarak
gözükmektedir.
Engelli raporlarının onaylanmasında bürokrasi ve zaman kaybı söz konudur. Ayrıca,
kişilere bir kez aylık bağlandıktan sonra aylık alanların durumunu, mahallinde izleyen bir
birimin bulunmaması, usulsüzlüklerin ancak şikâyet halinde tespit edilebilmesine yol
açmaktadır.

8.3. Evde Bakım
Türkiye sanayileşmeden nasibini aldıkça, kentleşme, bireyselleşme ve çalışma şartları
değiştikçe yaşlılara kurumsal ve sosyal korumada artış göstermiştir. Evde bakım hizmetleri
bir nevi kurumsal korumanın artan yükünü azaltmayı hedeflemekte, yaşlının bakımında ev
ortamında onu destekleme daha fazla gündeme gelmektedir. Dolayısıyla evde bakım
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kurumsal bakıma karşı bir alternatif olarak ya da yaşlı bakımında alternatif olarak
düşünülmüştür. Kurumsal koruma ülkenin refah rejiminde ne kadar ilerde olduğunu
gösterdiği gibi evde bakım alternatifinin yaygınlığı da aile, akraba dayanışması ve yaşlı
refahında enformel kanalların etkinliğini göstermektedir. Evde bakım hizmetleri bakıma
muhtaç engelliye ve bakım hizmeti sunan aile bireyine sağladığı pozitif katkının yanında,
sağlık harcamalarını azaltması açısından da giderek tercih edilen bir model olarak dünyada
yaygınlık kazanmaya devam etmektedir (Karataş, 2011).
Geldiğimiz noktada kurumsal bakım bütün ülkelerde her geçen gün yaygınlık
göstermektedir. Geldiğimiz modern devletler başta kendileri olmak üzere, özel sektör ve sivil
toplumla bu sorumluluğu taşımaktadır. Kurumsal bakımın yaygınlaşmaya başlaması 19.
yüzyıla kadar geriye götürülebilir. Aynı şekilde kurumsal bakımın temelinde medikal
yaklaşım bulunmaktadır (Chapman, 2003). Burada yaşlılık daha çok tıbbi bir yaklaşımla
bireysel olarak değerlendirilmiştir.
Daha önceleri yaşlı bakımının temelinde bireyi korumak ve bakımını gerçekleştirmek
iken, günümüzde sağlıklı bir yaşlılık kadar aktif, sosyal ve geçmişi ile uyumlu bir şekilde
yaşlanmayı gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Evde bakım hizmetleri de bu anlamda
sosyalleşme ve sosyal çevresinden koparmadan yaşlının bakımını gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir. Bundan dolayı yaşlı bireylerin tercihlerine göre alternatifler üretilmeye
çalışılmaktadır (Danış, 2006). Evde bakım hizmetlerinin amacı, yaşlı ve hastalara, nitelikli,
kaliteli, bireysel ihtiyaca uygun ve maliyeti düşük hizmet sunarak, onların bağımsızlıklarını
sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmaktır. Bununla da bütün olarak yaşlı fertlerin hayat
kalitelerini yükseltmek (Havens, 1999) hedeflenmektedir.
Evde bakım hizmetleri, engelli-yaşlı-hasta bireylerin ev ortamında bakımlarının
yapılmasıdır. Aile, akraba ve sosyal çevrelerinden destek alarak ve onları destekleyerek
bakım hizmetlerini yerine getirme amaçlanmaktadır. Evde bakım, engelli ve bakıma muhtaç
kişilerin koruyucu, tedavi edici ve destek hizmetleri ile sosyal ihtiyaçlarını kapsamaktadır.
Kronik hastalar, engelliler ve daha çok yaşlılar bu hizmetlerden yararlanmaktadır. Evde
bakım hizmetleri hem verimlilik/etkinlik hem de bakıma muhtaç olan bireyin kendini daha iyi
hissetmesi açısından daha yararlı kabul edilmektedir.
Evde bakım hizmetleri profesyonel kurumsal bakıma her şeyiyle alternatif olup onun
yerine geçme olarak değerlendirilmemelidir. Evde bakım kurumsal bakım talep etmeyen, aile
ve sosyal çevresinde kalmak isteyen ve yerinde bakım gereksinimi duyan yaşlıya alternatif bir
bakım hizmeti sunmaktır. Teknolojinin yardımıyla, bakım yapan kişinin desteklenmesiyle,
yaşlısından kopmak istemeyen aileye ya da ailesinden ayrılmak istemeyen yaşlıya bir
alternatif olarak düşünülmüştür.
Türkiye’de bakım hizmetleri Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Yerel yönetimler, sivil toplum ve özel kuruluşlar tarafından verilmektedir. Sağlık Bakanlığı
ister evde olsun isterse kurumda olsun daha çok sağlık hizmetleri verirken; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı yaşlı bireylere yönelik koruyucu -engelleyici, iyileştirici- geliştirici,
tedavi-rehabilite edici hizmetler sunmaktadır (633 s. KHK). Aynı şekilde dünyada ve

195

Türkiye’de karma bakım ön plana çıkmaktadır. Karma bakım hem kurumsal hem de enformel
bakımı da kapsamaktadır. Yani kamu kurum ve kuruluşları yanında sivil toplum, özel sektör
ve aile-akraba-komşuluk yapıları da yaşlı bakımında ya da engelliye hizmet sunmada devreye
girmektedir.
Ankara, İstanbul Kocaeli, Bursa ve Konya Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere
bireylerin belediyelerin verdikleri evde bakım hizmetinden yararlanmaları için bulundukları
belediye sınırları içinde ikamet etmek, 60 yaş ve üzeri olmak ve bakıma muhtaç olma
şartlarını taşımaları gerekmektedir. Büyükşehir sınırlarının il sınırları olması nedeniyle
belediyeler tüm il içinde evde bakım hizmetlerini devreye koymaktadır. Ülkemizde ilk defa
1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal bakım ağırlıklı olarak
uygulanmaya başlayan evde bakım hizmetleri daha sonra başta Büyükşehirler olmak üzere
diğer belediyelerde de yaygınlık kazanmıştır.

Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetlerine göz atacak
olursak; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hastalara
yönelik olarak evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 2001 yılında başlatılmış bir
hizmettir. Buradaki amaç; Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara
ulaşılması, Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin
tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi, kişisel bakımını sağlayamayan
bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık
koşullarına uygun hale getirilmesi, hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında
eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile
oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,
sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek
yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi
maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması esas olarak
hedeflenmiştir.
(İBB,
(ttp://www.ibb.gov.tr/sites/saglikvesosyalhizmetler/evdesaglik/Pages/AnaSayfa.aspx).
Yakın geçmişte Türkiye’de devlet, kurumsal bakım hizmetlerine öncelik vermiş ve
konu ile ilgili yönetmeliklerle kurumlarda yatılı ve gündüzlü hizmetler yürütmektedir. Kurum
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hizmetlerinin yetersizliği, pahalı oluşu ve bakılan engelli ve yaşlıları yeterince memnun
edememesi üzerine Batıda olduğu gibi evde bakım hizmetlerine ağırlık vermeye başlamıştır
(Genç ve Barış, 2015: 40-41). Burada bakım hizmetlerinde kurumsal yetersizlikler yanında,
daha çok kamuya olan külfeti ve toplumsal maliyeti gibi unsurlar rol oynamıştır. Aynı şekilde
toplumsal ve kültürel değerlere de uygun olduğu düşünülen evde bakım hizmetleri devreye
konulmuştur. Daha önce gerek kalkınma planlarında gerekse SHÇEK stratejik planında evde
bakım hizmetlerinin genişletileceğinden bahsedilmişti. Bahse konu edilen hedef ve
stratejilerle evde bakım hizmetleri yaygınlık kazanmaktadır. Türkiye’de mevzuattan da
anlaşıldığı gibi kurumsal bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefi yanında alternatif olarak
evde bakım hizmetlerinin de geliştirilmesine değinilmiştir.
Evde bakım hizmetleri aile değerleri açısından de önemli bir düzenleme olarak
görülmektedir. Evde bakım hizmetlerinden memnun kalınmasıyla yaygınlaştığını
söyleyebiliriz. Muhtaç engellinin kim ya da kimler olduğunu ise yasa tanımlamaktadır. 2
Evde bakım hizmetleri 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. maddesi ile 2828 sayılı
SHÇEK Kanunu'na eklenen Ek 7. Maddede ile belirlenmiştir. “Sosyal güvenlik kurumlarına
tâbi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik
veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya özel bakım
kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır..." hükmü getirilmiştir.
Geçmişte bakıma muhtaç engellinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna tâbi olması, bakım hizmetinden faydalanmasına engel teşkil
etmekteydi. Engelli bireyler için bu engelin kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacıyla
2007 tarih 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi
değiştirilmiştir. 3 Bu değişiklikle sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olsun veya olmasın
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama
aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç
engellilerin de 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi kapsamında bakım hizmetinden
faydalanmaları mümkün olmuştur. Bakım aylığı almak için şu şartlar gereklidir;
 Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama
aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım
raporu ile tespit edilmesi,
2828 S. Sosyal Hizmet Kanunu 3. madde d) (Ek: 1/7/2005-5378/26 md.) "Bakıma Muhtaç engelli"; engelli
sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın
alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve
bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi” ifade eder. Ayrıca “Bakıma muhtaç
engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki
aylık net asgarî ücretten fazla olamaz”.
3
“Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla
yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret
tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da
ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır."
2
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 Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul
raporunda ağır engelli olarak kabul edilmesi,
 Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde
bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,
Engelli bireye ya da bakıma muhtaç kişiye evde bakım hizmetlerinin sağlanmasının
önünün açılmasıyla engelli bakıma muhtaç kişi aile ortamında kalmış olmaktadır. Kurum
bakımı kişinin bakımını üstenecek kişinin olmaması durumunda mümkün olabilmektedir.
Şartlar yerine getirildiğini ise evde bakım aylığı alınması kişinin ev ortamından ve
ailesinden uzaklaşmamış olması bu kişinin büyük oranda kendini daha iyi hissetmesine yol
açabilmektedir. Ayrıca aile ortamında bakımı yapılan muhtaç engelli bireyin ailenin gözü
önünde olması da birçok aile için büyük bir kolaylık imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte
bakım yapacak bir kişi olmadığında ya da kişinin bunu tercih etmediğini zaman alternatif
olarak kurum bakımının sunulması da mümkün olmaktadır.
Evde bakım yalnızca tıbbi bakımı ifade etmez aynı zamanda; tıbbi hizmetleri de
kapsayan sağlık bakımı hizmetleri yanında sosyal hizmetlerle bütünleşen sosyal bakım
hizmetleri ve toplumun değerleriyle örtüşen manevi bakım hizmetleridir (Genç ve Barış,
2015: 49). Dolayısıyla evde bakım hizmetleri tasarlanırken ya da yerine getirilirken bu üç
unsur birlikte düşünülmelidir. Aksi takdirde istenilen amaç eksik kalmış olur.
Yine evde bakım hizmetlerinin psikolojik, sosyolojik kazanımları yanında ekonomik
kazanımları da vardır. Dolayısıyla evde bakım hizmetlerinin bireysel kazanımlar olmak üzere,
sağlı harcamaları ve diğer maliyetler yönünden kurumsal bakım hizmetlerine göre avantajları
fazladır. Bundan dolayı da hem hükümetler tarafından hem de bireyler tarafından tercih
edilmektedir (Oğlak, 2007:100).

8.4. Evde Bakım Yönetmeliği ve Diğer Mevzuat
Mevzuatta geçen bazı kavramlarla hareket edecek olursak;
Özel Bakım Hizmetleri: Ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa
bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren
yaşlılara verilen hizmetleri kapsamaktadır. 2013 tarihli Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere
Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 4 b’ye göre Bakıma muhtaç engelli birey:
Engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın
alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle
hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan
kişiyi,
Yaşlı Hizmet Merkezi; yaşlı bireylerin hayat kalitesinin arttırılması maksadıyla
gündüzlü bakım ve evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet gösteren
merkezlerdir. Yaşlı Hizmet Merkezleri aracılığı ile sunulacak Gündüzlü Hizmetler, Gündüzlü
Bakım Hizmetleri ve Evde Bakım Hizmetlerinin hayata geçirilebilmesi için, “Yaşlı Hizmet
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Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik” hazırlanmış olup 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu merkezler, yaşamını evinde sürdüren yaşlılara boş zamanlarını çeşitli
aktivitelerle değerlendirme, sosyal ilişkilerini arttırma ve günlük yaşam aktivitelerini
geliştirmelerini destekleyerek, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, kendi sosyal
ortamlarından kopmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.
Bu merkezler 2013 yılında çıkarılan sosyal hizmet merkezleri yönetmeliği ile kapatılmış
verdiği hizmetler Sosyal Hizmet Merkezlerine aktarılmıştır. Yaşlı dayanışma merkezleri,
evlerinde yalnız yaşayan ya da aileleri ile birlikte yaşayan 60 yaş ve üstündeki yaşlı insanların
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını gidermede destek hizmetleri sunan gündüzlü kuruluşlardır.
2828 sayılı Kanunun 4.üncü maddesinde belirtilen genel esaslar dahilinde muhtaç
yaşlıların tespiti, korunması, bakımlarının sağlanması ile ilgili hizmetleri yürütmek, bu
hizmetler için gerekli sosyal hizmet kuruluşlarının tesisi ve işletilmesi ile ilgili görevleri
yerine getirmek üzere aynı Kanunun 10'uncu maddesinin (f) fıkrasına dayanılarak Yaşlı
Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Özürlüler ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5378 sayılı Kanunun; 2828
sayılı Kanunun 10. maddesi 1. fıkrasındaki yaptığı değişiklikle Yaşlı Hizmetleri Daire
Başkanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak ihdas edilmiştir.
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
kurulmuş olup yeni oluşturulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
ihdas edilen Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına Huzurevleri / Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri bağlanmıştır.
2001 Tarihli Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Yönetmeliği, Yönetmeliğin 72. ve 73. maddeleri gereği, huzurevinde iken, zaman içerisinde
bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitirerek rehabilitasyona, sürekli ve
özel bakıma gereksinim duyar hale gelenlere ve evlerinde iken bu duruma gelip, aile yanında
bakımı güçleşenlere, her huzurevi bünyesinde tesis edilmesi zorunlu olan özel bakım
bölümlerinde ve Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde hizmet verilmektedir.
2008 Tarihli Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ile
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak huzurevi ile huzurevi yaşlı
bakım merkezlerinin açılış işlemleri, hizmet standardı, personel durumu, işletilme koşulları,
ücreti, denetimi, devri ve kapatılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.
633 S. KHK: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2) Madde 10- (1) Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bakanlığın engellilere ve yaşlılara
yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet
faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek. b) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi,
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istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal
hayata katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi
çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını
izlemek ve değerlendirmek. c) Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu
konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak.
ç) Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve
uygulamak.
(1) e) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. f) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet
modellerini geliştirmek. g) Yaşlıların ve bakıma muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden
ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli
mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve
denetlemek. (1) ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden
kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine
ilişkin mekanizmalar oluşturmak. h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile
gerçek ve tüzel kişilerce engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine
ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak. (1) ı) Bakan
tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Evde bakım hizmetlerinin sağlık bakımı olarak 2005 tarihli ve 2571 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile Sağlık
Bakanlığı tarafından yürütülmesi zorunluluk haline gelmiştir. Buna göre; Madde 4 d) Evde
Bakım Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları
ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını,
Madde 19 — Evde bakım hizmetinde devamlılık esastır. Bu devamlılık, hastanın
talebi ve hizmetin gereklerine göre gece ve gündüz, hafta sonu ve tatil günleri dahil olmak
üzere gerektiğinde 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek şekilde olmalıdır. İhtiyaç
durumunda belirli saatlerde evde bakım hizmeti verilebilir.
d) Evde bakım hizmeti için, hasta ve/veya hasta ailesi tarafından istem yapılabilir. Bu
durumda evde bakıma uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından hastanın durumu tanısını
koyup ve tedavisini planlayan hekim veya evde bakım hekimi tarafından değerlendirilir.
Planlamada yapılacak değişiklikler ya da ileri düzey yeni hizmet seçenekleri için hekim onayı
alınır.
Evde bakım hizmeti almak isteyen kişi, sağlık kuruluşuna bizzat veya telefon ile
müracaat edebilir. Çağrı merkezi görevlisi personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yapar,
gerekli bilgileri verir. İlk görüşmeyi takiben hekim veya hemşire tarafından görüşme yapılır.
Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. Bakım hizmeti alacak kişi
hekim ve hemşire tarafından evde ziyaret edilir, kişinin bakım ihtiyaçları, ev şartları
belirlenir. Hekim tarafından evde bakım hizmeti alacak kişinin varsa tanısını koyup ve
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tedavisini planlayan diğer hekimler ile bağlantı kurulur, tedavi planı alınır ve son olarak da
evde bakım planı ve tedavi planı oluşturulur. Hastanın tanısını koyup ve tedavisini planlayan
diğer hekimler bulunmuyor veya bağlantı kurulamıyorsa hizmet alacak kişinin sağlık
durumuna göre sağlık kuruluşunun hekimi tarafından muayene edilerek, tanı ve tedavi planı
hazırlanır. Hemşire tarafından da bakım planı hazırlanarak hekimin onayına sunulur varsa
gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacak bakım planı hazırlanır. Gerektiği durumlarda ilgili
uzmanlık alanlarındaki uzman hekimlerle hasta konsültasyonu sağlanır.
Evde bakım planına göre hekim dışı sağlık personelinin görev saatleri ve
uygulayacakları işlemler belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
5378 s. Kanun Madde 6- (Değişik:6/2/2014-6518/68 md.)
Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için
durumlarına uygun olarak gerekli psiko-sosyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve
bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve
manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım hizmetlerinin
standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülür.
Ayrıca Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge yayınlamıştır. Bu yönergeyle daha ayrıntılı bir şekilde evde bakım
hizmetleri düzenlenmiştir.
2006 tarihli “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”, aynı tarihli “Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmî
Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği” ve 2010 tarihli “Sağlık Bakanlığınca
Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” engelli
ve yaşlılara evde bakım hizmeti sunumunun hukuki zeminini oluşturmaktadır. Bu
yönetmelikle ve düzenlemelerle Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
arasında eşgüdüm hedeflenmiştir.
Evde bakım hizmetleri, engelli bireylerin ev ortamında bakımlarının yapılmasıdır.
Evde bakım, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin koruyucu, tedavi edici ve destek hizmetleri
ile sosyal ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Kronik hastalar, engelliler ve daha çok yaşlılar bu
hizmetlerden yararlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri hem verimlilik/etkinlik hem de bakıma
muhtaç olan bireyin kendini daha iyi hissetmesi açısından daha yararlı kabul edilmektedir.
Evde bakım hizmetleri aile değerleri açısından de önemli bir düzenleme olarak
görülmektedir. Evde bakım hizmetlerinden memnun kalınmasıyla yaygınlaştığını
söyleyebiliriz. Daha önce de ifade edildiği gibi muhtaç engellinin kim ya da kimler olduğunu
ise yasa tanımlamaktadır.4
2828 S. Sosyal Hizmet Kanunu 3. madde d) (Ek: 1/7/2005-5378/26 md.) "Bakıma Muhtaç engelli"; engelli
sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın
alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve
4
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Evde bakım hizmetleri 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. maddesi ile 2828 sayılı
SHÇEK Kanunu'na eklenen Ek 7. Maddede ile belirlenmiştir. “Sosyal güvenlik kurumlarına
tâbi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik
veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya özel bakım
kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır..." hükmü getirilmiştir.
Geçmişte bakıma muhtaç engellinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna tâbi olması, bakım hizmetinden faydalanmasına engel teşkil
etmekteydi. Engelli bireyler için bu engelin kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacıyla
2007 tarih 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi
değiştirilmiştir. 5 Bu değişiklikle sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olsun veya olmasın
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama
aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç
engellilerin de 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi kapsamında bakım hizmetinden
faydalanmaları mümkün olmuştur. Bakım aylığı almak için şu şartlar gereklidir;
 Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama
aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım
raporu ile tespit edilmesi,
 Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul
raporunda ağır engelli olarak kabul edilmesi,
 Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde
bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,
Engelli bireye ya da bakıma muhtaç kişiye evde bakım hizmetlerinin sağlanmasının
önünün açılmasıyla engelli bakıma muhtaç kişi aile ortamında kalmış olmaktadır. Kurum
bakımı kişinin bakımını üstenecek kişinin olmaması durumunda mümkün olabilmektedir.
Şartlar yerine getirildiğini ise evde bakım aylığı alınması kişinin ev ortamından ve
ailesinden uzaklaşmamış olması bu kişinin büyük oranda kendini daha iyi hissetmesine yol
açabilmektedir. Ayrıca aile ortamında bakımı yapılan muhtaç engelli bireyin ailenin gözü
önünde olması da birçok aile için büyük bir kolaylık imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte
bakım yapacak bir kişi olmadığında ya da kişinin bunu tercih etmediğini zaman alternatif
olarak kurum bakımının sunulması da mümkün olmaktadır.
bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi” ifade eder. Ayrıca “Bakıma muhtaç
engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki
aylık net asgarî ücretten fazla olamaz”.
5
“Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla
yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret
tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da
ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır."
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Sonuç olarak; Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile
ortamında, hastanın muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin
verilmesidir. Kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün
olarak sunulmasıdır.

203

Uygulamalar


Evde bakım hizmetleri



Evde bakım aylığı
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Uygulama Soruları
1)

Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanabilmektedir?

2)

Evde bakım aylığını kimler alabilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, yaşlı ve yaşlı bakımı konusunda özellikle mevzuat ve yaşlılara yönelik
sosyal politika uygulamaları ele alındı. 2022 S. Kanun yanında engellilerin ilk kanunu olan
5378 S. Kanuna kısaca değinilmiştir. Bu kanunların önemi, kapsamı ve emredici hükümleri
açıklanmıştır.
Bu kanunlara ek olarak evde bakım hizmetleri, evde bakım aylığı konuları işlenmiştir.
Evde bakım hizmetlerinden genelde kronik hastalığı olan ve tedavi merkezlerine ulaşmada
sorun yaşayanlar yararlanırken, evde bakım aylığında yoksul, engelli, bakıma muhtaç kesim
yararlanmaktadır. Bu konular ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Evde bakım hizmetlerinden aşağıdaki durumlardan hangisinde yararlanılmaz?
a) Uzun süreli bakıma ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelliler
b) Ameliyat sonrasında bakıma ihtiyaç duyanlar
c) Yeni doğum yapanlar
d) Psikolojik sorunları olanlar
2) Bakım ücreti için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç
engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
b) Kurum desteği alanlar günde 12 saat süreyle hizmet alırsa asgari ücretin net iki
katı ödeme alır.
c) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç
engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
d) hem kurum hem de akraba yanında yapılan ödeme asgari ücretin iki katıdır.
3) Geçici maddesi ile yolların, kamu kurumlarının ve diğer şehir mekânın engellinin
kullanabileceği hale getirilmesi hangi kanunun ek maddesinde ifade edilmiştir?
a) 2022 S. Kanun
b) Engelliler Kanunu
c) Dolaşım Kanunu
d) Trafik Kanunu
4) Yaşanılan mekânın engellinin ulaşabileceği duruma getirilmesinde belediyelere
hangi tarihe kadar süre verilmiştir?
a) 2020
b) 2023
c) 2018
d) 2028
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5) 2022 S. Kanundan kimler yararlanır?
a) Engelli, 65 yaş üstü muhtaç yaşlı
b) 65 yaş üstü yaşlı
c) 65 yaş üstü muhtaç yaşlı ve çocuklar
d) Engelliler

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a.
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9. YAŞLI BAKIMI VE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY - Arş. Gör. Enver MENGÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Yaşlının hayatında Maneviyat
9.2. Yaşlı Ferahı ve Maneviyat
9.3. Sosyal Destek, Bireysel ve Sosyal Ferah
9.4. Manevi Destek Hizmetleri
9.5. Manevi Destek Hizmetleri Görevlisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşlı bakımında maneviyatın yeri nedir?
2) Manevi destek hizmetleri kavramı nedir ve neyi kapsamaktadır?
3)

Manevi destek hizmetleri görevlisinin görevleri nelerdir?

211

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yaşlı Bakımında
Maneviyat

Yaşlı bakımında maneviyatın
yerini kavrayabilmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Yaşlı Ferahı

Yaşlı ferahında manevi
boyutun önemini
kavrayabilmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Manevi Destek
Hizmetleri

Yaşlı bakımında maneviyatı
uygulamada görebilmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Manevi Destek
Hizmetleri Görevlisi

Manevi destek hizmeti sunan
kişinin görevlerini öğrenmek

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Maneviyat



Yaşlı ferahı



Manevi destek hizmetleri



Manevi destek hizmetleri görevlisi
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Giriş
Sosyal hizmet tartışmalarında son dönemde sıklıkla ele alındığı görülen yaşlılık
meselesinin çeşitli konularla birlikte değerlendirilmesi bir anlamda yaşlılık alanının fazla
sayıda değişkenle ilişki halinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalarda yaşlının
toplumsal konumu ve sağlık sorunları ele alınan öncelikli meseleler olarak göze çarparken
yaşı ilerledikten sonra toplum içindeki konumunu kaybetme durumunun ve içinde bulunduğu
sosyo-psikolojik havanın yaşlı bireyde oluşturduğu yıkım ve deformasyonlar ise görece daha
az işlenen meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada yaşlının sağlıkla ilgili yaşadığı
sorunlar için bakım hizmeti sıkça konuşulur olan bir meseleyken yaşlının manevi dünyasında
meydana gelen olumsuz durumlar ve sorunlar bağlamında yaşlıya sağlanacak olan hizmetlerin
nasıl oluşturulacağı ise tartışmalarda geri planda bırakılmıştır. İşte bu noktada yaşlılar örneği
üzerinden bakım meselesinde maneviyat konusu ele alınacak ve manevi destek hizmetleri
üzerinden de yaşlının manevi hayatında kendisine sunulacak olan hizmetin çerçevesi
çizilmeye çalışılacaktır.

214

9.1. Yaşlının Hayatında Maneviyat
İnsanın bebeklik ve yaşlılık dönemi bakıma daha fazla ihtiyaç duyduğu iki dönem
olarak kabul edilir. Bebeklik dönemindeki insana bakımla yaşlılık dönemindeki insana bakım
karşılaştırıldığında birincisi henüz yetileri ve becerileri kazanamamış kişiye yeti ve beceri
kazandırmayı amaçlayan bir bakım biçimiyken ikincisi ise belli bir zaman dilimi içinde
kullandığı yeti ve becerilerini artık kullanamaz olan kişiye yeti ve beceriyi telafi etmeyi
amaçlayan bir bakım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiye sunulan bakım hizmetinin
yanında hizmet sunulan insana yönelik bir karşılaştırma yaptığımızda ise birisinin henüz
kazanım aşamasının başında diğerinin ise bir kaybediş sürecinin başında olduğunu
söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle kaybetme sürecinin yarattığı duygusal etkinin yanında
bilinç olarak da her iki grubun kendi durumlarını algılamaları farklılık gösterecektir ve ikinci
grup olan yaşlının yaşadığı duygu durumu ona bu süreçte sunulacak olan bakımın da niteliğini
etkilemektedir. Bunun için de yaşlının özelliklerini iyi bilen ve yalnızca sağlık sorunu
yaşadığı düşünülerek sunulan bir bakım modelinin ötesine ihtiyaç vardır. Bu noktada özellikle
yaşlıya bakım tartışması “evde mi kurumda mı” şeklinde daraltılmaktan öteye taşınarak
yaşlının manevi dünyasına da yer veren bir biçime büründürülmelidir.
Yaşlılığın karmaşık bir süreci ifade ediyor olması her ne kadar modellemeyi
zorlaştırılıyor olsa da yaşlıya daha uygun hizmet programı oluşturabilme noktasında yaşlılığın
genel özelliklerini belirlemek önemlidir (Ersanlı, 2008: 173). Bu noktada yaşlı hayatının
yalnızca bir boyutunu ele almak ne kadar doğru modelden bizi uzaklaştırıyorsa aynı şekilde
tek bir boyutunu da ele almamak doğru hizmet modelinden yaşlıyı mahrum etmek anlamına
gelmektedir. Bu bağlamda literatürde tartışılan hizmet modellerinde yaşlının manevi boyutu
ihmal edilen bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal hizmette her ne kadar hizmet modelleri için uygulamada görünürlüğü görece
daha az olsa da literatürde maneviyat olgusunun iki farklı şekilde ifade edildiği görülmektedir
(Çetin, 2014: 10). Maneviyatı dindarlığın bir boyutu olarak ele alan ve dindarlık düzeyiyle
ölçülebilen bir olgu olarak ele alan yaklaşımın yanında ikinci yaklaşım biçimi maneviyata
dinden daha evrensel bir olgu olarak bakmakta, maneviyatın kutsal bir şeyle ilişkili olmak
zorunda olmadığını ifade etmekte ve maneviyatı hayatın anlamı ve amacı noktasında insanda
mevcut olan güçler olarak değerlendirmektedir. Söz konusu yaklaşımların yanında kavramsal
açıdan da literatürde maneviyat olgusunun sıklıkla hayatın anlamı, umut ve affedilme
kavramları etrafında tanımlandığı görülmektedir (99).
Yaşları ilerledikçe yoğun manevi duygular yaşayan ve gündelik yaşamlarında manevi
pratiklere daha yoğun şekilde yer ayıran yaşlıların en önemli unsuru (Çetin, 2014: 100) olarak
görülebilecek olan maneviyatın yaşlılarda yoğunluk kazanmasının temelde şu 3 boyut ile
ilişkili olduğu söylenebilir: fiziksel gerileme, statü kaybı ve ölüm korkusu (Özgür ve Sabbağ,
2014: 36).
Yaşlının maneviyatında derinleşmesi ve hassaslaşmasının birinci nedeni fiziksel
anlamda yaşadıkları gerilemedir. Yaş ilerledikçe direnci azalan vücutta hastalıklar daha sık
görülmeye başlar ve kronikleşme riski yükselir. Sağlık boyutunda yaşadığı sorunların yanında
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özellikle kronikleşen hastalıklar yaşlı kimsenin maneviyat âlemini derinden sarsarak manevi
dünyasına zarar vermektedir. Emekli olmuş ve gelirinde önemli ölçüde daralma yaşayan ama
alışkın olduğu tüketimlerden de hızlıca vazgeçemeyen yaşlıların yaşadığı ekonomik sorunlar
da sağlık sorunları gibi psikolojik boyutu yüksek olan sorunlardır (Özgür ve Sabbağ, 2014:
34).
Üretimde fiziksel gücün öne çıktığı tarım toplumunda sahip oldukları bilgi birikimi ve
tecrübeleriyle üretim sürecinde aileye yön gösteren yaşlılara, teknik bilginin hakim olduğu
günümüz modern toplumunda ihtiyaç azalmıştır ve hattâ üretime katılmadığı gerekçesiyle
yaşlılar bir tüketici olarak görülmektedir (Özgür ve Sabbağ, 2014: 42). Nitekim emekliliğe
ayrılmış yaşlı bireyin edindiği tecrübeleri aktaramaması ve üretimden de uzaklaşması durumu
yaşlının kendisini işlevsiz ve bununla ilişkili olarak değersiz olarak görmesi yalnızlık hissiyle
geçmişine bağlılığını artırmasına yol açarak yaşlının manevi olarak derinleşmesine sebep
olmaktadır.
Yaşlının maneviyatta yoğunlaşmasının ve manevi olarak derinleşmesinin üçüncü
boyutu ise ömrünü tamamladığı düşüncesiyle yaşadığı ölüm kaygısıdır. Ölüm kaygısı bir
yandan yaşlılar için geçmişiyle baş başa pasif bir hayatı beraberinde getirirken (Hablemioğlu
ve Özmete, 2010: 44) diğer taraftan da dini inancı kuvvetlendiren itici bir güç halini alarak
yaşlının hayatında dini pratikleri artırmasına zemin sunmaktadır (Çerik, 2007: 145). Yaşlının
ömrünü ve vaktini tamamladığı hissini bir yandan kendisinde uyandırdığı değersizlik duygusu
oluştururken diğer yandan da yakın geçmişe kadar sahip olduğu sağılığını yitirmesi ve
tekrarlayan bazen de ağırlaşan hastalıklarla başa çıkma süreci dolaylı şekilde ölüm korkusunu
tetiklemektedir.
Yaşlının sorunları ve yaşlı bakımı uzun süre toplumsal bir mesele yerine daha çok
bireysel bir mesele olarak ele alınmıştır. Yaşlanmaya bakış açıları, yaşlı bakımında modeller
ve yaşlıların toplumla bütünleştirilmeleri günümüzde daha sık konuşulur hale gelmiştir fakat
söz konusu tartışmalar yapılan bakım hizmetlerinde istenilen düzeye getirilememiştir (Ersanlı,
2008: 176). Tarihsel olarak bakıldığında da yaşlılara sağlanan sağlık ve sosyal hizmet
faaliyetlerinin yaşlıların biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını daha çok öncelediği
manevi ihtiyaçlarını ise geri plana attığı görülmektedir (Çetin, 2014: 9). Başarılı toplumsal
uyumlar için yaşlının manevi hayatında yaşadığı gerilimlerle mücadelede ve deformasyonları
gidermede kendilerine toplumsal ve manevi destek de içerek bir bakım modeli geliştirilmesi
gerekmektedir

