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ÖNSÖZ
Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır. Yaşlı
bireylerin özellikle kentsel alanlarda yalnız yaşama, aile içi şiddete maruz kalma ve bakım
sorunları giderek daha görünür hâle gelmektedir.
Yaşlı nüfus oranındaki belirgin artış, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı sayısını da
artırmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak bakım veren kişilerin de uzmanlaşmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarının diğer ülke
örnekleri de dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira ülkemizdeki yaşlı
nüfus artış oranı dikkate alındığında mevcut sosyal hizmet politika ve uygulamalarının
yetersizliği göze çarpmaktadır. Ayrıca sosyal hizmet mesleğinin en önemli uygulama
alanlarından biri olmasına rağmen, sosyal hizmetlerin gelişmesine paralel olarak yaşlılık
alanında yetişmiş sosyal hizmet uzmanının yetersiz olması da önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yaşlılık ve sosyal hizmet kavramlarını tanıtmayı ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet
müdahalesinin mikro, mezzo ve makro yöntemler kapsamında nasıl yapılması gerektiğini
hedefleyen bu kitap 14 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, yaşlılıkla ilgili bazı temel kavramlara ve nüfus projeksiyonlarına yer
verilmiştir. Sonraki altı bölümde, sırasıyla yaşlılık kuramları, tarihsel süreçte yaşlılık, yaşlılık
sorunları, yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında farklı ülke örnekleri, Türkiye’de
sosyal hizmet uygulamaları ve yaşlılara yönelik mesleki uygulamada etik değerler ve ilkeler
üzerinde durulmuştur.
Sonraki 7 bölümde ise sırasıyla yaşlı ihmal ve istismarı, sosyal hizmette mesleki
işlevsellik, demans, yaşlılıkta din/maneviyat ve sosyal hizmet, bakım planlaması, yaşlılarla
bireysel çalışma planlaması ve yaşlıya yönelik aile ve grup çalışması ana başlıkları üzerinde
durulmuştur.
Bu kitap, sosyal hizmet öğrenci ve mezunları için bir başvuru kitabı olarak
tasarlanmıştır. Burada elde edilen bilgilerle yaşlılık ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahale
süreçlerini daha iyi anlamak ve uygulamak mümkün olacaktır.
Doç.Dr. Taner Artan
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1. YAŞLILIK NEDİR? YAŞLILIĞA GENEL BAKIŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılık kavramı ve yaşlılığa genel bakış, yaşlanma sürecinin genel
karakteristik özellikleri; fiziksel ve psikolojik boyutlarıyla yaşlılık, yaşlılıkta bilişsel ve
psikolojik süreçlerin yanı sıra sosyal boyutuyla yaşlılık öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılık Nedir?
Yaşlılığa Genel
Bakış

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;
 Yaşlılık tanımlarını kavramış,
 Yaşlılık temel kavramlarını
öğrenmiş,
 Yaşlılığı genel bakış açısıyla
algılayabilmiş,
 Yaşlılığın genel karakteristik
özelliklerini içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.

3

Giriş
Sağlık ve tıbbi bakım hizmetlerindeki gelişmeler; buna paralel olarak demografik
değişimler, teknolojik ilerlemeler, modernizasyon, nüfus hareketliliği, yaşam tarzındaki
değişimler ve geleneksel değerlerde yaşanan erozyon, hızla artacağı öngörülen “yaşlı nüfusa
ilişkin” sağlık, sosyal refah, adalet ve finans sistemlerinde önlemler alınmasını zorunlu
kılmaktadır. Dünya çapında yaşlı nüfus oranındaki dramatik artış, potansiyel yaşlı istismarı
vakalarının da artması riskinin yüksek olacağı anlamına gelmektedir (Kalavar, Jamuna ve Ejaz,
2013: 4).
Hızlı sanayileşme ve kentleşmeye maruz kalan toplumların sosyal, kültürel ve
ekonomik yapıları da benzer bir dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda yaşlılığa bağlı sorunlar da
daha çok gelişmiş̧ ülkelerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla geleneksel ailenin
etkinliğinin azalması, çekirdek ailenin daha etkin hâle gelmesi yaşlı, çocuk ve kadının kentsel
yapıda farklı rol ve fonksiyonlara sahip olmalarına yol açmıştır (Artan, 1996: 1-2). 1950’lerde
Türkiye nüfusunun 1/5’i kentlerde yaşarken bugün nüfusun %75’inden fazlası kentlerde
yaşamaktadır. Bu durum geleneksel aile ilişkilerinin değişmesine ve yeni toplumsal kurumların
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Duben, 2006: 69).
Günümüz dünyasında, yaşlı nüfusun giderek görünür hâle gelmesine etki eden en
önemli neden dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıdır. 2015 yılında dünya nüfusunun %12’si
60 veya üzeri 901.000.000 kişiden oluşmaktadır. 60 yaş ve üzeri nüfus yılda 3,26 oranında artış
göstermektedir. Şu anda, Avrupada 60 yaş ve üstü nüfus (%24) büyük bir yüzdeye sahiptir.
Ancak, 2050 yılında, Afrika’nın dışında dünyanın tüm önemli bölgelerinde çok hızlı bir
yaşlanma sürecinin olacağı öngörülmektedir. Dünya’da yaşlı kişilerin sayısının, 2030 yılında
1,4 milyar ve 2050 yılında 2,1 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca 2100 yılında, yaşlı
nüfus oranının dünya genelinde 3,2 milyara yükseleceği tahmin edilmektedir. Hızla artan yaşlı
nüfusun yaklaşık %80’inin gelişmekte olan ülkelerde olduğu bilinmektedir. Bu sonuçlar,
gelişmekte olan ülkelerin yakın gelecekte gelişmiş ülkelerle benzer yaşlı nüfus oranlarına
ulaşacaklarını göstermektedir (Hutton, 2008:1; United Nations 2015, World Population
Prospects The 2015 Revision: 7).
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2015 verilerine göre, 60 yaş ve üzeri dünya nüfusu
2015 yılında yaklaşık 900 milyon iken, bu sayının 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı
öngörülmektedir (World Health Organization 2015).
Benzer bir durum, Türkiye açısından da söz konusu olup; 2015 yılı itibarıyla, 60 yaş ve
üzeri grupta yer alan yaşlı sayısı %11,2 iken, 80 yaş ve üzeri grupta yer alanlar ise %1,4’tür.
2050 yılına kadar, 60 yaş ve üzeri grupta yer alan yaşlı sayısının %26,6’ya yükseleceği, yine
80 yaş ve üzeri grupta yer alanların da %5,4’e yükseleceği tahmin edilmektedir. 2100 yılında
ise 60 yaş ve üzeri nüfusun %37,7’ye yükseleceği, 80 yaş ve üzeri grupta yer alanların da %14’e
yükseleceği öngörülmektedir. Bu verilerden anlaşılacağı üzere, önümüzdeki süreçte Türkiye’de
yaşlı nüfus oranının giderek artacağı ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu yaşlı nüfus oranlarıyla
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benzer nitelikler taşıyacağı öngörülmektedir (United Nations 2015 World Population Prospects
The 2015 Revision: 30).
Dünyadaki yaşlı nüfus oranının hızla artması özellikle yaşlılara yönelik, sağlık
hizmetlerinin yanı sıra ev ve kurum bakımı hizmetlerinin geliştirilmesini de zorunlu
kılmaktadır. Diğer taraftan yaşlı nüfus oranındaki bu artışa rağmen, bu grubun, diğer yaş
grupları kadar toplumsal görünürlüğe sahip olmadığı söylenebilir. Örneğin; bakıma muhtaç bir
yaşlının sokağa çıkması, alışveriş merkezine gitmesi ya da sokakta biriyle konuşma olasılığı
oldukça sınırlıdır. (Quinn ve Tomita, 1997:4-5).
Günümüzde yaşanan bu sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle yaşlılığın ne
olduğunun, ne zaman başladığının, yaşlılığın ne tür özellikler taşıdığının ayrıntılı olarak ele
alınıp incelenmesi gerekmektedir.
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1.1. Yaşlılık Nedir? Yaşlılığa Bakış
Yaşlılık nedir? sorusunun doğrudan tek ve değişmez bir tanımlaması söz konusu
değildir. Yaşlılığın günümüzde ifade ettiği anlam ile 2000 yıl önceki ya da 200 yıl öncesinde
ifade ettiği anlamlar farklılık göstermektedir. 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu’nda doğan
birisinin ortalama 33 yıl yaşaması beklenirken ve 200 yıl önce 40 yaşındaki birisi yaşlı olarak
kabul edilirken, günümüzde 40 yaşında olmak genç ve hayatının başlangıcında olan bir kişi
olarak kabul edilebilmektedir. Diğer taraftan yaşlılığın yasal ve bürokratik kurumlar açısından
kronolojik olarak sınıflandırılması ve tanımlanması, özellikle sunulması amaçlanan belli
hizmetlere uygunluğun sağlanması açısından bir gereklilik olarak görülmektedir. Örneğin,
emekli aylığı ve ücretsiz toplu taşıma pasosu gibi hizmetlerden yararlanabilmek için belirli bir
kronolojik yaşam süresini doldurmuş olma şartı aranmaktadır (Ray ve Phillips: 10; Akın: 7).
Yaşlılığın tanımlanması ve ifade edilmesi, toplumların sosyal ve kültürel yapılarına göre
farklılıklar da içerebilmektedir. Örneğin; Bosna’da yaşlılık kronolojik yaşa ya da dış görünüşe
göre değil “güç kaybı” ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir.
Günümüz modern toplumunun en önemli başarılarından birisi kuşkusuz insan ömrünün
uzaması ve bu kişilerin toplum içinde sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Bu
durumun ortaya çıkmasına etki eden başlıca unsurlara bakacak olursak; genel sağlık hizmetleri,
konut, gıda temini ve çalışma şartlarının gelişmesi bizlerin yaşam standardını önemli ölçüde
yükseltmiştir. Bu durum çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin uzamasına ve
tanımlamasının da süreç içerisinde değişimine neden olmaktadır. Örneğin; 1901 yılında
İngiltere’de doğan bir erkek bebeğin yaşam beklenti süresi 45 ve aynı tarihte doğan bir kız
çocuğun yaşam beklenti süresi 49 iken günümüzde bu rakamlar erkek çocukları için 77,2’i ve
kız çocukları için ise 81,5’tir. Bugün İngiltere’de yarım milyon insanın 90 ve üzeri yaşta olduğu
bilinmektedir (Ray ve Phillips: 11).
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Dünya ve Büyük Alanlarda, OrtaVarıant Projeksiyonuna Göre; 2015, 2030, 2050 ve
2100 Yıllarında Nüfus
Alan

Nüfus (Milyon)
2015

2030

2050

2100

Dünya

7 349

8 501

9 725

11 213

Afrika

1 186

1 679

2 478

4 387

Asya

4 393

4 923

5 267

4 889

Avrupa

738

734

707

646

Latin Amerika ve Karayip

634

721

784

721

Kuzey Amerika

358

396

433

500

Okyanusya

39

47

57

71

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyonu. New York Birleşmiş Milletler, s. 1.
2015 yılı B M. Nüfus Bölümü revizyonlarına göre; Dünya nüfusu, 7.349 milyardır. Dünya
nüfusunun 2030 yılında 8.501 milyara, 2050 yılında 9.725 milyara ve 2100 yılında 11.213
milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %60’ı Asya (4,4 milyar),
%16’sı Afrika (1,2 milyar), %10’u Avrupa (738 milyon), %9’u Latin Amerika ve Karayipler
(634 milyon), ve geriye kalan %5’i ise Kuzey Amerika (358 milyon) ve Okyanusya (39 milyon)
bölgesinde yaşamaktadır. Çin (1,4 milyar) ve Hindistan (1,3 milyar) dünyanın en büyük nüfusa
sahip iki ülkesidir.
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2015 Yaş ve Cinsiyete Göre Dünya Nüfusunun Dağılımı

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyonu. New York Birleşmiş Milletler, s. 2.
2015 Birleşmiş Milletler nüfus revizyon verilerine göre, dünya nüfusunun %50,4’ü
erkek (males) ve %49,6’sı kadındır (females) (bkz. 2015 Yaş ve Cinsiyete Göre Dünya
Nüfusunun Dağılımı). Dünya nüfusunun median yaş ortalaması 29,6’dır. Dünya nüfusunun
yaklaşık dörtte biri (yüzde 26) 15 yaşın altındadır. Yine dünya nüfusunun %62’si 15-59 yaş
aralığında yer alırken 60 yaş ve üstü nüfus ise %12’dir.
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Dünyada Nüfus Tahminleri, (1950-2015 Orta Varyant Projeksiyon, Yüzde 80 ve 95
Güven Aralıkları, 2015-2100).

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyonu. New York Birleşmiş Milletler, s. 2.
Şu anda, dünya nüfusu yakın geçmişe oranla daha yavaş büyümeye devam etmektedir.
On yıl önce, dünya nüfusu yılda %1,24 oranında büyürken, bugün yılda %1,18 oranında
büyümektedir. Dünya nüfusunun 2030 yılında 8,5 milyar ulaşması ve önümüzdeki 15 yılda
dünya nüfusunun bir milyardan daha fazla artması ve 2050 yılında 9,7 milyar ve 2100 yılında
11,2 milyara çıkması beklenmektedir. (bkz. Türkiye’nin Nüfus Piramitleri)
Dünya Yaşlı Nüfusunun Yıllara Göre Oransal Dağılımı
Yaş

1980

2015

2030

2050

60+

8,5

12,3

16,5

21,5

65+

5,8

8,3

11,7

16,0

80+

0,8

1,7

2,4

4,5

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyonu. New York Birleşmiş Milletler,
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere yıllar itibarıyla yaşlı nüfus oranının giderek
arttığı görülmektedir. Özellikle 2050 yılında (60+) yaşlı nüfus oranının %21,5’e ulaşacağı, 65+
yaş grubunda bulunanların %16,0’ya ulaşacağı ve 80+ yaş grubunda olanların ise %4,5’e
yükseleceği öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun artışına ilişkin benzer oranların ülkemiz açısından
da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
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Türkiye’nin Nüfus Piramitleri