9.2. Yaşlı Ferahı ve Maneviyat
21.yüzyılın tarihe “yaşlanma yüzyılı” olarak geçeceğini öngören Birleşmiş Milletler
bir anlamda yaşlıların yüzleşme ihtimali yüksek olan risklere dikkat çekmeyi amaçlarken
diğer yandan da yaşlıların kaliteli şartlarda bir yaşam sürdürebilmeleri için belli standartları
öne çıkarmaktadır: bağımsızlık, katılım, kendini gerçekleştirme, saygınlık ve bakım
(Hablemitoğlu ve Özmete, 2010: 78). Yaşlılarla ilgili ortaya çıkan durumu açıklarken bir
taraftan da yaşlılara yönelik gelişimsel görevlere rehberlik yapan ve yön gösteren “yaşlı refahı
yaklaşımı” (Hablemitoğlu ve Özmete, 2010: 63) literatürde manevi boyuttan ayrışık bir
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biçimde daha çok fizyolojik ihtiyaç ve sorunlarla ilgilenmektedir. Oysa yaşlının sadece
fizyolojik ihtiyaçları ve sorunlarının çözülmesi yaşlının tüm ihtiyaçlarının ve sorunlarının
çözüldüğü anlamına gelmez. Yaşlının maddi(fizyolojik) ve manevi ihtiyaçlarını da içeren
“Ferah” kavramını kullanarak “yaşlı ferahı yaklaşımı”nı kullanmayı tercih ediyoruz.
Meseleye, sadece yaşlının fizyolojik ihtiyaçları ve sorunları üzerinden yaklaşacak olursak,
sorunları nedeniyle çevresinden ve toplumdan uzaklaşmaya başlayan ve duygu durumunda
önemli ölçüde hasar yaşayan yaşlı bireyler gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde
kaçınılmaz olarak bir “çöküntü süreci” içine gireceklerdir.
Yaşlıların çöküntü süreci içine girmelerini engelleyecek olan uygulama modellerini
tartışmanın öncesinde sürece yaşlıları sürükleyen faktörleri belirlemek pratik bağlamında yön
gösterecektir. Yaşlı hayatında yaşam dinamiğini sınırlayan iki faktör biçiminden
bahsedilmektedir (Hablemitoğlu ve Özmete, 2010: 72). Biyo-fiziksel ve psikolojik faktörleri
kapsayan iç sınırlayıcı faktörler ile ekonomik ve sosyal faktörleri kapsayan dış sınırlayıçı
faktörleri tanımlamak sosyal hizmet sağlamada yol gösterir niteliktedir. Nitekim sosyal
hizmet uygulamalarında dış faktörlerin göz önünde bulundurma durumuna daha fazla önem
verilirken içsel faktörlerin sınırlayıcı olması durumuna ve bu doğrultuda hizmet sunumlarına
ikinci planda önem verildiğini görüyoruz. Yaşlılık döneminin objektif ve sübjektif
boyutlarının bir arada incelenmesi gerekirken yaşlılığa getirilen bakım tartışmalarında
öznelliğin daha fazla görünür olduğu manevi alanın eksik kaldığı söylenebilir. Bu durumun
daha çok sosyal hizmet alanında hakim olan bir zihniyetin tezahürü olduğu düşünülebilir.
Sosyal hizmet mesleğinin güdüleyici unsurunun değerler olması bir bakıma değerlerin
nereye dayandığıyla ilgili bir tartışma ortaya çıkarmaktadır. Bugün sosyal hizmet mesleğinin
temel değerleri olarak ifade edilen hizmet sunma, sosyal adalet, insan onuru, saygı, uyum ve
ehliyetli olma değerlerinin son yüzyılda Hümanizm, Pragmatizm ve Pozitivizm gibi akımların
sosyal hizmet uygulamalarına yön veren yaklaşımlar olduğunu iddia eden Çetin’e göre
(2014), tarihsel arka planına bakıldığında sosyal hizmet uygulamaları köken olarak
maneviyata ve özellikle de dine dayanmaktadır (35-36). Bu noktada başlangıç itibariyle
maneviyattan ve dinden neşet etse de son dönem akımlarından da önemli ölçüde beslenen
sosyal hizmet uygulamalarında manevi boyutu görmezden gelmek bir anlamda sosyal
hizmetin doğuş sürecini ihmal etmek anlamına gelmektedir.
Nitekim sosyal hizmet teori ve uygulamalarında maneviyat olgusunu tartışırken din ile
maneviyat tamamen ayrı ve aralarında hiç ilişki yokmuş gibi ele almamak gerektiği gibi
maneviyat ile din tamamen aynı imiş gibi de ele almamak gerekir. Aralarındaki benzerliği ve
farklılığı bilmek bir uzmanlık gerektirir.
Ancak sosyal hizmet disiplini açısından, din ile maneviyat arasındaki ilişkiye ışık
tutacak şekilde, dinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
-Bireyin içsel yönü olması
-Var olana karşı bakışta kendini ifade etmesi
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-İnsanın her yönünü etkilemesi
-Hayatın anlam ve amacına dönük sorulardan oluşması
-Tüm yaratılanlarla bir şekilde ilişki içinde olması
-Yaşamın acı ve tatlı yönlerini anlamaya yardım etmesi
-Dünyevi ve uhrevi yaşamı anlamsal zeminde birleştirmesi (Çetin, 2014: 20).
Süreç içerisinde, sekülerist sosyal hizmet yaklaşımında dinî ve manevî konuların
dışarıda bırakılmış olmasına karşın, günümüzde sosyal hizmet uygulamalarında manevi
boyutun da sürece dahil edilmesi gerektiğini savunan Çetin (2014) Canta, Furman, Joseph ve
Loewenberg gibi alandan isimlerin varlığından söz etmektedir.
Sosyal Hizmet disiplini açısından, maneviyat ile din arasındaki ilişkiye ışık tutacak
şekilde, maneviyatın genel özelliklerini de şöyle sıralayabiliriz:
-İnsanın doğuştan gelen, ilahi, içsel ve temel bir parçası,
-Nihai gerçekliğe ait düşünceleri ihtiva eden ve insanın anlam ve ahlak arayışına çare
olan insani boyut,
-İnsanın ilahi varlığa dönük tecrübeleri,
-İnsanı benlik bütünlüğüne ulaştıracak gelişim süreci,
-Dini ya da dini olmayan toplu manevi pratiklere katılım,
-Belirli inançları benimseme ve aynı doğrultuda dua, ibadet ve dini tefekkür gibi
ritüelleri gerçekleştirme. (46)
Maneviyat odaklı sosyal hizmet uygulamaları kavramlaştırması çeşitli eleştirilere
uğramaktadır. Bu kavramlaştırmanın içinin ne şekilde doldurulması gerektiği ayrı bir tartışma
konusu olmakla birlikte, sosyal hizmet teori ve uygulamalarında maneviyat, din ve sosyal
hizmet kavramlarının birlikte ele alınması gerektiği açıktır. Ancak kavramlaştırmayı yaparken
de tarihi, kültürel ve toplumsal gerçekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Her ne kadar bu
konuda sosyal hizmet anlayışını ve uygulamasını kavramlaştırırken “manevi sosyal
hizmetler” biçiminde ifadelere rastlansa da biz “manevi destek hizmetleri” kavramını
kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

9.3. Sosyal Destek, Bireysel ve Sosyal Ferah
Yaşlıların duygusal anlamda yaşadıkları durumlar onları manevi boyutta yıpratmakta
ve özellikle yalnızlık meselesi en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ve bir risk faktörü
olarak görülmektedir (Hablemitoğlu ve Özmete, 2010: 172). Bazı bireysel farklılıklara bağlı
olarak; örneğin kadın olmak, 75 yaşından büyük olmak, bilinç kaybına uğramak vb. sebepler
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yaşlıları daha fazla yalnızlık durumuna iterken, yaşlıların sosyal ve duygusal izolasyonlarını
ortadan kaldırmak amacıyla sosyal destek hizmetleri sunulmalıdır (Hablemitoğlu ve Özmete,
2010: 173).
Sosyal destek alan yaşlıların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanarak
kendilerinin daha sağlıklı ruh haline ulaştırılmasının hedeflendiği “Bireysel Ferah”; sevgi,
umut, güven, tatmin, birlik ve beraberlik duygularını kapsayan bir olgudur. Bu olguyu, bir
toplumda var olan tüm yaşlılar için de düşündüğümüzde ise o toplumda yaşlılar özelinde
“sosyal ferah” tan söz edebiliriz.
Yaşlılık döneminde bireysel ferah sağlayıcısı olarak sosyal destek sunacak olan ilk ilk
kurum hiç şüphesiz ailedir. Ancak herhangi bir sebeple ailenin yeterli olmadığı ya da
olamayacağı durumlarda ise kurum bakım modeli devreye girerek aile kurumunu tek seçenek
olmaktan kurtarmalıdır (Hablemitoğlu ve Özmete, 2010: 83).
Kurum bakımına alınma durumunda da yaşlıların mümkün olduğunca aile desteğinden
mahrum bırakılmaması gerekir. Bireysel ferahın bozulmaması açısından içeriği iyi
hazırlanmış kurumsal destek hizmeti de oldukça önemlidir.
Nitekim yine sosyal ortamından koparılmayan ama yakınları tarafından bakım hizmeti
verilmeyen yaşlılara yönelik, profesyonel bir bakım modeli olan “evde bakım” modeli de
bireysel ferahı sağlayıcı imkânlar sunmaktadır (Ersanlı, 2008: 181).
Yaşlının manevi boyutunu da esas alan yaşlı ferahına yönelik uygulamalar Türkiye’de
zayıf ve muğlak bırakılmış olarak görünse de Batı Avrupa’da dine dayanan önemli pratikler
mevcuttur (Çerik, 2007: 146). Özellikle huzurevinde bulunan yaşlıların din ve moral hizmet
almaları bir hak olarak kabul edilmiş, ayrıca rahipler ile sosyal rehberlerin bir araya gelerek
kurdukları din ve moral hizmetleri servisleri ile kiliselerin de düzenli programlar yaparak
hizmetler verdiği görülmektedir.

9.4. Manevi Destek Hizmetleri
Bakıma muhtaç kimseye sunulan profesyonel destek hizmetlerinden oluşan bakım
hizmetlerinin kapsamını sadece kişisel bakım hizmetleri olarak ifade etmek, bir anlamda
bakım hizmetlerini sunan kişilerin-uzmanların bakıma muhtaç kişiye yönelik görev ve
sorumluluklarını daraltmak ve bakım türlerini eksiltmek anlamına gelmektedir (Seyyar, 2007:
44). Kişisel bakım hizmetlerinin yanında manevi destek hizmetlerinin de bakım hizmetlerinin
kapsamında olduğunu kabul etmeliyiz.
Tıbbi, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin yanında yine sosyal nitelikli önemli
bir destek hizmeti olan, manevi destek hizmetlerini de birlikte ele alan yaklaşım biçimine göre
(Çerik, 2007: 144); manevi destek hizmetinin, diğer bakım hizmet türleriyle bütüncül ve
birleşik biçimde uygulandığı görülmektedir(149).
Nitekim manevi yapıları birbirinden farklı insanların ortak hizmet modellerine göre
bakımlarının yapılması manevi destek hizmetlerinin temel hedefinden sapmasına yol
219

açabilmekte ve bireyleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda ortak bir manevi
destek hizmeti modeli yerine bakıma muhtaç yaşlı kişilerin kültürlerine ve ihtiyaçlarına göre
manevi destek hizmetlerinden bahsedilebilir:


Yaşlılığa bağlı değişik sağlık sorunları olanlara manevi desteği sunmak

 Bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını, kişisel gelişimlerini, morallerini
güçlendirmek


Yaşlıların hayata bağlılıklarını artırmak



İç (manevi) dünyalarıyla barışık olmalarını sağlamak



Manevi sapmaları ve korkuları gidermeye çalışmak



Yaşlıların fiziki rahatsızlıklarını yenmelerinde destek ve yardımcı olmak



Dini ve ruhi kökenli sorunlarının çözümümde rehberlik ve danışmanlık yapmak

(150).
Görüleceği üzere yaşlı bireyelere yönelik umut aşılama ve hayatlarında anlam
oluşturma temalarının ön plana çıktığı manevi destek hizmetlerinde Çetin’e göre (2014),
manevi destek yaşlı hayatında iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi yaşlı insanlar
zorluklarla baş etme noktasında dini ve manevi konuların kendilerine güç verdiğini ifade
etmekte, ikinci olarak da yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin inanç konularına verdikleri
önem artarken bu durum manevi ihtiyaçlarını da çeşitlendirmektedir (102). Bu bağlamda
manevi destek hizmetinin yaşlı bireylere motivasyon ve destek sunmasının yanında ikinci
noktayla ilişkili olarak bir anlamda bilgi ihtiyaçlarını karşılaması sebebiyle rehberlik de
sunmakta olduğu söylenebilir.

9.5. Manevi Destek Hizmetleri Görevlisi
Yaşlının manevi desteğe ihtiyacı bilinen bir gerçektir. Bu ihtiyaca cevap verebilecek
olan başka bir ifade ile manevi destek hizmetini sunacak olan kişilere-uzmanlara literatürde
farklı tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Ancak biz, bu hizmeti yerine getirecek olanlara
“manevi destek hizmetleri görevlisi” demeyi daha doğru buluyoruz.
Manevi destek hizmetleri görevlilerinin üzerine düşen ve yerine getirmesi beklenen
görevleri:
1.

Bakıma muhtaç kişinin, hayatın anlamını ve amacını bulmasında yardımcı olmak

2.

Hayatını gözden geçirebilmesi için cesaret verici telkinlerde bulunmak

3.

Sabırla ve dikkatle dinlemek
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4. Kişinin, inanç ihtiyaçlarını desteklemek ve ibadetlerini yerine getirmesinde
yardımcı olmak
5.

Güven oluşturmak

6.

Manevi huzursuzluklarını, endişelerini, kaygılarını ve sapmalarını gidermek

7.

Kişinin, sabır içinde şükretmesine yardımcı olmak (Seyyar, 2007: 178-179).

Manevi deste görevlisi-uzmanı yerine getirmesi beklenen bu görev sürecinde özellikle
iki konuda hassas olması gerekir. Bunların birincisi; Manevi desteğe ihtiyacı olan kişinin
kendisini ve ihtiyaçlarını daha rahat ifade edebilmesine imkân sağlayacak olan güven
ortamını sağlamak (Çetin, 2014: 114). İkincisi ise manevi desteğe ihtiyacı olan kişinin sahip
olduğu kültürel özellikleri iyice belirlemek ve kültürel farklılıklara odaklanan bir manevi
destek hizmeti sunmaktır. Bu bağlamda manevi destek hizmetleri görevlilerinin-uzmanlarının
iyi eğitilmeleri ve eğitimlerini de duyarlılıklarıyla bütünleştirmeleri gerekir.
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Uygulamalar


Yaşlılara manevi destek hizmeti



Yaşlıların kendi evlerinde manevi destek
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Uygulama Soruları
1) Yaşlılara yönelik manevi destek hizmeti kimler tarafından verilmelidir?
2) Yaşlılara kendi evlerinde manevi destek hizmetinin özelliği nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, yaşlılar üzerinden bakıma muhtaç olanların ihtiyacı oalan manevi destek
üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda yaşlı ferahı ile maneviyat ilişkisi üzerinde
durularak,yaşlıların sosyal desteğe, bireysel ve sosyal feraha olan ihtiyaçları analiz edilmiştir.
Diğer bakım hizmeteleri yanında Manevi dstek hizmetlerinin önemi vurgulanmış ve
manevi destek deyince neleri kapsadığı anlatılmıştır. Böylece yaşlı insanlar zorluklarla baş
etme noktasında dini ve manevi konuların kendilerine güç verdiği ifade edilmiş ve yaşın
ilerlemesiyle birlikte bireylerin inanç konularına verdikleri önem vurgulanmıştır.
Manevi destek hizmetleri görevlisisin özellikleri üzerinde durulmuş olup bu görevi
ifade ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal hizmet uygulamlarında manevi boyutun da sürece dahil edilmesi
gerektiğini savunan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a) Bauman
b) Canta
c) Furman
d) Joseph
e) Loewenberg
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlının maneviyatta derinleşmesi ve hassaslaşmasının
temel nedenlerinden değildir?
a) Yaşlanma süreci
b) Fiziksel gerileme
c) Hafıza kaybı
d) Statü kaybı
e) Ölüm korkusu
3) Manevi destek hizmetlerinin karşılamayı amaçladığı ihtiyaçlar arasında hangisi
yoktur?
a) Manevi güç bulma
b) Manevi tatmin sağlama
c) İç dünyasında güven duyma
d) Hayattan soyutlanma
e) Hayata ümit besleme
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4) Manevi destek hizmetleri sosyal hizmet alanına hangi yönden katkı sağlamaz?
a) Manevi sapmaları ve korkuları gidermeye çalışmak
b) Yaşlılığa bağlı değişik sıhhi sorunları olan sakinlere manevi desteği sunmak
c) Yaşlıların her türlü rahatsızlıklarını yenmelerinde destek ve yardımcı olmak
d) Bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını ve morallerini güçlendirmek
e) Bakıma muhtaç kişilerin kişisel gelişimlerini güçlendirmek
5) Aşağıdakilerden hangisi manevi destek hizmetleri görevlisinin görevlerini yerine
getirirken hassas olması gereken noktalardan biri değildir?
a) Bakım hizmeti sunulacak kişinin kendisini rahat ifade edebilmesine imkân
sağlayacak olan güven ortamını sağlamak
b) Bakım hizmeti sunulacak kişinin ihtiyaçlarını rahat ifade edebilmesine imkân
sağlayacak olan güven ortamını sağlamak
c) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel özellikleri iyi belirlemek
d) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel farklılıklara odaklanan bir
müdahale biçimi uygulamak
e) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel farklılıkları yönlendiren
bir müdahale biçimi uygulamak

Cevaplar:
1) a, 2) c, 3) d, 4) c, 5) e.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Yaşlılara Yönelik Yatılı Bakım

10.2.

Engellilere Yönelik Yatılı Bakım

10.3.

Çocuklara Yönelik Yatılı Bakım

10.4.

Gündüzlü Bakım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşlılara yönelik yatılı bakım sunan kuruluşlar nelerdir? Kuruluşların genel amacı
nedir?
2) Engellilere yönelik yatılı bakım sunan kuruluşlar nelerdir? Kuruluşların genel
amacı nedir?
3) Çocuklara yönelik yatılı bakım sunan kuruluşlar nelerdir? Kuruluşların genel
amacı nedir?
Yaşlılara, engellilere ve çocuklara yönelik gündüzlü bakım sunan kuruluşlar ve
hizmetler nelerdir? Kuruluşların genel amacı nedir?
4)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlılara Yönelik
Yatılı Bakım

Engellilere Yönelik
Yatılı Bakım

Çocuklara Yönelik
Yatılı Bakım

Gündüzlü Bakım

Kazanım
Yaşlılara yönelik yatılı bakım
sunan kuruluşlar ve bu
kuruluşların hizmetleri
öğrenilmektedir.
Engellilere yönelik yatılı
bakım sunan kuruluşlar ve bu
kuruluşların hizmetleri
öğrenilmektedir.
Çocuklara yönelik yatılı bakım
sunan kuruluşlar ve bu
kuruluşların hizmetleri
öğrenilmektedir.
Yaşlılara, engellilere ve
çocuklara yönelik gündüzlü
bakım sunan kuruluşlar ve bu
kuruluşların hizmetleri
öğrenilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Yatılı Bakım



Gündüzlü Bakım



Sosyal Hizmet Kuruluşları
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Giriş
Dayanışma ile örüntülü olan geleneksel toplumlarda sosyal sorunların çözümünün baş
aktörü aile iken sorunların çeşitlenmesi ve toplumların karmaşıklaşması, insan ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında yükümlü olan ve sorunların çözümünü üstlenmesi gereken bazı
kurumları ortaya çıkarmıştır (Altuntaş, 2014:1). Bu bağlamda ailenin bakım konusunda
yaşadığı sorunların çeşitliliği bakımı ve bakım hizmetlerini üstlenmesi gereken bazı kurumları
zorunlu kılmıştır.
Bu bölümde yaşlılara, engellilere ve çocuklara yönelik sunulan bakım kuruluşları ve
hizmetleri aktarılacaktır. Bununla birlikte kuruluşların sunduğu bakım hizmetleriyle ilgili
olarak ulaşabilen istatiksel bilgiler tablolar halinde paylaşılacaktır.
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10.1. Yaşlılara Yönelik Yatılı Bakım
10.1.1. Huzurevleri
Huzurevi; 60 yaş ve üzerindeki yaşlı bireyleri koruyan, bakımını sağlayan, sosyal ve
psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı bireylere güven ortamı sağlayan yatılı sosyal
hizmet kuruluşudur. Kuruluşun amacı/gerekçesi, huzurlu bir ev ortamı yaşantılarının
devamının sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması, sosyal ilişkilerin olumlu
olarak yapılandırılması, sosyal ve ekonomik yoksunluktan kaynaklı bakıma ihtiyacı olan
yaşlılara sosyal ve ekonomik yönden destek olunması amacıyla kurulmuştur.
Kurulduğundan bu yana farklı adlarla anılmıştır. 11. yüzyılda Selçuklular döneminde
yaşlılara koruma hizmeti veren ilk kurum kurulmuştur. Sivas'ta 11. yüzyılda Reha Oğulları
tarafından Darülreha, Mısır'da Erbil Atabeyi Muzaffereddin Ebu Sait tarafından yaptırılan
Gökbörü tesisleri, dört darülaceze, dullar için barınma tesisi bulunduğu saptanmıştır.
Memluklular döneminde 13. yüzyılda Kahire'de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve
tesisleri dul kadınlara ve yaşlılara yönelik hizmet vermiştir. Osmanlılar döneminde
imarethaneler, aşevleri ve tekkelerin yaşlılara yönelik hizmet verdikleri bilinmektedir.
Kurulan darülrehalar, yapılan vakfiyeler ve hastaneler günümüzde yaşlı bakımı ile ilgili
hizmetleri yerine getiriyorlardı. 1868 yılında kurulmuş olan Kızılay Derneği ve 1895 yılında
kurulmuş olan Darülaceze Osmanlılar döneminde kurulup günümüze kadar yaşayan
kurumlardır. Darülaceze önce, sakat ve yoksul erkek, kadın ve kimsesiz çocukları korumak
için II. Abdülhamid devrinde hizmete girmiştir. Bugün İstanbul Belediyesine bağlı, döner
sermaye ile yönetilen bir kurumdur. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğü
giren 1580 sayılı yasa ile ilk defa kamu kuruluşu olan Belediyelere bakıma ihtiyacı olan
kişilerin (yaşlıların) korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi
üzerine, değişik illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında
yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır.
Sanayileşme ve kentleşme sonrasında geniş aileden çekirdek aileye dönüşüm gibi aile
yapısında yaşanan değişmelerle birlikte geleneksel kültür ve değerlerde yaşanan değişmeler
(yaşlının aile içindeki eski rolünün kaybı) ve tıpta yaşanan gelişmelerle paralellik gösteren
ortalama insan ömrünün uzamasıyla yaşlı nüfusun artması neticesinde yaşlı bireylerin
yaşadığı sosyal sorunların çözümünü sağlamaya yönelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından ilk huzurevi 1966'da Konya'da, ikincisi ise Eskişehir'de açılmıştır. Türkiye’de 2014
itibariyle mevcut Huzurevleri hakkında istatistiksel bilgi aşağıda çıkarılmıştır:
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Tablo 1: Türkiye’de Mevcut Huzurevleri, 2014

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı
Huzurevleri
Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri
Belediyelere Ait Huzurevleri
Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri
Azınlıklara Ait Huzurevleri
Özel Huzurevleri
TOPLAM

Huzurevi
Sayısı

Kapasite Bakılan
Sayısı

124

12.647

11.688

2
21
27
7
151
332

566
2.055
2.308
920
7.612
26.108

566
1.439
1.616
644
5.328
21.281

Yaşlı

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yıllık İstatistik Bülteni-2015

10.1.2. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Huzurevlerine alındıktan sonra zaman içinde bazı yaşlılarda bedensel ve zihinsel
fonksiyon kayıpları nedeniyle sürekli yatağa bağımlı hâle gelme veya kontrol altında
bulundurulma sorununun ortaya çıkması ayrıca evlerinde bu duruma düşmüş, aile yanında
bakımı güçleşen yaşlıların bakım ve korunmalarının sağlanması özel bakım hizmetlerini
gerekli kılmıştır. Bu nedenle 60 yaşın üzerinde akıl ve ruh sağlığı yerinde, bulaşıcı ve habis
tümöral ya da sürekli tedavi gerektiren bir hastalığı bulunmayan yatağa bağlı (yatalak, felçli
….) yaşlıların bakım ve korunmalarını sağlamak amacıyla huzurevleri bünyesinde özel bakım
bölümleri açılmıştır (MEB, 2011: 21-22).
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; yaşlı bireylerin yaşamlarını sağlık, huzur ve
güven içinde sürdürmelerini sağlamaya, kendi kendilerine yeterli olabilmeleri için
rehabilitasyonlarını sağlamaya ve tedavisi mümkün olmayanlara yönelik sürekli özel bakım
sunan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Kuruluşun amacı/gerekçesi, huzurevinin genel
amaçlarını taşımakla birlikte fiziksel ve mental hastalık yönüyle bakıma ihtiyaç duyan yaşlı
bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon sağlamaktadır. Nihayetinde hizmet alan yaşlılara
sağlanan rehabilitasyon ve özel bakımın kapsamı, Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Ve
Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir:
Rehabilitasyon; doğuştan veya sonradan her hangi bir hastalık yada kaza sonucu
kalıcı veya geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren
yaşlıların, mevcut fonksiyon kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmesi, geriye kalan güç ve
yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik sosyal ve ekonomik yönden var olan
kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerine yönelik
çalışma ve yardımların tümünü kapsamaktadır. Özel Bakım; Ruh sağlığı yerinde olup,
bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle
özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmeti kapsamaktadır.
Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı
mevcut Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri sayısı, kapasitesi ve
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huzurevlerinde kalan yaşlı birey sayısının yıllara göre dağılımıyla ilgili istatistiksel bilgi
aşağıda çıkarılmıştır:
Tablo 2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri sayısı, kapasitesi ve huzurevlerinde kalan yaşlı birey
sayısının yıllara göre dağılımı
Yıllar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Huzurevi Sayısı
124
115
106
102
97
81
79
70
69
66
62
63
63

Kapasite
12.647
12.241
11.706
9.783
9.260
8.126
8.002
7.552
7.605
7.173
6.760
6.580
6.477

Bakılan Yaşlı Sayısı
11.688
11.293
10.951
10.590
7.979
7.220
6.773
6.477
6.082
5.603
5.389
5.188
4.952

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yıllık İstatistik Bülteni-2015

10.1.3. Yaşlı Yaşam Evleri
Yaşlı Yaşam Evi; “Yaşlı Yaşam Evi Projesi” kapsamında yaşlıların yaşam
standartlarını yükseltmek ve ev ortamında bakımlarını sağlamak için kurulan Huzurevleri ve
Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde ek birim olarak
bir sosyal hizmet kuruluşudur.
Kuruluş amacı/gerekçesi, 60 yaş ve üzerindeki yaşlıların bakım hizmetlerinden
yararlandırılması, sosyal çevreden soyutlanmadan yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ev
ortamında bakımlarının sağlanmasıdır. Yaşlı yaşam evlerinin faaliyetleri 24 saat çalışma
esasına dayalı olarak yürütülmekle birlikte her yaşlı yaşam evi için bakım elemanı
görevlendirilmiştir. Bakım elemanları, yaşlıların bireysel bakım işlerini yapma, evin
temizliğini ve düzenini sağlama, yemek hazırlama, sunumunu yapma ve bulaşıklarını yıkama,
çamaşırlarını yıkama ve ütüleme, ev için alış-veriş yapma vb. konularda destek olmaktadırlar.
Türkiye’de 2015 itibariyle mevcut yaşlı yaşam evleri sayısı, kapasite ve bakılan yaşlı
sayısı kapsamında istatistiksel bilgi aşağıda çıkarılmıştır:
Tablo 3: Yaşlı Yaşam Evleri

Sayısı
28

Kapasite
114

Bakılan Yaşlı Sayısı
100

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yıllık İstatistik Bülteni-2015
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10.2. Engellilere Yönelik Yatılı Bakım
10.2.1. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri; engelli bireylerin ailesi yanında bakımı
sağlamak temel hedef olmakla birlikte ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli
bireyler için kuruluş bakımı sunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kuruluşun
amacı/gerekçesi; bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli nedeniyle hayatını idame ettirmekte
güçlük yaşayan bireylerin fonksiyonel kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi
kendilerine yetebilmeleri için beceriler kazandırmak ve bu becerileri edinemeyecek durumda
olan bireylere sürekli bakım hizmeti sunmaktır.
Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında mevcut Yatılı ve Gündüzlü Resmi Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezlerinin yıllara göre dağılımı aşağıda çıkarılmıştır:
Tablo 4: Yatılı ve Gündüzlü Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yıllara
göre dağılımı
Yıllar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Yatılı
85
81
80
77
69
61
56
47
41
35
32
22
21

Gündüzlü
5
6
7
7
7
10
15
17
25
33
29
26
26

Toplam
90
87
87
84
76
71
71
64
66
68
61
48
47

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yıllık İstatistik Bülteni-2015

10.2.2. Engelsiz Yaşam Merkezleri
Engelsiz Yaşam Merkezlerinin kurulmasıyla engelli bireylere hizmet sunan
kuruluşların fiziki şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 2006 yılından itibaren modern
fiziki koşullarda bakım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin esaslar ve standartları belirlemede
çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezleri; engelli bireylerin üçer
kişilik 4 yatak odası, oturma odası, mutfak, yemekhane, banyo, tuvalet ve personel odası
bölümlerinden oluşan; toplam on iki kişilik; 280 metre karelik, müstakil, tek katlı ve bahçeli
evlerde bakımlarının sağlandığı, bireysel ve grup çalışması ile rehabilitasyonun sağlandığı ve
var olan yeteneklerinin geliştirilmesinde, sosyal hayata uyumunun sağlanmasına yönelik
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katkının sunulduğu yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Ülke genelinde 21 Engelsiz Yaşam
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır (ASPB, 2014 İdare Faaliyet Raporu).