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyon.
Yukarıdaki nüfus piramitlerinde Türkiye’nin 1950 ve 2010 yıllarına ait nüfus yapısında
meydana gelmiş olan dönüşümler yer alırken, 2050 ve 2100 yıllarına ait nüfus yapısı
projeksiyonları da yer almaktadır. Nüfus piramitlerinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye,
1950’lerde genç nüfusa sahip iken, 2010 yılı piramidinde ise doğurganlık oranlarındaki
azalmayla birlikte yaşlı nüfusun artmaya başladığı görülmektedir.
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Yıllar İtibariyle Toplam Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyon.
Yukarıdaki şekilde 0-14, 15-64 ve 65+ yaş gruplarının 1950 yılından, günümüze ve
2100 yılına kadarki süreyi içeren projeksiyonunun dağılımı yer almaktadır. 65+ yaş grubunda
yer alanların oranı önemli ölçüde artarken 15-64 yaş aralığında yer alan nüfusun ise 2040’lı
yıllardan itibaren azalmaya başlayacağı görülmektedir. Yine 0-14 yaş aralığında yer alan
nüfusun ise azalma sürecine gireceği öngörülmektedir.
Yıllar İtibariyle Türkiye’de Yaşam Beklenti Süresinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Nüfus Bölümü
(2015). Dünya Nüfus Tahminleri: 2015 Revizyon.
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Türkiye’de doğum oranları azalırken doğumdan itibaren hayatta kalma süresi erkek
(male) ve kadınlar (female) için giderek yükselmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de
kadınlar erkeklere oranla daha uzun süre yaşamaktadırlar. 2050 yılında yaşam süresi (ülke
ortalamasında) kadınlarda 85, erkeklerde 81 yaş olarak öngörülürken, 2100 yılında ise
kadınların 90 erkeklerin ise 87 yaşına kadar yaşayabilecekleri (yaşam ortalamasına sahip
olacakları) öngörülmektedir.
Gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de 80+ yaş grubunda yer alan yaşlı nüfusun giderek
artması (bu yaş grubunda yer alanların hareket kabiliyetlerinin daha sınırlı olması nedeniyle)
bu yaş grubuna yönelik, sağlık ve sosyal hizmetler planlamalarının çok ciddi olarak ele alınması
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan günümüzde çocukluktan itibaren ortaya
çıkan obezite, uygunsuz diyet, yetersiz egzersiz ve aşırı alkol kullanımı insan ömrünün sağlıklı
olarak uzamasının önünde duran engeller olarak gözükmektedir.
Her ne kadar yaşlılığın tanımlanması toplumsal, kültürel ve bireysel açıdan farklılıklar
içerse de yaşlılığın tanımlanması ya da sınıflandırılması, sürecin yönetilebilirliği açısından
önem arz etmektedir. Örneğin; emeklilik yaşının resmi olarak belirlenmesi, indirimli toplu
taşıma için uygunluk, kış yakıt indirimi ya da yaşa bağlı olarak sağlık hizmetlerinden ya da
sağlık taramasından yararlanmak gibi. Yaşlı nüfus oranının sınıflandırmasının diğer bir önemli
yararı da bağımlı ve savunmasız durumda olan yaşlı oranlarının tespit edilerek yaşlılara yönelik
hizmetler sunacak sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının oluşturulmasını sağlamaktır. Diğer
taraftan sosyal hizmet uzmanı yaşlıya yönelik gerekli mesleki müdahale planı oluşturmalıdır.
Yaşlının mevcut gereksinmelerinin karşılanması noktasında ortaya çıkan zorlukların ve
kaynakların tespit edilerek gerekli mesleki müdahalede bulunulması gerekmektedir.
Ayrıca yaşlılık kişisel olarak deneyimlenen heterojen bir duruma da işaret etmektedir
(Ray ve Phillips: 11). Yaşlılık göreceli bir kavram olup, her yaşlının biyolojik geçmişi, aile
yapısı, geçmiş yaşam deneyimleri kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. Diğer taraftan yaşlılık
toplumdan topluma ve içinde yaşanılan çağa göre de farklılıklar göstermektedir. Yaşlılık
sürecinde toplumsal ve kültürel etkenlerin önemli bir rolü olduğu da söylenebilir. Yaşlılık
temelde kişinin bedensel ve ruhsal olarak gerileme sürecidir. Yaşlılık bireysel olmakla birlikte
aynı zamanda toplumsal değerlerle de yakından ilişkilidir. Toplumsal değer yargıları ve diğer
etkenler yaşlılığa toplumsal olarak verilen değeri ve yeri önemli ölçüde belirlemektedir. Sonuç
olarak yaşlılık yalnızca biyolojik bir süreç olmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir
sürece de işaret etmektedir (Emiroğlu: 6).
“Yaşlı kimdir?”, “Yaşlanma ne zaman başlar?”, “Yaşlılık belirtileri nelerdir?” gibi
sorular geçmişten günümüze sorulmaya ve araştırılmaya devam etmektedir. Yaşlılığa tarihsel
süreç içerisinde toplumların yükledikleri anlamlar farklılık göstermekle birlikte yaşlılık her
canlıda var olan, işlevsellikte azalmaya neden olan evrensel bir süreç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yaşlılığın kronolojik olarak sınıflandırılması emeklilik, sağlık hizmetleri ve toplu
taşıma indirimi, planlama gibi konularda istatistiki bilgi sağlanması açısından önemlidir. Her
ne kadar demografik veri ve analizlerde, sosyal politika alanındaki çalışmalarda kronolojik yaşa
dayalı istatistiki bilgi önem taşısa da yaşlıların bireysel sorunlarının kendine özgü olduğu
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gerçeğinden hareketle, bu istatistiki verilerin bireysel yaşlılık süreçlerini açıklamakta yetersiz
kaldığı da göz ardı edilmemelidir (Kökenek:13; Emiroğlu: 7).
Yaşlılığın kronolojik olarak sınıflandırılmasında Birleşmiş Milletler, 60 yaş ve üzeri yaş
grubunu esas alırken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaşlılık tanımlamasının genel olarak
bilimsel çalışmalarda esas alındığı bilinmektedir. WHO tarafından kronolojik olarak
sınıflandırılan yaşlılık sabit ve değişmez bir sınıflandırma olmayıp yaşam süresinin uzamasına
bağlı olarak zaman içerisinde tanımlamada değişikliklere gidilebilmektedir.
WHO tarafından 1963 yılında yapılan kronolojik yaşlı sınıflandırması göre, yaşlılık üçe
ayrılmaktadır.



Genç yaşlılar (45-59 yaş grubu)



Yaşlılar (60-74 yaş grubu)



En yaşlı yaşlılar (75 + yaş grubu)

Yine WHO tarafından (2011) yapılan kronolojik yaş sınıflandırmasında yaş
aralıklarının yükseldiği görülmektedir.


Genç yaşlılar (65-74 yaş grubu)



Yaşlılar (74-84 yaş grubu)



En yaşlı yaşlılar (85+ yaş grubu)

1963 yılında, WHO tarafından sağlık konusunda düzenlenen bir seminerde kronolojik
yaşlılık başlangıcı 60 yaş olarak tanımlanmışken, günümüzde kronolojik yaşlılık başlangıcı 65
yaşa kadar çıkarılmıştır. Diğer taraftan yaşlılık; kronolojik, biyolojik, patolojik, psikolojik,
sosyal (toplumsal) ve ekonomik yaşlanma başlıkları altında da tanımlanabilmektedir.
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 Kronolojik yaşlanma: Kişinin doğduğu yıl esas alınarak yapılan yaşlılık
tanımını kapsamaktadır. Toplumsal açıdan bunun karşılığı “yaş”tır (Güler ve
Çobanoğlu:13).
 Biyolojik yaşlanma: Bir canlıda moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem
düzeyinde ortaya çıkan biyo-kimyasal bir süreçtir (Karasu: 1).
 Patolojik yaşlanma: Kişinin normal yaşam sürecini olumsuz yönde etkileyen ve
dış faktörlerin etkisi sonucu ortaya çıkan patolojik olayların tümünü içermektedir. Diğer bir
ifade ile normal yaşlanma süreci ile etkileşen patolojik olayların tümünü kapsar (Güler ve
Çobanoğlu:13).
 Psikolojik yaşlanma: Kişilerin duygu, algı ve davranışlarında yaşa bağlı olarak
uyum yeteneğinin azalmasıdır (Sağlam ve Özdamar: 56).
 Sosyal yaşlanma: Kişilerin sosyal yaşam içerisinde çalışma ve sosyal
ilişkilerinde güç ve yeteneğinin giderek azalmasıdır (Tümerdem: 195). Diğer bir ifade ile
zamana bağlı olarak kişinin sosyal davranış ve sosyal statüsünün ve bireysel rollerinin
değişmesidir (Pekcan: 52).
 Ekonomik yaşlanma: Kişinin yaşının ilerlemesine paralel olarak parasal
kaynaklara erişimde değişikliklerin ortaya çıkması sonucu, yaşlı bireyin yaşam tarzının
değişmesidir (Pekcan: 51).
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1. Yaşlanma kavramının bazı klasik kaynaklarda beş aşamada ele alındığı
görülmektedir. Yaşlanma, organizmanın her aşamasında görülmektedir (Güler ve
Çobanoğlu:13-15).Moleküler yaşlanma: “Yaşlılıkta kollajen makromoleküllerinin
birikimi ile oluşan intra ve intermoleküler köprülerin, tendon deri ve kan damarı
elastisitesinde azalmaya yol açtığı ileri sürülmektedir.”
2. Hücresel yaşlanma: Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan mutatik hücrelerin
artmasının yaşlanma sürecinde önemli bir etken olduğu kabul edilmektedir. Çevresel
kimyasalların mutajenik hücrelerin birikiminde önemli bir etken olduğu öngörülmektedir.
3. Doku ve organ yaşlanması: Yaşlılık sürecinde birçok organda kişiden kişiye
değişen oranlarda yapısal ve işlevsel farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kişinin yaşlanma
süreci kronolojik ve biyolojik açıdan birbiri ile uyumlu olmayabilir. Aynı şekilde vücuttaki
her bir organın yaşlanma süreci de benzer bir seyir izlemeyebilir. Bu süreçte vücut sıvısında
azalma, kas dokusunda gerileme, plazma hacminde azalma meydana gelirken yağ dokusu
ve glikoproteinlerde de artış meydana gelebilir.
4. Kişisel yaşlanma: Bireysel düzeyde canlılık etkinliğinin giderek azalması ve
sürecin ölümle sonuçlanması olarak ifade edilebilir. Bu sürecin en belirgin özelliği ise
kişinin çevreye olan uyum yeteneğinin giderek azalmasıdır. Yaşlanma ile birlikte kardiyak,
renal, pulmoner ve immün işlevlerde sürekli bir azalım söz konusu olmakla birlikte, önemli
kişisel farklılıklar da söz konusudur. Kişisel fizyolojik farklılıklar yaşlılık döneminde
ortaya çıkan hastalıklarla doğrudan ilişkilidir.
5. Toplumsal yaşlanma: Nüfus içerisinde yaşlı kişilerin sayısının giderek artması
nüfus piramidinin apeksinde yaşlanma olarak tanımlanmaktadır. Toplumlar yaş özellikleri
dikkate alınarak; genç, erişkin, yaşlı ve çok yaşlı toplumlar olmak üzere dört farklı şekilde
sınıflandırılmaktadır.
Bir toplumu oluşturan bireylerin yaşlarına göre gruplaştırılması yaş sınıflarını ortaya
çıkarmaktadır. Bir toplumdaki üyelerden bazılarının yaşlı kabul edilmesi, temelde toplumu
oluşturan diğer yaş gruplarından farklı rol ve davranışlara sahip olmalarıyla doğrudan ilişkilidir.
Yaşlı olarak kişilerin farklı bir statü kazanmalarında zamanın yani kronolojik yaş ve biyolojik
yaşın önemli olduğu kadar, yaşlı olarak adlandırılan kişilerin toplumdan topluma göre
farklılıklar içerdiği de bilinen bir gerçektir. Yaşlıların sahip oldukları rol ve statüler her ne kadar
toplumsal farklılıklara dayalı değerlendirmeler içerse de yaşlılıktaki hareket kaybı, daha fazla
denetime duyulan gereksinim, mental gerileme, ekonomik üretimden çok bakım talep edilmesi
yaşlılığın genel belirleyicileri olarak ortaya çıkmaktadır (Emiroğlu:8).
İnsanlık tarihi boyunca yaşlanmanın durdurulması ve önlenmesi yönünde çalışmalar
yapılmış ve yapılmakta olmasına rağmen henüz bu biyolojik sürecin tersine çevrilmesi söz
konusu olamamıştır. Yaşlılığın durdurulması ya da ebedi gençliğin hakim kılınması, canlı
varlıkların bir işlevi olan yaşlanmanın ortadan kaldırılması anlamına geleceğinden bu durum
yaşamın farklı bir anlam kazanması sonucunu da beraberinde getirecektir (Emiroğlu: 9).
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1.2. Yaşlanma Sürecinin Genel Karakteristik Özellikleri
Yaşlanma süreci her canlı organizmanın kaçınılmaz olarak yaşadığı bir döneme işaret
etmektedir. Diğer taraftan yaşlılık, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri ile değerlendirilmesi
gereken bir süreçtir. Bu sürece yaşlılar açısından bakıldığında ise önemli sağlık sorunlarının
baş gösterdiği bir dönem olarak ifade edilebilir. Bu dönemde yaşlıların “fiziksel”, “psikolojik”
ve “sosyal” açılardan yaşadığı sorunlar dikkatlice ele alınıp değerlendirildiğinde ne kadar
büyük sorunlar yaşadıkları daha iyi anlaşılacaktır (Pekcan: 52; Beğer ve Yavuzer:1).

1.2.1. Fiziksel Boyutuyla Yaşlılık
Fizyolojik olarak yaşlılık, kronolojik yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri ifade
etmektedir (Beğer ve Yavuzer:1). Yaşlanma, insanın vücut yapısı ve fonksiyonlarında zaman
içerisinde meydana gelen bozulmaların artması sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsan fiziksel olarak
doğduğu andan ölüme kadar geçen sürede zaman içerisinde yıpranma ve bozulma durumuna
maruz kalmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerin zaman içerisinde fonksiyonlarını
kaybetmesi, organ ve sistem üzerinde yaşa bağlı olarak dejenerasyon ve hastalıkların artmasına
neden olmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak kas ipliklerinin büzülmesi sonucu fonksiyon
kayıplarının artması kemiklerin mineral yapısı ve yumuşak dokusu üzerinde önemli kayıpların
yaşanmasına neden olmaktadır (Kalınkara: 60).
Yaşlanma sürecine bağlı olarak kişinin esneklik ve hareket kabiliyeti önemli ölçüde
gerileme göstermektedir. Yaşlı kişide eğilme, diz çökme, elleri ve parmakları kullanma
güçlüğü, koordinasyon eksikliği ve güçlüğü sorunları söz konusu olabilmektedir. Ayrıca
erkeklerin kas gücünün 40-80 yaşları arasında %40 ile %50 oranında azalma gösterdiği ve 70
yaş sonrası fonksiyonların önemli ölçüde azaldığı bilinmektedir. Yaşlılıkla birlikte fiziksel ve
patolojik değişiklikler kişilerin fonksiyonlarını yerine getirmede yaşam kalitelerini olumsuz
yönde etkilemektedir. Yaşlılık sürecinde kolay ve özgür hareket edebilme olasılığı giderek
azalmaktadır.
Bu azalmanın nedeninin yaşa mı, hastalığa mı yoksa izole bir yaşam sürmeye mi bağlı
olup olmadığına karar verebilmek ise oldukça zordur (Kalınkara: 60).
Yaşlı bireyin hareketlerindeki sınırlılıkların ortaya çıkması üç şekilde meydana
gelmektedir;
 Yaşlılık süreci ile doğrudan ilişkili olarak yapısal değişiklikler sonucu,
 Kişinin yaşı ile doğrudan ilişkili olan veya olmayan hastalıklar sonucu,
 Aktivite eksikliği sonucu olarak meydana gelmektedir.
Temelde normal fizyolojik bir süreç olan yaşlılık; duygusal yaşamda, zekâ
fonksiyonlarında ve davranışlarda fonksiyon kayıplarının arttığı bir dönemdir. Yaşlılıkta
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fiziksel kayıplar ve gerilemeler üç grup altında ele alınabilir. (Emiroğlu: 10; Pekcan: 52; Özgür
ve Sabbağ: 24).
Bunlar;
 Bedensel fonksiyon kayıpları; Yürüme, görme, işitme, tat alma, koku, dokunma, ısı,
ağrı eşiğinde azalma, tükürük salgılarında azalma, derinin yapısındaki değişimler ve
kırışıklıklar, boşaltım, malnütriyon (yetersiz beslenme), yönelim bozuklukları, osteoartroz
(kireçlenme), osteoporoz (kemik erimesi), uyku bozuklukları vb.
 Seksüel fonksiyon kayıpları; Menepoz, andropoz, cinsel işlevsizlik, hormon ve üreme
fonksiyonlarında durma vb.
 Entellektüel fonksiyon kayıpları; Bilinçte bulanıklık, algıda yavaşlama ve yönelimde
azalma, bunama (demans), unutkanlık, mekân algısında gerileme, bellek kaybı, vb.

Genellikle 65 yaş üstü yaşlılarda kanserden ölenlerin yüksek bir seyir izlediği
görülmektedir. Yine akciğer, kalın bağırsak, prostat kanserleri yaşlı erkeklerde sıklıkla
karşılaşılan ölüm nedenleri arasında yer alırken, yaşlı kadınlarda ise daha çok akciğer kanseri,
kardiyovaskular hastalıklar ve solunum sistemi hastalıkları en sık görülen ölüm nedenleri
arasında yer almaktadır. Yaşlılarda kalp hastalıkları ve inme (felç) kronik hastalıkların en
önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Yaşlılıkta karşılaşılan bir diğer önemli sorun da
düşme sonucu oluşan kalça kırıkları ve diğer yaralanmalardır. Yaşlılarda düşmenin yönelim
sorunlarından kaynaklı olabileceği gibi en önemli nedenler arasında kemik erimesine bağlı
olarak yaşlının yürürken durduğu yerde kemiklerinin kırılması sonucu düşmesi de
olabilmektedir. Bu düşmeler sonucu oluşan kalça kırıkları başta olmak üzere diğer kırıkların
yatağa bağımlılığı ve fonksiyon kayıplarını artırıcı bir rol oynadıkları bilinmektedir. Bu
durumda yaşlının bakım gereksinmeleri önemli bir sorun hâline getirebilmektedir.
Diğer taraftan yaşlılıktaki fizyolojik değişimler ortak özellikler taşımasına rağmen,
yaşlılığın kişiye özgü olması yani fizyolojik değişimlerin her yaşlıda heterojen olması yaşlanma
hızının farklı bir seyir izlemesine de neden olmaktadır.
Yaşlılık sürecinin en belirgin izleri arasında derinin kırışması, esnekliğini kaybetmesi,
incelmesi ve deride yağ birikintilerinin meydana gelmesidir. Ayrıca deride yaşlılık lekeleri
olarak ifade edilen koyu lekelerin belirgin hâle gelmeye başlamasıdır. Diğer taraftan hücre
yenileme hızının azalması, yara iyileşme sürecinin uzamasına ve güneşe maruz kalan
bölgelerde yaşlılık lekelerinin artmasına neden olmaktadır. Yine yaşlılık sürecinin en belirgin
izleri arasında saç ve kılların beyazlaması sayılabilir. Erkelerde saçlarda seyrelme ve dökülme
söz konusudur. Kadınlarda ise östrojen hormonun azalması ile üreme etkinliği sona erer.
Yaşlanma ile birlikte immün fonksiyonlarda gerileme artar. Gerek hormonel bağışıklık
sistemi, gerekse hücresel bağışıklık önemli ölçüde etkilenir. Bu durum yaşlılarda, vücudun
enfeksiyonlara daha açık hâle gelmesine neden olur. Bunun sonucu olarak yaşlılarda
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enfeksiyonlar ve kötü huylu kanserlere yakalanma riski giderek artar (Sürücüoğlu ve Özçelik:
139). Diğer taraftan yaşın ilerlemesine paralel olarak fiziksel aktivasyonlarda da azalma
artmaktadır. Yaş ilerlemesi arttıkça organlardaki bozulma artarak kişinin yaşam kalitesini
azaltmakta ve buna bağlı olarak yaşam süresi de kısalmaktadır. Bu durumu kolaylaştıran diğer
önemli bir etken de yaşlının yetersiz ve dengesiz beslenmesidir. Bu dönemde yaşlıların bazı
besinlere karşı ilgisi azalmakta, pişirme olanaklarının olmaması, tek başına yaşaması, alt gelir
grubunda yer alması, ağız ve diş sağlığının bozulması, tat alma duyusunun azalması vb. etkenler
yaşlının sağlıklı ve yeterli beslenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. (Sürücüoğlu ve
Özçelik: 140).
Yaşlılık döneminde özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ve farklı derecelerde kendisini
gösteren diğer bir rahatsızlık da bunamadır. Bunama yalnızca fiziksel bir gerileme değil, aynı
zamanda bir hastalık olarak da ele alınmaktadır. Çünkü bunama bilindiği üzere yalnızca
yaşlılarda değil, aynı zamanda gençlerde ve orta yaşlılarda da ortaya çıkabilmektedir
(Emiroğlu, 12).
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Yaşlanma İle Oluşan Fizyolojik Değişiklikler
VÜCUT BİLEŞİMİ

BÖBREKLER

1. Vücut kas kitlesi azalır.

1. Fonksiyon gören nefron sayısı azalır.

2. Yağ dokusu artar.

2. Glomerüler filtrasyon hızı azalır.

3. Plazma hacmi azalır.

3. Renal akım hızı azalır.

4. Total vücut suyu azalır.

4.Tübüler fonksiyonlar azalır.

5. Total plazma albümini azalır.

KARACİĞER

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

1. Boyutu küçülmesine rağmen
fonksiyonları pek değişmez.

1. Kardiak atım azalır.

2. Enzimlerin çoğunun düzeyi düşer.

2. Kardiak hipertrofi olur.

3. İlaçların metabolize edilmesinde
azalma olabilir.

3. Streslere cevap azalır.

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

4. Damar elastikiyeti azalır.

1. Tat tomurcuk sayısı azalır.

5. Beyin, karaciğer, böbrek kanlanması
azalır.

2. Dişlerde çürüme veya çekilmesi söz
konusudur.

6. Preferik damarların rezistansı azalır.

3. Musin ve amilaz algısı azalır.

NÖROLOJİK SİSTEM

4. Mide asit salgısının azalmasına bağlı
demir emilimi azalır.

1. Yakın zaman hafıza kaybı vardır.

5. İnce bağırsaklarda mukozal atrofiye
bağlı olarak salgılanan enzimler azalır.

2. Koordinasyon azalmıştır.

6. Aktif transport azalır.

3. Refleksler yavaşlamıştır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

ENDOKRİN SİSTEM

1. T hücre aktivitesi azalır.

1. Menopoz ile kemiklerden kalsiyum
çekilmesi hızlanır.

2. Natural killer hücre aktivitesi azalır.

2. Parathormon salgısı artarak
kemiklerden kalsiyum çekilmesi hızlanır.

HAREKET SİSTEMİ

3. Tiroid hormonu salgılanmasına bağlı
olarak bazal metobolizma düşer.

1. Osteoblastik aktivite azalır.

4. Noradrenalin ve büyüme hormonu
salgılanması azalarak yağsız doku kitlesi
azalır.

2. Kemik matriks oluşumu azalır.

5. Safra akım hızı azalmasına bağlı olarak 3. Osteomalazi sık görülür.
A, D, E, K vitaminlerinde yetmezlik olur.
Kaynak: Sürücüoğlu ve Özçelik (2004). s. 137. Yaşlılıkta Beslenme
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1.2.2. Psikolojik Boyutuyla Yaşlılık
Psikolojik boyutuyla yaşlılık, kronolojik yaşın ilerlemesine bağlı olarak insanın uyum
sağlama kapasitesinin, “öğrenme”, “algı”, “psikomotor”, “problem çözme” ve “kişilik
özellikleri” açısından değişimini ifade etmektedir (Beğer ve Yavuzer:1).
Yaşlılığın psikolojik boyutuyla değerlendirilmesi; “bilişsel süreçler” ve “psikolojik
süreçler” olmak üzere iki ana başlık altında ele alınabilir.

1.2.2.1. Yaşlılıkta Bilişsel Süreçler
Yaşlanmaya bağlı olarak zekâ, dikkat, bellek, algı ve yönetici işlevler gibi temel bilişsel
fonksiyonlarda gözlemlenen gerileme, fizyolojik (doğal) yaşlanmanın bir sonucu olarak
görülmektedir. Yukarıda ifade edilen bilişsel işlevlerden birisi olan bellek kaybı yaşlılıkla
birlikte ortaya çıkabilmektedir. Ancak her yaşlı kişide de yaşın ilerlemesine bağlı olarak ortaya
çıkacağını beklemek yanıltıcı olabilir. Çünkü yapılan araştırmalara göre bellek kaybı yaşın
ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, yaşın ilerlemesine rağmen yaşlıların gençler
kadar öğrenmeyi sürdürebildiklerini de göstermektedir (Emiroğlu:11; Cangöz: 1).
“Bellek” en genel ifade şekliyle “bilgiyi kayıt etme” ve “depolamadan sorumlu işlev”
olarak tanımlanmaktadır. Belleğin farklı türleri yaşlanma sürecinden farklı biçimde
etkilenmektedir. Örneğin; genellikle kısa süreli bellekte bozulma söz konusu olmaktadır. Bu
durum yaşlıların biriktirmiş oldukları kısa süreli bilgileri geri çağırmasında sorun yaşamalarına
neden olmaktadır. Kısa süreli kayıt bilgilerde hatırlama güçlüğü söz konusu olurken uzun süreli
bellekte ise yaşlanmaya rağmen herhangi bir azalma görülmemektedir (Cangöz: 1;Kökenek:1718).
Fiziksel yaş ilerledikçe “zekâ” değişime uğrayabilmektedir. Ancak bu alanda yapılan
son çalışmalar göstermektedir ki bu görüş tümüyle doğru değildir. Konu hakkındaki son
araştırmalara göre, zekânın 55-73 yaşları arasında azalmadığı, 73-85 yaşları arasında azalma
gösterdiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca zekâdaki azalmanın her alanda değil, yalnızca sözcük
dağarcığı gibi alanlarda olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan araştırmalara göre,
yaşlanmaya bağlı olarak akıcı zekâda (akıl yürütme, kavrama, yeni stratejiler edinme,
hatırlama, değiştirme) gerilemeler söz konusu olurken, kristalize zekânın (deneyim, ve
birikimin yansıması, sözel yetenekler) yaşlanmaya karşı daha dirençli olduğunu ortaya
koymuştur (Emiroğlu:11; Kökenek:17).
İleri yaş grubunda olan yaşlı nüfus oranının hızla arttığı toplumlarda demans önemli bir
sağlık sorunudur. Yaşlılıkla birlikte temel bilişsel işlevlerde görülen bozulmalar, doğal
yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak değerlendirilse de bu dönemde ortaya çıkan bazı bilişsel
bozuklukların demans (özellikle Alzheimer hastalığı) gibi olumsuz hastalıkların başlangıcı
olma riskini de beraberinde taşımaktadır. “Demans, önceden edinilmiş̧ bilişsel ve duygusal
kapasite ile sosyal davranışta, alışılmış̧ günlük hayat aktivitelerinin bağımsız yürütülmesini
engelleyecek şekilde ilerleyici bir bozulmanın olduğu klinik durum olarak tanımlanabilir”
(Cangöz: 3-4).
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Yaşlılık döneminde dikkat gençlere oranla azalma göstermektedir. Ancak diğer taraftan
yaşlılar dikkatlerini nasıl kullanmaları gerektiği konusunda daha bilgili ve deneyimlidirler.
Yine yaşlılık sürecinde dilin etkili bir şekilde kullanım yetisi değişmemektedir. Ancak
yaşlıların gençlere oranla uzun ve karmaşık iletişimi sürdürmeleri ise daha yetersizdir. Diğer
taraftan yaşlıların görsel-uzamsal becerilerinde düşme eğilimi görüldüğü ileri sürülürken, son
yapılan araştırmalar tanıdık mekânlarda gençler kadar başarılı olduklarını ortaya koymaktadır.
Yaşlılıkta akıl yürütmede gerileme olmakla birlikte, günlük sorunların çözümünde daha başarılı
oldukları bilinmektedir (Kökenek:17-18).
Yaşlılık bilişsel işlevlerin tümüyle gerilemeye uğradığı bir dönem değildir. Yaşlının
sosyoekonomik durumu, eğitimi, geçirdiği hastalıklar ve psikolojik durumu gibi nedenler
kişinin bilişsel becerilerinin yaşlılık döneminde farklı bir seyir izlemesine neden olmaktadır.
Diğer taraftan yaşlanmaya bağlı olarak, bilişsel fonksiyonların işlevselliğinin azaltılmaması
yönünde araştırmalarda yapılmaktadır. Bu alanda kullanılan yaklaşımlar temelde zihinsel
aktiviteler yoluyla bilişsel işlevlerde iyileşmeyi öngörmektedir. Bu hipotezlerden birisi “Kullan
veya Kaybet Hipotezi”dir. Bu hipoteze göre düzenli zihin egzersizleri yapmak (bulmaca
çözmek ya da satranç oynamak) Alzheimer riskini azaltmaktadır (Kökenek:18).

1.2.2.2. Yaşlılıkta Psikolojik Süreçler (Yaşlılıkta Ruhsal Davranış
Değişimleri)
Yaşlılığın psikolojik boyutuyla değerlendirilmesinin diğer bir aşaması da psikolojik
süreçler (ruhsal davranış değişimleri)dir. Bu ruhsal davranış değişimleri ise “duygu durum”,
“güdülenimler” ve “baş etme becerileri” gibi çeşitli nitelikleri kapsamaktadır (Eyüboğlu, Şişli,
ve Kartal: 20).
Gelişim psikolojisine göre, yaşlılık da yaşam döngüsü içerisinde kendine özgü özellikler
içermektedir. Bu dönemde temel kişilik özellikleri değişmese bile kişinin ruhsal yaşamında
çeşitli değişimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Eric Erikson’a göre, insan yaşamı sekiz
evreden oluşmakta olup her evre bir sonraki evreye hazırlık niteliği taşımaktadır. Erikson,
bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini psiko-sosyal açıdan gelişim süreçleri
olarak ele alırken, yaşlılık dönemini gerileme dönemi olarak ele almaktadır. Erikson’a göre; bu
süreç umutsuzluk ve ölüm korkusunun en yoğun yaşandığı dönemdir. Yine Erikson’a göre, bu
dönem yedi dönemin meyvelerinin toplanmaya başladığı, egonun bütünleştiği ve ölüm olayının
kişi için önemini yitirdiği bir döneme işaret etmektedir (Kökenek:19; Emiroğlu: 16).
Fizyolojik ve ruhsal gerilemeler yaşlının yaşam arzu ve isteğini önemli ölçüde
azaltmaktadır. Yaşlıda duygu durum bozukluğu söz konusu olabilmektedir. Özellikle sevme
içgüdüsü önemli ölçüde bozulma göstermektedir. Kişinin gençlik imajını kaybetmesi, diğer
taraftan yakınlarını kaybetme, çocukların öğrenim ya da evlenme nedeniyle evden ayrılmaları,
sevgi kaybı, uzun sürmüş evliliklerin yorgunluğu ve bezginliği, cinsel yaşam kaybı, emeklilik
dönemine geçiş̧, kronik hastalıkların ortaya çıkması ya da fiziksel gücün azalmasının bir sonucu
olarak yaşam kalitesinde ortaya çıkan değişimler söz konusudur. Bu ve benzer nedenler
karşısında her kişinin aynı tutum ve davranışı sergilemesi beklenemez. Bu gibi durumların
karşısında yaşlılar kendi yaşam deneyimlerine ve kişilik özelliklerine göre farklı tutum ve
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davranış̧ geliştirirler. Bireyler ne tür kişilik özelliklerine sahip olursa olsunlar yaşlılıkta,
psikolojik olarak birtakım sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır (Eyüboğlu, Şişli, ve Kartal:
20; Emiroğlu: 13).
Bu dönemde yaşlının toplumsal desteği azalmakta ve maddi sorunlar
yaşayabilmektedir. Yaşlı yenilikler karşısında uyum sağlayamadığı için kaygı duymakta ve
zamanla eski yaşanmışlıklarını özlemeye başlayabilmektedir. Yaşlının düşünce, davranış ve
alışkanlıklarını değiştirmesi oldukça zordur. Yaşlının düşünceleri ben merkezli olmaya
başlarken maddi şeylere verdiği değer ve önem artabilmektedir. Kendisinden başka kimseyi
önemsememeye ve en ufak sorunlara aşırı tepki vermeye yönelebilir. Bu süreçte yaşlının
toplumsal rol ve statüsündeki azalmaya bağlı olarak benlik saygısı da azalmakta, dolayısıyla da
yaşlının bağımlılık ve yetersizlik duygusu artabilmektedir (Kökenek:19).
Yaşlılıkta, bilinçaltında gelişen nedenler de kişi üzerinde etkili olabilmektedir. Bunların
başında gençlik hayallerinin yok olması gelmektedir. İkincisi, ölüme daha fazla yakınlaşmanın
sonucu olarak ölüm korkusunun artmasıdır. Gençlik döneminde ölümü inkar içeren savunma
mekânizmaları orta ve ileri yaşlarda yerini kaderciliğe ve bunun doğal bir sonucu olarak da yok
oluş sıkıntısına bırakmaktadır (Emiroğlu: 13).
Yaşlı bu süreçte çevreye uyum sorunları da yaşamaktadır. Yaşlıların yeniliğe kapalı
olma isteksizlikleri kuşaklar arası çatışmayı artırmaktadır. Yaşlıların bu süreçten en az
etkilenmelerinin sağlanabilmesi için yaşlılarla bireysel ve grup psikoterapi yöntemleri
kullanılarak (geçmişe özlemin etkili bir yöntem olarak kullanılıp) yaşamlarını daha anlamlı hâle
getirme ve kişiliklerini geliştirmelerine katkı sağlanabilir.
Ayrıca yaşlılık sürecinde uyum sağlamayı kolaylaştıran beş psikolojik görevden söz
edilmektedir. Bu beş psikolojik görev ise şunları içermektedir: (Clark ve Anderson, 1967;
Akt, Emiroğlu:14).

a) “Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanımlama,”
b) “Toplumsal ve fiziksel yaşamı yeniden tanımlama,”
c) “Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile
değişmesini kabullenme,”
d) “Kişisel değişimini değerlendirme,”
e) “Yaşamın
amacını
ve
değerleri
yeniden
bütünleştirme,”
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Yine yaşlılıktaki ölüm korkusunun üç konuda açığa çıktığı kabul edilmektedir (Sarnoff,
1962, Akt; Emiroğlu, 15).