10.2.3. Umut Evleri
Umut Evleri; engelli bireylerin durumu uygun olanların küçük gruplar halinde bir
apartman dairesinde veya müstakil bir evde, komşularıyla birlikte yaşamlarını sürdürdüğü,
toplum yaşamına aktif katılımın sağlandığı ve bakımlarının gerçekleştirildiği kuruluşların ek
ünitesi olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Engellilerin yaşayacakları apartmanda veya
mahallede çevrelerindeki kişi ve ailelerle iletişim kurmalarını, bağımsız olarak yaşamlarını
sürdürmeleri hususunda özgüvenlerinin artmasını ve kendilerini toplum bir parçası olarak
hissetmeleri için toplumsal katılımın üst düzeyde sağlanmasını amaçlamaktadır. Bununla
birlikte engellilerin sosyal hayata ve meslek hayatına uyum sağlanması hedeflenmektedir.
Tablo 5: Yıllara Göre Umut Evlerinin Dağılımı
2014
86

2013
48

2012
17

2011
7

2010
3

2009
1

2008
1

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yıllık İstatistik Bülteni-2015

Türkiye’de 2015 itibariyle mevcut Umut Evlerine ilişkin istatistiksel bilgi aşağıda
çıkarılmıştır:
Tablo 6. 1: Türkiye’de Umut Evleri’nin Engelli Grubuna, Cinsiyete ve Yaş Aralığına Göre
Sayıları
E
K Kar
Zihinsel engelli
0+, 7+
1
11+
15
12 13+
1
14+
15
4
2
18+
25+
7-18
1
1
13-18
1
16-25
1
12-22
Toplam 31
21 2
Yaş

B

T

2
2

1
27
1
21
4
1
1
56

E K Kar B
Bedensel engelli
1 - - - 2 2 2 2
- - - - - 3 4
2

T
1
2
6
9

E K Kar B
Ruhsal Engelli
- - 1 1 3 - - - - - - 4 1 -

T
2
3
5
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Tablo 6. 2: Türkiye’de Umut Evleri’nin Engelli Grubuna, Cinsiyete ve Yaş Aralığına Göre
Sayıları
E K Kar B
Yaş
Zihinsel-Ruhsal
Engelli
0+, 7+
11+
13+
14+
1
18+
1 2
25+
7-18
13-18
16-25
12-22
Toplam 1 3
-

T

E K
Otizm

Kar

B

T

1
3
4

2
2

-

-

2
2

-

E K Kar B T
Bakıma İhtiyacı Olan
Engelliler
1
1
1
1
2 1
3
1
1
2 2
2
6

E: Erkek, K: Kadın, Kar: Karma, B: Bilinmeyen, T: Toplam
Kaynak:http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/engelli-BAKIM-hizmetleri/umut-evleri web sayfasından alınan
verilerden tablo hazırlanmıştır.

10.2.4. Özel Bakım Merkezleri
Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nden
hareketle özel bakım merkezleri; bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere yatılı veya gündüzlü
hizmet veren, gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından açılan sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Bakım
hizmetleri, kişisel bakım ve psiko-sosyal destek olmak üzere iki şekilde sunulur.
Kişisel bakım hizmetleri; banyo yaptırılması, tuvalet ihtiyacının giderilmesi, dişlerinin
temizlenmesi, elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması vb. fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya
yöneliktir. Bununla birlikte bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere engel durumunun
kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik bireysel ve grup çalışması, kişisel gelişim
alanlarından desteklenmesi, sosyal haklarını ve mevcut kaynakların kullanıma ilişkin
bilgilendirilmesi, sosyal hayata katılımı için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere
katılımın refakati gibi psiko-sosyal destek hizmetleri sunulmaktadır.
Türkiye’de 2007-2014 yılları arasında mevcut Özel bakım merkezlerinde bakım
hizmeti alan engellilerin ve ayrılan kaynak miktarının yıllara göre dağılımı aşağıda
çıkarılmıştır:
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Tablo 7: Özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti alan engellilerin ve ayrılan kaynak
miktarının yıllara göre dağılımı
Yıllar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Merkez
149
Sayısı
147
148
100
77
44
20
10

Bakılan Engelli Sayısı
10.319
10.173
9.328
6.707
4.331
2.144
768
351

Kapasite
13.443
13.325
12.869
8651
7065
3744
2003
915

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yıllık İstatistik Bülteni-2015

10.3. Çocuklara Yönelik Yatılı Bakım
Türkiye’de 2015 itibariyle çocuklara yönelik yatılı bakım sunan mevcut kuruluşlar
hakkında istatistiksel bilgi aşağıda çıkarılmıştır:
sayısı

Tablo 8: Çocuklara yönelik yatılı bakım sunan kuruluş ve kuruluşta bakılan çocuk

Kuruluşlar

Kuruluş
Sayısı
9
19
7
6
77
1.015

Çocuk Yuvaları (0-12)
Yetiştirme Yurtları (13-18)
Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu (0-18)
Refakatsiz Sığınmacılara Yönelik Yetiştirme Yurdu
Sevgi Evi (Çocuk Evleri Sitesi)
Çocuk Evleri
Çocuk
Destek
Merkezi
(ÇODEM
=
60
KBRM+BSRM+ÇOGEM)
1.193
TOPLAM

Bakılan
Sayısı
418
631
337
179
4.610
5.251

Çocuk

1.116
12.542

Kaynak: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstatistik-Mayıs 2015

10.3.1. Çocuk Yuvası
Çocuk yuvası;0-12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukların bedensel, psikososyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişmelerinde ve topluma yararlı bireyler olarak
yetişmelerinde sorumlu olan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Ayrıca gerekli durumlarda 12
yaşını bitirmiş korunmaya ihtiyacı olan çocuklar da yuvalarda bakılmaktadır.
Çocukların öğrenimlerine, meslek edinmelerine yönelik olarak, müzik, tiyatro, resim,
plastik sanatlar ve her türlü sportif etkinliklere, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar
tarafından düzenlenecek kurslara katılmaları sağlanır. Çocukların doğadan yararlanmaları
amacıyla, kamplara katılımları sağlanır. Giderleri, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten
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karşılanır. Öğrenim gören çocuklarla, çeşitli nedenlerle öğrenime devam edemeyen çocuklara
aylık harçlık verilir. Çocukların giyimi, ulaşım, eğitim ve öğretim ile kuruluşun giderleri
ödeneklerden karşılanır (Çocuk Yuvaları Yönetmeliği).
Her kuruluşta ihtiyaca göre, müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog,
çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk eğiticisi, tabip, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı,
teknisyen, teknisyen yardımcısı, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere
çeşitli personel istihdam edilir. Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak
yetişmelerinin sağlanması amacıyla sürekli olarak psiko-sosyal gelişimlerini izleyerek sosyal
kişisel çalışma, sosyal grup çalışması ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanıp sorunlarının
çözümüne yardımcı olmak sosyal çalışmacının görevleri arasındadır. Yine çocuğun ailesi ve
yakınları ile gerekli mesleki çalışmaları yaparak çocuğun korunmasını gerektiren koşulların
devam edip etmediğini izlemek; çocukları serbest zamanlarında sosyal, kültürel, sportif
etkinliklere katılımlarını sağlamak ve çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu yeni
yaşantısına hazırlamak ve yeni yaşantısının izlenmesinde görev almak da sorumluluğundadır.
Sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan sosyal servisin başlıca
görevleri aşağıda sıralanmıştır:
 Çocuğun kuruluşa kabulü, uyumu için gerekli meslek çalışma yapmak,
 Çocukların ana ve baba veya yakınlarından kimlere ne kadar süre ile izinli
verilebileceğini belirlemek, bu kişiler ve aile hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak,
 Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek,
 Ziyaretçisi gelmeyen çocukların varsa ailesi ve akrabalarıyla iletişim kurularak
ilişkileri olumlu yapılandırmak,
 Çocukların eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenlemek ve okul-kuruluş
işbirliğini sağlamak
 İl müdürlüklerince yürütülen aile ve evlat edindirme hizmetlerine yardımcı olmak,
 Çocukların psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek,
 Toplumsal sorumluluk çerçevesinde gönüllü çalışmaları organize etmek ve
desteklemek

10.3.2. Yetiştirme Yurtları
Yetiştirme Yurtları; 13-18 yaş grubu arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların
korumak, bakımını sağlamak, iş-meslek sahibi olmalarını ve topluma yararlı bireyler olarak
yetiştirilmelerini sağlamakla yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 2015 yılı mayıs
ayı itibariyle 19 yetiştirme yurdunda 631 çocuğa fiilen bakılmaktadır. 6 refakatsiz
sığınmacılara yönelik yetiştirme yurdunda 179 çocuğa fiilen bakılmaktadır. Bununla birlikte 7
çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda (0-18 yaş) 337 çocuğa fiilen bakılmaktadır.
240

Yetiştirme yurtlarında müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen, tabip,
diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, teknisyen, genel idare ve yardımcı hizmetler
sınıfından olmak üzere çeşitli personel istidam edilir. Çocukların kendilerine ve topluma
yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla sürekli olarak psiko-sosyal
gelişimlerini izlenir, sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya, çocuğun ailesi ve yakınlarıyla
gerekli mesleki çalışmaları yapmaya, çocukların sosyal, kültürel, sportif etkinliklere
katılmalarının sağlanmasına, çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğun yeni yaşantısına
hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

10.3.3. Sevgi Evleri
0-18 yaş arası en fazla 12 çocuğun üçer kişilik odalarda kaldığı, çocukların yaşlarına
uygun gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak site içerisinde inşa edilen, müstakil villa tipi
evlerden oluşan aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde hizmet veren yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarıdır. 2015 yılı mayıs ayı itibariyle 77 sevgi evleri sitesinde toplam 4.610
çocuğa fiilen bakılmaktadır.

10.3.4. Çocuk Evleri
0-18 yaş grubundaki 5-8 arası çocuğun bir ev ortamı oluşturularak bakıldığı bir hizmet
modelidir. Her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde,
tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil
dairelerde bulunmaktadır. 2015 yılı mayıs ayı itibariyle 1.015 çocuk evinde 5.251 çocuğa
fiilen bakılmaktadır. Çocuk evlerinde bakılan çocukların muayene ve tedavilerine ilişkin
işlemleri yürütmek ve çocukların psikolojik, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin
sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek de verilecek hizmetler
arasındadır. Çocukların gelişim, öğrenim ve meslek edinmeye yönelik olarak kamu veya özel
kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek her türlü kurslara, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere çocuğun ilgi ve ihtiyacına göre katılmaları sağlanır. Çocukların her türlü kurs ve
malzeme giderleri Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. Çocukların giyimi,
ulaşım giderleri tedavi, ilaç ve sağlık giderleri eğitim ve öğretim giderleri, çocuk evlerinin
giderleri belirlenen limitler dâhilinde kurum ödeneğinden karşılanır. Evin bakım ve onarım
masrafları İl Müdürlüğü tarafından karşılanır. Çocuk evinde kalan çocuklara, yaş ve eğitim
durumlarına göre harçlık ödenir.

10.3.5. Çocuk Destek Merkezleri
Çocuk Destek Merkezleri; kampus içerisinde villa tipi evlerden oluşan yaşam
üniteleri, çocukların iş ve uğraşı yapabileceği alanlar, açık ve kapalı spor alanları, hobi
bahçeleri, hayvan barınakları, eğitim atölyeleri, terapi odaları ve görüşme odaları gibi
alanların oluşturulduğu, çocukların kendilerine zarar vermesini önleyen malzemelerin
kullanıldığı ve çocukların takip ve kontrolünü sağlayan akıllı binalardan oluşan, sağlık,
eğitim, danışmanlık ve bakım tedbirlerinden birisini ya da hepsini birden alan veya mahkeme
kararı doğrultusunda çocuğun madde bağımlılığı, davranış bozukluğu, eğitim ihtiyacı vb.
ihtiyaçları doğrultusunda alınan tedbir kararlarına yönelik psiko-sosyal destek ve
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rehabilitasyon sunan bir sosyal hizmet kuruluşudur. Merkezler en fazla 40 kapasiteli olarak
hizmete açılmaktadır. Çocukların kaldığı villa tipi evler 10 çocuğun kalabileceği şekilde
yapılmaktadır. Evler çocuklarda mahremiyet duygusunun oluşturulması ve birbirlerine zarar
vermemesi için tek kişilik veya üç kişilik odalar olarak düzenlenmektedir. 2015 Mayıs ayı
itibariyle 60 çocuk destek merkezinde 1.116 çocuğa fiilen bakılmaktadır. Merkezde kalan her
çocuk için; hafta içi ve hafta sonları yapılacak olan okul, kurs, etüt ve sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif aktiviteleri de içerecek şekilde; günlük yaşam programı hazırlanır. Kişisel
dosyalar ile bilişim sisteminde yer alan tüm kayıtların tutulmasında gizlilik ilkesi esastır.

10.4. Gündüzlü Bakım
10.4.1. Yaşlılar için Gündüzlü Bakım –Merkezleri-, (Yaşlı Hizmet
Evleri, Yaşlı Kreşleri)
60 yaş ve üzerine olan, bedensel ve kısmi ya da sürekli olarak zihinsel gerilemeler
nedeniyle özel ilgi, destek, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olan, ruh sağlığı
yerinde olan, bulaşıcı hastalığı olmayan ve uyuşturucu madde/ alkol bağımlısı olmayan
yaşlılara yönelik haftanın belirli saatlerinde huzurevi kapsamına giren yatılı bakım hizmetleri
dışında kalan her türlü hizmet ve faaliyetlerden yaşlıların faydalanmasını sağlayan sosyal
hizmet kuruluşudur. Kuruluşta yaşlılar için oturma ve yemek alanları, banyo, tuvalet, TV,
telefon ve kişisel eşya dolapları bulunmakta olup; bu mekânlar yaşlıların rahat kullanımı ve
konforu için dizayn edilmiştir. Bununla birlikte merkezde sürekli olarak bakım elamanı
bulunmakta olup, yaşlılara bakım desteği sağlanmaktadır. Yaşlı kreşlerinde ise meşgul
ailelerin yaşlıları gündüzleri bakımevinden tüm hizmetlerden yararlanıp akşam evlerine
dönmektedir. Ailenin yoğun olduğu ve yaşlı bireyle ilgilenemediği durumlarda kreşler
sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır (http://www.geraslife.com/bakmevi/guenduez-yaslkresi, 2015).

10.4.2. Engellilere Yönelik Gündüzlü Bakım Hizmetleri
İkamet edilen konuttaki engelli bireyin barınmasını imkânsız hale, ebeveynin
çalışması sebebiyle engelli çocuğa-yetişkine bakamaz hale gelmesi vb. durumlarda,
gündüzleri engelli bireye bakım ve psiko-sosyal desteğin sağlandığı bir sosyal hizmet
kuruluşudur veya kuruluşun bir hizmetidir. Gündüzlü bakım kuruluşlarının ya da gündüzlü
bakım hizmetini sunan kuruluşların engellilere yönelik bireysel gelişimlerinin sağlanması,
doktor tarafından teşhisi konmuş, (engelli ve yaşlılarda sıklıkla görülen bası yarası vb.)
durumlarda düzenli yapılması gereken pansuman işlemi, engelli bireylere ve bakımını
üstlenen aile fertlerine bakım konusu üzerine eğitim programlarının verilmesi gibi görevleri
bulunmaktadır (http://www.yarindaumutvar.com/umutsuz.asp?hope=103, 2015). Yatılı ve
gündüzlü resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yıllara göre dağılımı için (Bknz. Tablo
4).
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10.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri
Çalışan anne-babanın 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek,
bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kreş ve gündüz bakımevi
hizmetleri yürütülmektedir. Özel ve tüzel kişilerce açılması talep edilen özel kreş ve gündüz
bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri açılabilmektedir. Koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli
olarak geliştirilen “Ücretsiz Bakım Hizmeti” ile ekonomik güçlük içinde bulunan ailelerin
çocukları için %3 kontenjan ayrılarak özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk
kulüplerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanmaktadır. Bu hizmetten; ekonomik gücü yeterli
olmayan ailelerin çocukları, ekonomik gücü yeterli olmayan anne ve babası hayatta olmayıp
bir yakını tarafından bakılan çocuklar, ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile
yaşayan çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Kadın Konukevlerinde
bulunan kadınların çocukları, cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların çocukları, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuklar, şehit ve
malûl gazi çocukları, ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar
yararlanmaktadır. Bununla birlikte “Ücretsiz Bakım Hizmeti” ile ekonomik yetersizlik içinde
olan ailelerin çocuklarının korunma altına alınmadan, aileleri yanında kalmaları ve gündüzlü
kreş hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. 2014 ve 2015 yılına ilişkin Kreş ve
Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri hakkında istatistiksel bilgi aşağıda çıkarılmıştır:
Tablo 9: Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri sayısı ve bakılan
çocuk sayısı
Yaş

0-2
3-5
0-5
3-13
0-13
6-13
Toplam

Özel Kreş ve Gündüz
Bakımevleri (0-5 Yaş)

Özel Kreş ve Gündüz
Bakımevleri ve Çocuk
Kulüpleri

Özel
Çocuk
Kulüpleri

9
1.260
336

Bakılan
Çocuk
Sayısı

Toplam
Kapasite

8.878
49.387
173
46

1.605

219

59
59

10.935
69.200

115.710

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Faaliyet Raporu 2014

Tablo 10: Çocuğa yönelik sunulan hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı
Çocuğa Yönelik Hizmetler
Kuruluş Bakımı Altında Bulunan
Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen
Aileye Döndürülen Çocuk
Evlat Edindirilen
Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan
Koruyucu Aile Sayısı
Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde Ücretsiz Bakılan

Çocuk Sayıları
12.542
62.995
10.762
13.825
4.283
3.514
1.955
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Kaynak: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstatistik-Mayıs 2015
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN / UYGULANMASI PLANLANAN
BAKIM HİZMET MODELLERİ / TÜRLERİ VE KURULUŞLAR

(Yaşlı, Engelli ve Çocuklara Yönelik Uygulanan Bakım Hizmet Modelleri/ Türleri ve Kuruluşlar)
YAŞLI

ÇOCUK / GENÇ

ENGELLİ

GÜNDÜZLÜ

YATILI

GÜNDÜZLÜ

YATILI

GÜNDÜZLÜ

HUZUREVLERİ

YAŞLI
HİZMET
EVLERİ

ÇOCUK YUVASI
(0-12 YAŞ)
(12 + KIZ)

KREŞ VE
GÜNDÜZ
BAKIMEVLERİ
(0-6 YAŞ)

ENGELLİ
BAKIM VE
REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ

ENGELLİ BAKIM
VE
REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ

YAŞLI BAKIM VE
REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ

YAŞLI BAKIM VE
REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ

YETİŞTİRME
YURTLARI
(13-18 YAŞ)

ENGELSİZ
YAŞAM
MERKEZLERİ

YAŞLI
KREŞLERİ

ÇOCUK EVLERİ
SİTESİ / SEVGİ
EVLERİ
(TABELASI VAR)

UMUT EVLERİ

YAŞLILAR KÖYÜ

ÇOCUK EVLERİ
(0-18 YAŞ)
(TABELASI YOK)

GEÇİCİ VE
MİSAFİR
OLARAK
BAKIM
HİZMETİ

DİĞER HUZUREVİ
MODELLERİ

ÇOCUK DESTEK
MERKEZLERİ
(GEÇİCİ SÜRE –
İHTİSASLAŞMA)

ÖZEL BAKIM
EVLERİ

AİLE ORTAMINDA
BAKIM HİZMETİ

AİLE ORTAMINDA
BAKIM HİZMETİ

AİLE ORTAMINDA
EVDE BAKIM HİZMETİ

AKRABA TARAFINDAN
EVDE BAKIM HİZMETİ

AKRABALARI TARAFINDAN EVDE
BAKIM HİZMETİ

AKRABALARI TARAFINDAN
EVDE BAKIM HİZMETİ

KORUYUCU AİLE BAKIMI

VASİ TARAFINDAN
EVDE BAKIM HİZMETİ

KURUM TARAFINDAN
EVDE BAKIM HİZMETİ

EVLAT EDİNDİRME

KURUM PERSONELİNCE
EVDE BAKIM HİZMETİ

ÖZEL BAKIM MERKEZİ
PERSONELLERİNCE EVDE BAKIM
HİZMETİ

ÖZEL BAKIM HİZMETLERİNCE
EVDE ÜCRETSİZ
BAKIM HİZMETİ

ÖZEL BAKIM MERKEZİ
PERSONELLERİNCE
EVDE BAKIM HİZMETİ

YATILI
KURUMDA

YAŞLI YAŞAM
EVLERİ

EVDE

AKTİF YAŞAM MERKEZİ
(EVDE GÜNDÜZLÜ
BAKIM HİZMETLERİ)

Ayrıca; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya
erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları
ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal
hizmet kuruluşları olan "Kadın veya Erkek Konukevleri" de bakım hizmeti vermektedir.
Yine "Toplum veya Aile Danışma Merkezleri" adı ile tanımlanan, toplumun ve ailenin
gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu,
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar
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ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet
kuruluşlarında da bakım hizmetleri verilmektedir.
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Uygulamalar


Yatılı bakım kuruluşları ve hizmetleri



Gündüzlü bakım kuruluşları ve hizmetleri
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Uygulama Soruları
1) Yatılı ve gündüzlü bakım kuruluşlarından kimler yararlanabilmektedir? Bakım
hizmetlerinden yararlanabilmeleri için genel şartlar nelerdir?
2) Yatılı ve gündüzlü bakım kuruluşları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde yaşlılara, engellilere ve çocuklara yönelik sunulan yatılı ve gündüzlü
bakım hizmetlerinin hangi kuruluşlar tarafından kimlere yönelik sunulduğu ele alındı.
Yaşlılara yönelik sunulan yatılı bakım huzurevi, huzurevi yaşlı ve rahabilitasyon merkezleri
ve yaşlı yaşam evleri tarafından sağlanırken bakım merkezleri ve yaşlı kreşleri tarafından
gündüzlü bakım hizmetleri sağlanmaktadır. Bununla birlikte engellilere sunulan
Rehabilitasyon Merkezlerinde, Umut Evlerinde, Engelli Yaşam Merkezlerinde ve Özel Bakım
Merkezlerinde yatılı bakım sunulmaktadır. Çocukların yaş grubuna ve hizmet ihtiyacına göre
sevgi evleri, çocuk evleri, yetiştirme yurtları ve çocuk destek merkezleri kuruluşlarıyla yatılı
bakım ihtiyacı karşılanmaktadır. Kreş ve Gündüz Bakımevleri tarafından ise ihtiyaç grubuna
ve çeşidine göre hizmet sunumu yapılmaktadır. Bununla birliktekuruluşlara ve hizmetlere
yönelik sunulan istatistiksel bilgiler paylaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “…, 60 yaş ve üzerindeki yaşlı bireyleri koruyan, bakımını sağlayan, sosyal ve
psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı bireylere güven ortamı sağlayan yatılı sosyal
hizmet kuruluşudur” hangi kuruluşu tanımlamaktadır?
a) Ümit Evleri
b) Engelli ve Rehabilitasyon Merkezleri
c) Özel Bakım Merkezleri
d) Huzurevleri
2) Çocuk yuvalarında, sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan
sosyal servisin görevlerinden değildir?
a) Çocuğun kuruluşa kabulü, uyumu için gerekli meslek çalışma yapmak
b) Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek
c) Çocuğun ihtiyacına yönelik alışveriş yapmak
d) Çocukların eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenlemek ve okul-kuruluş
işbirliğini sağlamak
3) “Ücretsiz Bakım” hizmetlerinden yararlanan grup içerisindedir?
a) Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları
b) İlköğretime devam eden öğrenciler
c) Sosyal hizmet kuruluşunda çalışanlar
d) Anne ve babası hayatta olup ekonomik durumu yeterli olan ailelerin çocukları
4) Yetiştirme yurtlarında hangi yaş grubuna yönelik bakım hizmeti sağlanmaktadır?
a) 13-18 yaş grubu
b) 5-10 yaş grubu
c) 0-5 yaş grubu
d) 10-13 taş grubu

250

5) Osmanlılar döneminde 1895 yılında kurulmuş olan yaşlılara yönelik bakım
hizmeti sağlayan kuruluş hangisidir?
a) Şifahaneler
b) Darülaceze
c) Darüleytam
d) Darüşşafaka

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) a, 5) b.
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11. BAKIM HİZMETLERİNDE SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN
ÖNEMİ VE FONKSİYONU
Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR - Arş. Gör. Güler GÜNEŞ

252

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sosyal Hizmetin Bakım Hizmetleriyle İlişkisi
11.2. Sosyal Çalışmacının Bakım Hizmetlerinde Aldığı Roller
Bu bölümde, sosyal hizmetin bakım hizmetleriyle ilişkisi ile sosyal çalışmacının
bakım hizmetlerinde aldığı roller detaylıca anlatılacaktır. Yaşlılık, hastalık, engellilik gibi
sebeplerle bakıma muhtaç hale gelen kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak ihtiyaç
duydukları bakımla buluşması esnasında sosyal hizmet alanına düşen görevler bu bölümün
konusunu oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, sosyal çalışmacının bakım hizmetleri alanında uygulama yaparken
üstlendiği aracılık, savunuculuk, eğiticilik, danışmanlık/ klinisyenlik, vaka yöneticiliği,
süpervizörlük/ personel geliştiriciliği, yöneticilik, sosyal değişim failliği ve araştırmacılık gibi
roller ve bu rolleri nasıl icra ettiği detaylıca anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal hizmetin bakım hizmetleriyle ilişkisi nedir?
2) Sosyal hizmetin bakım hizmetleri alanında önemi nedir?
3) Sosyal çalışmacı bakım hizmetleri alanında hangi rolleri üstlenir?
4) Sosyal çalışmacı bakım hizmetlerinde üstlendiği roller gereği neler yapar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal hizmetin bakım
hizmetleriyle ilişkisi

Sosyal hizmetle bakım
hizmetleri arasındaki ilişkiyi
kurar.

Sosyal çalışmacının
bakım hizmetleri
alanında üstlendiği
roller

Sosyal çalışmacının bakım
hizmetleri alanında üstlendiği
aracılık, savunuculuk,
eğiticilik, danışmanlık, vaka
yöneticiliği, süpervizörlük,
sosyal değişim failliği gibi
rolleri ve bu roller
çerçevesinde ne gibi hizmetler
icra ettiğini açıklar.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konunun daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal bakım



Sosyal hizmet



Sosyal çalışmacı



Aracılık



Savunuculuk



Eğiticilik



Danışmanlık/ klinisyenlik



Vaka yöneticiliği



Süpervizörlük/ Personel geliştiriciliği



Sosyal değişim failliği
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Giriş
Sosyal hizmet insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği risk durumlarıyla ilgilenen ve
bu risklerin etkisini ortadan kaldırmaya çalışıp insanın iyiliğini sağlamaya çalışan bir
disiplindir. Bu risklerden biri de kişinin bakıma muhtaç hale geleceği durumlarla
karşılaşmasıdır. Çeşitli hastalıklar, kazalar vb. sebeplerle bireyler günlük hayatlarını kendi
başlarına sürdüremez ve yardıma muhtaç hale gelebilir. Bu durum doğal olarak kişilerin
işlevselliğini etkileyebilir. Bu işlevsellik kaybının olumsuz etkilerini giderebilmek için çeşitli
bilim dalları seferber olurlar. Bu bilim dallarından biri de sosyal hizmettir. Bu bölümde tıbbi
hizmetlerin de içinde yoğunlukla yer aldığı bakım hizmetlerinde sosyal hizmetin ne gibi
katkılar sunup bu alanda sosyal çalışmacının hangi rol ve görevleri üstleneceği ele alınacaktır.
Sosyal hizmet kişilerin ve toplumun refahını ihtiyaç duydukları kaynaklarla
buluşturarak geliştirmeye çalışan bir disiplin olarak bakım hizmetlerinde de görev alır. Bakım
hizmetlerinde sosyal hizmet disiplini; bakıma muhtaç bireyleri istismardan korumayı, bu
bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve sosyal işlevselliklerini sağlamaları için
yardımcı olmayı hedefler.
Bu amacı gerçekleştirmek için sosyal çalışmacı bakım hizmetleri alanında uygulama
yaparken aracılık, savunuculuk, eğiticilik, danışmanlık/ klinisyenlik, vaka yöneticiliği,
süpervizörlük/ personel geliştiriciliği, yöneticilik, sosyal değişim failliği ve araştırmacılık gibi
roller üstlenir.
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11.1. Bakıma Muhtaçlık
Bakıma muhtaçlık, kişinin bedensel hareket edebilirliğinin engellenmesi veya
kısıtlanması sonucunda gerek beden temizliğinde, gerek beslenmede, gerekse ev idaresinde
değişik sıklık ve yoğunlukla evde ise bakıcı fertlerin ve ya kurumda ise uzman bakıcılar
tarafından düzenli ve sürekli bakıma ihtiyaç duyma halidir (Seyyar, 2002:55).
Normal hayatını yaşayabilmek ve sürdürebilmek için değişik derecelerle de olsa
başkalarının sürekli (uzun dönemli) bakımına zorunlu ve bir zaruretin gereği olarak ihtiyaç
duyan insana ise bakıma muhtaç kişi denmektedir (Seyyar, 2002:54).
“Bakıma muhtaçlığa yol açan bütün unsurlar, kişinin bedeni ve ya ruhi sağlığını
önemli derecede sarstığından ve fiziki yeteneklerin kaybına yol açtığından dolayı ilk etapta
fiziki ve belki de daha sonra sosyal çevre ile teması da olumsuz yönde etkileyecektir. Bakıma
muhtaçlık durumunun uzun dönemli veya bir ömür boyu devam etmesi halinde, bakıma
muhtaçlar bakıma ve yardıma muhtaçlık derecesine göre, farklı boyutlarda çevre ile irtibatını
kaybedecekler ve toplumdan kopacaklardır.” (Seyyar, 2004:19).
Bakıma muhtaçlığa yol açan birçok sosyal risk mevcuttur. Bakıma muhtaçlık riski
kapsamında malullüğe yol açan iş kazaları, sakatlığa sebebiyet veren ev, trafik ve spor
kazaları, doğuştan gelen ve daha sonraki yıllarda meydana gelen özürlülük türleri, akıl ve ruh
sağlığının değişik sebeplerden dolayı kaybedilmesi, ileri yaşlılık ve bazı ciddi hastalıklar yer
almaktadır. Özellikle yaşlılığa bağlı hastalıklar, birçok kişiyi bakıma muhtaç hale
getirmektedir (Seyyar, 2004:11).
Bakım hizmet türlerinin uygulamadaki çeşitleri evde bakım, kurumsal bakım, tıbbi
bakım, sosyal bakım, manevi bakım, kişisel bakım hizmetleri ve psikososyal destek
hizmetleri olarak ele alınabilir (Seyyar, 2007:42).
Bakım hizmetleri tıp, hemşirelik ve sosyal hizmet mesleklerinin de yer aldığı bir
uygulamadır. İlerleyen kısımda sosyal hizmetin bakım hizmetlerinde üstlendiği roller
irdelenecektir.

11.1.1. Bakıma Muhtaçlık ve Sosyal Hizmet İlişkisi
Sosyal hizmet insanın ve toplumun iyilik halini hedefleyen bir disiplindir. Bireylerin
yaşam döngüsü sırasında yaşayabilecekleri tüm yaşam olaylarını ele alarak bireyin durumunu
çevresini dâhil ederek değiştirmeye çalışır. İnsanların sosyal işlevselliklerini en iyi derecede
sağlamaları için sosyal hizmet insanları destekler. “Sosyal hizmet tüm insanların sosyal
işlevselliğiyle ilgilenmesine rağmen önceliği topumun en hassas kesimlerinin
gereksinimlerini karşılamaya vermiştir.” (Duyan, 2010:14).
Bireylerin yaşadıkları toplumda sağlıklı, tam katılımlı, başkalarının yardımına en az
muhtaç olacak şekilde yaşamasının sağlanması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Sosyal
devletin yerine getireceği bu görevi ürettiği sosyal politika ve sosyal hizmetle sağlar.
“İnsanlar bütün koruyucu sosyal politikalar rağmen yine de tedavisi güç hastalıklara
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yakalanabilir, çeşitli kaza ve hastalıklardan dolayı engelli hale gelebilir ve ileri yaşlılıktan
dolayı yatalak duruma düşebilir. Böyle durumda olan kişiler eski sağlıklarına ve
performanslarına yeniden kavuşabilmeleri için durumlarına göre, tıbbi, mesleki, ve ya psikososyal rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal hizmetler kişiye uygun
olarak dizayn edilen rehabilitasyon programlarının etkililiğini sağlamak için, özellikle psikososyal rehabilitasyon alanında aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan
rehabilitasyon programlarına rağmen örneğin hasta yaşlılar bakıma muhtaç duruma
düşmelerinden ötürü sürekli olarak başkalarının bakımına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu
durumda özellikle sosyal destekli bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulacağından, sosyal
hizmetlere de yeni görevler düşmektedir.” (Seyyar, 2004:46).
Sosyal hizmet bakıma muhtaç birey açısından sosyal bakım görevini üstlenmektedir.
“Sosyal bakım ise fiili uygulama ve teorik açıdan bakıma muhtaç kişilerin bakımını
psikososyal temeller üzerine bina eden hizmetlerin bütünüdür. Değişik sebeplerden dolayı
bakıma muhtaç hale gelmiş kişilere kişinin bulunduğu mekânsal duruma göre kurumsal ve ya
eve yönelik olarak sistemli programlı ve organizeli biçimde uzman bakıcılar tarafından
yürütülen sosyal hizmet odaklı bakım hizmetleridir” (Seyyar, 2007:262).
Bakım hizmetleri sosyal hizmetin çalışma alanlarından biri olagelmiştir. Yaşlı bakım,
korunmaya muhtaç çocukların bakımı, engelli bakım ve süreğen hastalığı olan bireylerin
bakımı, palyatif bakım gibi alanlarda sosyal hizmet disiplin ve uygulaması çeşitli roller
üstlenerek fonksiyonlar göstermektedir.
Bakım hizmetleri kimi zaman kurumlar tarafından kimi zaman toplumu oluşturan aile
gibi kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Bakım hizmetleri sosyal hizmetlerin spesifik bir
alanı olması hasebiyle hem sosyal bir nitelik taşımakta hem de bunun ötesinde tıp, geriatri,
gerontoloji, sağlık psikolojisi gibi dallarla teorik ve pratik olarak alış veriş içinde olduğu için
sosyal hizmetler sınırını aşan multidisipliner bir konuma yükselmektedir. Diğer disiplinlerin
alanına girmeksizin sosyal hizmetin bakım hizmetleri kapsamındaki hedeflerini şu şekilde
özetlemek mümkündür: (Seyyar, 2013:94):
1. Bakıma muhtaçlıktan kaynaklanan psiko-sosyal sorunları olan kişileri sosyal
hayata yeniden kazandırmak,
2. Bakıma muhtaç kişilerin fiziki güç kaynaklarını ve gizli potansiyellerini
günışığına çıkarmak,
3. Bakıma muhtaç kişileri sosyal bakım güvencesi altına almak suretiyle her türlü
sosyal sömürü ve istismardan korumak,
4.

Sosyal çevreleriyle birlikte mutlu olmalarını sağlamak.

Ülkemizde uzun dönemli bakım hizmetleri, belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Yaşlı ve Özürlü Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sivil
toplum kuruluşları ve özel sektörlere bağlı bakım kuruluşları tarafından yürütülmektedir.
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Sosyal çalışmacılar bu kurumlarda yer alarak bakım hizmetlerinin yürütülmesinde çeşitli
roller üstlenmektedir.

11.2. Bakım Hizmetleri Alanında Sosyal Çalışmacının Rolleri
Sosyal çalışmacının mesleki uygulamada üstleneceği roller genel olarak aracılık,
savunuculuk, eğiticilik, danışman/klinisyenlik, vaka yöneticiliği, iş yükü yöneticiliği,
süpervizör/personel
geliştiriciliği,
yöneticilik,
sosyal
değişim
failliği,
araştırmacı/değerlendirmecilik ve profesyonellik olarak tanımlanabilir (Sheafor ve Horejsi,
2014). Bu kısımda sosyal çalışmacının uygulamada genelde üstlendiği rollerden bazıları
bakım hizmetleri açısından ele alınmış ve bu roller üzerinden sosyal çalışmacının bakım
hizmetlerinde üstleneceği görevler belirlenmeye çalışılmıştır.

11.2.1. Aracılık Rolü
Aracılık sosyal çalışmacının hizmete ihtiyacı olanlarla hizmet kaynaklarını biraraya
getirme rolüdür. Aracı rolünü yerine getirmesi için sosyal çalışmacının ihtiyaç grubunun
ihtiyaçlarını belirlemesi, farklı kaynaklar kullanmaları için olan kapasite ve motivasyonlarını
ölçmesi ve onlara bu kaynaklara ulaşmasında yardım etmesi gerekir (Sheafor ve Horejsi,
2014:76). Buna göre sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyin ihtiyaç ve yeteneklerini
değerlendirecektir. Bu rol gereği bakıma muhtaç bireyin kırılganlığı, kültürü, kişisel
özellikleri, sosyal becerileri, duygusal durumu gibi faktörler açısından değerlendirme yapar.
Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyin ihtiyaçlarına uygun kaynakları değerlendirir. Bakıma
muhtaç bireyin ilgili kaynaklara ulaşımı için onu yönlendirir. Bakıma muhtaç bireyin alacağı
hizmet sisteminin birimleri olan kurum, program ve profesyoneller arasındaki bağlantıyı
güçlendirmek için arada bilgi akışını ve koordineli sağlayacak ağ oluşturur. Son olarak da
aracılık rolü gereği bakım hizmetleri alanındaki müracaatçılarına, topluluklara ve kanun
koyuculara ilgili bilgileri iletir. Bireyin günlük yaşamını sürdürme konusunda yetersiz kaldığı
durumlarda kendisinin ve yakınlarının isteği doğrultusunda bakıcı temini konusunda sosyal
çalışmacı tarafından yönlendirilir. Sosyal çalışmacı bakım problemi yaşayacağı düşünülen
bireyleri, ilgili sosyal hizmet kuruluşları (Huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezi vs.)
hakkında bilgilendirir. Kalacak yeri olmayan bakıma muhtaç bireyler için uygun sosyal
hizmet kuruluşları ile görüşülür, sosyal inceleme raporu hazırlanır ve bireyin kuruluşa kabulü
için gerekli işlemler başlatılır. Evde bakım hizmet modelinde sosyal çalışmacılar; bakıma
muhtaç birey ve ailesinin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun hizmetlerin ev ortamında onlara
ulaştırılmasını sağlar. Sosyal çalışmacı bakım hizmetleri sürecinde disiplinler arası
işbirliğinin sağlanmasında rol oynar ve bakımla ilgilenen diğer meslek dalları arasındaki
koordinasyonu sağlar.
Bakıma muhtaç bireyin tedavi masrafları bireyin ailesine büyük ekonomik yük
getirebilir. Hastalıktan doğan doğrudan ve dolaylı masrafların hepsi sosyal güvenlik
tarafından karşılanmayabilir buna ek olarak bakıcı masrafları ve çocuk varsa bunların bakım
masrafları da eklenebilir. Bu açıdan sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyi faydalanabileceği
maddi kaynak ve yardımlarla buluşturur.
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11.2.2. Savunuculuk
Sheafor ve Horejsi’nin (Mickelson, 1995:95’ten) aktardığı şekliyle savunuculuk bir
kişi ve ya grup ya da adına sosyal adaleti sağlama ya da koruma amacı ile doğrudan temsil
etme, savunma, müdahil olma, destekleme ya da bir dizi eylem hakkında tavsiyede bulunma
eylemi olarak tasvir edilebilir (Sheafor ve Horejsi, 2014:77).
Bu rolün işlevleri ise müracaatçı ya da vaka savunuculuğu ya da sınıf
savunuculuğudur. Müracaatçı ya da vaka savunuculuğunda temel amaç müracaatçıların yetkili
olduğu hizmetlerin ya da kaynakların onlarca alındığından emin olunmasıdır (Sheafor ve
Horejsi, 2014:78). Bu rol gereği bakıma muhtaç birey sosyal çalışmacıdan kurum ya da
hizmet sağlayıcıya ilişkin yasal eylemlerde yardım alır.
Sınıf savunuculuğunda ise amaç medeni hakların farkındalığından hizmet ya da
faydalardan yoksun bırakılmış gruplar önündeki engelleri ya da bariyerleri kaldırmaya
yönelik eylemler yapmaktır (Sheafor ve Horejsi, 2014:78). Savunuculuk rolünün bu işlevi
gereği sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireylerle ilgili kurum düzenlemelerini, sosyal
politikaları ve kanunları değiştirmeye yönelik çaba gösterir. Sınıf savunuculuğu rolü gereği
politik alanda ve kanun yapma aşamasında aynı sorunlarla uğraşan organizasyonlarla işbirliği
geliştirir. Bu açıdan sosyal çalışmacı ilgili kurumlarla da işbirliği yaparak gereken yerlerde
bakıma muhtaç bireyler açısından politikaları bu bireylerin lehine olarak etkilemeye çalışır.

11.2.3. Eğiticilik
Eğiticilik müracaatçılara onları olumsuz olarak etkileyen konulara nasıl adapte
olacaklarını öğretmeyi ve ya anlaşılır tavsiyeler, bilgi sağlamayı ve hayatlarındaki sorunlara
dair bilgi ile karar alabilmeleri için onlara ihtimalleri ve olası sonuçları açıklamayı içerir
(Sheafor ve Horejsi, 2014:78).
Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireylere sosyal ve günlük yaşam becerilerini
öğretme işlevi gereği bakıma muhtaç bireylere günlük yaşamı sürdürme, kişisel bakım gibi
konularda becerileri geliştirmek için eğitim verir. Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireylerin
kişilerarası ilişkilerde işlevsel olacak davranışlar geliştirmelerine ve işlevsel olmayan
davranışlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olur. Kurumsal bazda da bakım hizmeti
veren kurumların bakıma muhtaç bireylere daha işlevsel hizmet vermeleri için eğitim verir.
Bakıma muhtaç bireyin de ailesini bakıma muhtaç bireyin yaşamını kolaylaştırmak ve
ailesiyle karşılıklı sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve bu bireye etkili bir bakım verilebilmesi
açısından eğitir. Ayrıca sonradan ortaya çıkan bakıma muhtaçlık nedenleri açısından da
bilinçlendirici ve koruyucu önleyici eğitimler verebilir. Bakıma muhtaç birey ve ailesini ilgili
toplum kaynakları hakkında bilgilendirir. Sosyal çalışmacı topluma yönelik olarak da bakıma
muhtaç bireylerin ihtiyaçları ve toplumu bakıma muhtaç bireyler açısından daha yaşanabilir
hale getirmek için farkındalık yaratıcı eğitimler verir. Bakım hizmetleri konusunda
gönüllüleri örgütleyip onlara eğitim verir.
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11.2.4. Danışman/ Klinisyenlik
Bu rol bireylere ailelere ve ye gruplara sosyal ve duygusal sorunlarla başa çıkmada
yardımcı olmayı içerir.
Bu rolün işlevleri ise psikososyal değerlendirme ve teşhis, devam eden dengeleme
bakımı ve sosyal tedavidir. Devam eden dengeleme bakımı danışana sürekli olarak destek ve
bakım sağlamayı içerir. örneğin ağır engellilere ya da ölümcül hastalığı olanlara ya da onların
ailelerine danışmanlık yapma gibi. Sosyal tedavi ise müracaatçılara ilgili insanlar ve sosyal
gruplar ile aralarındaki ilişkilerde yardım edecek etkinlikleri, müracaatçıların sosyal
ilişkilerini düzeltecek çabaları desteklemeyi, bireylerarası ya da sorun çözücü eylemler için
gayret sarf eden müracaatçı ile beraber uğraşmayı ve insanlar arasındaki ve ya insanlar ve
kurumlar arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili vasıta olmayı sağlar. (Sheafor ve Horejsi,
2014:80). Bu açıdan bakıma muhtaç bireylerle çalışan sosyal çalışmacı onlara danışmanlık
yapabilir. Danışmanlık yaparken onların durumunu ayrıntılarıyla anlamaya çalışır ve
biopsikososyal değerlendirmesini yapar. Bakıma muhtaç bireyi kapsamlı bir şekilde
değerlendirir. “Bu değerlendirmeyi yaparken bakıma muhtaç birey ve ailesi tarafından
belirtilen ihtiyaç ve hedefleri, bakıma muhtaç bireyin güçlü taraflarını, yeterliliklerini ve ona
destek olan sosyal ağı, yaşam hikayesini ve gelişimsel ihtiyaçlarını, ölüm anksiyetesi gibi
duygusal durumları, hastalığın hastanın beden bütünlüğüne ve bağımlılık hakkındaki
endişelerine etkisini, bireyin daha önceki kayıplarla ilgili geçmişini, bakıma muhtaç bireyin
ve ailesinin hastalıkla ve gidişatıyla ilgili algısını, bakıma muhtaç bireyin halihazırdaki acı ve
semptomlarını nasıl yönettiğini, bakım planının başarısını etkileyen potansiyel bariyer ve risk
faktörlerini, bakıma muhtaç bireyin aile geçmişi aile yapısı ve aile içi rolleri, bakıma muhtaç
bireyin maddi, sosyal, duygusal kaynak ve desteklerini, cinsellikle ve yakınlıkla ilgili
endişelerini, bakıma muhtaç bireyin içinden geldiği kültürü, spiritüel ve ya dini inançlarını ve
kayıplarla ilgili riskleri değerlendirir.” (Howe ve Daratsos, 2006:318). Danışanı olan bakıma
muhtaç bireyin veya bu durumdan etkilenen aile bireyinin değişme için motivasyonunu,
kapasitesini ve değişim konusundaki fırsatlarını değerlendirir.
Bakıma muhtaçlık hayatın uzun dönemine yayılan bir durum olabildiği için sosyal
çalışmacının sürekli olarak destekleyici bir danışmanlık ilişkisi kurması gerekebilir. Ayrıca
sosyal çalışmacının danışmanlık rolünün işlevi gereği bakıma muhtaç birey ve çevresi
arasındaki ilişkileri geliştirmek, bakıma muhtaç bireyin sosyal ilişkilerini düzenleyecek
çabalarını desteklemek ve kişilerarası sorunlarını çözmeye çalışan bakıma muhtaç bireyi
desteklemesi gerekebilir. Sosyal çalışmacı bunun yanında kurumlarla anlaşmazlık yaşayan
bakıma muhtaç bireye destek olur ve sorun çözümü konusunda yardımcı olur. Bakıma muhtaç
birey ve ailesinin problem çözme kapasitesini arttırmak için onlara yardımcı olur. Özellikle
sonradan bakıma muhtaç hale gelen bireyler açısından ailenin diğer üyelerinin üzerilerine
düşen yeni rollere adapte olmaları için yardımcı olur.
Eğer bakıma muhtaç birey palyatif bakım alıyorsa aileyi ileride olabilecek yas
yaşantısı açısından duruma hazırlar. Uzun süre hastanede kalan palyatif bakım alan hastayı
taburculuk sürecine hazırlar ve bu hastalar için sosyal servisi ve evde bakım hizmetlerini
harekete geçirir (Saruç, 2013:199). Sosyal çalışmacı ölmekte olan kişinin psikososyal iyilik
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halinin korunması sağlamaya aile üyelerinin sorunlarını çözebilecek düzeyde bir kişisel
kapasiteye kavuşturmaya ve insanlara sevdiklerinin ölümüyle baş edebileceklerine ilişkin
güven kazandırmaya çalışır. Bakım alan bireyin sosyal uyumunu arttırmaya çalışır ve bu
sayede tıbbi tedavi ve bakım ekibine yardımcı olmuş olur (Tuncay, 2013:152).

11.2.5. Vaka Yöneticiliği
Bu rolde sosyal çalışmacının görevi tipik olarak ihtiyaç duyulan hizmetin tipini
tanımlamakla başlar ve başarılı bir yaşamın önündeki engelleri araştırma, potansiyel
yardımlara ulaşmasını denerken müracaatçılara savunuculuk etme ve bazen de bazı servisleri
müracaatçılara doğrudan sağlamakla devam eder. Son olarak uzman planlanan hizmetin
başarısını gözlemler ve ortaya çıkabilecek sorunları çözmeye yardım eder (Sheafor ve
Horejsi, 2014:80).
Bakım hizmeti alan birey açısından sosyal hizmet uygulayıcısı ihtiyaç duyulan hizmeti
tanımlar. Müracaatçı olan bu bakım hizmeti alan bireylerin ihtiyaçları, yaşam niteliği ve
kaynaklarını değerlendirir ve gereken hizmeti tanımlayıp planlar. Sosyal çalışmacı bu rolde
aktif şekilde hizmet verir. Sosyal çalışmacı vaka yöneticisi olarak bakıma muhtaç bireyin
aldığı hizmeti alıp almadığı ve bu hizmetten uygun şekilde yararlandığından emin olmak
adına verilen hizmeti takip eder. Eğer müracaatçı alınan hizmetten yeteri kadar
yararlanamıyorsa verilen hizmetin planını değiştirir. Bakıma muhtaç bireyin yaşamını sağlıklı
ve kaliteli sürdürebilmesi için ev içinde gerekli düzenlemelerin yapılması sosyal çalışmacı
tarafından sağlanır. Sosyal çalışmacı kısa ve uzun vadeli bakım planını ve bu süreçte
edinilmesi gereken kazanımlarla ilgili plan hazırlar. Evde bakım hizmeti açısından da bakıma
muhtaç olduğu iddia edilen bireyle ilgili diğer ilgili meslek elemanlarıyla tespit yapar. Evde
bakım hizmeti içinde gereksinim duyulan hizmetlerin kimler tarafından verileceğini belirler.
Evde bakım sürecinde sorun oluşursa sorunun çözümü için diğer disiplinlerle çalışır. Sosyal
çalışmacı evde bakım hizmetlerin ne ölçüde sağlandığını denetlemek için belirli aralıklarla
bakıma muhtaç bireyi ziyaret eder.

11.2.6. Süpervizör/ Personel Geliştiriciliği
Genellikle orta düzey yönetici olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının personelin
performansını korumaya ve arttırmaya yönelik olan çabasını kapsayan ve bilginin genel
toplum yerine personele aktarıldığı bir roldür. Bu rolün işlevleri ise çalışan oryantasyonu ve
eğitimi, personel yönetimi, süpervizyon (denetim) ve danışmanlıktır. Çalışan oryantasyonu ve
eğitimi işe ya da göreve yeni başlayan çalışan ya da gönüllüye, kurum politikalarını,
prosedürlerini ve kurumda kullanılan yardım yetileri ve tekniklerini öğretmeyi kapsar.
Personel yönetimi yeni çalışan birini seçmekten çalışan birinin işine son vermeye kadar
uzanır. Süpervizyon (denetim) personelin ilgili işteki yetkinlik ve yeterliliğini ve de kurum
politikalarına uyup uymadığını gözetleme ve yönetmeyi içerir. Danışmanlık ise bir
profesyonel olarak diğer profesyonele danışmanlık yapmaktır (Sheafor ve Horejsi, 2014: 8283). Bakım hizmetleri açısından sosyal çalışmacı kurumsal bakım merkezlerindeki personele
oryantasyon ve eğitim verir. Bu kurumlarda çalışmaya gelen gerekli personelin ve
gönüllülerin seçimini yapar. Bakım hizmetleri konusunda seçilen personel ya da gönüllünün
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kurum politikalarını, kurum prosedürlerini bakım kurumlarında kullanılan teknikleri öğretir.
Aynı zamanda bakım kurumunda bakım hizmeti veren ilgili personelin yetkinlik ve
yeterliliğini ve kurum politikalarına uyup uymadığını gözetler. Aynı zamanda bilgi ve beceri
olarak tecrübeli olan sosyal çalışmacı kendisiyle aynı alanda çalışan diğer profesyonellere
danışmanlık yapar.

11.2.7. Yöneticilik
Bu rolde sosyal çalışmacı kurum ve yönetim politikalarını ve yasaları uygulamaya
koyar. Bu rolde sosyal çalışmacı yöneticilik görevi üstlenir.
İşlevleri ise yönetim, dışsal ve içsel koordinasyon ve politika ve program
geliştirmektir. Yönetim yükümlülüğü bir programın, hizmet biriminin ya da bir
organizasyonun yönetimsel gözetimini içerir. Dışsal koordinasyon kurumun hizmet alıcılarla,
halkla ilişkilerde diğer sosyal kurumlarla ve kamu ile iletişimde sağlanması gereken dış
ilişkilere ait koordinasyondur. İçsel koordinasyon ise kurumun programlarının etkin şekilde
gerçekleştirilmesi için içsel yapı ve işleyişteki koordinasyonu sağlamaktır. Politika ve
program geliştirmek ise ihtiyaçları belirleyip onların giderilmesine yönelik yeni ve işlevsel
politika ve programlar geliştirmektir (Sheafor ve Horejsi, 2014:84). Bu rol gereği bakım
hizmeti veren kurumlarda ve birimlerde sosyal çalışmacı yöneticilik pozisyonu üstlenebilir.
Bakım kurumunun hizmet alıcılarla ve diğer kurumlarla ilişkilerini sağlar. Yönetici rolünde
olan sosyal çalışmacı bakım kurumunun etkili hizmet verebilmesi için kurumun içsel
koordinasyonunu sağlar. Kurumun bakım hizmetlerinde belirli kaliteyi yakalaması için
programlar geliştirir ve uygular.

11.2.8. Sosyal Değişim Failliği
Sosyal hizmet bireyi çevreyle beraber değerlendirip birey yanında çevrede, toplumda
ve büyük sistemlerde değişikliği amaçlar. Sosyal çalışmacı kaynaklara erişimi sağlamak ve
kaynakların yeterli olduğuna emin olmanın yanında yeni kaynaklar yaratma ve koşulları
değiştirmeyi teşvik edecek eylemler konusunda sorumluluk almalıdır (Sheafor ve Horejsi,
2014:84).
Bu rolün işlevlerinden birincisi toplumsal sorunların ve politikaların analiz edilmesi
yani sorunu oluşturan ortamın anlaşılması ve soruna yönelik politikaların analiz edilerek
geliştirilmesidir. İkincisi bireyleri grupları ve toplulukları değişim için cesaretlendirme,
hedeflerini netleştirme ve harekete geçirmektir. Üçüncüsü ise yeni kaynaklar yaratıp
halihazırda olanları genişletmek, mevcut kaynakları etkili kullanmak ve bir birim ya da kurum
tarafından sunulan hizmetin etkililiğini arttırmayı kapsar. Buna göre lobi yapmak, yasal
komitelere uzman olarak beyanda bulunmak ve karar alıcılarla resmi olmayan iletişimi
içerebilir (Sheafor ve Horejsi, 2014:85). Bakım hizmetleri açısından sosyal çalışmacı bakıma
muhtaç bireyi çevresi içinde ele alır ve çevre ve toplumun da bakıma muhtaç bireyin lehine
değişimini amaçlar ve gereken politika ve programları uygular. Bakıma muhtaç bireyi ve
çevresini değişim için cesaretlendirir ve harekete geçirir. Bakıma muhtaç bireyler lehine
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lobicilik faaliyeti yapar ve resmi karar alıcıları bakıma muhtaç olan bireyler lehine etkilemeye
çalışır.

11.2.9. Araştırmacı/ Değerlendirmeci Olarak Sosyal Çalışmacı
Sosyal hizmet topluma geçerli katkılarda bulunacaksa sürekli kendi bilgi, değer ve
uygulamada kullanılan becerilerini geliştirmek durumunda yani kendini bilgi yönünden
sürekli güncellemek durumundadır. Bunun için sosyal hizmet uygulayıcısı araştırma ve
değerlendirme görevini üstlenmelidir.
Bu rolün işlevleri ise ilk olarak halihazırda var olan bilgiyi kullanmakta ve
değerlendirmekte ustalaşmaktır. İkinci olarak yapılan uygulamaların etkililiğini standartize bir
şekilde değerlendirmektir. Üçüncüsü ise tespit edici ve değiştirici geliştirici yeni araştırmalar
üretmektir (Sheafor ve Horejsi, 2014:86). Sosyal çalışmacı bakım hizmetlerinin en iyi şekilde
verilebilmesi için hali hazırda bulunan bilgiyi harmanlar, hizmetlerin geliştirilebilmesi için
araştırmalara yapar ve literatürde bulunan bilgi birikimini yeniler.
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Uygulamalar
Soru:
Bakım hizmetleri sadece sosyal çalışmacılarını mı ilgilendirmektedir?
Çözüm:
Bakım hizmetleri sosyal hizmetlerin spesifik bir alanı olması hasebiyle hem sosyal bir
nitelik taşımakta hem de bunun ötesinde tıp, geriatri, gerontoloji, sağlık psikolojisi gibi
dallarla teorik ve pratik olarak alış veriş içinde olduğu için sosyal hizmetlerin sınırını aşan
multidisipliner bir konuma yükselmektedir. Diğer disiplinlerin alanına girmeksizin sosyal
hizmetin bakım hizmetleri kapsamındaki hedefleri şunlardır:
1. Bakıma muhtaçlıktan kaynaklanan psiko-sosyal sorunları olan kişileri sosyal hayata
yeniden kazandırmak,
2. Bakıma muhtaç kişilerin fiziki güç kaynaklarını ve gizli potansiyellerini günışığına
çıkarmak,
3. Bakıma muhtaç kişileri sosyal bakım güvencesi altına almak suretiyle her türlü
sosyal sömürü ve istismardan korumak,
4. Sosyal çevreleriyle birlikte mutlu olmalarını sağlamak.
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Uygulama Soruları
1) Savunuculuk rolünün bakımla ne gibi bir ilişkisi olabilir? En az bir örnek
üzerinden açıklayınız.
2) Sosyal çalışmacının eğiticilik rolünün, faaliyet alanı eğitimden ibaret olan Milli
Eğitim Bakanlığı’nın sınırlarına taşması söz konusu olabilir mi? Tartışınız.
3) Sosyal değişim failliği hangi gerekçeyle sosyal çalışmacının temel rolleri arasında
kabul ediliyor olabilir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, sosyal hizmetin bakım hizmetleriyle ilişkisi ile sosyal çalışmacının
bakım hizmetlerinde aldığı roller detaylıca anlatılmıştır. Yaşlılık, hastalık, engellilik gibi
sebeplerle bakıma muhtaç hale gelen kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak ihtiyaç
duydukları bakımla buluşması esnasında sosyal hizmet alanına düşen görevler bu bölümün
konusunu oluşturmuştur.
Bu çerçevede, sosyal çalışmacının bakım hizmetleri alanında uygulama yaparken
üstlendiği aracılık, savunuculuk, eğiticilik, danışmanlık/ klinisyenlik, vaka yöneticiliği,
süpervizörlük/ personel geliştiriciliği, yöneticilik, sosyal değişim failliği ve araştırmacılık gibi
roller ve bu rolleri nasıl icra ettiği detaylıca anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyleri ilgili kaynaklarla buluşturur.

b)

Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireye tıbbi bakım yapar.

c)

Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireye sosyal bakım yapar.

d)

Sosyal çalışmacı bakım hizmetlerini koordine eder.

b.

Sosyal çalışmacı bakım hizmetleri konusunda araştırmacı rolü üstlenir.

2)
Sosyal çalışmacının bakıma muhtaç bireyin gerekli hizmeti alıp almadığından ve bu hizmetten uygun şekilde
yararlanıp yararlanmadığından emin olmak için üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Savunuculuk

b)

Aracılık

c)

Vaka yöneticiliği

d)

Süpervizörlük/ personel geliştiriciliği

e)

Yöneticilik

3)
Sosyal çalışmacının bakım kurumunda bakım hizmeti veren ilgili personelin yetkinlik ve yeterliliğini ve
kurum politikalarına uyup uymadığını gözetlediği rol hangisidir?
a)

Savunuculuk

b)

Vaka yöneticiliği

c)

Süpervizörlük/ personel geliştiriciliği

d)

Aracılık

e)

Sosyal değişim failliği
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4)

Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyi değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini değerlendirmez?

a)

Bakıma muhtaç bireyin güçlü taraflarını ve yeterlilikleri

b)

Bakıma muhtaç bireyin hayat hikâyesi

c)

Bakıma muhtaç bireyin duygusal durumu

d)

Bakıma muhtaç bireyin aile geçmişi ve aile yapısı

e)

Bakıma muhtaç bireyin hangi dine neden inandığı

5)
Sosyal çalışmacının bakıma muhtaç bireylerle ilgili kurum düzenlemelerini, sosyal politikaları ve kanunları
değiştirmeye yönelik çaba gösterdiği rol hangisidir?
a)

Savunuculuk

b)

Danışmanlık/ Klinisyenlik

c)

Süpervizör/ Personel Geliştiriciliği

d)

Vaka Yöneticiliği

e)

Yöneticilik

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) c, 4) e, 5) a.
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12. KİŞİSEL BAKIM VE BESLENME
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY - Arş. Gör. Yasemin ÇÖLGEÇEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bakıma muhtaç bireylerin kişisel bakımı
12.1.1. Bakıma muhtaç bireylerin barınma koşulları
12.2. Bakıma muhtaç bireylerin beslenmesi
12.2.1. Yaşlılık nedeniyle bakıma muhtaç bireylerin beslenmesi
12.2.2. Engellilik nedeniyle bakıma muhtaç bireylerin beslenmesi
12.2.3. Kronik hastalık nedeniyle bakıma muhtaç bireylerin beslenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bakıma muhtaç bireylere yönelik kişisel bakım hizmetleri neler olmalıdır?

2)

Bakıma muhtaç bireylerin barınma koşulları konusunda nelere dikkat edilmelidir?