1. “Dinsel inançlara aşırı bağımlılık”
2. “Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşılamayacağı endişesi ile yaşamın
kısalığından şikayetlerin artması,”

3. “Hastalıkların ciddiyetini önemsememeye bağlı olarak sağlıkla ilgili yasaklara
uymama ve önerileri dinlememe davranışlarının görülmesidir.”

1.3. Sosyal Boyutuyla Yaşlılık
Sosyal açıdan yaşlılık, belirli bir yaş grubundan bir toplumda beklenen davranışlar ve
toplumun o gruba verdiği değerler olarak ele alınabilir (Beğer ve Yavuzer:1). Diğer bir ifade
ile sosyal açıdan yaşlılık, bireyin statü kaybına paralel olarak toplumun kendisini nasıl
algıladığına ilişkin almış olduğu mesajlarla ilişkilidir. Toplum tarafından belirlenmiş olan norm
ve davranışlar doğal olarak bireylerden beklenen uygun davranışları da şekillendirmektedir.
Toplumsal norm ve değerler, bireyin çocukluk, gençlik, ergenlik ve yaşlılık dönemlerine ilişkin
(yani yaş aralıklarına göre) belli yakıştırmalarda (değerlendirmelerde) bulunur. Örneğin; ileri
yaşın bir göstergesi olarak saçların beyazlaması, algılamanın yavaşlaması ve hareket sınırlılığı
bireylerin ister istemez belli bir kategoride değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir
(Baran :1).
Ayrıca yaşlılıkta statü kaybı ile ilgili özelliklere ayrıntılı olarak bakacak olursak şunları
içermektedir (Emiroğlu:16).
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Saygınlığını kaybetme; Bazı toplumlarda yaşlanma ile birlikte
saygınlık artsa bile, yaşlının bazı toplumsal fonksiyonlarından
uzaklaşmak zorunda kalması söz konusudur.
Emekli olma; Belli yaşa gelindiğinde emekli olma mesleki
değerin kaybına ve saygınlığın azalmasına yol açmaktadır.
Gelir kaybına uğrama; Emeklilik sonucu gelirin düşmesi
olanakların kısıtlanmasına dolayısıyla da sosyal ve ekonomik statü
kaybına yol açmaktadır.

Toplumun kültürel öğeleri ile kişilerin sınıfsal değerlendirilmeleri yakından ilişkilidir.
Bireyler, içinde yaşadıkları toplumların kültürel öğrenmelerini içselleştirerek büyür. İnsan
sosyal bir varlık olarak yaşamının her döneminde aile ve arkadaş ortamı ağırlıklı olmak üzere
sosyal ilişkilere gereksinim duyar. Bu ortamlar bireylerin kendilerini rahat ve güvende
hissettikleri ortamlar olup, sosyal iletişim ve ilişkilerin gerçekleşmesi yoluyla sosyal
ihtiyaçların karşılandığı ortamlardır. Yaşlılık döneminin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi
için sosyal ilişkiler, boş zaman değerlendirme ve hobiler önem taşımaktadır. Yaşlılık
döneminde, özellikle “bir işe yaramak” ve “bir işi başarmak” bireyin yaşamını anlamlı kılmanın
önemli unsurlarından birisidir. Ayrıca yaşlı bireyin karşısındaki kişiyle olan ilişkisinin hem
kendisi hem de karşısındaki birey için doyurucu ve memnun edici nitelikte olması önemlidir
(Baran :1-2).
Yaşlılık döneminde, kişinin toplumsal ve gündelik yaşam aktivitelerinde başarılı
olabilmesi için yaşamında sahip olması gereken (kendisinden ve çevresinden kaynaklı) bazı
özellikler söz konusudur. Yaşlılık sürecinde sosyal hizmetin temel amacı, yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesidir. Yaşlının yaşam kalitesini önemli ölçüde
etkileyen ve sahip olması gereken özelliklerin içerisinde en dikkate değer olanlara bakacak
olursak;
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“sosyal ilişkilerde aktiflik,”
“sosyal güvence,”
“bilgi ve deneyim sahipliği,”
“dengeli beslenme durumu,”
“konut ve çevre şartlarının yaşlıya uygunluğu,”
“kamu güvenliği,”
“sağlık durumunun niteliği,”
“fiziki hareketlilik kapasitesinin düzeyi,” yani gezi ve seyahat yeteneğine sahip olmadır.

Yukarıda ifade edilen özelliklere sahip olmak, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu özelliklere sahip olmanın yaşlı
kişiden kaynaklı olan fiziksel ve psikolojik yönleri olduğu gibi sosyal (toplumsal) yönleri de
söz konusu olan bir durumdur (Baran, 2008: 92).
Yaşlı bireyin uygun bir sosyalizasyona tabi tutulması yaşam kalitesi ve doyumunu
arttırması açısından önemlidir. Bilinçli kişi kendi yaşamını kontrol edebilen kişidir. Dolayısıyla
yaşlı kişinin akıl ve ruh sağlığı yerinde ise kendisi sosyal ilişkilerden öğrenmeye bağlı olarak
sosyalizasyon yaşar. Yaşlı bireyin yaşamı bırakmaması ve ilişkilerini sürdürebilmesi yaşama
bağlılığının aynı zamanda bir göstergesidir. Yaşlılık döneminde kişinin yeni arkadaşlıklar
kurması, bir huzurevine yerleşmesi, bir hastalığına yönelik tedavi görmesi sosyalizasyon
sürecine girmesine ve yeni şeyler öğrenmesine de yol açmaktadır (Baran, 2008: 90).
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Yaşlılık dönemi aynı zamanda kişiden beklenen rol ve statünün değişime uğramasını
içermektedir.

Bu dönemde özellikle rol değişimi ve rol kaybı söz konusudur.
Kişinin saygınlığı, yakın ilişkileri, arkadaşlık ve sosyal desteğinde
azalma görülür.
Yaşın ilerlemesine bağlı olarak bireyin etkinlik ve yeterliliği azalır ve
yaşam kalitesi giderek düşer.
Kişi etken pozisyondan giderek edilgen pozisyona geçer.
Emeklilik ile önemli ölçüde gelir kaybı ve buna bağlı olarak yaşam
kalitesinde azalma söz konusu olur.
Kişinin emekli olması, sosyal ilişkilerinde ve konumunda kayıplar
anlamına da gelmektedir.
Kişi önceden emekliliğe hazırlanmış, yeterli gelire sahip ve yeni bir
uğraşı söz konusu ise uyumu daha stressiz olarak sağlayabilir.

Yine yaşlılıkta sosyal ilişkilerin giderek zayıflaması ise istenmeyen bir durum olup,
sosyal teması azaltır.
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 Özellikle çocukların evden ayrılması, eşin ve arkadaşların ölümü kişiyi
giderek yalnızlaştırır.
 Sosyal bir varlık olarak insanın güvenli ve yakın ilişkilere sahip olması her
yaşta önem arz ettiği gibi yaşlılıkta da oldukça önemlidir.
 Kişinin yaşlılık dönemine başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmesi ve yeni
rolleri benimseyebilmesi, yakın çevresi ve ailesinin varlığıyla yakından ilişkilidir.

Sonuç olarak yaşlıların yaşam kalitesinin artırılabilmesi için sosyal destek
mekânizmalarının tespit edilmesi ve artırılması önem taşımaktadır (Kökenek: 16-17).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Hızlı sanayileşme ve kentleşmeye maruz kalan toplumların sosyal, kültürel ve
ekonomik yapıları da benzer bir dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda yaşlılığa bağlı sorunlar da
daha çok gelişmiş̧ ülkelerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla geleneksel ailenin
etkinliğinin azalması, çekirdek ailenin daha etkin hâle gelmesi, yaşlı, çocuk ve kadının kentsel
yapıda farklı rol ve fonksiyonlara sahip olmalarına yol açmıştır. 1950’lerde Türkiye nüfusunun
1/5’i kentlerde yaşarken bugün nüfusun %75’inden fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bu durum
geleneksel aile ilişkilerinin değişmesine ve yeni toplumsal kurumların ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
 Günümüz dünyasında, yaşlı nüfusun giderek görünür hâle gelmesine etki eden en
önemli neden dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıdır. 2015 yılında dünya nüfusunun %12’si
60 veya üzeri 901.000.000 kişiden oluşmaktadır. 60 yaş ve üzeri nüfus yılda 3,26 oranında artış
göstermektedir. Şu anda, Avrupa’da 60 yaş ve üstü nüfus (%24) büyük bir yüzdeye sahiptir.
 Ancak, 2050 yılında, Afrika’nın dışında dünyanın tüm önemli bölgelerinde çok
hızlı bir yaşlanma sürecinin olacağı öngörülmektedir. Dünya’da yaşlı kişilerin sayısının, 2030
yılında 1,4 milyar ve 2050 yılında 2,1 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca 2100 yılında,
yaşlı nüfus oranının dünya genelinde 3,2 milyara yükseleceği tahmin edilmektedir. Hızla artan
yaşlı nüfusun yaklaşık %80’inin gelişmekte olan ülkelerde olduğu bilinmektedir. Bu sonuçlar,
gelişmekte olan ülkelerin yakın gelecekte gelişmiş ülkelerle benzer yaşlı nüfus oranlarına
ulaşacaklarını göstermektedir.
 Benzer bir durum, Türkiye açısından da söz konusu olup; 2015 yılı itibarıyla, 60
yaş ve üzeri grupta yer alan yaşlı sayısı %11,2 iken, 80 yaş ve üzeri grupta yer alanlar ise %1,4
tür. 2050 yılına kadar 60 yaş ve üzeri grupta yer alan yaşlı sayısının %26,6’ya yükseleceği, yine
80 yaş ve üzeri grupta yer alanların oranının da %5,4’e yükseleceği tahmin edilmektedir. 2100
yılında ise 60 yaş ve üzeri nüfusun %37,7’ye yükseleceği 80 yaş ve üzeri grupta yer alanların
da %14’e yükseleceği öngörülmektedir.
 Yaşlılık nedir? sorusunun doğrudan tek ve değişmez bir tanımlaması söz konusu
değildir. Yaşlılığın günümüzde ifade ettiği anlam ile 2000 yıl önceki ya da 200 yıl öncesinde
ifade ettiği anlamlar farklılık göstermektedir. 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu’nda doğan
birisinin ortalama 33 yıl yaşaması beklenirken ve 200 yıl önce 40 yaşındaki birisi yaşlı olarak
kabul edilirken günümüzde 40 yaşında olmak genç ve hayatının başlangıcında olan bir kişi
olarak kabul edilebilmektedir. Diğer taraftan yaşlılığın yasal ve bürokratik kurumlar açısından
kronolojik olarak sınıflandırılması ve tanımlanması özellikle sunulması amaçlanan belli
hizmetlere uygunluğun sağlanması açısından bir gereklilik olarak görülmektedir. Örneğin,
emekli aylığı ve ücretsiz toplu taşım pasosu gibi hizmetlerden yararlanabilmek için belirli bir
kronolojik yaşam süresini doldurmuş olma şartı aranmaktadır.
 Her ne kadar yaşlılığın tanımlanması toplumsal, kültürel ve bireysel açıdan
farklılıklar içerse de yaşlılığın tanımlanması ya da sınıflandırılması sürecin yönetilebilirliği
açısından önem arz etmektedir. Örneğin; emeklilik yaşının resmi olarak belirlenmesi, indirimli
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toplu taşıma için uygunluk, kış yakıt indirimi ya da yaşa bağlı olarak sağlık hizmetlerinden ya
da sağlık taramasından yararlanmak gibi. Yaşlı nüfus oranının sınıflandırılmasının diğer bir
önemli yararı da bağımlı ve savunmasız durumda olan yaşlı oranlarının tespit edilerek yaşlılara
yönelik hizmetler sunacak sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının oluşturulmasını sağlamaktır.
 “Yaşlı kimdir?”, “Yaşlanma ne zaman başlar?”, “Yaşlılık belirtileri nelerdir?” gibi
sorular geçmişten günümüze sorulmaya ve araştırılmaya devam etmektedir. Yaşlılığa tarihsel
süreç içerisinde toplumların yükledikleri anlamlar farklılık göstermekle birlikte yaşlılık her
canlıda var olan, işlevsellikte azalmaya neden olan ve evrensel bir süreç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yaşlılığın kronolojik olarak sınıflandırılması, emeklilik, sağlık hizmetleri ve toplu
taşıma indirimi, planlama gibi konularda istatistiği bilgi sağlanması açısından önemlidir. Her
ne kadar demografik veri ve analizlerde, sosyal politika alanındaki çalışmalarda kronolojik yaşa
dayalı istatistiki bilgi önem taşısa da yaşlıların bireysel sorunlarının kendine özgü olduğu
gerçeğinden hareketle, bu istatistiki verilerin bireysel yaşlılık süreçlerini açıklama da yetersiz
kaldığı da göz ardı edilmemelidir.
 1963 yılında, WHO tarafından sağlık konusunda düzenlenen bir seminerde
kronolojik yaşlılık başlangıcı 60 yaş olarak tanımlanmışken, günümüzde kronolojik yaşlılık
başlangıcı 65 yaşa kadar çıkarılmıştır. Diğer taraftan yaşlılık; kronolojik, biyolojik, patolojik,
psikolojik, sosyal (toplumsal) ve ekonomik yaşlanma başlıkları altında da
tanımlanabilmektedir.
 Yaşlanma süreci her canlı organizmanın kaçınılmaz olarak yaşadığı bir döneme
işaret etmektedir. Diğer taraftan yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri ile
değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu sürece yaşlılar açısından bakıldığında ise önemli
sağlık sorunların baş gösterdiği bir dönem olarak ifade edilebilir. Bu dönemde yaşlıların
“fiziksel”, “psikolojik” ve “sosyal” açılardan yaşadığı sorunlar dikkatlice ele alınıp
değerlendirildiğinde ne kadar büyük sorunlar yaşadıkları daha iyi anlaşılacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sürecinde uyum sağlamayı kolaylaştıran beş
psikolojik görevden biri değildir?
a) Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanımlama
b)

Toplumsal ve fiziksel yaşamı eski hâliyle tanımlama

c)

Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile değişmesini kabullenme

d)