Bakıma muhtaç yaşlıların, engellilerin ve kronik hastaların beslenme koşulları
nasıl olmalıdır?
3)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kişisel Bakım

Beslenme

Kazanım
Bakıma muhtaç bireylere
yönelik sunulması gerekli
kişisel bakım hizmetleri
hangileridir?
Bakıma muhtaç yaşlılar,
engelliler ve kronik hastalar
açısından beslenmenin önemini
kavramaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Kişisel bakım



Güvenlik



Beslenme



Temizlik



İnkontinans



Yaşlı



Engelli



Kronik Hasta
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Giriş
Bireyin, sağlığını koruması ve devam ettirmesi için yapmış olduğu işlemler, kişisel
bakım (öz bakım) uygulamalarıdır. Ailenin kültürel yapısı, maddi olanakları, sosyal durumu,
sağlık ve hijyene yönelik bilgi düzeyleri ve verdiği önem kişisel bakımda etkili olan
unsurlardır. Sağlıklı olan bireyler tüm gereksinimlerini kendileri karşılarken bakıma muhtaç
bireyler kişisel bakım becerilerini uygulama esnasında başka bir kişinin yardımına ihtiyaç
duyabilmektedirler. Bu açıdan mesleki eğitim görmüş (bakım elemanı) veya aile, akraba ve
komşular gibi geleneksel bakıcılar tarafından bakıma muhtaç bireye sunulan, kişisel bakım
sağlama, psiko-sosyal destek ve beslenmesine yardımcı olma gibi hizmetlerin bütünü bakım
hizmetleri olarak nitelendirilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bakımı; kendi kişisel bakımını sağlama, yaşam kalitesini
sürdürme kapasitesinde olmayan bireylerin, kişisel tercihlerini kullanmada ve yaşamın
devamının sağlanmasında aile, akraba veya tıbbi, sosyal ve diğer uzmanların desteğine
gereksinim duyulan etkinlikler olarak tanımlamaktadır. Bakıma muhtaç bireye sağlanan
kişisel bakım uygulamaları arasında genel olarak vücut temizliği, barınılan ortamın temizliği
ve beslenme gibi bakım hizmetleri bulunmaktadır. Bu bakımlar uygulanırken bakıma muhtaç
bireyin katılımını sağlamak ve kişisel bakım uygulamalarını yalnız başına ya da yardımlı
geçekleştirmesi için onu cesaretlendirmek oldukça önemlidir.
Bakım hizmetlerinin temel hedefi bakıma muhtaç bireyin sağlıklı olan bireyler gibi
tüm gereksinimlerini bağımsız olarak karşılamasına destek olmaktır. Kaza, hastalık ve doğum
sonrası bireyde oluşan geçici yeti kaybı dolayısıyla kısa süreli bakım ihtiyacı ortaya
çıkabileceği gibi bireyin tıbbi tedaviyle düzelemeyecek doğuştan ya da sonradan meydana
gelen fiziksel, zihinsel ya da ruhsal bir engele sahip olması da uzun süreli bakım hizmetinden
yararlanmasını gerektirmektedir. Bireyin engellilik derecesine göre bakıma muhtaçlık düzeyi
değişmektedir. Bazı bakıma muhtaç bireyler yatağa bağımlılığı nedeniyle özbakım
becerilerini yardımsız yerine getiremezken bazı bakıma muhtaç bireyler kısmen yardım alarak
yaşamını devam ettirebilmektedir.
Bakıma muhtaç olma açısından yaşlılık, kronik hastalık ve özürlülük gibi durumlar
bakım riskini arttıran etkenler arasında yer almaktadır. Hangi nedenle olursa olsun bakıma
muhtaç bireyin günlük yaşamda zorunlu kişisel bakımını sağlamada başkasının yardım ve
desteğine bağımlı olması, özgüveni ve özerkliği üzerinde önemli bir baskı oluşturarak bireyi
psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilemekte, dolayısıyla kısa veya uzun süreli bakım
hizmetlerinin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetlerin bakım verenler
tarafından doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi bakıma muhtaç bireyin yaşam kalitesini
yükseltecek etkenler arasında yer almaktadır. Bu açıdan bu bölümde bakıma muhtaç bireylere
sağlanan kişisel bakım (özbakım) ve beslenme konularına değinilecektir.

12.1. Bakıma Muhtaç Bireylere Yönelik Kişisel Bakım Hizmetleri
Günümüzde sağlığı korumaya yönelik tüm uygulamalara hijyen denilmektedir.
Yunanca bir kelime olan hijyen, kişi ve toplumsal anlamda insan sağlığının korunması,
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geliştirilmesi ve korunma ve bireyin sağlığını sürdürmeye yönelik öz bakım uygulamalarını
kapsamaktadır. Hijyen uygulamalarının en önemlilerinden biri kişisel hijyen uygulamalarıdır.
Kişisel hijyen, sağlık sorunlarının üstesinden gelebilmek ve bulaşıcı hastalıklar başta olmak
üzere birçok hastalığı önlemek için çok büyük önem taşımaktadır. Kişisel hijyen uygulamaları
içerisinde; el temizliği, tırnak temizliği ve bakımı, cilt bakımı ve kulak temizliği, saç bakımı,
ağız ve diş bakımı, perine bakımı, ayak sağlığı ve bakımı, düzenli banyo yapılması, temiz
giyecek ve çamaşır kullanılması sayılabilir. Kişisel hijyenin sağlanması ile bir çok enfeksiyon
hastalıklarının önüne geçilmektedir. Bu açıdan her anlamda önemli olan kişisel bakım
vücudun hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır.
Normal koşullarda birey hijyenik gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Ancak
yaşlılık, hastalıklar veya herhangi bir engele sahip olma sebebiyle bakıma muhtaç bireyler
kısmen ya da tamamen yardıma gereksinim duyabilmektedir. Bu yardımlar aile bireyleri ya da
bireyin yakın çevresi tarafından verilebileceği gibi meslek elemanları tarafından da
sağlanabilmektedir. Her bireyin sahip olduğu engele göre bakım ihtiyacı farklılık
göstermektedir. Bakım ihtiyacı ise, bireyin bağımsızlık durumuna göre ve günlük yaşam
aktivitelerinin ne kadarını gerçekleştirebildiğine göre belirlenir. Bu açıdan öncelikle bireyin
günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek bireyin kişisel durumuna göre sağlanacak
bakımın belirlenmesini sağlar.
Günlük yaşam aktiviteleri genel olarak temel günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve
yardımcı (enstrumantal) günlük yaşam aktiviteleri (EGYA) olarak değerlendirilmektedir.
Temel günlük yaşam aktiviteleri bireyin her gün yerine getirmesi gereken kendine bakım
davranışlarını içerirken, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ise bireyin toplumda bağımsız
yaşaması için gereken etkinlikleri içermektedir. Bakım ihtiyacı olan bireyin günlük yaşam
aktivitelerinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin içeriği
genel olarak yıkanma, giyinme, tuvalet kullanma, beslenme, transfer, kontinans (gayta
kontinansı, idrar kontinansı) ve mobilite gibi aktivitelerinden oluşmaktadır. Bu ölçekle
birlikte bireyin bağımsızlık düzeyi ve bakım ihtiyacı belirlenir. Böylelikle bireye en doğru
şekilde bakım sağlanır. Kişisel bakımını sağlamada kısa süreli ya da devamlı olarak
başkasının bakım ve desteğine bağımlı olmak, bakıma muhtaç bireyi psikolojik ve sosyal
yönden olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan bireyin sosyal çevresi ya da meslek elemanları
tarafından verilen bakımın en doğru ve destekleyici biçimde olması önemlidir.
Bakım süreci beş aşamadan oluşur. Bunlar, veri toplama, gereksinimleri belirleme,
bakım planı hazırlama, uygulama ve değerlendirmedir. Veri toplama sürecinde bakım ihtiyacı
olan bireyin durumu değerlendirilir. Bu açıdan yakınları, bakımını sağlayan kişi, bireyin
ihtiyaç duyduğu hizmetler ve barınma koşulları ile ilgili bilgi toplanır. Bu aşamada günlük
yaşam aktiviteleri ölçeği ile bireyin bakım gereksinimleri değerlendirilebilir. İkinci aşama
olan gereksinimleri belirleme aşamasında toplanan verilerden faydalanarak bireyin bakım
gereksinimleri belirlenir. Bakım planının hazırlanması aşaması, bakıma muhtaç bireyin de
katılımıyla hazırlanır. Bireyin katılımı, kişisel bakımı ve bağımsızlığı konusunda bilgi ve
beceri kazandırmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra bakım hizmeti uygulanır ve
en son aşama olarak bakım sonuçları bakıma muhtaç birey ile değerlendirilir. Bireyin kişisel
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bakımını sağlarken özellikle dikkat edilmesi gereken kişisel bakım konuları bulunmaktadır.
Bunlar bireyin barınma koşulları, yaşadığı yerin banyo ve tuvalet koşulları, bireyin ağız ve diş
sağlığı, inkontinans bakımı, temizlik, güvenlik gibi konulardır.

12.1.1. Barınma koşulları
Konut insan sağlığına olan etkileri nedeniyle sağlıklı yaşamın temel öğelerinden biri
olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan bakım ihtiyacı olan bireylerin nerede, nasıl yaşadığı,
yaşadığı yerin niteliği ve düzenlenmesi yaşam kalitesinin arttırılması açısından önem
taşımaktadır. Çünkü bakım ihtiyacı olan bireyler günlük yaşamının büyük bölümünü barındığı
konut ve çevresinde geçirmektedir. Yerleşim alanlarında ve konutlarda sağlanan küçük
kolaylıklar yaşlının, engellinin ve kronik hastaların daha az izole olması ve hayattan daha
fazla memnun olması anlamına gelmekte, sağlıklı sosyal ortamların oluşmasını sağlamaktadır.
Aksi takdirde bakıma muhtaç bireyler sosyal izolasyon, hareketsizlik eğilimi, depresyon ve
sınırlılıklarla karşı karşıya kalırlar.
Güvenliği ve korunmayı sağlayan, aile ve arkadaşlık ilişkileri ile bazı boş zaman
aktivitelerinin gerçekleştirildiği ev veya kurum, bakıma muhtaç yaşlının, engellinin ya da
kronik hastanın kişisel özelliklerine, engellerine göre düzenlenmelidir. Böylelikle
karşılaşılabilecek kazalara karşı önlem alınır ve bireyin biyolojik, ruhsal ve sosyal açıdan
daha sağlıklı yaşamasını sağlayacak çevre oluşturulur.
Bakıma muhtaç birey açısından konut ve çevre özellikleri kadar yaşadığı kişiler de
kişisel bakımını etkilemektedir. Yalnız, aile bireyleri ile bakıcısı ile ya da kurum bakımında
yaşaması birey açısından farklı özbakım imkânları sunmaktadır. Aile yapısında yaşanan hızlı
ve köklü değişimler, çekirdek ailelerin sayısında meydana gelen artış, kadınların çalışma
yaşamına katılması, geleneksel kültürel değerlerin değişmesi, coğrafi hareketlilikteki artış gibi
nedenlerle bakıma muhtaç bireylerin bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yaklaşımlar
değişmiştir. Bu durumda bakım ihtiyacı olan bireylerin kişisel bakım konusunda
zorlanmalarına neden olmuştur.
Barınma koşulları değerlendirildiğinde konutun fiziksel özelliklerinin yanında ısınma
koşulları, temizlik, yemek yapımı gibi konular ile dış çevreyle ilişkiler örneğin mutfak
ihtiyaçlarının karşılanması, ilaç temini, faturaların ödenmesi gibi konularda da bireyin bakım
vericinin desteğine ihtiyacı vardır ve bu konular bireyin kişisel hijyenini yani sağlığını
destekleyen koşullar arasında yer almaktadır.
Bu bakımdan bakıma muhtaç bireylerin ekonomik olarak desteklenmesi, barınma
ihtiyacının karşılanması için yasal anlamda sağlanan hizmetler kişisel bakımlarının
sağlanması açısından ve dolayısıyla biyolojik, ruhsal ve sosyal anlamda iyilik halinin
sağlanması açısından oldukça önemlidir. Özellikle 2010 yılı itibari ile uygulamaya konan
evde bakım, evde sağlık hizmetleri bakıma muhtaç bireyin yerinde bakımını sağlamaktadır.
Evde Bakım, evinden, yaşadığı çevreden ayrılmadan bakım ihtiyacının karşılanması açısından
oldukça önemli bir uygulamadır.
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12.1.2. Banyo ve tuvalet koşulları
Bakıma muhtaç birçok insanın yaşam alanlarında en çok sıkıntı çektikleri mekânlar
tuvalet ve banyolardır. Yaşlılar, engelliler ve kronik hastalar gelişen bazı tıbbi sorunlar ya da
kullanılan bazı ilaçlar sebebiyle tuvalet ve banyoda daha fazla zaman geçirebilmektedirler. Bu
açıdan tuvalet ve banyoların küçük ve dar olması bakıma muhtaç bireyin hijyenik bakımını ve
bu amaçla yardım almasını oldukça zorlaştırır. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle bu
mekânlarda meydana gelen ölümcül kazaların oranının, diğer konut mekânlarına oranla
oldukça fazla olduğu görülmüştür. Bu açıdan banyo ve tuvaletlerin bakıma muhtaç bireylere
göre dizayn edilmesi gerekmektedir.
Bakıma muhtaç bireylerin kaza riskini azaltmak ve kullanım kolaylığı sağlamak
açısından banyo ve tuvaletlerde tutunma barları olmalıdır. Tutunma barları, ayağa kalkma
güçlüğü çeken yaşlılardan, tekerlekli sandalye kullanıcılarına kadar, birçok türden sağlık
sorunu yaşayan insan için, banyo sağlık gereçlerini yardımsız olarak kullanabilmeleri adına
destekleyici ve olası tehlikelere karşı güvenliği arttırıcı, olması bakımından oldukça gerekli
ürünlerdir. Lavabo yanları ve yıkanma biriminde de, hareketli veya sabit tutunma barlarının
bulunması gerekmektedir. Mümkünse klozetin her iki tarafına ve arkaya da tutunma barları
koymak en uygun destek sağlayacak çözümdür.
Tuvaletin ve banyonun kapıları dışarı açılmalıdır. Banyolarda yer alan lavabo ve ayna,
engelli kullanıcının el yıkama, tıraş olma, makyaj yapma gibi eylemlerini gerçekleştirmesine
imkân verecek biçimde düzenlenmelidir. Lavabo altındaki keskin ve sivri kısımlar koruyucu
bir panelle kapatılmalıdır. Banyolarda en büyük tehlikeyi, küvete giriş ve çıkışlarda, kayarak
düşme riski oluşturmaktadır. Banyo küvetlerindeki sert, dik, keskin yüzeyler ve küvet içinde
çıkıntı oluşturan sabit elemanlar düşme ve kaymalarda yaralanmaya sebep olan başlıca
etmenlerdir. Bu açıdan mümkünse küvet yerine daha kolay giriş çıkışı olan ve rahat
oturulabilecek duş sistemi tercih edilmelidir. Bunun yanında banyo ve tuvaletlerde ki ıslak
zeminde düşmelerin başlıca nedenleri arasında yer alır. Dolayısıyla bu mekânların
düzenlenmesinde, bakıma muhtaç bireyi tehlikeye sokacak ve onun yaralanmasına sebep
olabilecek unsurlar değerlendirilmeli ve mutlaka ortadan kaldırılmalıdır.
Kişisel hijyeni sağlamak açısından konut içerisinde en fazla kullanımı olan tuvalet ve
banyoların düzenlenmesi, bakıma muhtaç bireyin mümkün olduğunca bağımsızlığını
desteklemek ve olası kaza riskini önlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan
yapıların standart olarak dizayn edilmesinden ziyade engelliler ve yaşlılar için gerekliliği
ortaya konmuş standartlara göre tasarlanması gerekmektedir.

12.1.3. Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız diş sağlığı, genel sağlığın önemli bir parçası ve yaşam kalitesini etkileyen önemli
faktörlerdendir. Yaşamı boyunca insanların çoğu ağız ve diş sağlığı sorunlarının en az
birinden etkilenmektedir. Bakım ihtiyacı olan bireyler ise oral hastalıklar açısından daha
büyük risk altındadırlar. Oral hastalıkların genel sağlığın özellikle bazı sistemik hastalıklar
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üzerine direkt veya kötüleştirici etkisi olduğundan, bu bireylerin ağız ve diş hastalıklarının
iyileştirilmesi ve var olan durumlarının korunması önemlidir.
Sistemik hastalıklara, fiziksel, gelişimsel, mental bozukluklara sahip bireyler kötü ağız
hijyenine, sağlıksız periodontal dokulara, çürüklere ve çok sayıda kayıp dişe sahip olurken
oral hastalıklar açısından da büyük risk altındadırlar. Engelli bireyler koruyucu oral hijyen
uygulamalarını yerine getirememe ve anlayamamanın yanı sıra, ağız diş sağlığı
hizmetlerinden de engelli bireyin ve ailesinin bilinç düzeylerinden, diş hekimlerinin
engellilerin tedavisinde etkin hizmet sunamamasından ve bunun gibi çeşitli nedenlerden
dolayı yeterince faydalanamamaktadırlar.
Engelli bireylerin yanı sıra, kronik hastalar ve sistemik hastalıklara sahip çoğu yaşlı
kişiler kullandıkları ilaçların yan etkisi olarak birçok ağız ve diş hastalıkları açısından risk
altındadırlar.
Bakıma muhtaç yaşlılar açısından değerlendirildiğinde, ağız boşluğunda ve dolayısıyla
onu çevreleyen dokularda meydana gelen değişiklikler yaşlılık döneminde çok önemli yer
tutmaktadır. Yaşlanma ile birlikte diş kaybında artış, salya akış hızında azalma, dişeti
çekilmesi, ağız mukozasında ve kaslarda atrofi meydana gelebilmektedir. Bu yapısal
değişiklikler, yaşlının çiğneme fonksiyonunda ve dolayısıyla beslenme alışkanlıklarında
farklılaşmalara yol açar. Yaşlanmayla birlikte azalan immün cevap, ağız hijyeni kötü olan
yaşlılarda, bazı enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlayabilir. Ayrıca yaşlıda meydana
gelen yeti yitimi ve birçok hastalık yaşlı bireyin gerekli hijyenik uygulamayı yardımsız olarak
gerçekleştirememesine ya da yaşlının ağız ve diş sağlığını yeteri kadar önemsememesine
neden olabilir.
Ağız ve diş sağlığına gerekli önemi gösteremeyen vakaların, yaşlılık, engellilik ve
kronik hastalıklardan kaynaklı kısıtlamalar sonucunda oral hijyen ve sağlık durumları daha da
kötüleşmektedir. Bu sebeple ağız ve diş hijyeni oldukça önemlidir.
Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yetersizliği, bakıma muhtaç bireylerin ve
bakıcılarının ağız ve diş sağlığı konusunda gerekli bilgiye sahip olmaması, sistemik
hastalıklar ve kötü beslenme gibi faktörler ağız hijyenini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
bakımdan öncelikle bakıma muhtaç kişiler olmak üzere, bu kişilerin ebeveynleri, bakımlarını
üstlenen bakıcı ve eğitmenler, ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavisinin
gerçekleştirilmesi için bu hastalara uygulanması gereken yöntemler konusunda
bilgilendirilmelidir. Ayrıca bakıma muhtaç bireylerin oral hijyen uygulama alışkanlıklarını
değiştirebilmek oldukça zordur. Bu açıdan özellikle bu bireylerin ağız ve diş sağlığını
koruması için gerekli hijyenik alışkanlıkları yerine getirmesi desteklenmelidir.

12.1.4. İnkontinans Bakımı
Bakıma muhtaç bireyin çeşitli sebeplerden ve hastalıklardan dolayı bağırsak ve
mesane kontrolü olmayabilir. Üriner ya da fekal inkontinans bireyin sağlığını ve yaşam
kalitesini oldukça etkilemektedir. Uygun olmayan bir zamanda ve yerde gerçekleşmesi
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bakıma muhtaç bireyin utanç ve sıkıntı duymasına sebebiyet verir. İnkontinanslı hastalarda
anksiyete, ümitsizlik, sosyal izolasyon, cilt bütünlüğünde bozulma ve beden imajında
bozulma gibi sorunlara sık rastlanmaktadır. Bu açıdan bakım veren bireye büyük görev
düşmektedir. Bakıma muhtaç bireyin yanında olduğunu hissettirmek, psikolojik açıdan destek
olmak gerekmektedir. Bakım esnasında bakıcı bakıma muhtaç bireye saygılı davranmalı,
sözlü ya da sözsüz olumsuz ifadelerden kaçınmalıdır. Hastanın olumsuz duygularının
üstesinden gelmesinde destekleyici biçimde yaklaşmalıdır.
İnkontinansın birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; yaşlanmaya bağlı
değişiklikler (mesane kasının zayıflaması gibi), bazı ilaçların kullanımı, hareketsizlik, stres,
aşırı sıvı alımı ya da yeterli sıvı almamak, prostat, multipl skleroz, alzheimer, parkinson gibi
nörolojik hastalıklar ve bazı kanserlerdir. İnkontinansın nedeninin araştırılıp ona göre uygun
tıbbi tedavinin sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda bazı gerekli egzersizlerle de (kegel
egzersizleri) tıbbi tedavi desteklenmelidir.
İnkontinansı olan hastalara uygun diyet programı hazırlanmalı, cilt tahrişini ve kötü
kokuları önlemek için perine bölgesinin temiz olması sağlanmalı, hasta kendi temizliğini
yapabiliyorsa bilgi verilmeli, yapamıyorsa bakım veren birey uygun teknik ve yöntemlerle
hijyeni sağlamalı ve inkontinans açısından sık sık kontrolünü gerçekleştirmelidir.

12.1.5. Temizlik
Bakıma muhtaç bireyin kişisel bakımını sağlamada en önemli konu temizlik
konusudur. Kişisel temizliği sağlamanın yanında barınılan ortamında temizliğine dikkat
edilmesi bireyin sağlığını sürdürmek ve enfeksiyon hastalıklarından korumak için temel
gereksinimleri arasında yer almaktadır. Bakıma muhtaç bireylerde meydana gelen fizyolojik
ve fiziksel değişimler, bireylerin birtakım faaliyetlerini kısıtlamakta veya gerçekleştirmelerine
engel olarak, kendilerini mutsuz hissetmelerine neden olmakta ve özellikle sağlık açısından
yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu açıdan bakıma muhtaç bireyin
bakıcısının en fazla özen göstermesi gereken konuların başında temizlik gelmektedir.
Bakıma muhtaç birey kısmen bağımlı olabileceği gibi tam olarak bağımlı da olabilir.
Bağımlılık derecesine göre yeme-içme, boşaltım, banyo, giyim, hareket gibi günlük yaşam
aktivitelerini gerçekleştirmekte yardıma ihtiyaç duyar. Yardıma ihtiyacı olduğu alanlar tespit
edilmelidir. Bu alanlarda temizliği sağlayarak hizmet vermek oldukça önemlidir.
Bakıma muhtaç bireyde meydana gelen değişiklikler nedeniyle deri bakımı ve genel
hijyenik bakım oldukça önemlidir. Deri çok çabuk kirlenen organlardandır. Düzenli
temizlenmediği taktirde enfeksiyon riski artmaktadır. Yaşlı bireylerde deri altı yağ dokusu
azaldığı ve deri elastikiyeti kaybolduğu için dekübit riski fazladır. Engelliler ve kronik
hastalarda ise hareketsizlik ve sürekli yatar pozisyonda olmaktan kaynaklanan basınç yaraları
oluşabilmektedir. Bu açıdan deri bütünlüğünün sağlanması, dolaşımın uyarılması ve
hastalıklardan korunmak için bakıma muhtaç bireyin düzenli banyo yapması önemlidir.
Banyo yapamayacak durumda olan bireyin ise bakım veren tarafından düzenli olarak silinerek
temizliğinin sağlanması gerekmektedir.
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Dolaşım yetersizliği ve diyabet gibi nedenlerle ayak bakımı da özellikle önem
taşımaktadır. Parmak araları, tırnak kenarları ve ayak tabanı her gün düzenli kızarıklık, şişme,
deri bütünlüğünde bozulma açısından incelenmeli ve ayak bakımı gerçekleştirilmelidir.
Bakıma muhtaç bireylerin giyimi de kişisel bakım ve temizlik açısından oldukça
önemlidir. Kıyafetler bakıma muhtaç bireyin rahat hissetmesi ve psikolojik olarak
desteklenmesini sağlar. Bu bakımdan kıyafetler temiz, rahat ve pratik olmalıdır.
Bakıma muhtaç bireyin özbakımı sağlamak için gerekli bir diğer konu ise tuvalet
temizliğidir. Bakıma muhtaç bireyin günlük kişisel hijyenini korumak, temizliğini sağlayarak
kişisel görünümüne önem vermek, kendine güvenini arttırmak ve rahatlatmak için oldukça
önemlidir. Özellikle yardımsız tuvalet ihtiyacını gerçekleştiremeyen, gaita ve idrar
inkontinansı rahatsızlığı olan bireylerin tuvalet bakımı sağlamak ve düzenli tedavisini
desteklemek bakım vericinin önemli görevleri arasında yer almaktadır.
Saç bakımı, ağız ve diş bakımı, burun bakımı, kulak bakımı, tırnak bakımı, perine
bakımı ve tüm vücut bakımı ve temizliği bakıma muhtaç bireyin ihtiyacına göre belirlenen ve
kişisel hijyenini korumak için yapılan diğer temel bakım hizmetleri arasında yer almaktadır.
Aynı zamanda barınılan ortamın temizliği de enfeksiyonlardan korunmak ve genel hijyenin
sağlanması için bakım veren bireyin gerçekleştirmesi gereken hizmetlerdendir. Bireyin vücut
temizliğinden ev temizliğine kadar birçok alanda sunulan bu bakım hizmetleri ile bireyin
sağlığını korumak ve desteklemek hedeflenmektedir.

12.1.6. Güvenlik
Güveliği sağlamak açısından ev içi kazaları önlemek çok önemlidir. Bakıma muhtaç
bireyler özellikle yaşlılar çok fazla düşmektedirler. Bu nedenle bakıma muhtaç bireyin evi ve
çevresi onu kazalardan koruyacak, hayatını kolaylaştıracak ve bağımsız hareket etmesini
destekler nitelikte olmalıdır. Ev içi kazaların büyük bir bölümü önlenebilir kazalardır. Bu
açıdan ev düzenlemesini bakıma muhtaç bireyin durumuna göre düzenlemek ve kullandığı
araç-gerecin güvenli olarak kullanılmasını sağlamak bakıma muhtaç bireyi birçok olası
kazadan koruyacaktır.
Güvenliği sağlamak için önceden alınması gereken birçok önlem vardır. Bakıma
muhtaç bireyin ve bakıcının zarar görmesini engellemek için ekipman doğru kullanılmalıdır.
Olası kazaları önlemek için evin düşme, yangın ve zehirlenmelere karşı kontrol edilmesi ve
daha güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Yardım çağırılacak zaman, kişi ve birimler
bilinmelidir. Bakıma muhtaç bireyin de acil durumlarda bu bilgilere sahip olması ve büyük
bir şekilde acil telefon numaraları not edilerek bireyin ulaşabileceği yerde olması
sağlanmalıdır. Bakıcının temel ilk yardım becerilerine sahip olması ilk müdahale açısından
önemlidir.
Bakıma muhtaç bireyler açısından ev güveliğinde en önemli konulardan birisi
düşmeleri önlemektir. Düşmeleri önlemek açısından alınması gereken bazı önlemler vardır.
Zemin kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır. Özellikle banyo ve tuvalet olmak üzere zemine
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dökülen herhangi bir sıvı hemen temizlenmelidir. Telefon, uzaktan kumanda gibi aygıtlar
kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bakıma muhtaç bireyin bulunduğu ortamın aydınlatması uygun
olmalıdır. Hareket ettiği alanın temiz olması ve takılıp düşeceği gereksiz eşyaların
olmamasına dikkat edilmelidir. Tuvalet, banyo ve koridorlara tutunma barı monte edilmeli ve
bunları kullanmak üzere bakıma muhtaç birey cesaretlendirilmelidir. Yataktan tekerlekli
sandalyeye ya da tekerlekli sandalyeden başka bir yere (banyo, tuvalet, vb.) aktarılırken
(transfer) dikkatli olunmalı sandalyenin tekerlekleri kilitlenmelidir. Mobilyaların güvenli
olmasına dikkat edilmeli gerekirse bazı mobilyalar sabitlenmelidir.
Yanlış ilaç kullanımının engellenmesi önemlidir. Bakıma muhtaç bireyler çok fazla
çeşitli ilaç kullanabilmektedirler. İlaçların doğru zamanda ve miktarda kullanımının
sağlanması tedavisi için oldukça önemlidir. Bu açıdan bakım veren birey yanlış zaman ve
miktarda ilaç kullanımı engellemek için bu konuya çok fazla özen göstermelidir.
Bakıma muhtaç birey düzenli fiziksel egzersiz yapmaya teşvik edilmelidir. Bunun
yanında ev dışında çevre güveliği de çok önemlidir. Mahalle ve parklar engelli bireylere göre
dizayn edilmiş olmalıdır. Bütün bu önlemlerle oluşabilecek kazaların önüne geçilebilir. Bu
açıdan bakıma muhtaç bireyin özelliklerine göre bireysel önlemler alınmalı ve güvenlik
sağlanmalıdır.

12.2. Bakıma Muhtaç Bireylerin Beslenmesi
Beslenme sağlığın, fiziksel ve kognitif fonksiyonların ve yaşam uzunluğunun en
önemli belirleyicisidir. Yaşamın her evresinde bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı olmak ve
sağlığı devam ettirmek yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Sağlıklı olmak için
gerekli olan öğelerin herhangi birisi alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığında,
büyüme ve gelişmenin engellendiği, sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur.
Anne karnından itibaren yaşamın son anına kadar beslenme, sağlıklı olarak yaşamın
idame ettirilebilmesi ve yaşam kalitesinin sağlanmasında birçok etken gibi oldukça önemli bir
faktördür. Yetersiz ve dengesiz beslenme ile birçok fiziksel hastalık oluşabildiği gibi bazı
hastalıkların kötü gidişatından da kötü beslenme koşulları sorumludur. Yetersiz ve dengesiz
beslenme yalnızca fiziksel hastalıklara yol açmakla kalmaz aynı zamanda bireyin psikolojik
ve sosyal anlamda iyilik hallerinin korunmasını da engeller.
Yeterli ve dengeli beslenme bakıma muhtaç bireyler için sağlıklı bireylere göre daha
fazla önem taşımaktadır. Bakıma muhtaç bireyler açısından sahip olduğu hastalıkların
tedavisi, yeni oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilebilmesi için uygun
beslenme koşullarının sağlanması iyilik hallerinin oluşturulması ve sürdürülebilmesi için
gereklidir. Beslenmeyi ailenin kültürel yapısı, maddi olanakları, sosyal durumu, beslenmeye
yönelik bilgileri, bakıma muhtaç bireyin özellikleri gibi birçok faktör etkilemektedir. Bu
açıdan bu başlık altında bakıma muhtaç yaşlı bireylerin, engelli bireylerin ve kronik hastaların
beslenme koşulları değerlendirilecektir.
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12.2.1. Yaşlılık Nedeniyle Bakıma Muhtaç Bireylerin Beslenmesi
Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de yeterli ve dengeli
beslenmenin sağlanması, hastalıklardan korunma, sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde,
dolayısıyla yaşam kalitesinin arttırılmasında önem taşımaktadır. Yaşlı bireyler, yetersiz besin
tüketimleri ve beslenme sorunları nedeniyle toplumda öncelikli olarak beslenmelerine dikkat
edilmesi gereken risk taşıyan bireyler arasında yer alırlar. Yeterli ve dengeli beslenme,
fonksiyonel durumun sürdürülmesi ve sakatlıklardan korunmada önemlidir. Ancak
yaşlanmaya bağlı olarak gelişen fizyolojik değişiklikler, fiziksel, sosyo-ekonomik ve
psikolojik nedenler, kronik hastalıklar, ilaç-besin etkileşimi yaşlı bireylerin besin tüketimini
etkileyen faktörlerdendir. Aynı zamanda duyu kayıpları, ağız-diş sağlığının yetersiz olması,
iştahsızlık gibi nedenlerde yaşlının yetersiz ve dengesiz beslenmesine neden olmaktadır.
Yaşlılarda obezite, protein, enerji, mikronutient yetersizliğinden gelişmesi yaşlanmaya
bağlı olarak sıklığı artan hastalıklar kadar, yaşlanmayla meydana gelen değişikliklere de
bağlıdır. Yaşlı bireyin sağlık durumunu korumak için yapılacak girişimler, malnütrisyonu
düzeltmekten daha kolaydır. Bu nedenle yaşlının rutin sağlık kontrollerinde beslenme
durumunun değerlendirilmesi önemlidir.
Tablo 1: Yaşlılık döneminde malnütrisyon açısından risk faktörleri
Risk faktörü

Örnek

Tıbbi faktörler

Yetersiz diyet
Diş sorunları
Tad ve koku alma duyusunun azalması
Özürlülük durumu ve hareket kısıtlığı
Enfeksiyonlar
Diğer hastalıklar (kanser, diyabet, inme
gibi)

Yaşam davranışları ve sosyal faktörler

Psikolojik faktörler

Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde
yetersizlik
Sosyal izolasyon-yalnızlık
Yoksulluk
Alış veriş yapmaya ve yemek hazırlamaya
gücü olmama
Konfüzyon
Depresyon
Anksiyete
Demans
Yas

Kaynak: Hickson M. Malnutrition and Ageing, 2006.
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Yaşlıda beslenme planlanırken; beslenme ile ilgili sorunlar tespit edilerek, beslenmeye
etki edebilecek faktörlerin değerlendirilmesi, mevcut bilgilerin ışığı altında gereksinim
duyulan enerji ve diğer besin ögelerinin yeterli düzeyde alınması, sıklıkla yetersizliğine
rastlanılan besin öğelerine dikkat edilmesi ve yaşlının sahip olduğu hastalıklara uygun
diyetlerin hazırlanması gerekmektedir.
Yaşla birlikte görülme sıklığı artan yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek
hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıkların varlığında bu hastalıklara özel diyetlerin
uygulanması gerekmektedir. Bu açıdan yaşlılıkta sağlıklı beslenmenin sağlanması için dikkat
edilmesi gereken konular vardır. Öncelikle tek düze beslenmekten kaçınılmalıdır. Besinlerin
tüketiminde çeşitlilik önemlidir. Böylelikle vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein,
yağlar, vitaminler ve mineraller, posa ve su gibi farklı besin öğeleri ile sağlıklı beslenme
sağlanabilir. Sağlıklı beslenme açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise ideal
vücut ağırlığının sürdürülmesidir. Yaşlanma ile oluşan enerji harcanmasındaki azalma ile
enerji tüketimindeki azalma dengelenmelidir. Ayrıca besinlerin hazırlanması ve saklanmasına
özen gösterilmelidir. Çünkü yaşlanma ile birlikte vücudun besinle bulaşan
mikroorganizmalara karşı kendini savunma gücü azalır ve besin zehirlenmelerine
rastlanılabilir. Sebze ve meyvelerin, bol ve çeşitli tüketilmesi, kepekli tahılların tercih
edilmesi sağlanmalıdır. Günlük en az 2 litre su tüketilmeli, tuz ve şekere dikkat edilmelidir.
Sağlıklı beslenmenin sağlanması için son olarak yeterli ve dengeli beslenilmelidir.
Ekonomik sorunlar, tek başına alışveriş yapamama, yemek hazırlayamama ve
yiyememe gibi etkenler yaşlının beslenmesini etkileyen diğer faktörlerdir. Yalnız yaşayan
yaşlıları beslenme sorunlarına yol açan bu problemler daha fazla etkilemektedir. Bu açıdan
yaşlıya sağlanan bakım oldukça önemlidir. Bakım veren bireylerin bakıma muhtaç yaşlının
yeterli ve dengeli beslenmesine, durumuna uygun diyetin uygulanmasına dikkat etmesi ve bu
süreçte yaşlının katılımını sağlaması gerekmektedir.

12.2.2. Engellilik Nedeniyle Bakıma Muhtaç Bireylerin Beslenmesi
Yeterli ve dengeli beslenme açısından dikkat edilmesi gereken bakıma muhtaç bir
diğer grup ise engellilerdir. Yeterli ve dengeli beslenme, engellilerin sağlığının gelişimine,
hastalıklardan korunmasına, tedavi ve rehabilitasyonuna önemli katkıda bulunur. Yetersiz ve
dengesiz beslenme hastalıkların oluşumuna ya da uzun sürmesine ve bireylerde gerilemeye
yol açar. Bu açıdan yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması engelliler açısından oldukça
önemlidir.
Engelli çocuklar açısından değerlendirildiğinde iki tür beslenme bozukluğu karşımıza
çıkmaktadır. Bunlar obezite ve malnütrisyondur. Obezite, alınan enerjinin harcanan enerjiden
fazla olması durumunda harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obeziteye
neden olmaktadır. Kronik beslenme yetersizliğinin en önemli göstergesi olan boy kısalığı,
uzun kemiklerdeki gelişme geriliği ve fiziksel aktivitenin az olması obezite sorununu
gündeme getirmiştir.
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Malnütrisyon ise gereksinim duyulan besinlerin uzun süre eksik alınmasından
kaynaklanan beslenme sorunudur. Hareket azlığı olan bu çocuklar beslenme açısından iki
grupta incelenmektedir. Büyüme gelişme geriliği gösteren ve kötü beslenme tablosu gelişmiş
çocuklardır. Malnütrisyonun sonucu olarak bu çocuklarda, işlevsel kapasitenin düşmesi,
fiziksel aktivite azlığı, gastrointestinal sistem işlevlerinde azalma, bağışıklık sisteminde
gerileme, psikolojik işlevlerde, yaşam kalitesinde kötüleşme ve büyüme ve gelişmede
yavaşlama gözlenir.
Engellilerin yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için öncelikle bireye uygun
diyet tedavisi düzenlenmelidir. Örneğin fenilketonüri hastalığı açısından beslenme faktörünü
değerlendirdiğimizde, Fenilketonüri; aminoasit metabolizması bozukluğuyla gelişir ve zekâ
geriliğine yol açar. Bu hastalıkla dünyaya gelen çocuklar, proteinli besinlerde bulunan ve
gerekli bir aminoasit olan fenilalanini metabolize edemez. Sonuçta kan ve diğer vücut
sıvılarında biriken fenilalanin ve artıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap eder ve ileri
derecede zihinsel geriliğe yol açar. Bu hastalığın tek tedavi yolu fenilalaninden kısıtlı diyettir.
Fenilketonüri diyeti ile beyin hasarı önlenebilir. Bu açıdan bireye uygun diyetin sağlanması
oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi ve korunması
açısından oldukça önemlidir.
Engelli bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesini engelleyen birçok faktör
bulunmaktadır. Bunlar arasında besin çiğnemede, yutmada zorluk, yemeği geri çıkarma ve
dişleri sıkma, sürekli sulu besin alımına bağlı konstipasyon, besini ağıza götürememe, kendi
başına yemek yiyememe ve besin tüketiminde yetersizlik gibi faktörler bulunmaktadır. Bu
açıdan yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için bakım verenin desteğine ihtiyaç
bulunmaktadır. Bakıcı uygun diyet listesine göre bakıma muhtaç bireyin alışverişinde,
yemeğinin hazırlanmasında, eğer engelli birey yemeği kendisi yiyemiyorsa yemeğin
yedirilmesinde ve sonrasında gerekli hijyenin sağlanmasında yardımcı olmalıdır.

12.2.3. Kronik Hastalık Nedeniyle Bakıma Muhtaç Bireylerin
Beslenmesi
Kronik hastalar açısından yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Kronik
hastalıkların oluşmasında ve seyrinde beslenmenin direk etkisi bulunmaktadır. Kronik
hastalıklar, ABD’de kronik hastalıklar komisyonu (CCI; Commission on Chronic Illness)
tarafından “genellikle tam iyileşmesi mümkün olmayan, sürekli, yavaş ilerleyen, çoğu kez
kalıcı sakatlığa yol açan, oluşmasında sosyo-ekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol
oynadığı, çoğunlukla non-enfeksiyoz karakterde hastalıklar” olarak tanımlanmaktadır. Bir
hastalık toplumda ne kadar çok kişiyi ilgilendiriyorsa o kadar dikkat edilmesi gereken konular
arasında yer alır. Kronik hastalıklar bu yönden incelendiğinde hem morbidite, hem de
mortalite açısından önemli hastalıklar olduğu görülür.
Kronik hastalıkların önlenmesinde ve var olan durumlarda iyilik halinin
sürdürülmesinde en büyük etkenlerden birisi beslenmedir. Örneğin küresel düzeyde sindirim
sistemi kanserlerinin yaklaşık yüzde 19’u, iskemik kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 31’i,
inme olgularının yaklaşık yüzde 11’inin yetersiz sebze ve meyve tüketimine bağlı olduğu
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tahmin edilmektedir. Dünyada her yıl gerçekleşen ölümlerin 2.7 milyonu (yüzde 4.9) ve
hastalık yükünün 26.7 DALY (Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı)’si (yüzde 1.8) yetersiz
sebze ve meyve tüketiminden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan sebze ve meyve tüketimine
gerekli önemin verilmesi ve düzenlenmesi oluşabilecek hastalıkların önlenmesinde büyük rol
oynar. Bunun yanında tuz tüketim miktarı kalp ve damar hastalıkları ve inme için risk
faktörünü oluşturan hipertansiyonu kontrol etmek için en önemli etkenler arasındadır. Bu
açıdan tüketilen her besinin bakıma muhtaç bireyin var olan durumuna göre düzenlenmesi ve
doktor tavsiyesiyle uygun diyet listesinin düzenlenmesi hastalıkların oluşumunu ve gidişatını
oldukça etkilemektedir.
Kronik hastalıklar genellikle bir bireyin hayatı boyunca var olan ve tamamen
iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklardır ve bireyin bu hastalıkla yaşamayı öğrenmesi,
yaşam tarzını mevcut hastalığa göre düzenlemesi yaşam kalitesini arttırmanın önemli
etkenleri arasında yer alır. Bu açıdan kronik hasta sahip olduğu hastalığa göre beslenme
biçimini ve öğünlerini düzenlemelidir. Kronik hastalığından dolayı hareketsiz bir yaşam
tarzına sahip olan bir hastanın tükettiği yiyeceklerin kalite ve miktarını önemsemeden
beslenmesi, enerji içeriği yüksek, besin değeri düşük, yüksek oranda şeker ve doymuş yağ
içeren yiyecekler tüketmesi aynı zamanda obezite açısından risk altında olması demektir.
Alınan enerjinin yakılan enerji ile dengesizliği sonucu oluşan vücut ağırlığı fazlalığı
obezitenin yanında kalp ve solunum hastalıkları, Tip 1 veya Tip 2 diyabet, hipertansiyon, bazı
kanser türleri ve erken ölüm gibi birçok kronik hastalık gelişiminde anahtar risk faktörüdür.
Kötü beslenme koşullarını ortadan kaldırmak, dengeli ve düzenli beslenmek bakıma
muhtaç kronik hastaların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan iyilik halini sağlayacak
etkenlerdir. Bu açıdan bakım veren bireylerin beslenme konusuna oldukça önem vermesi
gerekmektedir. Hastalığa uygun diyet programına göre yemek listesi düzenlemesi, yemeklerin
tuz, yağ miktarı açısından kontrolü, meyve ve sebze tüketiminin teşviki, alkol ve sigara gibi
zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının sağlanması, hasta yalnız başına beslenemiyorsa
beslenmesine yardımcı olmak ve bütün bunların yanında fiziksel aktivite açısından bakıma
muhtaç bireyi teşvik etmek ve desteklemek bakıcının önemli görevleri arasında yer alır.
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Uygulamalar


Kişisel hijyen



Beslenme

288

Uygulama Soruları
1) Kişisel bakım hizmetleri arasında neler vardır?
2) Engelli bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesini engelleyen faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Kişisel bakım, bakıma muhtaç bireyler açısından oldukça önemlidir. Sağlık
sorunlarının üstesinden gelebilmek ve bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığı
önlemek için kişisel bakım ve beslenme konularına özellikle önem gösterilmelidir.
Bakım hizmetlerinin temel hedefi bakıma muhtaç bireyin sağlıklı olan bireyler gibi
tüm gereksinimlerini bağımsız olarak karşılamasına destek olmaktır. Bakıma muhtaç bireyin
günlük yaşamda zorunlu kişisel bakımını sağlama ve beslenme gibi konularda başkasının
yardım ve desteğine bağımlı olması, özgüveni ve özerkliği üzerinde önemli bir baskı
oluşturarak bireyi psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilemektedir.
Vücut temizliği, barınılan ortamın temizliği, beslenme gibi konular kişisel bakımın
temel faktörlerindendir. Bakıma muhtaç bireyin kişisel bakımını sağlama esnasında
bulunduğu çevrenin güvenliğini sağlamak, aynı zamanda yanlış ilaç kullanımı gibi
tehlikelerden korumak son derece önemlidir. Bütün bu konular bakıma muhtaç bireyin
bağımsızlığını destekleme ve yaşam kalitesini arttırmanın temel koşulları arasında yer
almaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi kişisel bakım konuları arasında yer almamaktadır?
a)

Ağız ve diş sağlığı

b)

İnkontinans bakımı

c)

Temizlik

d)

Fenilketonüri

e)

Güvenlik

2)

Aşağıdakilerden hangisi Günlük Yaşam Aktivitelerinden değildir?

a)

Kontinans

b)

Yıkanma

c)

Yüzme

d)

Beslenme

e)

Tuvalet kullanma

3)

Hangisi bakıma muhtaç bireyin banyo ve tuvalet koşulları arasında yer almaz?

a)

Üriner İnkontinans

b)

Banyo ve tuvaletlerde tutunma barları olmalı

c)

Tuvaletin ve banyonun kapıları dışarı açılmalı

d)

Banyo ve tuvaletlerin zeminleri ıslak olmamalı

e)

Lavabo altındaki keskin ve sivri kısımlar koruyucu bir panelle kapatılmalı

4)

Hangisi bakıma muhtaç bireyin temizliğini sağlama konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan değildir?

a)

Deri hijyeni

b)

Ayak bakımı

c)

Kıyafet hijyeni

d)

Tuvalet hijyeni

e)

Aşı

5)

Hangisi yaşlılık döneminde malnütrisyon açısından tıbbi risk faktörleri arasındadır?

a)

Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizlik

b)

Sosyal izolasyon-yalnızlık

c)

Tad ve koku alma duyusunun azalması
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d)

Konfüzyon

e)

Alışveriş yapmaya ve yemek hazırlamaya gücü olmama

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) c.
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13. BAKIMA MUHTAÇ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ VE İLK YARDIM

Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR - Öğr. Gör. Beyza ERKOÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bakıma Muhtaçlığın Kavramsal Çerçevesi
13.2. Bakıma Muhtaç Kişiler ve Özellikleri
13.2.1. Engelliler
13.2.2. Yaşlılar
13.2.3. Çocuklar
13.2.4. İhmal ve İstismar Mağduru Kadınlar
13.2.5. Yetimler ve Öksüzler
13.2.6. Göçmenler, Sığınmacılar, Mülteciler
13.2.7. Afetzedeler
13.2.8. Gazi ve Şehit Yakınları
13.2.9. Malulen Emekliler
13.3.10. Eski Hükümlüler
13.3.11. Madde Bağımlıları
13.3.12. Geçici Travma Yaşayanlar,
13.3.13. Sosyal Dışlanmışlar
13.4. İlk Yardımın Kapsam ve Niteliği
13.5. İlk Yardım Uygulamalarında Temel Bilgiler
Bu bölümde, bakım, muhtaçlık kavramları kısaca açıklanacak, bakıma muhtaç
kişilerin kimler oldukları genel olarak anlatılacaktır. Bakım kavramı özelde birebir bakımdan
ziyade Sosyal Hizmet bakış açısıyla daha geniş açıdan ele alınacak, bireylerin biyolojikpsikolojik- sosyal yönden desteklenerek bakımlarının yapılması vurgulanacaktır. Daha sonra
ilk yardım kavramı ele alınacak, genel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bakıma muhtaç kişiler kimlerdir?
2) Bakım yanlızca birebir bireylerle tıbbi tedaviye yönelik ilgilenmeyi mi içerir?
3) İlk yardım kavramından ne anlıyorsunuz hangi durumlarda ilk yardım yapmak
gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bakıma muhtaç kişilerin
tanınması

Bakıma muhtaç kişilerin tek
tek ele alınarak özellikleri ile
kavranması.

İlk yardım

İlk yardım kavramının tanımı,
temel ilk yardım müdahale
yöntemlerinin kavranması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konunun daha
iyi anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bakıma muhtaç kişiler



Dezavantajlı kişiler



İlk yardım
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Giriş
İnsan; onurunun, namusunun, inancının, bilgisinin vb. değerlerin farkında olan,
kendisine verilen iradesi nedeniyle diğer canlılardan ayrılan, kendisine bahşedilen hakları
insan olması sebebiyle haiz olan en değerli ve en şerefli varlıktır. Şahsına özel iradesi
sayesinde iyi ile kötü arasında tercihte bulunma hakkına sahiptir. Yapısı gereği biyolojik,
psikolojik ve sosyal bir varlık olan insanın tam iyilik halinden söz edebilmek için, bu üç
unsurun doyum sağlayacak yeterlilikte bir arada bulunması gerekir. Fakat her zaman bu üç
alandaki iyilik hali yeterli düzeyde olamayabilmektedir. Yetersizlikler insanlar üzerinde
olumsuz etkiler bırakmaktadır. İşte bu durumda olan kişilere bazen kendilerinin, bazen de
başka kişilerin desteği zorunlu hale gelmektedir.
1982 Anayasası’nın 2. Maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,, demokratik, lâik ve sosyal bir
hukuk Devletidir.” Bu ibarede geçen sosyal devlet vurgusu gereğince, Devlet ayırım
yapmaksızın tüm vatandaşları için sosyal adaleti temin etmek zorundadır.
Bu ünitede doğuştan ya da sonradan, süreli ya da süresiz bakıma muhtaç kişilerin
özellikleri anlatılacak, bakım hizmetleriyle bağlantılı olarak temel ilk yardım bilgileri özet
şekilde sunulacaktır.
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13.1. Bakıma Muhtaçlığın Kavramsal Çerçevesi
“Bakım” günlük hayatta sıklıkla kullanılan kavramlardandır. Türk Dil Kurumu
kavramın tanımlamasını “1- bakma işi, 2- bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için
verilen emek, 3- birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi”
olarak üç ayrı şekilde tanımlamıştır. Merkezinde insan olan, ona holistik (bütüncül) bir
biçimde yaklaşan, misyonu insanların iyiliği- mutluluğu- huzuru olup ulaşmak istediği hedefi
insanların sosyal işlevselliği olan Sosyal Hizmet Bilimi ve Mesleği için bakım kavramı temel
kavramlardandır. Bakım deyince akla daha çok diğer kişiler için yapılan uygulamalar gelsede
kişinin kendi kişisel bakımı da çok önemlidir. İhmal konusu geldiğinde bu daha iyi
anlaşılacaktır.
Bakım gibi sıklıkla kullandığımız kavramlardan bir diğeri de “muhtaçlık” kavramıdır.
Bu kavramın Türk Dil Kurumu tanımlaması “bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya
kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı olmayanların içinde bulunduğu durum”
şeklindedir. Türk Dil Kurumu tanımlamasında vurgu daha çok ekonomik yönde olsada,
muhtaçlık artık çok daha geniş yelpazede kullanılmaktadır. Düşkün olmak, hasta olmak, yaşlı
olmak gibi nedenler insanları muhtaç durumuna düşürmektedir.
“Bakıma muhtaçlık”, kişilerin günlük yaşamlarında tekrarlayan ihtiyaçlarını büyük
ölçüde yerine getirememesi, hayatını idame ettirirken başkasının yardımına ve bakımına
ihtiyaç duyması şeklinde tanımlanabilir. Bakıma muhtaç kişilere yapılan yardım ve bakımın
özellikleri; duruma göre tıbbi- fizyolojik olabileceği gibi, psikolojik, sosyal ve ekonomik
olabilir, bu yardım ve bakımın süresi geçici süreli olabileceği gibi sürekli de olabilir, yardım
ve bakım yapılır iken bazı durumlarda tek disiplinli müdahale yeterli olur iken, bazı
durumlarda interdisipliner- multidisipliner müdahale gerekebilir, yardım ve bakım sürecinde
hizmet veren bakım elemanı sayısı bazı durumlarda tek kişi ile sınırlı iken bazı durumlarda
çok daha fazla kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özelliklerin sayısı arttırılabileceği gibi
ayrıntılandırıladabilir. Fakat konunun özününden uzaklaşmamak için şimdilik bu kadar bilgi
ile yetinilmiştir.
Sosyal Hizmet Bilim ve Mesleği bakıma muhtaç kişilerin tanımlamasını “Dezavantajlı
Kişiler ve Gruplar” şeklinde yapmaktadır. Herbir kişi ya da grup için plan, proje, politika,
strateji ayrı ayrı üretilmiş olup uygulamaları yasal mevzuatlarla desteklenmektedir. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ayrı birimler şeklinde organize edilmiş, takipleri de
bu birimler tarafından yapılmaktadır. Ancak kitabımızın bakıma muhtaç gruplandırmasında
farklı gruplara da yer verilmiştir. İncelenecek gruplar; engelliler, yaşlılar, çocuklar, ihmal ve
istismar mağduru kadınlar, yetimler ve öksüzler, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler,
afetzedeler, gazi ve şehit yakınları, malulen emekliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları,
geçici travma yaşayanlar, sosyal dışlanmışlardır.

13.2. Bakıma Muhtaç Kişiler ve Özellikleri
Bakıma muhtaç kişiler ve özellikleri aşağıda başlıklar halinde ayrı ayrı ele alınacaktır.
Özellikle dikkat edilmesi gereken husus; yapılan bu gruplandırmanın sayısının
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arttırılabileceği ve her yaştan her cinsiyetten bireylerin bakıma muhtaç olabilecekleridir.
Yaşamdaki risk faktörleri düşünüldüğünde bakıma muhtaç yeni grupların oluşma ihtimali de
her zaman vardır. Aynı zamanda şu nokta da unutulmamalıdır; aşağıda guruplaması yapılan
kişilerin hepsine toplumumuzda bakıma muhtaçmış gibi yaklaşmamak gerekmektedir. Önemli
olan nokta bu guruplandırmada geçen ve gerçek anlamda kendisinin ya da bu konuda yetkin
kişilerin onayı ile ihtiyacı olduğuna kesin kanaat getirilen kişiler bakıma muhtaç kişilerdir.

13.2.1. Engelliler
Engelliler Hakkında Kanun engelliyi; “fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde
çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve
etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey” şeklinde tanımlar.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi engelliğin tek bir boyutu, tek bir türü yoktur. Engellilik durumu
doğuştan olabileceği gibi, bireyin hayatı boyunca farklı nedenlerden de dolayı da
oluşabilmektedir.
Engellilik kavramı günümüzde kabul edilmiş kavram olsa da zaman içerisinde
bireyleri tanımlamak adına farklı kavramlar kullanılmıştır. Sakatlar, yetersizler, özürlüler gibi
kavramların artık kullanılmaması gerekse de halen daha birçok yerde bu söylemler göze
çarpmaktadır. Engellilik; hem bireysel, hem de toplumsal olguları tanımlar. Ekonomik,
sosyal, kültürel koşullar, hem engellilik olgusunu ortaya çıkartır, hem ortaya çıkardığı
olumsuz sonuçları ortadan kaldırmayı çalışır, hem de engelliliği tanımlayan herkez tarafından
kabul gören anlayışa yön verir. Yani engelliliğe bakışı belirleyen kuramsal çerçeve,
kapitalizm öncesi dönemde, kapitalist toplum yapısenda ve günümüzde büyük değişim
göstermiştir (Okur ve Erbil Erdugan, 2010:249). Tarihten bu güne içerisine şeytanın kaçtığı
düşüncesi ile yakılan, çeşitli işkencelere maruz bırakılan, tecrit edilen engellilik anlayışından,
günümüzde sosyal adaletin hakim olduğu her bireyin eşit olduğu ve eşit haklara haiz olduğu
anlayışına gelinebilmiş olması insanlığın büyük başarılarındandır. Engeli bireye faklı bakış
açılarına hakim modellerin olduğu görülmektedir. Bu modellerden ilki medikal/bireyci
modeldir. Bu model engelliği değerlendirirken bireyi patolojik, yetersiz, hasta, anormal yani
tadavi edilmesi gereken kişi olarak görür. Yaşadığı bireysel ve toplumsal sorunların yegane
sorumlusu kendisidir. Medikal model anlayışı zaman içerisinde değişmiş bireyin yaşadığı
olumsuzlukların nedeni olarak asıl sorumlunun kendisinin değil içerisinde bulunduğu
toplumun olduğunu söyleyen sosyal model ortaya çıkmıştır. Sosyal modele göre bireyleri
engelli kılan, onların engelleri değildir, asıl faktör, toplumun kısıtlayan, damgalayan, ayırımcı
ve engelleyici tutumlarıdır. Bu bakış açısı, engelli bireylerin kendilerini toplumdan
soyutlanmış olarak değil toplumla bütünleşmiş olarak hissetmelerine ortam sağlar. Sosyal
modelin engellilere dair bakış açısı gününmüzde artan ölçüde kabul edilmektedir. Özellikle
özürlü bireyler ve onların yakınları (aile, akraba, arkadaş, vb.) için bu yaklaşım ciddi önem
arz eder (Arıkan, 2002:12). Sosyal Modelden sonra günümüzde üzerinde özellikle durulan bir
model de İnsan Hakları modelidir. Engelli bireyler için yapılması gerekli düzenlemelerin
zaten olması gerektiği, lütufmuş gibi sunulan hizmetlerin zaten onların diğer bireyler gibi
doğuştan hakkı olduğu inancı bu modelin bakış açısını sunar.
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Engellilik sebepleri incelendiği zaman büyük bir bölümünün tedbir alınabilir
önlenebilir nedenler olduğu görülür. Engellilik genel itibari ile kaynağına ve sebeplerine göre
farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir.
Kaynağa göre sınıflandırılır ise; doğuştan gelen engellilik sebepleri arasında genetik
nedenler, akraba evlilikleri, gebelik sırası annenin karşılaştığı travmalar- geçirdiği hastalıklar,
yanlış ilaç kullanımı, zararlı ışına maruz kalmak, annenin alkol ve madde bağımlılığı, annenin
kötü beslenmesi gibi kaynak nedenli sebepler sayılabilir. Doğum esnasında veya doğum
sonrasında oluşan engelliliğe örnek verilecek olur ise; kötü ve yetersiz koşullarda
gerçekleştirilen doğumlar, travmalar yanlış uygulamalar, düşmeler ve benzeridir. Doğum
sonrasında yaşananlara örnek olarakta iş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları, savaşlar, terör
olayları, endüstriyel kazala, deprem ve benzeri afetler, büyük sanayi kazaları gibi olaylar
verilebilir. Dikkat çeken nokta büyük çoğunluğunun önlenebilir nitelikte olmasıdır. Farklı
nedenlere bağlı oluşsa da engellilik genel olarak beş temel başlıkta incelenebilir (Koca,
2010:5):
a) Zihinsel Engelliler
b) Görme Engelliler
c) İşitme ve konuşma Engelliler
d) Ortopedik Engelliler
e) Süreğen Engelliler
Sınıflandırılması, grubu, süresi, oluşum zamanı yukarıda verilen hangi tanımlamaya
uygun olursa olsun engelli bireylerin ihtiyacı olduğunda bakımı için toplumun, devletin onun
yanında olması gerekmektedir.