Kişisel değişimini değerlendirme

e) Yaşamın amacını ve değerleri yeniden bütünleştirme
2)

Aşağıdakilerden hangisi bedensel fonksiyon kayıplarından biridir?

a) Bilinçte bulanıklık
b) Algıda yavaşlama
c) Bunama (demans)
d) Menopoz
e) Yürüme
3) ………………….yaşlanma: “Kişinin doğduğu yıl esas alınarak yapılan yaşlılık
tanımını kapsamaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
4) “Kişilerin sosyal yaşam içerisinde çalışma ve sosyal ilişkilerinde güç ve
yeteneğinin giderek azalması” hangi tür yaşlanmayı içerir?
a) Biyolojik yaşlanma
b) Patolojik yaşlanma
c) Sosyal yaşlanma
d) Psikolojik yaşlanma
e) Ekonomik yaşlanma
5) .........................Yaşlanma: “Bir canlıda moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem
düzeyinde ortaya çıkan biyo-kimyasal bir süreçtir.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
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6) …………………Yaşlanma: “Kişinin normal yaşam sürecini olumsuz yönde
etkileyen ve dış faktörlerin etkisi sonucu ortaya çıkan patolojik olayların tümünü içermektedir.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
7) ...........................Yaşlanma: “Kişilerin duygu, algı ve davranışlarında yaşa bağlı
olarak uyum yeteneğinin azalmasıdır.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
8) Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen
özelliklerin biri değildir?
a) Bilgi ve deneyim sahibi olmamak
b) Dengeli beslenme durumu
c) Konut ve çevre şartlarının yaşlıya uygunluğu
d) Kamu güvenliği
e) Sosyal güvencesi olması
9) Aşağıdakilerden hangisi Eric Erikson’un psiko-sosyal açıdan gelişim süreçleri
içerisinde yer almaz?
a) Bebeklik
b) Çocukluk
c) Ergenlik
d) Yetişkinlik
e) Yaşlılık
10) Aşağıdaki istatistiki verilerden hangisi Türkiye’deki yaşlanma süreci ile ilgili
değildir?
a) 2015 yılı itibarıyla, 60 yaş ve üzeri grupta yer alan yaşlı sayısı %11,2’dir.
b) 2050 yılına kadar 60 yaş ve üzeri grupta yer alan yaşlı sayısının %26,6’ya
yükseleceği öngörülmektedir.
c) 2100 yılında ise 60 yaş ve üzeri nüfusun %37,7’ye yükseleceği beklenmektedir.
d) 2015 yılı itibarıyla, 80 yaş ve üzeri grupta yer alanlar %1,4’tür.
e) 2015 yılı itibarıyla, 60 yaş ve üzeri grupta yer alan yaşlı sayısı %7,2’dir.
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Cevaplar
1) b, 2) e, 3) kronolojik, 4) c, 5) biyolojik, 6) patolojik, 7) psikolojik, 8) a, 9) e, 10) e.
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2. YAŞLILIK KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılık üzerine kuramsal yaklaşımlar kapsamında;


Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı,



Aktivite Kuramı,



Rol Bırakma Kuramı,



Modernleşme Kuramı,



Sosyal Değiş Tokuş Kuramı,



Süreklilik Kuramı ve



Eksiklik Kuramı öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yaşlılık Kuramları Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

 Yaşlılık kuramlarını kavramış,
 Yaşlılık çalışmalarını mikro,
mezzo ve makro boyutlarıyla
öğrenmiş,
 Yaşlılığı bütünsel açıdan
değerlendirmiş
olabileceksiniz.
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Giriş
Kuram “uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi”, “belirli bir konudaki
düşüncelerin, görüşlerin bütünü”, “sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve
bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori” olarak tanımlanmaktadır (Türk
Dil Kurumu:2015). Kuramlar temelde ampirik yolla elde edilen bilgilerin anlaşılmasına
dolayısıyla da sürecin açıklanmasına yardımcı olur. Kuram aynı zamanda bilim adamlarının
belirli bir bilinmeyen hakkında fikir geliştirme ya da betimleme sürecidir (Bengtson ve diğ.,
2009:4).
Yaşlılığın biyolojik, sosyokültürel bağlamlarda incelenmesi gerektiğini vurgulayan
kuramsal yaklaşımlar; yaşlılık sürecini daha iyi anlamak, çözümlemek ve yaşlı sorunlarını daha
iyi değerlendirme konusunda yardımcı olmaktadırlar.
Günümüzde yaşlılık üzerine oluşturulmuş birçok kuram bulunmaktadır. Ancak
yaşlılığın açıklanmasına yönelik oluşturulmuş olan bu kuramların hiçbirisi tek başına yaşlılığı
tam anlamıyla açıklayabilecek nitelikte değildir. Bu nedenle yaşlılığın daha anlaşılır olarak
algılanabilmesi açısından tüm bu kuramların sunmuş olduğu bakış açılarının bütüncül bir
yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
Bilindiği üzere tüm diğer sosyal olgularda olduğu gibi yaşlılık da oldukça dinamiktir.
Yaşlılık tarih boyunca faklı toplumların bakış açılarına ve kültürlerine göre farklı şekillerde
algılanmış sosyal bir olgudur. Bu farklı algılama ve değerlendirmeler şüphesiz uygulama
pratiğinin de şekillenmesini etkilemektedir.
Bunun doğal bir sonucu olarak, yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin, her disiplinin kendine
göre ürettiği birçok kuram söz konusudur. Bu bölümde, farklı disiplinlerin üretmiş olduğu
yaşlılık kuramlarından sadece en çok bilinenleri üzerinde ana hatlarıyla durulması
amaçlanmaktadır.
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2.1. Yaşlılık Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar
Yaşlılık alanında yapılan çalışmaları, sosyal hizmet mesleğinin de yöntemleri arasında
yer alan makro ve mikro boyutlarla ele alıp bütünsel bir bakış açısıyla incelemek mümkündür.
Mikro düzeyde yaşlılık sorunları, bireysel düzlemde kişinin öznel ilişkileri kapsamında
araştırılma konularını içerirken, makro boyutta ise, yaşlılık sorunlarının toplumsal boyutta ve
yapıda nasıl konumlandırıldığıyla ilgili çalışmaları kapsaması söz konusudur.
Yaşlılarla ilgili makro düzeyde yapılan çalışmalar; sosyal yapıların etkisini ortaya
koyarak, kişiler ve toplum açısından yaşlı ve yaşlılığın ne anlama geldiğinin anlaşılmasını
kolaylaştırması bakımından önemlidir. Ayrıca yaşlılığa ilişkin alternatif yaklaşımların neler
olabileceği, yaşlanmanın bireysel ve toplumsal açıdan ne anlama geldiği, yaşlılık konusunda
toplumsal kurumların nasıl bir yapılanma içerisinde olması gerektiği, yaşlı nüfusa ilişkin
projeksiyonlarda bulunmayı, sosyal değişim sürecinin seyrini tespit etmeyi ve yaşlılığa ilişkin
olası sosyal politikaların neler olması gerektiğini ortaya koyması bakımından oldukça
önemlidir (Uluocak ve diğ., 2013:39).
“Fırsat eşitliği”, “sosyal adalet” ve “insan hakları” gibi temel kavramlar dikkate
alındığında yaşlıların da diğer bireyler gibi toplumsal yaşama “eşit” bir şekilde katılma hakları
olduğu unutulmamalıdır.
Kavramsal düzeyde yaşlılığa değişik disiplinlerin farklı bakış açılarıyla yaklaşması,
yaşlılığın farklı şekillerde tanımlanması ve değerlendirilmesini de beraberinde getirmiştir.
Bilindiği üzere modern toplumda yaşlılık sosyal bir sorun olarak değerlendirilmektedir.
Yaşlılığın modern toplumda sosyal bir sorun olarak algılanması ve kavramlaştırılması,
yaşlılığın sosyal bir sorun olarak çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasını ve üzerinde ayrıntılı
olarak durulmasını dolayısıyla, çözümü yönündeki çalışmaların teşvik edilmesini sağlamıştır.
Böylelikle yaşlılık sorununa ilişkin farklı teorilerden kaynaklanan farklı yaklaşımların
geliştirilmesi sağlanmıştır.
Bu bölümde, yaşlılık alanında geliştirilen kuramlardan sırasıyla;
Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı,
Aktivite Kuramı,
Rol Bırakma Kuramı,
Modernleşme Kuramı,
Sosyal Değiş Tokuş Kuramı,
Süreklilik Kuramı ve
Eksiklik Kuramı üzerinde durulacaktır.
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2.1.1. Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
1961 yılında Elaine Cumming ve E. Henry tarafından geliştirilen kurama göre; yaşlı
kendi isteği ile yaşamdan çekilmeyi tercih etmektedir. Bu kuram, yaşlılığı fiziksel, psikolojik
ve sosyal olarak bütün yönleriyle yaşamdan yavaş yavaş uzaklaşma ve kopma süreci olarak
değerlendirmektedir. Kurama göre; yaşlı öncelikle fiziksel düzeyde etkinliğini yavaşlatır ve
enerjisini saklı tutmaya çalışır. Psikolojik düzeyde, önceliğini dünyanın geneliyle ilgili
konulara değil, kendisiyle ilgili yaşam alanlarına odaklamaya verir. Toplumsal düzeyde ise,
hem yaşlının hem de toplumun karşılıklı geri çekilmeleri söz konusudur. Böylece toplumun
diğer üyeleri ile yaşlı arasındaki etkileşim giderek azalır. Diğer bir ifade ile birey toplumdan
geri çekilirken, toplum da bireyden elini çeker. Bu durum aynı zamanda ilişki kesme süreci
olarak da adlandırılmaktadır.
İlişki kesme;
 toplumu ve bireyi tedavi edilemez hastalığın ve ölümün sonuna,
 önceden hazırlayan ilerleyici ve karşılıklı doyum verici bir süreç olarak ele
alınmaktadır.
İlişki kesme; yaşlının sahip olduğu, istenilen rollerini, statüsünü ve kurulan ilişkilerini
giderek azaltması sürecidir. Diğer taraftan toplum da bu ilişkinin kesilme sürecini
desteklemektedir. Çünkü yaşlıların sahip olduğu işlevlerin gençlere aktarımı söz konusu
olmaktadır (Onur: 124; Kurt; 90).
Bu kurama göre, yaşlılığa uyum sağlayan birey psikolojik ve toplumsal bağlarının yavaş
yavaş azalmasını zihinsel olarak daha kolay kabullenebilmektedir. Bunun sonucu olarak, yaşlı
bireysel ya da toplumsal düzeyde ortaya çıkan yeni duruma daha sorunsuz olarak uyum
sağlayabilmektedir (Kurt: 89).
Yaşlı insanlar yaşlılığı kabullenmeleriyle birlikte, daha önce gerçekleştirdikleri birçok
faaliyeti isteyerek yerine getirmek istemez. Bu durumun bir sonucu olarak, yaşlıların sosyal
çevreleri daralır ve giderek edilgenleşirler. Yaşlıların yeni roller üstlenmekten uzak durmaları,
onları daha çok yalnızlaşmaya ve toplumdan izole olmaya iter.
Yaşamdan geri çekilme ya da kopma kuramına göre, toplumda yaşlıya karşı oluşan
olumsuz tutum ve değerler, toplumun yaşlıdan giderek uzaklaşmayı tercih etmesine, dolayısıyla
da sosyal bir sorunun ortaya çıkmasına olanak hazırlar.
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İleri düzeylerde bu durum;
Yaşlılara yönelik kurumsal hizmetlerin sınırlandırılmasına,
Yaşlının sosyal destekten mahrum bırakılmasına ve
Yaşlının psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilecek tehlikeleri de
beraberinde getirir. (Alptekin, 2011:10).
Bu kurama üç farklı açıdan eleştiri getirilmiştir. Bu eleştirilerden birincisi, kişinin
yaşamdan kopmasının kaçınılmaz olmadığı görüşüdür. İkinci eleştiri ise, yaşlının yaşamdan
kopmasının yani kendisini soyutlamasının kendisine herhangi bir mutluluk ya da huzur
getirmediğinin yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olduğu görüşüdür. Üçüncüsü ise
toplumsal eğilim, toplumsal yapı ve bulgular kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
görüşünün ileri sürülmesidir (Kurt, 2008:91).

2.1.2. Aktivite Kuramı
Robert J. Havighurst, Bernice L. Neugarten ve Sheldon S. Tobin tarafından geliştirilen
bu kuram, geri çekilme kuramına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır (Işık: 54). Bu kuram,
bireylerin sosyal olarak aktif oldukları ölçüde yaşamdan alacakları doyumun da artacağını ileri
sürmektedir (Aközer ve diğ. :105).
Bu kurama göre, yaşamında bir şeyleri başarmaya devam eden ve başkaları tarafından
ihtiyaç duyulan kişiler mutlu olurken, bunun tam tersi olarak bir işe yaramayan ve başkaları
tarafından istenmeyen yaşlıların ise mutsuz ve huzursuz olacakları öne sürülmektedir (Uluocak
ve diğ: 41).
Yaşlılığa başarılı bir şekilde uyum sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan aktivite kuramı,
yaşlının ilişkilerini ve çalışma yaşamını devam ettirmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Bu
kapsamda, yaşlının uygun etkinlikler geliştirmesini sağlama, yeni etkinlikler için eğitim
çalışmaları uygulama, tedavi ve danışma hizmetleri sağlama yaşlılığa uyum sağlamada
yardımcı olabilecek birinci basamak kaynaklar olarak görülmektedir. Diğer bir ifade ile aktivite
kuramı yaşlının etkinliğinin arttırılması üzerine durmaktadır. Bu kapsamda yaşlının hayatından
memnun olma ya da yaşlının yeni sürece kişisel uyumu, bireysel ve toplumsal etkinliğinin bir
işlevi olarak kabul edilmektedir (Emiroğlu, 1984:4).
Aktivite Kuramı temelde iyi bir yaşlılık sürecinin geçirilmesini aktifliğin ömür boyunca
korumasına bağlamaktadır. Bu kuramda, yaşamının ileri dönemlerine kadar aktifliklerini bir
şekilde korumayı başarmış olan yaşlıların daha mutlu ve huzurlu oldukları temel öngörüsünden
hareket edilmektedir (Tufan: 40).
Bu kurama göre, insanları birbirinden farklı kılan asıl unsurun kişilerin yaş farkından
kaynaklı olmadığı, etkinlik düzeyleri ve “yararlılıklarıyla” ilişkili olduğu savıdır. Yaşlının
toplumda mutlu, başarılı ve huzurlu olması isteniyorsa, mutlak surette yaşlıya işe yaramazlık
hissi veren pasiflik arzusunun ortadan kaldırılması gerektiği önerilmektedir. Yaşlının emeklilik
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sonrası dönemde aktifliğini koruması durumunda yaşam kalitesinin azalmayacağı, mutlu ve
huzurlu bir dönem geçirebileceği ifade edilmektedir. Şayet gençlik döneminde olduğu gibi
yaşlılık döneminde de ilişkilerini sürdürmeyi başarırsa kendisine gereksinim duyulduğunu
görerek, çalışma yaşamında daha önce sahip olduğu ancak emeklilik süreci ile kaybettiği
rollerin yerine yenilerini koyarak mutluluğunu devam ettirebileceği savunulmaktadır (Tufan,
2001:40–41).
Aktivite Kuramı yaşlı insanların psikolojik ve sosyal gereksinmeleri bakımından orta
yaşlı insanlarla aynı olduğunu öne sürerek, yaşlının etkinliğinin azalmasının temelinde
toplumun yaşlıdan elini çekmesi ve uzaklaşması tespitine yer vermektedir. Toplumun yaşlıyı
dışlamasından kaynaklı olarak yaşlının zorunluluktan dolayı hayattan koptuğunu öne
sürmektedir. Yaşamın daha sağlıklı ve huzurlu sürdürülebilmesi için aktiviteler bazında yaşama
sıkıca tutunmayı önermektedir (Işık, 2002:54).
Sonuç olarak, bu kuram yaşlıların günlük aktivitelerden çekilmelerinin temelinde,
toplumun yaşlı kişilerden elini çekmesini ve değersel olarak yaşlı kişilerden fazla bir şey
beklenmemesini görmektedir.
Bu kurama yönelik getirilen en önemli eleştiri ise yaşlı insanların ifade edilen türden
etkinlik alanlarına her zaman sahip olamayacağı ve dolayısıyla içe kapanmalarının söz konusu
olacağı yönündedir. Diğer bir ifade ile yaşlıların tümü bu türden etkinlikleri gerçekleştirmek
için uygun ortam oluşturamazlar ve geri çekilmek durumunda kalırlar. Kurama yönelik bir diğer
eleştiri de yaşlıların etkinlik alanlarını sınırlı tutmak istedikleri yönündedir. Sağlıklı yaşlıların
birçoğu etkinlik alanlarını sınırlı ve basit tutmayı tercih etmektedir. Bu bağlamda yaşlılardan
birçoğu kendisini bağ bahçe işlerine ya da sadece torun bakmaya yönlendirebilirler. Sonuç
olarak, tüm yaşlıların geniş sosyal etkinliklerden hoşlandıkları anlamını çıkarmak söz konusu
değildir (Ersanlı ve Kalkan :234, 235).