13.2.2. Yaşlılar
İnsanların doğum ile başlayan yaşam döngüsü, çocukluk, gençlik, olgunluk ve en son
dönem olan yaşlılık ile devam eder. Bu dönemler içerisinde üzerinde özellikle durulması
gereken bir dönem yaşlılıktır. Yaşlılık döneminde bireyler, bio- psiko- sosyal yönden
değişimler- problemler yaşamaya başlarlar. Bireyler rutin hayatlarını yerine getiremekte
zorluk çekerken, aynı zamanda ilerilemiş yaşlarından dolayı üretim süreçlerinden
uzaklaştırılarak ekonomik yönden de zor durumda bırakılırlar. Yaşlılık dönemine özgü
hastalıkların baş göstermesi, kişilerin kendilerine yetememeleri hayat doyumlarını olumsuz
yönde etkiler. Mevcut Sosyal Güvenlik Programı’nın yaşlılar için pozitif yönde sürekli
desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü insan yaşamında genel olarak teşhiş ve tedavi için en
çok payın ayrılması gereken dönem yaşlılık dönemidir.
Doğumların azalması, sosyo-ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişmeler, bunun tıp
sektörüne ve tedavi yöntemlerine yansıması, doğumdan beklenen yaşam süresinin uzaması,
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine verilen değerle sağlığı her daim koruma ve sürdürme
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çalışmaları, yoğun kentleşme ve göçler gibi nedenler toplumlarda yaşlı nüfusunun hızlı bir
şekilde artmasına neden olarak gösterilebilir (Öz, 2002:18; Komşu, 2014:371).
Yaşlı, Türk Dil Kurumu’na göre “yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar (kimse)” olarak
tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş ve üstüne yaşlı, 85 yaş ve üzerine çok yaşlı
denmektedir. Yaşlılık, yaşamın geç dönemini ve bu süreçteki değişimleri tanımlar. Yaşlılık
dönemi, insanoğluna lütfedilen hayat döngüsü içerisinde çocukluk, ergenlik, gençlik,
olgunluk gibi bir dönem olup, yaşama dair kayıpların yaşandığı, gerilemenin- çöküşün
hissedildiği, kültürel, çevresel, ekonomik, sosyolojik etmenlerden etkilenen bir süreçtir. Aynı
zamanda yaşlılığa dair tanımlamalar birçok boyutta ele alınabilir. Bu boyutlar; biyolojik,
psikolojik, sosyolojik vb olabilir. Yaşlanma bir süreçtir. Bazı bireyler hızlı, bazıları yavaş
yaşlansalar da her birey için kaçınılmaz bir gerçektir. Süreç bazı etmenlerden etkilenir. Bu
etmenler kalıtım, çevre, hastalıklar, bireyin içinde yaşadığı duygular, sağlık- tıp alanındaki
gelişmelerdir. Yaşlanma ile yavaşlama başlar. Algılarda, güçte, enerjide, hatırlamada, sabırda,
her türlü aktivitede yavaşlama yaşanır. Fakat yaşlanmaya gerileme olarak bakmaktansa
büyüme, olgunlaşma, tecrübe kazanma olarak bakmak daha doğrudur. Çünkü her birey
hayatının her evresinde çokta verimli olabilmektedir. Yaşlanmaya dair sınıflandırmalar
incelenecek olur ise;
 Biyolojik Yaşlanma: Zaman değişimi ile bireylerin anatomisinde ve
fizyolojisinde gerçekleşen değişimleri bu grupta verebiliriz. Kadınlarda yaşanan kemik
erimesi, kırışıklıklar, saçlarda beyazlama, gözlerde görme kaybı, beldeki bükülmeler,
duyulardaki zayıflamalar gibi birçok örnek verilebilir.
 Psikolojik Yaşlanma: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kişilerin algılama,
öğrenme, hatırlama, problemleri çözme gibi yetilerini kaybetmeleridir. Aynı zamanda
bireylerin kendilerini yaşlılık psikolojisine hazırlamamış olması, üzerlerinde travmatik bir
sonuç doğurabilir. Yaşlanma korkusuyla yaşanan buhranlar, gelecek endişeleri, geçmişini
sürekli sorgulama, huzursuzluk, depresyon vb. bu konuda örnek olarak verilebilir.
 Sosyolojik Yaşlanma: Bu grup, bireyin dahil olduğu toplum içindeki yaşa dair
bakış açısına, norm, tutum ve davranışlara göre şekillenir. Bireylerin sahip oldukları
rollerdeki değişmeler, yeni rollerine alışmaları, toplumun bireyden beklentileri, etkileşim
durumları, sosyal ağ içerisindeki yerleri gibi birçok etmen sosyolojik yaşlanmayı etkiler.
Örneğin aktif olarak iş dünyasında varlık gösteren bireyin emekli olması ile sosyal
çevresindeki daralma, yeni sosyal çevrelere girmesi, kendisine yeni rollerin yüklenmesi ve
bunu kendisinin kabullenerek hayatını istihdam etmesi süreci bu döneme örnek olarak
verilebilir.
 Toplumsal Yaşlanma: Zamanın geçmesi ile kronolojik olarak ve fiziksel olarak
bireyler her gün yaşlanırlar. Fakat fiziksel yaşlanma ile toplumsal yaşlanma aynı anlamı ifade
etmez. Toplumsal yaşlanma, fiziksel yaşlanmanın da etkisi ile bireylerin günlük aktivitelerini
yerine getirmelerinde yavaşlama, bu yavaşlamaya bağlı olarak toplumsal rollerini yerine
getirememesi ve bunun da sonucu olarak çevresinden artık yaşlı olduğuna dair mesajlar
alması ile gerçekleşir. Toplum bireye yaşlandığına dair anlamlar atfeder. Birey bunu başta
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kabul etmese de er geç kabul eder. Örneğin belli bir yaşa ulaştığında bireyler mecburen
emekli olmak zorunda kalırlar, bu yaşa erişen bireyler toplumun kendileri için vermiş olduğu
önceliklerden faydalanırlar. Birey kabul etmek istemese bile er geç yaşlandığını benimser
(Arpacı, 2005:15-24).
Hayatlarının bu dönemlerinde olan yaşlı bireylerin bakımları için gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması, yaşlılarımızın öncelikle ait oldukları yerlerde, ait oldukları
toplumların içerisinde, huzur ve mutluluklarını maksimize edecek şekilde biyolojikpsikolojik- sosyolojik yönden bakımlarının, desteklerinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

13.2.3. Çocuklar
Yukarıda bahsettiğimiz yaşam döngüsü süreçlerinin en önemli dönemlerinden bir
tanesi de çocukluk dönemidir. Bir toplumun geleceği iyi yetişmiş bir nesille gerçekleşebilir.
Biyolojik- psikolojik- sosyal yönden tam iyi olarak yetişen- gelişen çocuklar hem kendileri
için hem de toplum için en büyük yatırımdır. Ne yazık ki her zaman gelişim istendiği ölçüde
gerçekleşemeyebilmektedir. Yanlış yapmaya, hataya düşmeye eğilimin en fazla olduğu bu
dönemlerde çocukların bakımı zorunlu olmaktadır.
Çocuk Koruma Kanunu tanımlamasına göre çocuk; “daha erken yaşta ergin olsa
bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi”dir. Aynı kanunda geçen “Korunma ihtiyacı olan
çocuk”; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede
olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk tanımlaması, çocukların hangi
durumlarda bakıma muhtaç olduklarını bize en iyi şekilde özetler.

13.2.4. İhmal ve İstismar Mağduru Kadınlar
İhmal ve istismar sık duyulan fakat çok göz ardı edilen konulardandır. Çocuk, kadın,
yaşlı ihmal ve istismar söylemleri medyaya yansıyıncaya kadar görmezden gelinir. Medya
aracılığı ile kısa süre haberdar olunduktan sonra aynı hızla unutulur.
Türk Dil Kurumu’nun “istismar” tanımı, “birinin iyi niyetini kötüye kullanma”
şeklindedir. Bireylerin biyolojik- psikolojik- sosyal varlıklarına zarar veren, sağlık ve iyilik
halini tehdit eden, bireye insan haklarına yakışmayacak, kabul edilemeyecek bir davranışı bir
defa veya birden çok defa tekrarlamak isitsmardır. İstismar ile ihmal bazı kaynaklarda farklı
tanımlanmış bazı kaynaklarda da ihmal istismarın bir çeşidi olarak verilmiştir. Türk Dil
Kurumunun tanımlamasında ihmal “gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama,
savsama, önem vermeme” şeklindedir. Bununda bir istismar şekli olduğu düşünülür ise bu
çalışmada ihmal istismar türleri arasında gösterilecektir. Literatürlerde istismara dair birçok
çeşit mevcuttur. İstismar türlerini inceleyecek olur isek;
a) Fiziksel İstismar: Bireyin fiziksel bütünlüğüne zarar verecek davranışları içerir.
Örneğin vurmak, hırpalamak, dövmek, sakatlamak vb uygulamalardır.
b) Psikolojik İstismar: Bireyin psikolojik durumunu kötü etkileyecek şekilde ona
davranmak bu gruba dahil edilebilir. Bağırmak, suçlamak, azarlamak, duymazdan gelmek vb.
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c) Cinsel İstismar: Bireyin cinsel tacize uğramasıdır. Vajinal kanamalar, morluklar,
cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar, enfeksiyonlar gibi belirtileri vardır.
d) Ekonomik İstismar: Bireyin kazancına, malına, mülküne, maaşına vb el koymak
bu istismar çeşididir
e) Sosyal İstismar: Bireyin sahip olduğu rollere saygı duymamak, sosyal
ortamlardan uzaklaştırmak, soyutlamak, kiç kimseyle görüşmesine müsaade etmemek bu
grupta değerlendirilebilir.
f) Hak İstismarı: Bireyin yasal-sivil-hukuki haklarının yok sayılması bu istismar
grubundadır.
g) İhmal: Kişilerin temel gereksinimlerinden mahrum bırakılmasıdır. Bu mahrum
bırakma bizzat birey tarafından gerçekleştirilebilir ya da kişinin bakımını üstlene bakım
elemanı- yakını tarafından da gerçekleşebilir. İhmal 2 grupta değerlendirilebilir.
i.
Bilerek Yapılan İhmal (Aktif İhmal): Bilerek temel
karşılanmamasıdır. Kirlilik, aşırı zayıflık, yaralar, morluklar vb belirtiler vardır.

ihtiyaçların

ii.
Bilmeyerek Yapılan İhmal (Pasif İhmal): Bilmeyerek temel ihtiyaçları
karşılamamasıdır. Örneğin bireyin ilaç dozajının yanlış verilmesi, beslenmesinde diyetine
dikkat edilmemesi vb örnekler bu grupta verilebilir.
Bu temel bilgilerden sonra kadın ihmal ve istismar mağdurları hakkındaki bilgilere
geçebiliriz. Kadın bir toplumun olmazsa olmaz yegane unsurudur. Ailenin devam, neslin
devamı, çocukların gelişimi, sosyalizasyon gibi birçok normun temel kaynağı kadınlardır.
Maalesef dünyanın var oluşundan bu yana kadın ailesi içerisinde yukarıda saydığımız kötü
muamelelere maruz kalabilmektedir. Toplumsal kodlar, eşe bağımlılık, çocuğundan ayrılma
korkusu, ailenin bütünlüğü inancı, mahrem alan, geleneksel cinsiyet rolleri gibi yapılar ihmal
ve istismarı çoğu zaman kötü yönde desteklemiştir. Bu muamelelere maruz kalan birçok
kadın
yaşadıklarını
normalleştirmişler,
hayatlarının
içerisinde
bu
duyguları
rutinleştirmişlerdir. Bu yüzden ihmal ve istismar vakaları çoğu zaman kapalı kutu gibi tespit
edilememiştir. Günümüz dünyasında artık kadınlar daha bilinçli hale gelmişler ve yaşadıkları
kötü muamelelere karşı durmaya başlamışlardır. Aynı zamanda toplumun bilinçlenmesi
vakaların tespitini kolaylaştırmıştır. Halen istenildiği düzeyde olmasa da bir ilerlemenin
olduğu gerçeği göz ardı edilemez.
İşte böyle vakaların mağdurları olan kadınlar kendi ayaklarının üzerlerinde
durabilecek hale gelinceye kadar bakıma muhtaçlardır. Bu kadınlara verilecek destek
biyolojik, psikolojik, sosyal olabileceği gibi ekonomik te olabilmelidir. Bilinçlenmeleri için
eğitimler, ekonomik özgürlükleri için kurslar, programlar, çocukları için destek
uygulanabilecek stratejilerdendir.
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13.2.5. Öksüz ve Yetimler
İnsan Haklarına dair belgeler incelendiği zaman bazı kavramlara hiç yer verilmediği
görülmektedir. Bu kavramlardan ikisi yetim ve öksüzlerdir. Bu başlığın çocuklar başlığı
altında alınmadan ayrı bir başlık altında incelenmesinin nedeni bu çocukların özel
durumlarındandır. Kendileri ile ilgilenecek anne, baba yada her ikisinin olmaması durumu bu
çocukları ayrı bir grupta katagorize etme gereği doğurmuştur. Türk Dil Kurumu
tanımlamasında yetim “babası ölmüş olan çocuğu”, öksüz “annesi veya hem annesi hem
babası ölmüş çocuğu, kimsesizi” ifade eder. Süreci çocuk dünyaya gelmedende daha sonra da
yaşayabilir. Yaşadıkları bu olayın çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakması onları bakıma
muhtaç hale getirir. Çünkü bir çocuğun gelişimi süresince ona yön veren, doğru- yanlış
ayırımını yapmasını öğreten yegane kurum ailedir, aile yapısının temel taşı anne ve babadır,
anne- baba veya her ikisinin olmaması onları daha korunmasız duruma getirmektedir. Bu
çocukların tespit edilmeleri, takip edilmeleri, ihtiyaçlarının temini için ve faydalı bir birey
olarak yetişmeleri için biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik desteklenmeleri zorunludur.

13.2.6. Göçmenler, Sığınmacılar, Mülteciler
Göçmen, sığınmacı, mülteci kavramlarının hepsinde kişilerin yer değişimi söz konusu
olduğu için zaman zaman bu kavramlar birbirleri ile karıştırılabilmektedir. Dünyanın var
oluşundan bu yana insanlar belli başlı sebeplerden ötürü bir yerden başka bir yere göç
etmişlerdir. Bu yer değişimi bazen kişilerin insiyatifinde isteği dahilinde gerçekleşse de bazı
durumlarda kişiler bu değişime mecbur bırakılmışlardır. Hangi sebeple olursa olsun yer
değişiklikleri kişileri biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik açılardan etkiler. Yeni
yerlerine alışmak, uyum sağlamak, aynı zamanda ayrıldıkları yerde bıraktıkları kişilerin,
gidenin yokluğuna alışması süresince tüm kişiler desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle
zorunlu yaşanan değişimlerde kişiler bakıma muhtaç duruma gelebilmektedir.
Yer değişimi yapan kişiler Türk Dil Kurumuna göre; göçmen, “Kendi ülkesinden
ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir”, sığınmacı,
“başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci, yabancı bir ülkede iltica
etmeden önce belirli bir süre kalan kimse”, mülteci, “ sığınmacı” şeklinde tanımlanmıştır.
Tanımlamalarda da görüldüğü üzere kavramlar ve açıklamaları birbirinin içerisine girmiş
durumdadır.
Bu kavramların genel kullanımları incelenecek olur ise; göçmenler daha çok
ekonomik nedenlerden ötürü bir ülkeden başka bir ülkeye yasal yollar ile geçerek yasalar
dahilinde gittiği ülkelerde yaşayan kişilere, mülteciler herhangi bir sebeple (daha çok
savaşlar) hayatta kalma endişesi ile ülkesini terkederek başka bir ülkeye giden ve ülkesine
dönmek istemeyen ve kalmak istediği ülkede mülteci statüsü alan kişilere, sığınmacılar ise
mülteci statüsü verilene kadar gittikleri yerlerde bu statü ile kalan kişilere denir (Deniz,
2014:177-178).
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13.2.7. Afetzedeler
Dünyanın varoluşundan bu yana her toplumda, her ülkede birçok farklı türde afetler
meydana gelmiş, can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Ülkelerin gelişmelerini sekteye
uğratan, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde, hangi ölçüde gerçekleşeceği bilinemeyen bu
duruma dair değişmeyecek gerçek, bu afetlerin her gün yepyeni formlarla ve yepyeni
şiddetlerle tekrarlanacak olmasıdır. Yaşanan afetler sonrası bireylerin, toplumların maruz
kaldıkları buhranlara karşı, desteklenmeleri zorunludur. Afetlerin yalnızca sonrası değil, her
aşamasının ayrıntılı olarak düşünülmesi, her aşamasında farklı uygulama planlarının
gerçekleştirilmesi, ve bunu yalnızca belli başlı kurumların çalışmalarıyla değil tüm toplumun
katılımı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Günümüz dünyasının önüne geçilemeyecek senaryolarının ilk sıralarında afetler yer
almaktadır. Oluşumları, etkileri, şiddetleri, doğallıkları, yapaylıkları gibi birbirinden farklı
nedene bağlı yaşanan bu afetler, her türlü yaşamı olumsuz etkilemiş, insanlara fiziksel, sosyal,
ekonomik ve psikolojik yönden zarar vermiştir. İşte zarar gören bu kişilere afetzede
denilmektedir. Afetzede birey yaşadığı maddi manevi kayıplardan ötürü bakıma muhtaç
duruma düşmektedir. Bu kişilerin hayata yeniden tutunabilmesi, kendi ayakalarının üzerinde
durabilmesi, yaşama uyum sağlayabilmesi için çok yönlü destek almaya ihtiyacı vardır.
Afet türleri konumuz olmadığı ve yer sıkıntımız olduğu için ayrıntılı olarak
anlatılmayacaktır. Genel bir bilgi verecek olur isek; afet türleri, doğal afetler (depremler, su
baskınları, çığ düşmeleri, tusunamiler, volkan patlamaları, heyelanlar, erezyonlar vb), insan
kaynaklı (teknolojik afetler) (yangınlar, savaşlar, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer
Savaşlar- Patlamalar vb) olamak üzere 2’ye ayrılır. Hangi türü olursa olsun yıkıcı etkisi
unutulmamalıdır. Aynı zamanda afetlere hazırlıklı olmakta en mühim çabalardandır.
Afetzedelere yapılması gereken biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik desteğin yanında afet
olmadan da gerekli tedbirlerin alınması afetzede olma riskini en aza indirir.

13.2.8. Gazi ve Şehit Yakınları
Ülkemizde gazi ve şehit aileleri yapılan çalışmalarda pek değinilmeyen bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya’da ve ülkemizde vatan savunması için görev alan
güvenlik güçleri ve birçok sivil halk, terör sebebiyle maddi, manevi zarara uğramaktadır.
Başta güvenlik güçleri olmak üzere bütün halkın mağruz kaldığı bu sosyal risklere karşı,
sosyal devlet olmanın gereği devletler çeşitli sosyal politikalar üreterek bu riskleri en az
seviyeye indirmek zorundadır (Köleoğlu, Karataşoğlu, Namal, 2013:111).
Türk Dil Kurumu Şehit’i “kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse” olarak
tanımlar. Bu kutsal görev çoğunlukla vatan savunması şeklinde olmaktadır. Aynı kurum
gaziyi “müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse, olağanüstü yararlıklar
göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı, savaştan sağ
olarak dönen kimse” şeklinde tanımlar. En yaygın kullanım şekli savaştan sağ olarak dönen
kimse tanımlamasıdır. Şehitin çıktığı yoldan dönememesi, gazinin dönse bile savaşın fiziksel,
duygusal yıkımına mağruz kalması onların aidiyet hissettikleri aileleri üzerinde maddi manevi
306

çöküntülere neden olmaktadır. Çoğunlukla evlatlarını kaybeden aileler, hayat arkadaşlarını
kaybeden eşler, ebeveynlerini kaybeden çocuklar psikolojik yıkımlar yaşamaktadırlar. Aynı
zamanda şehit düşen ya da gazi olan bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilere artık
bakamaz olmaları bu aileleri ekonomik yönden de çöküntüye uğratır. Kayıp yaşayan (şehit
yakınları), ya da bir şekilde savaştan sağ ama savaş mağduru olarak dönen (gazi yakınları)
yaşadıkları bu maddi, manevi sıkıntılar yüzüne bakıma muhtaç duruma düşmektedir.
Yaşadıkları travmanın atlatılması, hayata yeniden tutunabilmeleri, rehabilite olabilmeleri için,
aynı zamanda gazilerin tedavilerinin yapılabilmesi için biyolojik, psikolojik, sosyal,
ekonomik desteğe ihtiyaçları vardır.

13.2.9. Malulen Emekliler
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi’nin (2013) yayınlamış olduğu
Tüm Yönleriyle Maluliyet rehberine göre malul sayılma hali;
 “Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi
bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen,
 İş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve
üzerinde olan, Sigortalı malul sayılır.
 Kamu çalışanlarından, yukarıda belirtilen malullük hali olmasa bile vazifelerini
yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettikleri tespit edilenler malul sayılır”
şeklinde tanımlanır.
Yapılan tanımlamaların hepsinin ortak noktası kişinin çalışma gücünün büyük ölçüde
kayıba uğraması ve kişinin hastalık durumuna mağruz kalmasıdır. Bunun sonuçları, kişinin
tedavi zorunluluğu, maddi kaybı, duygusal yıkım, bakmaya yükümlü olduğu kişilere karşı
yeterli olamama vb şeklinde artarak devam eder. Böyle bir duruma düşen kişinin bakıma
muhtaç olaması kaçınılmaz olur. Eski gücüne (maddi, manevi) ulaşıncaya kadar
desteklenmesi zorunlu hale gelir.

13.3.10. Eski Hükümlüler
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik eski
hükümlüyü, “ altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine
bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz
kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye
edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı
bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanlar” şeklinde tanımlar.
Cezalarını özgürlüklerinin kısıtlanması ile ödeyen bu kader mahkumları yeniden hayata
adapte olmada büyük sıkıntı yaşarlar. Toplum gözünde artık suçlu olduğuna dair genel bir
kanı oluşan kişilerin bu kötü imajı temizlemeleri hiçte kolay olamaktadır. Yalnızca bireyin
kendisi değil ailesi, yakın çevresi de bu yaftalamadan nasibini alır. Bu kişilerden olabildiğince
uzaklaşılır, iş verilmez hattâ mümkün ise konuşulmaz. Toplumsal dışlanmanın, ekonomik
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zorlukları, uyum sürecinin en zor günlerini yaşayan bu kişilerin bakıma muhtaç olmaları
kaçınılmaz olmaktadır.

13.3.11. Madde Bağımlıları
Anayasamızın 58. maddesinde “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için
gerekli tedbirleri alır” hükmü yer alır. Toplumun kötü alışkanlıklardan uzak tutulması (alkol,
sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığı vb) devletin güvencesi altına alınmıştır.
Madde bağımlılığı tüm ülkemizde tüm dünyadaki gibi başta gençler olmak üzere tüm
toplumu etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları içeren büyük bir sağlık sorunudur.
Madde bağımlılığına sebep olan maddelere örnek olarak; tütün, alkol, uçucu maddeler ve
uyuşturucul verilebilir. Uyuşturucu kullanımı diğer maddelere göre daha az olsa bile sonuçları
hem bireysel, hem de toplumsal olarak büyük yıkımları içerir. Uyuşturucu kullanımının sebep
olduğu olumsuzluklara örnek verecek olur isek; başta suç, şiddet olmak üzere AIDS, bulaşıcı
hastalıklar, ölümler vb ilk akla gelenlerdendir. Uyuşturucunun etkisi yanlızca bireyle kalmaz
etkileri toplumun tamamına yansır. Uyuşturucu tedavisi önceden alınabilecek tedbirlerin
maliyetinden daha yüksektir. Bu yüzden alınacak tedbirlere topyekün katılarak, bilinçlenerek
vede bilinçlendirerek bu süreç başlamadan dur demek gerekmektedir.
Madde kullandığına dair bilgi edinilen kişiler ve yakınları toplum tarafından
dışlanmaya başlarlar. Kişiler kendilerini ve yakınlarını onlardan uzak tutarak korudukları
inancını taşırlar. Toplumdan soyutlanan madde bağımlısı daha çok maddeye bağlanır. Her
sorunun çözümü için maddeye başvurur. Maddenin kendisinde hissettirdiği ilk etkisiyi
yeniden yakalamak için hergün dozajı biraz daha arttırır. Böylece bir çıkmazın içerisinde
kaybolur gider. Işte bu kişiler bakıma muhtaç kişilerdir ve bu kişilerin kaybolmaması için
toplumun, devletin, tüm halkın elinden geleni yapması zorunludur.

13.3.12. Geçici Travma Yaşayanlar
Geçici travma yaşayan kişilerin tanımlaması çok fazla yapılmış tanımlamalardan
değildir. Bireyler hayatlarının belli dönemlerinde normal hayatlarında baş edemeyecekleri
kadar büyük krizlere mağruz kalabilmektedir. Kriz akut (ani) gelişen bir durum, olay, olgu
olup bireyin üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Böyle olaylara örnek olarak;
boşanmaları, mobbingleri (iş yerlerinde bireye patronu ya da iş arkadaşları tarafından
uygulanan psikolojik- cinsel vb baskıları), sürekli iş yaşamında olan kişilerin işten
çıkarılmalarını, iflasları, öğrenciler için okul hayatlarında yaşadıkları travmaları vb
verebiliriz. Daha çok duygusal yıkım ve maddi yıkım yaşayan bu kişilerin toplumdan
soyutlanması, yanlızlığa, yoksunluğa maruz kalması kaçınılmaz olmaktadır. Böyle kriz
durumunda olan kişiler bakıma kuhtaç olabilmektedir. Verilecek destek ile yeniden hayata
tutunma şansı bir kez daha kendilerine verilmiş olacaktır.
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13.3.13. Sosyal Dışlanmışlar
Sosyal dışlanma yeni kavramlardandır. Daha çok ekonomik yönde olan eksikliğin bir
sebebi gibi vurgulansa da kavramın bir çok boyutu vardır. Kavram bireylerin toplumdan
uzaklaşacak kadar maddi, manevi yoksunluk yaşamalarını, bireysel haklarını, yaşamlarını
güvence altına alacak kurum ve sosyal destek ağlarından mahrum olmalarını ifade der.
Kavramın boyutları incelenecek olursa yukarıda vurguladığımız ekonomik unsurlar yanında,
sosyal ilişki ağında bozulmalar, sosyal desteklerin azalması ya da yok olması, kurumsal
desteklerin azalması ya da yok olması gibi etmenler karşımıza çıkar. Sosyal dışlanmışlık
yaşayan bireyler, gelecekten umutsuz, mutsuz, huzursuz bireyler olarak hayatlarına devam
ederler (Çakır, 2002:83).
Sosyal olarak dışlanmış gruplara dilenciler, evsizler, kimsesizler vb örnek olarak
verilebilir. bu grupta yer alan kişiler genel olarak toplum tarafından sevilmez, kişiler kendileri
ve yakınındaki herkesi bu kişilerden uzak tutmak isterler. Toplumun genel itibari ile bu
kişilere bakış açısı daha çok acıma duygusu ve korkuyu içerir. Her daim suç işleme meyili
olduğu hakkındaki yanlış imaj bu kişilerin toplumlardan daha da uzaklaşmasına sebep
olmaktadır. Bu grupta yer alacak kişiler arttılabilir ve bu kişiler bakıma muhtaç kişiler
arasında yer alırlar.

13.4. İlk Yardımın Kapsam ve Niteliği
İlk Yardım Yönetmeliğine göre ilk yardım; “Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye
düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da
durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç
aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları” içerir. Tanımdan ta
anlaşılacağı üzere, yardımı ilk uygulayacak kişilerin sağlık uygulayıcıları olmasına gerek
yoktur. İlk yardım eğitimi almış (Sağlık Bakanlığı onaylı) tüm vatandaşlar ilk yardım
uygulamasında bulunabilmektedirler. Sağlık personeli gelip görevi devraldığı an itibari ile
diğer kişilerin görevleri sona erer.
Hayatımız boyunca farklı sebepler ile yaralanmalara veya hastalıklara maruz kalırız.
Tüm yaşam alanları kaza ve hastalık riski taşır. Böyle hallerde müdahalede edenlerin
ilkyardım konusunda yeterli olmaları, hayatın devamı, sakatlıkların önlenmesi ve tedavi
süreci için vazgeçilmez unsurdur. Ev, iş, trafik kazaları ve afetler çok sayıda insanın hayatını
kaybetmesine yada sakat kalmasına sebep olmaktadır. Her daim olay yerinde bir sağlık
elemanı bulunamamaktadır. Bu yüzden böyle bir durumu yaşayan ya da olaya şahit olan
kişilerin kendileri veya başkaları için yapacakları ilkyardım hayati öneme sahiptir.
İlkyardım kavramı ile acil yardım kavramı aynı durumu ifade etmez. Bu farkın iyi
kavranması gerekmektedir. Çünkü yanlış olsa dabazen bu iki kavram birbirinin yerine
kullanılabilmektedir. Acil yardımı sağlık çalışanları, gerekli ve yeterli donanım ve ekipmanla
gerçekleştirir ve yapılan müdehale tıbbi müdahaledir; ilkyardım ise bu konuda eğitimli
bireyler tarafından olay yerinde mevcut malzemelerle ilaç kullanmadan yapılır.
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İlkyardım eğitimi almayan bireyler, ilkyardım uygulamalarından kaçınmalıdır. Çünkü
istenmeyen sonuçların ortaya çıkma olasılığı çok yüksektir. Dünyada ve ülkemizde yapılan
yanlış uygulamalardan medya aracılığı ile haberdar olabildiğimiz gibi bazen yanlış
uygulamalara bizzat şahit te olabilmekte hattâ yanlış uygulamaların içerisinde
bulunabilmekteyiz. Tamamen insani iyi niyet duygusu ile hareket edilerek kişilere yardım
etme içgüdüsü ile, fakat bilinçsizce, dikkatsizce yapılan bu uygulamalar çok kötü sonuçlar
doğurabilmekte bazen başkalarının yada kişinin kendi hayatına mal olabilmektedir.
İlk yardım konusunda yetkin olabilmek için yukarıda da bahsettiğimiz gibi Sağlık
Bakanlığının onayı ile illerde İl Sağlık Müdürlüklerinin takibi ile kamu yada özel sektörün
düzenlemiş olduğu eğitimlerden sonra geçerli belgeyi almak gerekmektedir. Ayrıca ilk
yardım konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek adına Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın
çıkarmış olduğu Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabından faydalanabilirsiniz.

13.5. İlk Yardım Uygulamalarında Temel Bilgiler
İlk yardım uygulamasında en temel birgi bu müdahalenin neden gerekli olduğunu,
amacının ne olduğunun bilinmesidir. İlk yardım uygulamasının amaçları; hayati tehlikenin
yok edilmesi, yaşam fonksiyonlarının devamının sağlanması, hasta, yaralı olan kişilerin
durumlarının daha da kötüye gitmesinin önlenmesi, daha sonra kişinin iyileşmesinin
kolaylaşması şeklinde sıralanabilir.
Genel kabul görmüş ilk yardırm temel uygulamaları KBK yani Koruma, Bildirme,
Kurtarma şeklindedir. Şimdi bu kavramların ne ifade ettiğini inceleyelim.
 Koruma: Olayın olduğu yerin değerlendirilmesini içerir. Olayın daha da
büyümemesi, risklerin en aza indirilmesi yada yok edilemsi, yeni oluşabilecek vakaların
önlenmesi için bu uygulama gereklidir. Amaç güvenli bir ortam oluşturmaktır. Örneğin trafik
kazası vakasına şahit olduğumuzu varsayalım. Kazazedelerin daha fazla zarar görme
ihtimalleri düşünülerek onları yoldan uzaklaştırma, aracın yanma ihtimaline karşı onları
araçtan uzaklaştırma, onları güvenli bir alana sevk ederek güvenliklerinden emin olma bu
sürece örnek olarak verilebilir.
 Bildirme: Bilgilendirme konusunda uzman kişilere yapılmak zorundadır. Telefon
veya başka kişilerin yardımı ile gerçekleştirilebilir. Ülkemizde ilk yardıma ihtiyaç
duyulduğunda aranması gereken numara 112’dir. Bilgilendirme yaparken dikkat edilmesi
gereken hususlar vardır. Olayın üzerimizde yaptığı olumsuz etki ile yanlış bilgilendirme yapar
isek kişilere daha fazla zarar vermiş olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir.
Öncelikle kandimizi tanıtmalı ve yaşanan vaka bildirilmeli daha sonra, sakin bir şekilde bilgi
vermeli, konuşmayı kısa tutarak bizden asıl istenen bilgilere odaklanmalı, adres, iletişim için
gerekliyse telefon numarası verilmeli, yaralı sayısı, hasta sayısı, ilk yardım uygulamaları
yapıldıysa ne yapıldığı hakkında kısa öz, açıklayıcı bilgiler verilmeli, 112 servisinden yeterli
bilgi alındığına dair onay gelinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.
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 Kurtarma (Müdahale): Hasta ve yaralı müdahalesi hızlı fakat sakin şekilde
yapılmalıdır. Eğer kişi kendisini öyle hissetmiyorsa daha fazla zarar vermenin önüne geçmek
için müdahalede bulunmaması gerekmektedir. Öncelikle hastanın bilinci kontrol edilir bilinç
kapalı ise ilk yardımın ABC’si uygulanır. Bu tanımlama İngilizce (Airway, Breathing,
Circulation) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltma olup şunları ifade eder:
 A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi: Ağzında yabancı cisim var mı, dili
geri kaçmış mı, benzeri sorunlar var mı, bunun kontrolü yapılır.
 B. Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset): Göğüs hareketleri izlenir,
nefes dinlenir, en kötü ihtimalle buhar oluşturacak herhangi bir cismi ağız ve burna yakın
tutatak nefesin olup olmadığını kontrol edilir.
 C. Dolaşımın sağlanması (kalp masajı yapılması): Kalbi dinlenir, nabzı
yoklanır (şah damarından 5 saniye nabız yoklaması), eğer durduğuna kesin kanaat getirilirse
kalp masajı yapılır.
Hasta ve yaralılar sakinleştirilir, yardım ekibi organize edilir, kırıklara müdahale
edilir, kırık yerleri sabitlenir, hasta ve yaralılar sıcak tutulur, bilinçlerini kaybetmemeleri için
onlarla konuşulur, yarası hasta ve yaralılara gösterilmez, hasta ve yaralının çok hareket
etmesine müsaade edilmez, hafif yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilebilir, ağır yaralılar
sağlık ekibi gelinceye kadar yerinden oynatılmaz, sağlık ekibi gelince sağlık ekibinin sevki
esnasında ihtiyaç duyarsa onlara destek verilir.
İlk yardım yapacak kişinin öncelikle kendisini iyi değerlendirmesi gerekmektedir.
Çünkü olayın yaşandığı yerler stresli ortamlardır, kişiler gergin ve heyecanlıdır. Eğer ilk
yardımcı da aynı duyguları yaşar ve sükûnetini koruyamaz ise faydalı olamayabilir. İlk iş
olarak kendi can güvenliğini tehlikeye atmamaya özen göstermelidir. İnsan vücudunu genel
olarak tanımalı, hızlı karar verme özelliği olmalı, iyi iletişim kurabilmeli, kendisine
güvenmelidir.
İlk yardımda hayat kurtarma zinciri diye tanımlanan bir kavram vardır. Bu kavram 4
halkadan oluşur. Bu halkalar arası entegrasyon şarttır. İlk ikisinde görev alan ilk yardımcı
(sağlık personeli değil ise) son iki halkada görev almaz. Çünkü son iki halkada profesyonel
müdahale söz konusudur.


1. Halka - Sağlık kuruluşuna bilgi verilmesi.

 2. Halka - Olay yeri Temel Yaşam Desteği müdahalesi (Hayat kurtarmak için
hava yolu açıklığının sağlanması, daha sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye suni
solunum ve kalp masajı ile yapılan ilaçsız müdahalelerdir).


3. Halka - Ambulans ekiplerinin müdahalesi.



4. Halka - Acil servis müdahalesi.
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İlkyardım yapacak olan kişilerin insan vücudu, yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi
olmaları gerekmektedir. Bu sistemler hakkında kısaca bilgi vermekle yetinelim:
Hareket sistemi; vücudu hareket ettiren, destekleyen ve koruyan sistemdir. Kemikler,
eklemler, kaslar bu sisteme aittir.
Dolaşım sistemi; vücut sıvılarını taşıyan sistemdir. Kalp, damarlar, kan bu sistemin
elemanlarıdır.
Sinir sistemi; insanlarda santral sinirlerin hareketini takip eden sistemdir. Beyin,
beyincik, omurilik, omurilik soğanı bu sistemin birer elemanıdır.
Solunum sistemi; soluk alıp vermemizi sağlayan sistemdir, solunum yolları,
akciğerler bu sistemi oluşturur.
Boşaltım sistemi; vücuttan yabancı ve zararlı maddelerin atılma yoları bu sisteme
dahildir. İdrar borusu, idrar kesesi, idrar kanalları, böbrekler bu sisteme örnektir. Sindirim
sistemi; besinlerin vücuda alınmasını ve sindirilmesini sağlayan sistemdir. Dil ve dişler,
yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas, bağırsaklar bu gruptadır.
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Uygulamalar
Soru: İhmal ve istismar konusu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir ihmal
türüdür?
a) Hakaret etmek
b) Parasına el koymak
c) İlaç dozajını ayarlayamamak
d) Tekme atmak
Çözüm:
Bu soruya doğru cevabı “c” şıkkıdır. Bilmeyerek yapılan (pasif) ihmal örneğidir. A
şıkkı duygusal, b şıkkı ekonomik d şıkkı fiziksel istismara örnektir. Konuya dair bilgi
için 13.2.4. İhmal ve İstismar Mağduru Kadınlar konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Bakıma muhtaç kişiler kimlerdir? En az bir örnek üzerinden açıklayınız.
2) Çocuklar sizce önemli midir, neden? Tartışınız.
3) İlk yardım bilgisi neden çok önemlidir? Yaşadığınız bir deneyim var mı?
4) Bakım kavramı yalnızca tıbbi bakımı mı içerir? Eğer yalnızca tıbbi bakım
tanımını yetersiz buluyor iseniz nedeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, bakıma muhtaçlığın kavramsal çerçevesini, bakıma muhtaç kişilerin
kimler olduğunu, özelliklerini, ilk yardım kavramının ne olduğunu önemini ve temel ilk
yardım bilgilerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ihmal örnekleri arasında yer almaz?
a) Yanlış ilaç vermek
b) İlacın dozajını ayarlayamamak
c) Banyo yaptırmamak
d) Kıyafetlerini temizlememek
e) Parasına el koymak
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma türlerinden değildir?
a) Tıbbi yaşlanma
b) Biyolojik yaşlanma
c) Psikolojik yaşlanma
d) Sosyolojik yaşlanma
e) Toplumsal yaşlanma
3) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin psikolojik durumuna zarar veren istismar
türüdür?
a) Cinsel istismar
b) Psikolojik istismar
c) Ekonomik istismar
d) Aktif ihmal
e) Pasif ihmal
4) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afetlerden değildir?
a) Savaşlar
b) Biyolojik savaşlar
c) Erezyonlar
d) Yangınlar
e) Radyolojik savaşlar
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5) Anayasamızın kaçıncı maddesi madde bağımlılığına karşı savaşta devleti sorumlu
tutar?
a) 55. madde
b) 56. madde
c) 57. madde
d) 58. madde
e) 59. Madde

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d.
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14. BAKIMA MUHTAÇ KİŞİLERİN İHTİYAÇLARI VE FİZYOLOJİKPSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Musa ŞAHİN - Arş. Gör. Pınar Kütük YILMAZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları

14.2.

Bakıma muhtaç kişilerin psikolojik özellikleri

14.3.

Bakıma muhtaç kişilerin fizyolojik özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bakıma Muhtaç kişilerin ihtiyaçları neler olabilir?

2)

Bakıma muhtaç kişilerin psikolojik özellikleri nasıldır?

3)

Bakıma muhtaç kişilerin fizyolojik özellikleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Bakım ihtiyacı olan
kişilerin ihtiyaçları

Bakım ihtiyacı olan kişilerin
ihtiyaçlarının neler olduğunu
kavrayabilmek.

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Bakım ihtiyacı olan
kişilerin psikolojik
özellikleri

Bakım ihtiyacı olan kişilerin
psikolojik özelliklerini
kavrayabilmek.

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video

Bakım ihtiyacı olan
kişilerin fizyolojik
özellikleri

Bakım ihtiyacı olan kişilerin
fizyolojik özelliklerini
kavrayabilmek.

Kitaptan ilgili bölüm,
Powerpoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Bakıma muhtaçlık



İhtiyaçlar



Psikolojik özellik



Fizyolojik özellik
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Giriş
Bu ünitede bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaç alanları ve bu ihtiyaçların neler
olduğu üzerinde durulacaktır. Ayrıca bakıma muhtaç kişilerin sahip oldukları fizyolojik
özellikler ve psikolojik özelliklerden bahsedilecek. Bu özelliklerin kişilerin yaşamını nasıl
etkilediği ve ne gibi ihtiyaçlara sebep olduğu açıklanmaya çalışılacaktır.
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14.1. Bakıma Muhtaç Kişilerin İhtiyaçları
Yaşlı, engelli, kronik hastalığı olan veya iyileşme sürecindeki bireyler bakıma ihtiyaç
duyan bireyleri oluşturmaktadırlar. Bakım alan bireylerin ortak özellikleri hareket
sınırlılıklarının olması, eve bağlı/ bağımlı olmaları, sürekli ya da geçici bakım
gereksinimlerinin olmaları, yeti kayıplarının olması olarak ifade edilebilir (Kaya & Ozkan,
2014). Farklı sebeplerle bakım ihtiyacı olan bu bireylerin ihtiyaçları da çeşitlilik
göstermektedir (Taşdelen ve Ateş, 2012). Bireylerin engellilik ya da sadece ileri yas nedeniyle
kendi bakımını yapamama durumuna göre, sağlık veya sosyal hizmetlere gereksinimi
olabilmektedir (Limnili & Özçakar, 2013). Bu nedenle verilen hizmetlerin yalnızca tedavi
edici değil koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetleri içermesi
gerekmektedir.
Bakıma muhtaç kişilerin sağlık ile ilgili pek çok ihtiyacı vardır. Bunların başlıcaları,
tetkiklerin yapılması, enjeksiyon, hastaların ilaçlarının reçete edilmesi, ilaç raporlarının
düzenlenmesi, tıbbi malzeme ve cihazların temini, fizik tedavi hizmetleri, (Limnili &
Özçakar, 2013), beslenme, hijyenik bakım, hastalık, ilaç, yatak yarası ve enfeksiyona ilişkin
sorunların giderilmesidir (Akdemir ve ark. 2011).
Bakım alanların yardıma ihtiyaç duyduğu bir başka gereksinim alanı ise günlük yasam
aktiviteleridir. Bakım modellerinde yer alan kriterler çoğunlukla günlük hayatta zorunlu
olarak yapılacak faaliyetleri içerir. Bu zorunlu faaliyetler ise, temel fizyolojik ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik hareketleri içerir. Bakıma ihtiyaç duyan bireylerin günlük yasam
aktiviteleri ile ilgili ihtiyaçları su alanları içerebilmektedir (Karahan & Güven, 2004):


Ev işleri: çamaşır, alışveriş, temizlik gibi işler



Kişisel bakım: giyinme, banyo ve kişisel hijyene yardım etme



Evde öğün hazırlama



Ulaşım



Beslenme desteği



Finansal danışmanlık (para yönetimi)



Eğitim

Karmaşık tıbbi bilgiler, verilen zor tedavi kararları, tedavinin yan etkileriyle mücadele
etmek, olum riskiyle yüz yüze olmak bireyin yasam kalitesini de olumsuz etkilemektedir
(Başkale ve ark. 2015). Bu noktada bakıma muhtaç olan bireylerin gereksinim duyduğu bir
başka önemli konu ise bilgi ihtiyacıdır. Hastaların çoğu, kullandıkları hastalığa ilişkin veya
ilaç, beslenme ve hijyene ilişkin bilgi gereksinimi duymaktadır (Akdemir ve ark. 2011). En
çok bilgi ihtiyacı duyulan konular; tanı, tedavi, testler, cerrahi, hastalığın etkileri, hastalık,
prognoz, duygusal ve sosyal konular, fiziksel bakım, bakım alabilecekleri yer ve gelecekteki

324

bakım kararları hakkındaki bilgilerdir (Başkale ve ark. 2015). Bu süreçte bireylerin
uzmanlarla kurdukları iletişim yoluyla hastalıkları ve tedavileri ile ilgili bilgi alabilmeleri
kişilerin iyileşme surecine de olumlu katkı sağlayacağı gibi tedavi ile ilgili işbirliğini de
geliştirecektir.
Bakıma ihtiyacı olan bireylerin günlük yasam aktiviteleri ile ilgili ihtiyaçlarının, sağlık
sorunlarının ve bununla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi tabii ki önemlidir. Bunun yansıra
sosyal çalışmacıları daha yakından ilgilendiren konu ise bakıma ihtiyacı olan kişilerin sosyal
ihtiyaçları ve bunların giderilmesine yönelik eylemlerdir. Bakım ihtiyacı olan kişilerin sosyal
ihtiyaçları acısından önce çıkan başlıklar; çevresel uyaran konusunda daha fazla desteğe
ihtiyaçları olması, hasta ve yakınına sosyal ve psikolojik destek sağlanması ihtiyacı, yasam
kalitesinin artırılması ve psiko-sosyal sorunların çözümüne yönelik ihtiyaçlar olarak
özetlenebilir (Limnili & Özçakar, 2013).
Dünya genelinde başlangıçta evde bakım hizmetleri planlanırken daha çok fiziksel
gereksinimlerin karşılanmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Daha sonraları ise bunun yetersiz
olduğu ve psikososyal müdahalelerin de gerekli olduğu görülmüştür (Kaya ve Özkan, 2014).
Günümüzde bakım hizmetlerinde etkililiği kanıtlanmış pek çok psikososyal müdahale
kullanılmaktadır. Bunlar hastaların benlik kavramlarının geliştirilmesi, iç görülerinin
artırılması, duygularını tanımalarına, anlamalarına yârdim etme, ekip ile işbirliği içinde
çalışmayı öğrenme ve aile terapileri olarak özetlenebilir (Kaya &Özkan, 2014).
Psikososyal müdahalelerin temel amacı bakım alanların ve verenlerin baş etme
becerilerini geliştirmek ve hastalığa uyumlarını sağlamaktır. Kronik hastalıklar bireyin
yaşamını birçok yönden etkilediği için sağlık ekipleri tarafından takip edilmelidir. Evde
bakım alan bireylerin izlemlerinde psikososyal müdahale ile baş etme becerileri arttırılabilir
(Kaya ve Özkan, 2014). Psikososyal bakımin en temel özelliklerinde birisi temel iletişim ve
tanılama becerileridir. Aktif dinleme, bakım alan kişilerin psikolojik, duygusal ve sosyal
olarak varlıklarını sürdürme ihtiyacını karsılar (Kaya & Özkan, 2014). Etkili bir iletişim
hastanın bilgi eksikliğini gidermeye de yardımcı olabilmektedir.
Psikiyatrik ve fiziksel hastalıklara bağlı olarak bakım gereksinimi olan pek çok hasta
vardır. Bireyde fiziksel gerilemeye bağlı olarak toplumsal ve psişik gerilemelerde ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle, bireye verilecek bakımın bireyin tüm özelliklerini kapsayacak
düzeyde olması ve belirli bir program dahilinde ve disiplinler arası bir yaklaşımla verilmesi
gerekmektedir. Sosyal bakım alanında çalışmalar yapan profesyoneller toplumsal hayattan
uzaklaşma riski ile karşı karşıya olan bakıma muhtaç kişilerin ve bakımı yapan aile
üyelerinin, etkin iletişim süreçleri ve mesleki çalışmalarla psikososyal sorunlarının
çözümünde aktif rol almalıdır (Akyıldız).

14.2. Bakıma Muhtaç Kişilerin Fizyolojik Özellikleri
Bireyde hastalık ve yaşlılıkla beraber bazı fizyolojik değişiklikler ve hastalıklar ortaya
çıkmaktadır. Fiziksel, psiko-sosyal ve entelektüel işlevlerdeki belirgin yetersizliğe ve
kayıplara bağlı olarak bireyin günlük yasam aktivitelerinin sınırlandığı, engellendiği ve
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bağımsız işlevlerin günden güne yâri bağımlı ya da tam bağımlı hale geçtiği görülür.
Bireydeki kayıpların ve değişikliklerin bilinmesi evdeki bakımın planlanması ve uygulamalar
için önemlidir. Bakıma muhtaç yaslıların çoğunlukla, psikolojik veya anatomik yapı ve
fonksiyonları ciddî derecede kayba uğramıştır. Yetersizliklerin giderilmesi veya azaltılması,
rehabilitasyon uygulamalarından ziyade çoğu kez, yardımcı teknolojiler ile mümkün
olmaktadır.
Bu sağlık sorunlarının olumsuz etkileri nedeniyle günlük yasam aktivitelerinde (GYA)
bağımlı hale gelerek başka birinin yardımına gereksinim duymaktadır. Günlük yasam
aktivitelerinde bağımsızlık durumu; solunum, beslenme, boşaltım, hareket etme, öz bakımını
yapma, banyo yapma, giyinme, telefon kullanma, alışveriş yapma ve kendi ilacını alma gibi
kriterlerle değerlendirilmektedir.
Hastalık ve yaşlılık sonucu ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler tüm sistemleri etkiler.
Bunun sonucunda duyusal zayıflıklar, ruhsal sorunlar ve kronik hastalıklar ortaya çıkar
(Karahan & Güven, 2002). Bu fizyolojik değişiklikler ise fiziksel güç ve hareketlerde
sınırlılıklara yol acar. Bağışıklık sistemi azalan kişi daha sık hastalanır. Zihinsel süreçlerde ise
algılama, kavrama ve koordinasyonda güçlükler görülebilir. bu sağlık sorunları sonucu daha
önce sorunsuz sürdürülen pek çok işlev yürütülemez hale gelebilir. Özellikle yaşlılar, normal
popülasyona kıyasla kaza ve düşmelere karsı 3 kat daha fazla risk taşımaktadır. Kemik
yapısındaki değişikliklere bağlı olarak da kırıklara daha meyillidirler (Karahan & Güven,
2002).
Yaşlı bireylerde bakım planı yaparken bireyin fizyolojik, sosyoekonomik, ve
psikolojik değerlendirmesini yaparak genel ve özel bakım gereksinimleri saptanmalıdır. Ve
yaşlılığın normal fiziksel değişiklikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla birey
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede sağlık öyküsü, tıbbi tedavi
öyküsü, sistemlere ilişkin fonksiyonel durumu ve kayıpları, günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirme düzeyi/ yeterliliği, fiziksel kapasitesi, hareket kapasitesi, bilişsel ve mental durum,
sosyal durumu, psikolojik durum başlıklarını içermelidir (Yıldırım ve diğ., 2012).

14.3. Bakıma Muhtaç Kişilerin Psikolojik Özellikleri
Kronik hastalığı olan bireylerde fiziksel gereksinimlerin karşılanması son derece
önemlidir. Özellikle, günlük yaşam aktivitelerinin bozulması ve fiziksel aktivitenin
sınırlanması bu hastalarda en fazla rahatsızlığa neden olan durumdur. Kronik hastalık ve ya
yaşlılığa bağımlı fiziksel yoksunluğun beraberinde, psikososyal sorunlar da ortaya
çıkabilmektedir. Kronik hastalığı olan bireyler, kendilerine olan güven ve saygının, aile içi
statünün ve bağımsızlığın yitirilmesi, kabul edilmeme ve umutsuzluk gibi duygularla baş
etmek zorunda kalmakta ve büyük kişisel ve duygusal kayıplara uğramaktadır (Bayramove &
Karadakovan, 2004).
Umutsuzluk; kişinin problemlerini çözmek ve amacına ulaşmak için alternatiflerinin
olmadığını düşünmesi, hedef oluşturmak için enerjisini harekete geçirememesini kapsayan
öznel bir duygu durum süreci olarak tanımlanmaktadır (Bayramove & Karadakovan, 2004).
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Kronik hastalık veya yaşlılık sonucu bakım ihtiyacı olan kişilerin yalnız ve toplumdan uzak
kalmaları sonucu umutsuzluk yaşamalarına neden olabilmektedir. Umutsuzluğa neden olan
faktörlerin başlıcaları; otonomi, özsaygı, bağımsızlık, güç ve algılarına olan tehditler gibi içsel
dinamikler ve bireyin sosyal desteğinin yetersizliği ve bu durumun bireyin farkında olması
gibi dışsal faktörler olarak özetlenebilir (Bayramove & Karadakovan, 2004).
Bakıma ihtiyacı olan kişilerin, sağlıklı ve bağımsız yaşayan kişilerden daha fazla
desteklenmeye, kabullenilmeye, anlaşılmaya ve anlamlı açıklamalara gereksinimi vardır.
Umutsuzluk yaşayan, bakıma ihtiyacı olan bireylerin bu durumla baş etmelerine yardımcı
olabilmek için hastaların özelliklerinin, kişisel niteliklerinin, kişinin iç kaynaklarının
değerlendirilmesi ve bazılarının harekete geçirilmesi gerekmektedir (Bayramove &
Karadakovan, 2004). Umut, problemlerin çözümünde önemli bir etmendir. Umutsuzluk
yaşayan kronik hastalarla çalışan sosyal hizmet uzmanının, bireylerin baş etme becerilerini
belirlemesi ve bunları işler hale getirmek için çalışması gerekmektedir. Umutsuzluk yasayan
bireylerin problem çözme, karar verme, arzu ve isteklerinin gelişmesine yardımcı olmak için
sosyal çalışmacıların profesyonel yardımda bulunması gerekmektedir.
Dahası, bakıma muhtaçlık, insanın varoluşuna ilişkin sorgulamalarla beraber ruhsal
açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir. Hastaların, genel olarak psikososyal sorunlar olarak
tanımlanan; üzüntü, öfke, çaresizlik, sürekli ağlama, ümitsizlik, endişe, içe kapanma, aile ve
is yaşantısına ilişkin rol kaybı, özgüvende azalma, olum korkusu, kendine yetememe/bağımlı
olma endişesi, depresif görüntü ve sosyal izolasyon yaşamaları olasıdır. Büyük bir çoğunluğu
ise uyku problemi ve ağrı duymaktadır (Taşdelen & Ateş, 2012, Akdemir ve ark. 2011). Bu
psikososyal sorunların çözümü için disiplinler arası yaklaşım dolayısıyla ekip çalışması
gerekmektedir (Akdemir ve ark. 2011).
Hastalık ve yaşlılık kişinin yaşamını devam ettirebilme ve sürdürebilmeyle ilgili
kaygılara, duygusal zorlanmalara ve yaşamında üstlendiği roller ve sorumluluklarda önemli
değişimlere neden olur. Bu gibi durumlarda kişiler kendini manevi sıkıntıya düşmüş bulurlar.
Hastalık durumunda kişiler genellikle, “Neden ben? Bunu hak edecek ne yaptım?
Cezalandırılıyor muyum?” gibi sorularla baş etmek zorunda kalırlar. Bu süreçte kişiler
yaşamlarını yeniden anlamlandırmak zorunda kalırlar (Bağ, 2013).
Hastalık kişinin varoluşunu tehdit ettiği gibi, yaşamını kontrol eden bir güç olarak da
yaşamına girmiştir. Bireyin hem fizyolojik hem de psikolojik dünyasını tehdit etmeye baslar.
Kişi adaletli bir dünyanın varlığını sorgulamaya başladığı gibi, kendi yaşamının kontrolünü
yeniden kazanma durumunu da sorgulamaktadır (Bağ, 2013). Bu süreçteki baş etme becerileri
kişinin kaygı ve depresyon düzeylerini, ve yasam kalitelerini de etkileyecektir.
Yasam kalitesi öznel iyi olma hali ya da kişinin hayatından memnun olma durumu
olarak tanımlanmaktadır. Yasam kalitesi sağlığın geri kazanılması için gerekli olan önemli
göstergelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yaslı ve hasta bireylerin evde bakım
konusunda aldığı toplumsal destek, yaşam kalitesi ile yakından ilişkilidir. Yakınlarla ilişkiler,
komşuluk ilişkileri, arkadaşlık gibi toplumsal kaynaklar yaşlılık ve hastalık durumunda
bireylere duygusal destek ve güç sağlayarak bireyin yaşam kalitesini yükseltmektedir. Evde
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bakım hizmeti yaşlı ve hasta bireylerin kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız olarak
yaşayabilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.
Yasam kalitesini etkileyen pek çok etmen vardır. Bunların başlıcaları; güven duygusu,
fiziksel rahatlık, neşe/keyif, anlamlı etkinlik, ilişkilerin varlığı, fonksiyonel yeterlilik,
saygınlık, mahremiyet, bireysellik, özerklik, manevi iyi olma halidir. Yasam kalitesi için
temel olan şey kişinin kendisini bulunduğu ortamda güvende hissetmesidir. Bakım alan kişi
acısından bu çok önemlidir, kişi çevresindekilerin iyi niyetli olduğunu ve kendisinin güvende
olduğunu hissetme ihtiyacı duyar. Fiziksel rahatlık ise yasam kalitesinin yine temel
taşlarından birisi olmakla birlikte fiziksel ağrının ve fiziksel rahatsızlığın olmaması olarak
ifade edilebilir. Fiziksel rahatsızlığa sebep olan faktörler eklem ağrısı, ağrı, nefes darlığı/
kesilmesi ve mide bulantısı olabilir. Neşe/ keyif çoğu zaman bakım ile ilgili programlarda
yada müdahalelerde ilk akla gelen şeylerden birisi değildir. Fakat yaşamımızın önemli bir
boyutudur ve bakım hizmetlerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Anlamlı
etkinlik, kişiden kişiye değişebilecek bir tanım olduğu gibi bireylerin fiziksel durumlarına
göre de içeriği değişmektedir. Burada önemli olan kişinin içinde bulunduğu ortama göre
ailesine, huzurevine ya da bakımevine katkıda bulunup kendisi ve başkası için bir takım
etkinliklerde rol alıp, katkıda bulunmasıdır. İlişkilerin varlığı herkes için olduğu kadar bakım
alan kişiler için de hayatidir. Bu sayede destek, nasihat ve güven alışverişi sağlanmış olur.
Huzurevinde kalan bir birey bir arkadaşının sık sık onu ziyaret etmesini talep ederken “
böylece yaşadığını hissedebileceğini” dile getirmiştir. Fonksiyonel yeterlilik kişinin fiziksel
durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterse de, çevresel düzenlemeler ve politikalarla
iyileştirilebilir. Yasam kalitesini etkileyen mahremiyet ise kişinin istediğinde yalnız
kalabilmesi, başkalarıyla yalnız kalabilmesi ve/ veya kendisiyle ilgili bilgilerin kontrolüne
sahip olması ile ilgilidir (Kane, 2001). Bakım alan kişi bazen yaşamına müdahale ediliyormuş
duygusuna kapılabilir. Ya da hastalığının derecesine ve bakım gereksinimlerine bağlı olarak
çevresini çok sayıda alet, insan ve malzeme sarmış gibi hissedebilir (Ardahan, 2010).
Bireysellik, kişinin birey olarak kimliğinin farkında olunması ve kişinin bunu sürdürebilmesi
anlamına gelmektedir. Manevi iyi olma ise kişinin tinsel olarak iyi olma hali ile ilgilidir
(Kane, 2001).
Bakıma muhtaç bireylerin yaşadıkları ruhsal problemlerden bir diğeri ise
depresyondur. Depresyonun nedenleri arasında yaşlılık ve kronik hastalıkla çeşitli kayıp
olaylarının yaşanması gelmektedir. Bunlar; sağlığın, çeşitli organların fonksiyonunun, eşin ve
yakınların ve sosyal konumun kaybı olabilmektedir. Toplum içinde yaşayan ve fiziksel
rahatsızlığı olmayan yaşlılarda depresyon oranı %1-5 arasında değişir. Tıbbi ve cerrahi
nedenlerle hastaneye yatırılmış yaşlılar arasında ise oran %12 civarındadır. Yaşlı bakım
evlerinde kalan bilişsel açıdan sağlam, kronik fiziksel hastalığı olan yaşlılar arasında major
depresyon oranı %20-25 e kadar çıkmaktadır.
Majör depresyonun görülme sıklığı yaşlılarda normal popülasyona göre daha
düşükken, depresif semptomların görülme sıklığı belirgin olarak yüksektir. Minör depresyon
ya da maskeli depresyon olarak adlandırılan depresyon çeşidi ise gençlere oranla yaşlılarda
daha yüksek sıklıkta görülür. Yaşlılarda depresyon özellikleri su şekilde özetlenebilir:
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Yaşlıda depresyonun tanısı zordur.


Depresyon prevalansı toplum içinden alınan örneklere göre, pratisyen hekimle
başvuranlarda daha yüksektir.


Risk genel sağlık sorunları ve yaşam olayları ile artar.


Yaşlıda depresyonun normal olabileceği ile ilgili yanlış düşünce hastalıkla
uygun bir şekilde mücadele etmeyi engeller.

etkilidir.

Yaşlıdaki depresyonun fiziksel ve psikolojik tedavileri gençlerde olduğu kadar



Yaşlıda depresyon tekrarlayabilir. Bu açıdan hastalar uzun süre izlenmelidir.



Yaşlı bireyler depresif belirtileri somatik belirtilerle açıklama eğilimindedir

Majör depresyon sürekli depresif duygu durumu, daha önce zevk alınan aktivitelerden
zevk almama, suçluluk ve diğer karamsar düşünceler, beden şikayetleri ile aşırı meşgul olma,
sürekli uyku bozukluğu, kilo kaybı ve iştah azalması gibi semptomlarla şekillenir. Üzgün
görünen yaşlı depresif hasta, elem ve umutsuzluk duygularını yasarken, değersizlik fikirlerini
de taşır. Sosyal ortamlardan çekilebilir. Yeme içmeyi reddedebilir. Ağır vakalarda hastalar
yataklarından çıkmazlar.
Sonuç olarak; kronik hastalık veya yaşlılık dolayısıyla bakım alan kişilerin ruhsal
problemlerinin giderilmesi için uzmanların yardımı önemlidir. Hastanın ya da bakıma muhtaç
kişinin tedavi ve bakım ekibindeki kişi ve uzmanlarla düzenli olarak konuşabilmesi (hastalığı,
tedavisi, yan etkileri ile ilgili bilgi alabilmesi) hastanın ya da bakıma muhtaç kişinin kendisini
daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.
Ayrıca bakıma muhtaç kişinin sağlığı ile ilgili pozitif davranış geliştirmek bakım
ekibinin önemli bir görevidir. Bakıma muhtaç kişi ve hastaların doğru bilgilendirilmeleri,
toplum kaynaklarından haberdar edilmeleri, bu kaynakların harekete geçirilmesi, tedavi ve
yaşamlarını olumsuz etkileyen psikososyal etmenlerin sosyal ve psikolojik desteklerle
azaltılması gerekir.
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Uygulamalar


Bakım muhtaç duyan kişilerin ihtiyaçlarının neler olduğu



Bakıma muhtaç kişinin psikolojik özellikleri



Bakıma muhtaç kişinin fizyolojik özellikleri
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Uygulama Soruları
1) Bakım muhtaç duyan kişilerin ihtiyaçlarının nelerdir?
2) Bakıma muhtaç kişinin psikolojik özellikleri nasıldır?
3) Bakıma muhtaç kişinin fizyolojik özellikleri nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, bakıma muhtaç bireylerin ihtiyacları üzerinde duruldu. Bakıma muhtaç
bireylerin ihtiyaç alanları ve bu alanlarda ne gibi ihtiyaçlar olduğu acıklandı. Bireylerin sağlik
ve günlük aktivitelerle ilgili ihtiyacları kadar psikososyal sorunları ve bunlara bağli sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi vurgulandı.
Bakımı muhtaç kisilerin fizyolojik özellikleri açıklandı. Bakım planlarında bu
fizyolojik özelliklerin gözönünde bulundurumasının önemi vurgulandı.
Bakıma muhtaç kisilerin psikolojik özellikleri açiklandiktan sonra yaşanan psikolojik
problemlere de yer verildi.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarından değildir?
a) Sağlık ihtiyaçları
b) Bilgi gereksinimi
c) Günlük aktivitelerle ilgili ihtiyaçlar
d) Sosyal ihtiyaçlar
e) Kamusal ihtiyaçlar
2) Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olma kriterlerinden
değildir?
a) Solunum
b) Beslenme
c) Boşaltım
d) Öz-BAKIM
e) Koşma
3) Aşağıdakilerden hangisi bakım ihtiyacı olan bireylerin öğrenme gereksinimi
duyduğu konulardan değildir?
a) Tanı, tedavi, testler
b) Hastalığın etkileri
c) Duygusal ve sosyal konular
d) Finansal konular
e) Bakım alabilecekleri yer ve gelecekteki bakım kararları
4) Aşağıdakilerden hangisi bakım alan bireylerin ortak özelliklerinden değildir?
a) Hareket sınırlılıklarının olması
b) Eve bağlı/ bağımlı olmaları
c) Yaşlı olmaları
d) Sürekli ya da geçici bakım gereksinimlerinin olmaları
e) Yeti kayıplarının olması
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5) Aşağıdakilerden hangisi bakım alan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen
etmenlerden değildir?
a) Güven duygusu
b) Fiziksel rahatlık
c) Genç olmak
d) Neşe/keyif
e) Anlamlı etkinlik

Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) d, 4) c, 5) c.
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