2.1.3. Rol Bırakma Kuramı
Bu kuram Z. S. Blau tarafından geliştirilmiş olup, her insanın sosyal bir varlık
olmasından dolayı, sosyal ilişkileri bağlamında kendisi için kimlikler oluşturduğunu, kişi
tarafından oluşturulan bu kimliklerin kişinin benlik algısını kendilik durumunu belirlediği
görüşünden hareket etmektedir. Yaşamında kendiliğinden oluşan birçok rol ve statülerden
emeklilikle birlikte, istemeyerekte olsa uzaklaşmak durumu söz konusudur. Emeklilikle birlikte
mesleki rol ve statünün kaybı, çocukların evden ayrılması ve eş kaybı gibi nedenlerle yaşanan
rol kayıpları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Yaşanılan bu kayıplar da süreç içerisinde
yaşlının toplumsal ilişkilerini sınırlandırmasına olumsuz bir zemin teşkil eder (Ersanlı ve
Kalkan: 23).
Bu kurama göre, bireyler yetişkinlik dönemlerinde edindikleri kimliklerini bırakmak
yerine daha önce sahip oldukları rollerini devam ettirmeyi isterler. Oysa mevcut alışkanlıkların
sürdürülebilirliğini sağlamanın yolu ancak rollerin sabit kalmasını sağlamakla mümkündür. Bu
nedenle yaşlı birey anne-babalık, evlilik, bir meslek sahibi olma rollerini değiştirmeden
oynamak isteyebilir (Işık :53).
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Ancak emeklilik sonrası rol kaybı ve eş kaybı gibi durumlar kişinin sosyal konumunun
değişmesine neden olur, dolayısıyla da yeni hayata uyan yeni rolleri içselleştirmesini gerekli
kılar. Yaşlının topluma farklı roller ve düzeylerde katılımını öngören bu zorunlu değişiklikler
(eşin kaybı, hastalık, bağımlılık, statü kaybı vb.) karşısında yaşlının eski rollerini bırakarak yeni
duruma uygun gerçekçi stratejiler geliştirmesi gerçekçi ve yararlı bir yaklaşım olarak kabul
edilir.
Bu kurama getirilen en önemli eleştiri, yaşlı kişilerin toplumsal kayıp hissinin aşırı
derecede abartıldığı yönündedir. Yaşam doyumuyla ilgili yapılan boylamsal araştırma
sonuçlarına göre, yaşlıların çok az bir kısmının toplumsal yitim hissi yaşadığı ya da hiç yitim
hissi yaşamadıkları yönündedir. Yaşlı kişilerin anan-babalık ya da işlerini bırakmak zorunda
kaldıkları için kaybettikleri rollerinin karşılığına, uzun süredir yapmak istedikleri şeyleri
yapmayı ve özgür kalmayı koydukları görülmüştür (Onur :125).

2.1.4. Modernleşme Kuramı
1972 yılında Cowgil ve Holmes tarafından geliştirilen Modernleşme Kuramı;
sanayileşme öncesi tarım toplumlarında yaşlıların saygın ve değer gören kişiler olarak kabul
gördüklerini, modern dönemde ise bunun tam tersi olarak işe yaramaz, atıl ve bağımlı kişiler
olarak görüldüklerini savunmaktadır. Bu kurama göre, toplumlar modernleştikçe yaşlıların
toplum içindeki konumlarında bir gerilemenin meydana geldiği iddia edilmektedir (Uluocak ve
diğ. :43).
Modernleşme kuramı, modernleşmiş toplumlarda yaşlıların statülerini azaltan dört
temel boyutu;



“sağlık teknolojisi”,



“ekonomik ve endüstriyel teknoloji”,



“kentleşme” ve



“eğitim” olarak belirlemektedir.

Sonuç olarak, modernleşme arttıkça yaşlıya verilen değerin azaldığı ileri sürülmektedir.
Kurama göre, modernleşme yaşlıların toplumsal rol ve statülerini azaltmakla birlikte, sosyal
refah düzeyleri üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Bu kurama yönelik getirilen en önemli
eleştiri ise, modernleşe sürecinin ileri aşamalarında yaşlıların sosyal refah düzeylerinin arttığı
sonucunun kabul edilmesidir (Akçay: 38).
Bugün bilgi toplumlarında daha eğitimli yaşlıların yaşam kalitelerinin yükseldiği göz
ardı edilmemelidir. Artan eğitim oranına paralel olarak tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler,
yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu gelişmeler, yaşlıların sosyal
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refah düzeylerinin yükseltilmesi yönünde toplumsal kurumlar tarafında daha etkin hâlde
kullanılmalıdır (Alptekin:13).

2.1.5. Sosyal Alışveriş Kuramı
1975 yılında James J. Dowd başta olmak üzere sosyologlar tarafından kullanılan Sosyal
Alışveriş Kuramı; kişilerin ceza getiren durumlardan ve davranışlardan kaçınma yoluna
gittikleri, ödül getirici davranışlara ve ilişkilere yönelimde bulundukları görüşüne
dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile kişilerin içsel ve dışsal ödül beklentisiyle hareket ettikleri
varsayımına dayanmaktadır. Bu kurama göre, kişi, grup ya da örgütler mevcut alternatifler
arasından en büyük ödül ve en düşük bedel gerektiren seçeneklere yönelirler. İnsanlar
yaşamlarında bir takım sosyal ilişkilerde bulunurlar, çünkü bu durumdan bir takım ödüller elde
ederler (tanınma, maddi destek, sevi, güvenlik vb.) diğer taraftan da bir takım bedeller ödemek
zorunda kalırlar (yorgunluk, olumsuz yaşamlar vb.) (Onur: 125; Ersanlı ve Kalkan: 241).
“Bireyin topluma ve çevresine sunabileceği kaynakları ya da olanakları, o kimsenin
toplumdan ve çevresinden alacakları ile denge içindedir. Yaşlılık nedeniyle bireyin topluma ve
çevresine sunabileceği kaynakları azalmış ve buna bağlı olarak yaşlının konumu zayıflamış
olduğundan, bireyin toplum yaşamında gerilemesi, çekilmesi bu alış-veriş dengesini
kuracağından sağlıklıdır” (Kurt :95).
Bu kuram; yaşlının topluma katkısı azaldıkça, yaşlının rol ve statüsünün de düşeceğini
öne sürmektedir. Yaşlının statüsü ile modernleşme arasında doğrudan bir ilişki olduğu
öngörülmektedir. Geleneksel toplumlarda yaşlının değerinin ve topluma katkısının daha yüksek
olduğunu, modern toplumlarda ise tam tersinin söz konusu olduğunu ve toplumun yaşlıdan
alacağının azalmasının yaşlıya verilen değeri de azaltacağını varsaymaktadır (Hooyman &
Kıyak, 1991; akt. Işık,2002:56).
Diğer bir ifade ile geleneksel toplumlarda toplumun üst düzeyinde yer alan yaşlıların
modernleşme artıkça toplumun içerisindeki rol ve statülerinin de alt düzeylerde olacağı
görüşünü savunur. Bu kuram, temelde genel modernleşmeci perspektifin bir ifadesi olarak
ortaya çıkmıştır. Kişinin topluma katkısı ölçüsünde statü ve değere sahip olduğunu öngören
Modernleşme Kuramı, tüketici konumunda olan ve üretim işlevi olmayan yaşlıların statülerinin
de düşük olacağını öngörmektedir. Sosyal Alışveriş Kuramı, iktisadi bakış açısının belirgin bir
şekilde etkisinde görünmektedir.
Bu sonuçlar modern toplumsal kurumların yaşlılara bakış açılarını net bir şekilde ortaya
çıkarmaktadır (Işık,2002:56).
Yaşlılıkla ilgili sosyal teorileri iki ana başlık altında kavramsallaştırmayı öneren Işık
(2002)’a göre;
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 Birincisi “bireylerin yaşlılığa adaptasyonunu kavramsallaştırmaya çalışan teoriler”,
 İkincisi ise “toplumsal sistem ile yaşlı birey arasındaki ilişkiyi ele alan teoriler” olarak
ele almaktadır.
 Birincisi “yaşanan bir süreç olan yaşlanmanın nasıl birey tarafından içselleştirildiğini
veya bu duruma nasıl uyumun sağlandığını incelerken daha çok psikolojik süreçleri
göz önüne alır.”
 İkincisinde ise “toplumsal organizasyon açısından yaşlılığın işlevi ve nasıl bu
organizasyona uyum sağlanacağı problemleri incelenmektedir.”

2.1.6. Süreklilik Kuramı
Atchley (1972) tarafından geliştirilen Süreklilik Kuramı, içsel ve dışsal yapıların
korunarak sürdürülmesi gerektiği tezini savunmaktadır.
İçsel yapılar;
 “sabır”,
 “duygu”,
 “tecrübe”,
 “seçimler”,
 “eğilimler” ve
 “beceriler”den oluşurken,
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Dışsal yapılar ise;


“kişinin geçmişte kazandığı beceriler”,



“etkinlikler” ve



“farklı rollere ilişkin performansıyla bağlantılı olarak” tanımlanmaktadır.

(Aközer ve diğ., 2011:105).
Uzun yıllar içinde oluşturulmuş olan bu içsel (kimlik) ve dışsal (ilişkiler) düzen, bireyin
kendini en rahat gördüğü yaşam alışkanlıklarının da temelidir ve yaşlılıkta da bu düzenin
sürekliliği yaşlı kimse için en ideal durumdur. Bu yaşam düzenine bağlı olarak geliştirilmiş
davranışların insan yaşamında silinemez köklü davranış kalıplarına neden olduğu
bilinmektedir. Bunun gibi, uzun yetişkinlik döneminde üstlenilen sosyal ve aile rolleri de
süreklilik kazanmaktadır. Böylece yaşlı kimsede birtakım alışkanlıklar sürekliliğe
dönüşmektedir. Birey yaşlandıkça bu davranış ve rollerini sürdürmesi, bu kimlik ve ilişkiler
bütününde fazla bir değişiklik olmaması, yaşlılığı az sorunlu yapan koşulları oluşturur. Bu
nedenle de yaşlanan kimsenin eski ve sürekli olan yaşam düzenini büyük ölçüde
değiştirmemesi, sağlıklı ve sorunsuz bir yaşlılık için önemlidir. Yaşlılıkla başa çıkma stratejisi
olarak ‘süreklilik’ yönteminin seçilmesi, yaşlılıkta görülebilecek olası fiziksel ve zihinsel
eksikliklerin sorun olarak yaşlıyı yaşamdan uzaklaştırmaması bakımından da gerekli görülür
(Kurt, 2008:96-97; Gitmez, 2000:68).
Süreklilik Kuramı, bireyin sosyalizasyon sürecinin önemine dikkat çekerek,
çocukluktan itibaren tüm öğrenmeleri bireyin yaşamına pozitif ya da negatif yönde etki edici
oluşumlar olarak değerlendirir. Başarılı yaşlanma ise bireyin sağlığını koruyucu önlemler
almasını, moral desteği ve sosyal ilişki ağlarının genişliğini ifade eder. Yaşlı bireyin yaşam
kalitesini arttıran faktörler arasında; fiziksel egzersiz, bilişsel açıklık, yaşama katılım ve sosyal
ilişki ağının genişliği görülmekte ve bu faktörlere sahiplik, onun daha özgür ve bağımsız bir
yaşam sürmesine yol açar görüşü savunulmaktadır. (Baran, 2008:95).
Süreklilik Kuramı, yaşlı bireyin eski rollerinin yerine yeni roller edinmesi ve çevreye
adapte olabilmesine değinir. Bu uyumun nasıl olması gerektiğine dair çeşitli yollar arar. Bu
kuram yaşlılıkla ilgili kopma ve aktivite kuramlarının sınırlılıklarını dikkate alarak, yaşlılığın
karmaşık süreçlerine daha geniş bir açıdan bakmayı savunur. Bu kuram yaşlılıkta bazı rollerle
ilişkinin kesilmesi, bazı rollerdeki başarının sürdürülmesi bileşimine dayanmaktadır. Buna
göre, bireyler yetişkin olma sürecinde birtakım alışkanlıklar, bağlantılar ve tercihler geliştirirler
ve bunlar giderek kişiliğin bir parçası hâline gelir. Doğal olarak, birey yaşlandıkça, sahip
olduğu bu özellikleri korumaya yönelir. Süreklilik Kuramı, bu anlamıyla yaşlılığın
karmaşıklığını vurgulayan bir kuram olarak bilinmektedir (Onur, 1995:126).

2.1.7. Eksiklik Kuramı
Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusuna yeni subaylar almak amaçlı bir çalışma
sonucu ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak iki milyona yakın erkek üzerinde yapılan çalışmada
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zekâ düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada; 30 yaşından itibaren “zekâ”
düzeyinde yetersizliklerin ortaya çıkmaya başladığı bulgusuna ulaşılmıştır (Özgür ve Sabbağ:
22, 23).
1920 yılında Foster ve Taylor tarafından 10-19, 20-30 ve 59-84 yaş gruplarındaki
kişilerin zekâ oranları değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır;

 Yaşlıların hareket kabiliyetinin gençlere göre daha yavaş olduğu,
 Yaşlıların ilgi düzeylerinin gençlere göre daha düşük olduğu,
 Yaşlıların gençlere göre, uygulamaya daha kapalı olduklarıdır.

Bu sonuçlar yaşlanmanın biyolojik bir süreç olduğunun kabul edilmesine yol açmıştır.
Bu kuram “yaşla zekâ”, “öğrenme ve tepki” yeteneklerini temel alması nedeniyle psikolojik
araştırmaların temel ilgi odağı hâline gelmiştir.
Ancak bu kuram hakkında çeşitli eleştireler söz konusudur. Bu kapsamda yapılan
bilimsel çalışmalara göre;

 İnsanlar yaşlandıkça zekâ gerilemesi söz konusu değildir.
 Yaşlandıkça zekâda verimlilik kaybı ortaya çıkmaz. Ancak yaşlıların
gençliklerinde daha az eğitim olanağına sahip olmalarından dolayı, zekâ verimliliği
eğitim olanağı ile doğrudan ilişkilidir.
 Zekâ yitimini önleyen nedenler; sağlıklı olma, spor yapma, sosyal olma,
özendirici sosyal ortam, yaşamdan alınan doyum ve memnuniyetle doğrudan
ilişkilidir.

Sonuç olarak, bu kurama göre yaşlanan insanda “zihinsel”, “ruhsal”, “sosyal” ve
“ekonomik” açılardan kayıplar ortaya çıkar. Diğer bir ifade ile yaşlanan kişinin giderek
“eksilen” bir varlık olarak algılanması söz konusudur.

45

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Günümüzde yaşlılık üzerine oluşturulmuş birçok kuram bulunmaktadır. Ancak
yaşlılığın açıklanmasına yönelik oluşturulmuş olan bu kuramların hiçbirisi tek başına yaşlılığı
tam anlamıyla açıklayabilecek nitelikte değildir. Bu nedenle yaşlılığın daha anlaşılır olarak
algılanabilmesi açısından tüm bu kuramların sunmuş olduğu bakış açılarının bütüncül bir
yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
 Bilindiği üzere tüm diğer sosyal olgularda olduğu gibi yaşlılık da oldukça
dinamiktir. Yaşlılık tarih boyunca faklı toplumların bakış açılarına ve kültürlerine göre farklı
şekillerde algılanmış sosyal bir olgudur. Bu farklı algılama ve değerlendirmeler şüphesiz
uygulama pratiğinin de şekillenmesini etkilemektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, yaşlılık
ve yaşlanmaya ilişkin, her disiplinin kendine göre ürettiği birçok kuram söz konusudur. Bu
bölümde farklı disiplinlerin üretmiş olduğu yaşlılık kuramlarından sadece en çok bilinenleri
üzerinde kısaca durulmuştur.
 Yaşlılık çalışmaları makro ve mikro boyutlu olarak ele alınıp bütünsel açıdan
incelenebilmektedir. Mikro boyutta yaşlılık sorunları bireysel olarak özneler arasındaki ilişkiler
düzleminde araştırılırken, makro boyutta ise, yaşlılık sorunlarının daha geniş kapsamda
toplumsal yapıyla ilişkisi ve toplumda nasıl konumlandırıldığını açıklamak amacı söz
konusudur.
 Yaşlılık çalışmalarındaki kuramsal bakış, bireyler ve toplumlar için yaşlıların
yerinin anlaşılmasını kolaylaştırması açısından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, yaşlılığa
ilişkin alternatif vizyonların neler olabileceğini, yaşlılığın ne olduğunu ve yaşlanırken
toplumsal kurumların nasıl bir perspektif içinde şekillenmesi gerektiğini, yaşlı nüfusun
geleceğine ilişkin ön kestirimlerde bulunmayı, sosyal değişmenin yönünü belirlemeyi ve sosyal
politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bu bölümde
aşağıda ifade edilen kuramlar üzerinde durulmuştur.
 Yaşlılık Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar
 Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı,
 Aktivite Kuramı,
 Rol Bırakma Kuramı,
 Modernleşme Kuramı,
 Sosyal Değiş Tokuş Kuramı,
 Süreklilik Kuramı,
 Eksiklik Kuramı
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Bölüm Soruları
1) Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan
kurallar, yasalar bütününe ........................... denir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
2) Aşağıdaki kişilerden hangisi Yaşamdan Geri Çekilme Kuramının kurucusudur?
a) Elaine Cumming ve E. Henry
b) James J. Dowd
c) Cowgil ve Holmes
d) Z. S. Blau
e) Robert J. Havighurst
3) Aşağıdakilerden hangisi Süreklilik Kuramının içsel yapılarından birisi değildir?
a) Sabır
b) Duygu
c) Tecrübe
d) Seçimler
e) Etkinlikler
4) ...................................Kuramı; kişilerin ceza getiren durumlardan ve davranışlardan
kaçınma yoluna gittikleri, ödül getirici davranışlara ve ilişkilere yönelimde bulundukları
görüşüne dayanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
5) Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Kuramı’na göre; modernleşmiş toplumlarda
yaşlıların statülerini azaltan dört temel unsurdan birisi değildir?
a) Sağlık teknolojisi
b) Ekonomik ve endüstriyel teknoloji
c) Tecrübeler
d) Kentleşme
e) Eğitim
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6) “Yaşamında bir şeyleri başarmaya devam eden ve başkaları tarafından ihtiyaç
duyulan kişiler mutlu olurken, bunun tam tersi olarak bir işe yaramayan ve başkaları
tarafından istenmeyen yaşlıların ise mutsuz ve huzursuz olacakları öne sürülmektedir” Bu
önerme aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?
a) Aktivite Kuramı
b) Rol Bırakma Kuramı
c) Modernleşme Kuramı
d) Sosyal Değiş Tokuş Kuramı
e) Süreklilik Kuramı
7) “Yaşlı öncelikle fiziksel düzeyde etkinliğini yavaşlatır ve enerjisini saklı tutmaya
çalışır. Psikolojik düzeyde, önceliğini dünyanın geneliyle ilgili konulara değil, kendisiyle ilgili
yaşam alanlarına odaklamaya verir.” Bu önerme aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?
a) Rol Bırakma Kuramı
b) Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
c) Modernleşme Kuramı
d) Sosyal Değiş Tokuş Kuramı
e) Süreklilik Kuramı
8) “Emeklilik sonrası rol kaybı ve eş kaybı gibi durumlar kişinin sosyal konumunun
değişmesine neden olur, dolayısıyla da yeni hayata uyan yeni rolleri içselleştirmesini gerekli
kılar.” Bu önerme aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?
a) Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
b) Eksiklik Kuramı
c) Sosyal Değiş Tokuş Kuramı
d) Süreklilik Kuramı
e) Rol Bırakma Kuramı
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9) “Yaşlı bireyin eski rollerinin yerine yeni roller edinmesi ve çevreye adapte
olabilmesine değinir. Bu uyumun nasıl olması gerektiğine dair çeşitli yollar arar. Bu kuram
yaşlılıkla ilgili kopma ve aktivite kuramlarının sınırlılıklarını dikkate alarak, yaşlılığın
karmaşık süreçlerine daha geniş bir açıdan bakmayı savunur.” Bu önerme aşağıdaki
kuramlardan hangisine aittir?
a) Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
b) Rol Bırakma Kuramı
c) Modernleşme Kuramı
d) Sosyal Değiş Tokuş Kuramı
e) Süreklilik Kuramı
10) Aşağıdaki kuramlardan hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusuna yeni
subaylar almak amaçlı bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır?
a) Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
b) Eksiklik Kuramı
c) Sosyal Değiş Tokuş Kuramı
d) Süreklilik Kuramı
e) Rol Bırakma Kuramı
Cevaplar
1) kuram, 2) a, 3) e, 4) sosyal alışveriş, 5) c, 6) a, 7) b, 8) e, 9) e, 10) b
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3. TARİHSEL SÜREÇTE YAŞLILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;


İlkel Toplumlarda Yaşlıya Karşı Tutum,



Geleneksel Toplumlarda (Kırsal Yaşamda) Yaşlıya Karşı Tutum,



Geleneksel Türk Ailesinde Yaşlıya Karşı Tutum ve



Sosyal ve Kültürel Değişimin Yaşlı İnsanlar Üzerindeki Etkileri ele alınacaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;

Tarihsel Süreçte
Yaşlılık


Yaşlılığın tarihsel süreçte
gelişimini kavramış,

Yaşlılığın ilkel, geleneksel ve
modern toplumlarda gelişimini
öğrenmiş,

Yaşlılığın tarihsel süreçte
gelişimini algılayabilmiş,

Yaşlılığın tarihsel gelişim
sürecini içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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Giriş
Her canlı gibi insan da büyür, gelişir ve yaşlanarak ölür. Yaşlılığın tarihsel süreçte
gelişimine bakacak olursak eski dönemlerde ortalama yaşam süresinin kısa olması, genel nüfus
içerisinde yaşlıların oransal azlığı ve feodal ilişkiler nedeniyle genellikle saygı gördükleri
bilinmektedir.
Ortalama yaşam süresi, bilinen insanlık tarihinden 20. yüzyıla kadar 40-45 yaşı
geçmemiştir. Bu durum günümüzdeki anlamıyla yaşlılığın sosyal, ekonomik ve kültürel bir
sorun oluşturmasını önemli ölçüde engellemiştir. Yazının icadından önceki döneme ait bilgiler
oldukça sınırlıdır. Yazının icadından sonra ise ailenin korunması, çocuklar ve yaşlılara ilişkin
ilk yazılı kayıtların Mezopotamya’da Sümerler tarafından ve Sümer Kralı Hammurabi
tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir (Akın, 2004:8).
Yaşlılar ilk ve orta çağlardan itibaren sanayi devrimine kadar toplumlarda “akıl ve
otorite” kaynağı olarak görülmüştür. Sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişimler;
aile yapısı ve toplumsal gelişmeler yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasına neden
olmuştur. Sanayileşme öncesi bilgi ve tecrübenin kaynağı olarak görülen yaşlı, teknolojik
gelişmeler sonucu bilgi aktarımının önünde engel olarak algılanmaya başlamıştır. Bu hızlı
değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak yaşlının da rol ve statüsü değişmeye başlamıştır.
Yaşlı artık tahammül edilmesi ve merhamet gösterilmesi gereken, çok fazla tecrübelerine ve
bilgisine başvurulmayan biri, yük hâline dönüşmeye başlamıştır (Sevil:41,42).
İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğu andan, yazılı yaşama geçinceye kadarki sürece
ilişkin bilgilerin arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgulara dayalı olduğu bilinmektedir.
Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular, ilkel çağlarda, toplumun yaşam süresi, yaş ve
cinsiyet dağılımları, yaş ve cinsiyete bağlı ölüm oranları, sağlık durumu, beslenme şartları gibi
nüfus yapısını inceleyen “paleodemografi bilimi” ile elde edilmektedir. Daha sonraki dönemi
ve günümüz toplumlarının nüfus yapısını inceleyen bilim dalı ise “demografi” olarak
adlandırılmaktadır (Akın, 2000; 31).
Günümüzde paleontoloji, jeoloji, arkeoloji ve moleküler biyoloji alanındaki bilimsel
çalışmalara göre, tarihlendirmelerde kısmi farklılıklar olmakla birlikte ilk insanın 2,5 milyon
yıl öncesinde dünya tarihindeki yerini aldığı ön görülmektedir. Yapılan bilimsel kazılar insanın
kökenin Afrika olduğu tezini kuvvetlendirmektedir. İlk çağa ilişkin yapılan çalışmalara göre,
insanların tropikal kuşağın dışına çıkmadıkları ve bu nedenle diğer bölgelerde insan
kalıntılarına rastlanmadığı kabul edilmektedir. Paleotik insanların yaşadığı dönemin çevre
şartlarından dolayı doğum ve ölüm hızlarının birbirlerine yakın seyretmesi nedeniyle çok fazla
nüfus artışı olmadığı öngörülmektedir. Bunun bir sonucu olarak da ortalama yaşam süresinin
20 yaş civarında olduğu belirlenmiştir. Örneğin; Avrupa’daki Neanderthallerin yaşam süresi
29,4 olarak tespit edilmiştir (Akın, 2000; 31,35, 36).
İnsanların neolitik dönemden itibaren yerleşik hayata geçmeye başlamasıyla birlikte
Helenistik döneme kadar yaşam sürelerinde artışlar meydana gelmiştir. Roma, Ortaçağ ve 19.
yüzyılda ise düşmeler yaşandığı tespit edilmiştir. İnsanların farklı yüzyıllarda, farklı yaşam
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koşullarında ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortalama yaşam sürelerinde değişimler
yaşandığı gözlemlenmiştir. Bunun başlıca nedeni ise (o dönemlerde) doğumdan itibaren bebek
ölüm oranlarının %30-45 aralığında olmasıdır. Bu durum dikkate alındığında yaşam
ortalamasının çok fazla düşük olacağı tahmin edilebilmektedir (Akın, 2000; 37).
Aşağıdaki tabloda insanlık tarihinin bilinen dönemlerine ait yaş ortalamaları yer
almaktadır.
Dönem (Çağ)

Yetişkin Birey
Sayısı (n)

Ortalama Yaşam Süresi
(Yıl)

Neolitik (MÖ 9000-5000)

603

30,22

Kalkolitik (MÖ 5000-3000)

95

32,21

Kalkolitik ve Bakır Çağı

57

32,80

Tunç Çağı (MÖ 3000-1000)

879

35,70

Demir Çağı (MÖ 1000-333)

12

37,50

Helenistik Dönem (MÖ 333-MS 30)

56

41,34

Roma Dönemi (MS 30-395)

134

33,00

Ortaçağ 5. Yüzyıl-15. Yüzyıl

698

39,65

19. Yüzyıl

76

32,59

(Kaynak: Akın, 2000:37).
Neolitik dönemden itibaren ilk yerleşik toplumların Mezopotamya’da görülmeye
başladığı ve bunların çeşitli bitkiler yetiştirmeye başladıkları bilinmektedir. Ayrıca asıl önemli
olan ise yetiştirilmeye başlanan buğdayın saklanmaya ve mevsimine göre ekilmeye
başlanmasıdır. Bu değişimler nüfus artışının hızlanmasına neden olmuştur. Daha önceleri
dünya nüfusunun artış hızı bir yüzyılda %0,001’iken, tarımsal yaşamın etkisiyle bir yüzyılda
%2,6’ya yükselmiştir. 19. yüzyıldaki artış ise %42,5’e, geçen yüzyılda ise her 35 yılda dünya
nüfusunun bir kat arttığı görülmüştür (Akın, 2004:6). 2015 yılı “Birleşmiş Milletler Nüfus
Bölümü” revizyonlarına göre dünya nüfusu 7.349 milyardır. Dünya nüfusunun 2030 yılında
8.501 milyara, 2050 yılında 9.725 milyara ve 2100 yılında 11.213 milyara ulaşacağı
öngörülmektedir. Bütün dünyada ve ülkemizde beslenme, sağlık, barınma vb. alanlarda
yaşanan ilerlemelerin bir sonucu olarak yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı da
giderek artmaktadır.
Dünya’da yaşlı kişilerin sayısı 2030 yılında 1,4 milyar ve 2050 yılına kadar 2,1 milyar
olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca 2100 yılında yaşlı nüfus oranının dünya genelinde 3,2
milyara yükseleceği öngörülmektedir. Hızla artan yaşlı nüfusun yaklaşık %80’inin gelişmekte
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olan ülkelerde olduğu bilinmektedir. Bu sonuçlar, gelişmekte olan ülkelerin yakın gelecekte
gelişmiş ülkelerle benzer yaşlı nüfus oranına ulaşacaklarını göstermesi bakımından önemlidir
(Hutton, 2008:1; United Nations 2015, World Population Prospects The 2015 Revision: 7).
Tarih boyunca yaşlılara karşı olumlu davranış geliştiren toplumlar olduğu gibi, olumsuz
davranış kalıpları geliştiren toplumların varlığı da söz konusudur. Kimi toplumlarda yaşlılar en
değerli bilge ve kudret sahibi kişiler olarak algılanırken, kimi toplumlarda yaşlıların
öldürülmesi dahi söz konusu olabilmekteydi. Toplumlar sosyal, kültürel, ekonomik, dinsel ve
çevresel birçok nedenden kaynaklı olarak yaşlılara karşı farklı bakış açıları geliştirmişlerdir
(Akın, 2004: 13).
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3.1. İlkel Toplumlarda Yaşlıya Karşı Tutum
Yaşlılar ilk ve orta çağlardan itibaren sanayi devrimine kadar toplumlarda “akıl ve
otorite” kaynağı olarak görülmüştür. Sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişimler;
aile yapısı ve toplumsal gelişmeler yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasına neden
olmuştur. Sanayileşme öncesi bilgi ve tecrübenin kaynağı olarak görülen yaşlı, teknolojik
gelişmeler sonucu bilgi aktarımının önünde engel olarak algılanmaya başlamıştır. Bu hızlı
değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak yaşlının da rol ve statüsü değişmeye başlamıştır.
Yaşlı artık tahammül edilmesi ve merhamet gösterilmesi gereken, çok fazla tecrübelerine ve
bilgisine başvurulmayan biri, yük hâline dönüşmeye başlamıştır. Mitolojik olan anlatımların
oldukça abartılı olduğu, inanç kapsamında ele alınan kayıtların ise ne kadarının
uygulanabildiği, toplumun ne kadarını temsil ettiği ve toplum tarafından ne kadar kabul
gördüğü konuları ise tartışmalıdır. Çalışma konumuzu oluşturan yaşlıların bazı eserlerde birkaç
cümle ya da birkaç paragraftan ibaret olarak ele alındığı söylenebilir. Yaşlıları doğrudan konu
alan çalışmaların ise 19. yüzyılda ortaya çıktığı görülmektedir(Akın, 2004: 20).
Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen verilere göre, farklı bölge ve kültürlerde
yaşlılara karşı farklı davranış kalıplarının geliştirilmiş olduğunu görmekteyiz. Yaşlıların aile ve
toplumdaki statüsünün değişiklikler gösterdiği, bir toplumda saygı gören ve kutsal kabul edilen
yaşlının başka bir toplumda saygı görmesinden öte yere yatırılıp öldürülme yoluna gidildiği de
yine yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Yaşlılara karşı sergilenen tutumun her iki
uç arasında yer alan yelpazenin içerisinde çok farklı şekillerde yer aldıkları bilinmektedir.
Aşağıdaki tablolarda kısaca değişik toplumlarda yaşlılara karşı olumlu davrananlardan
başlayarak, farklılaşan davranış şekillerine ait bazı örnekler yer almaktadır (Akın, 2004: 2027).
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3.1.1.Yaşlısına Karşı İyi Davranan Toplumlar
Toplumun
Adı

Yaşadığı Bölge ve Yaşam Şekli

Davranış Şekli

Yaghanlar

Magellan takım adası kıyıları

Çocuklar anne, baba, dede ve
ninelerine taparcasına bağlıdırlar.

Sürekli su kenarlarında ve balık
tutarak geçimlerini sağlarlar.
Yiyecekleri bütün toplum
tarafından paylaşılmaktadır.

Asya’da
Moğal
Kökenli
Aleut’lar

Aleut adalarında yaşarlar.
Kayıklarla balina ve balık
avlayarak geçinirler.
Yiyecek depolamazlar, yiyecek
bulamazlarsa günlerce aç kalırlar.
Yiyecekleri toplumla ortak
paylaşırlar.
Küçük kulübelerde yaşamlarını
sürdürürler.

Aranda’lar

Avusturalya ormanlarında yaşarlar
Hemen hemen çıplak olarak
ormanda yaşarlar.
Avcılık ve toplayıcılıkla geçinirler.

Tüm yaşlı kişilere saygı gösterirler.
Yaşlılar dinlenir ve dikkate alınır.
Aile reisi olan yaşlı ve dul kadına
tam itaat ederler.
Özellikle yaşlı annelerine oldukça
düşkündürler.
Anne ve babaya yaşlanınca iyi
davranırlarsa kendi çocuklarından
benzer şekilde değer göreceklerine
inanırlar.
Yaşlılar gençlerin öğrenimini
sağlarlar.

Yaşlıların yönetimi söz konusudur.
Çünkü avcılık ve toplayıcılık için
gerekli olan bilgilere yaşlılar
sahiptir.
Mitleri, şarkıları ve tören
geleneklerini bildikleri için saygı
görürler.
Topluluğu en yaşlı yönetir.
Yönetemeyecek durumda olsa bile
adı kullanılır.
Yaşlı kadınlar yaşlı kocaları için
genç eş seçerler.
Yaşlı büyülü, kudretli ve korkulan
kişidir.
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3.1.2. Yaşlısına Durma Göre Davranan Toplumlar
Toplumun
Adı

Yaşadığı Bölge ve Davranış Şekli
Yaşam Şekli

Lele’ler

Afrika’da Kongo
bölgesinde
yaşarlar

Lele’ler için saygın olmanın yolu mal varlığını
arttırmak değil uzun yaşamaktır.

Orman ve savan
alanlarda yaşarlar.

Yaşlı erkeklerin üstünlük hakları mevcuttur.
Yaşlılar çalışmaz ancak diğerlerinin çalışmalarını
düzenlerler.

Lele’ler tarım, av,
balık ve dokuma
ile geçinirler.

Çok evlilik mevcuttur. Yaşlılar kadınları tekeline
alırlar. Diğer erkekler de bunlar için çalışır.
Damatları kendilerine hizmet etmek zorundadır.

Kuraklık mevsimi
uzun ve toprakları
verimsizdir.

Zanaat yetkisi yaşlının tekelindedir.

Bantu’ların Nijerya’da
yaşarlar
bir kolu
olan
Hayvancılık,
Tiv’ler
avcılık ve faydalı
bitkileri toplayarak
geçinirler.

Yaşlıların hiçbir yüksek siyasal görevleri yoktur.
Yaşlıların sonunda öleceklerini bildikleri için
gençler dul kalacak kadınları kendileri için miras
olarak görürler ve bu nedenle yaşlılarla dengeli
bir ilişkiyi tercih ederler.
Bilgi aktarımının kaynağı dede ve ninelerine
bağlıdırlar. Yaşlılara saygı gösterirler. Yaşlıların
bilgi ve yetenekleri varsa yetkileri vardır. Aksi
hâlde bunlara hiçbir görev verilmez. Aynı koşulla
topluluğun şefi de en yaşlı erkektir. Güzel
konuşanlar, adil mahkeme yürütenler ve dinsel
ayinleri bilenlere alim gözü ile bakılır.
Güçlerini yitirdiklerinde sosyal yaşamdan
uzaklaşırlar. Bazıları dinsel görevlerini
sürdürürler. Kendini öldürmek isterse yaşlı
yakınlarını toplar ve mirasını onlara dağıtır.
Atalara yakın olduklarından dinsel rolleri
büyüktür. Yaşlılar hastaları tedavi eder, halkı
yönetir, kavgalara hakemlik eder ve sosyal
etkinliklere (miras işleri, barış, antlaşmalar,
davalar gibi) katılır, işleri büyücülüğe bağlı
olarak yürütürler.
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3.1.3. Yaşlısına Karşı Kötü Davranan Toplumlar
Toplumun
Adı

Yaşadığı Bölge
ve Yaşam Şekli

Davranış Şekli

Dinkalar

Fiji adaları ve
Sudan’ın
güneyinde
yaşarlar.

Yaşarken gömme âdeti mevcuttur. Toplumda
güçlü olan yaşlılar güçsüzlük belirtileri
gösterince canlı canlı gömülürler. Yaşlılar bu
gömme törenlerine isteyerek katılırlardı.
Yaşlılar doğal yoldan ölürlerse temsil ettikleri
toplumun yaşamının da onlarla birlikte
öleceğine inanırlardı.
Ölüm törenleri bir yok oluş değil aksine
yeniden doğuşu temsil eder.
Annesini diri diri gömme ona olan sevginin
bir göstergesidir. Kimse böyle bir durumda
yaşlıya yardıma koşmaz.

Koryaklar

Asya bozkırlarında Yaşlı gücü kuvveti azalınca yaşamak istemez.
yaşarlar.
Yaşlılarını öldürmek o kadar doğaldır ki bu
Ren geyiği
yeteneklerinden dolayı gurur duyarlar.
sürüleriyle
Yaşlının vücudunun neresini
yaşamlarını
bıçaklayacaklarını önceden işaretlerler.
sürdürürler.
Göçebe yaşarlar ve Öldürücü olan yerler işaretlendikten sonra
öldürme töreni karmaşık ve uzun süren
iklim oldukça
törenlerle bütün toplumun gözü önünde
serttir.
yapılır.

Calinomerolar Kaliforniya’da
yaşan ilkel bir
kavimdir.

Bir baba ormana gidip şayet palamut sepetini
dolduramaz ve odun yüklü sepeti getiremez
ise artık çocukları için gereksiz bir yük olarak
algılanır.
O zaman yaşlı yere sırt üstü yatırılarak
boğazının üstüne enine bir sırık konarak
sırığın her iki ucuna oğulları oturur ve babaları
ölünceye kadar bastırırlar.
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Avcılık ve toplayıcılıkla geçinen ilkel toplumlarda yaşam bir av mevsimi bölgesinden
diğerine hızlı ve etkili bir hareket etme sistemine bağlı olarak gerçekleşmekteydi. Sürekli
hareket hâlinde olan ilkel toplumlarda yaşlıların uyum sağlama ve hayatta kalabilme olasılıkları
da sınırlıydı. İçinde yaşadıkları göçebe grubun yaşamına ayak uydurmakta sorun yaşayan
yaşlılar ise yük olarak algılanmaktaydı. Japonya’da ilkel bir topluluk olan Ainu’lara göre yaşlı
kadınlar değersiz yaratıklar olarak kabul edilmekteydi. Aynı şekilde Güney Amerika
yerlilerinden olan Arawaks’lar tarafından çok yaşlı kişilerin terk edildiği bilinmektedir. Yine
Hopi gibi göçebe kabileler ve kuzey Avrupa’daki Lapp’s lerde hasta ve yaşlı kişileri benzer
şekilde terk etmekteydi. (Tezcan: 170).
Kutup bölgesinde yaşayan Eskimolar, gruba uyum sağlamakta zorluk çeken ve katkısı
sınırlı olan yaşlıları yanına bir miktar yiyecek bırakarak bulunduğu yere terk ediyorlardı.
Benzer şekilde dönemin avcılık ve göçebe yaşam şartlarından dolayı diğer kabilelerin de
yaşlıları aşağılamak, yeterince beslememek yolunu tercih ettikleri bilinmektedir. Hareket
edemeyen ve işlevsel olmayan yaşlıların, gruba uyum sağlayamadıkları için grubu da
yavaşlatmaları ve onların da yaşamını riske atmaları söz konusu olabilmekteydi.
Sonuç olarak ilkel toplumlarda üretici olamayan ve tüketen yaşlıların saygı görmedikleri
ve onlardan kurtulmak istendiği, ancak sağlıklı olmayı başaran yaşlıların saygı gördüğü
söylenebilir (Tezcan: 171).

3.2. Geleneksel Toplumlarda (Kırsal Yaşamda) Yaşlıya Karşı Tutum
İnsanlarda yerleşik hayatla birlikte aile düzeni daha belirgin hâle gelmiştir. İnsanlar
yerleşik hayata geçerken aynı zamanda tarımsal düzene de geçmişlerdir. Tarımsal yaşama
geçişle birlikte yaşlıya olan saygı ve değerin arttığını görmekteyiz. Tarımsal yaşamın deneyim
ve tecrübe gerektirmesinden dolayı yaşlıların statüsünün giderek arttığını söylenebilir. Yaşlıya
değerin artmasının başlıca nedeni ise yaşam tecrübesinin fazla olmasından kaynaklı olarak,
genç kuşaklara bilgi aktarımında rehber olması ve doğa şartları konusunda yol gösterici
olmasıdır. Yerleşik hayat sonrası sahip olunan statüleri gereği ekonomik açıdan da güçlü hâle
gelen yaşlıların toprak sahibi kişiler oldukları görülmektedir. Yaşlı tarlanın, evin, hayvanların
yani bütün mülkün sahibi konumuna gelmiştir. Günümüz kırsal yaşamında bile statüleri
azalmakla birlikte statülerini önemli ölçüde korudukları görülmektedir (Tezcan: 171).
Toplumsal yaşamdaki norm ve değerlerin değişimi insanoğlu varlığını sürdürdüğü
sürece devam edecektir. Bu bölümde vurgulanmak istenen geleneksel ya da modern
toplumların birbirlerine karşı üstünlükleri meselesi değildir. Geleneksel toplum yapısının
aşağıdaki şu özellikleri içerdiği söylenilebilir; (Kalınkara, 2012).
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Durağan toplumsal yapı,
Tarıma dayalı ekonomik işleyiş,
Düşük okuma yazma oranı,
Cinsiyet ve yaşa dayalı iş bölümü,
Üretim artı değer amaçlı değil (yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılama amacı söz
konusu)
Aile, klan ve köy düzeyinde üretim,
Temel ihtiyaçlar için tüketim,
Uzmanlaşma söz konusu değil teknolojik gerilik,
Düşük yaşam standardı,
Fonksiyonel belirlilik söz konusu değil,
Toplumsal yapıda yatay ve dikey hareketsizlik,
Sosyal ilişkilerde yüz yüze iletişim söz konusu,
Yönetimde kanun ve kurallardan daha çok gelenekler hakim,

Geleneksel toplumlarda yaşlılık; bilgelik, deneyim ve miras ile ilişkilendirilmektedir.
Toplumda önemli bir yaşlının ölümü önemli bir kütüphanenin ya da üniversitenin yok
olmasıyla eşdeğer olarak kabul edilmektedir. Geleneksel toplumlarda da farklılıklar görülmekle
birlikte temelde yeni kuşakların yetiştirilmesi ve kültürel yapının korunması açısından önemli
bir role sahiptir. Geleneksel toplumlarda yaşlı otorite sahibi kişi olarak çocukları ve torunları
için “son mercii” özelliği taşımaktadır (Kalınkara, 2012).
Geleneksel toplumlarda yaşlıların aile içinde yaptıkları işlere bakacak olursak aşağıdaki
gibi sıralanabilir.
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Çocuklarla ilgilenmek,
Ev işi yapmak ya da yardımcı olmak,
Aile bütçesi konusunda yardımcı olmak ve akıl vermek,
Evde bulunmak,
Üretim faaliyetine katılmak,
Aile içi ilişkilerde düzenleyici rol oynamak,
Dinsel ve törensel konularda rehberlik etmek,

Geleneksel toplumlarda yaşlının daha fazla saygı gördüğü ve bilgeliklerinden
yararlanıldığı bilinmektedir. Diğer taraftan tarım toplumu insan gücünün kullanılarak üretimin
aile içerisinde yapıldığı ve ailenin geniş aile özelliği taşıdığı, toplumu oluşturan kişilerin
benzerlikler gösterdiği, uzmanlaşmanın az olduğu ancak hiyerarşinin var olduğu toplum
yapısına işaret etmektedir. Geleneksel toplumlarda yaşlı, saygı duyulan ve otorite figürü olan
kişidir. Ailenin başı olan ve en yüksek statüye sahip olan yaşlı ekonomik, politik, dinî ve sosyal
konularda asıl karar verici kişi konumundadır. Diğer bir ifade ile tarımsal yapının hakim olduğu
toplumlarda iktidar gücü yaşlının elindedir. Bilginin ve tecrübenin aktarım kaynağı yaşlıdır.
Teknolojik gücün sınırlı olmasından dolayı üretimin planlanması ve verim düzeyinin
arttırılması yaşlı kişinin tecrübe ve bilgi düzeyi ile doğrudan orantılıdır. Ayrıca yaşlı kişilerin
bilgiyi kuşaktan kuşağa aktarmada aracı rolü oynaması da yaşlıyı diğer aile ve topluluk üyeleri
karşısında farklı bir konuma taşımakta ve statüsünü yükseltmekteydi (Özgür ve Sabbağ: 44).

3.3. Geleneksel Türk Ailesinde Yaşlıya Karşı Tutum
Eski Türklerde kabile hayatının gelişmesi, yaşlıların bilgi aktaran saygın nitelikteki
bilge kişiler olmalarını sağlamış̧ ve bu inanış töre hâlini almıştır. İslamiyet öncesi dönemde de
Tanrı adına yaşlıya, yoksula ve düşküne yardımcı olmak Türk destan ve mitlerinde sıklıkla yer
almıştır. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemde de zaten töre ve geleneklerde var olan
yaşlıya saygının artarak devam ettiği ve muhtaç yaşlıların çoğunlukla çocukları ya da yakınları
tarafından bakıldığı bilinmektedir (Emiroğlu, 1989: 70).
Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kaynaklarda yaşlıların sosyal, ekonomik ve biyolojik
durumlarına ilişkin kayıtlara rastlanmamakla birlikte nasihat tarzı yazıların varlığı yaşlılara
bakış açısına ilişkin bilgi verici niteliktedir. Bu nasihatlerde yaşlıların dinlenmesi, onlara
saygısızlık yapılmaması ve yardıma muhtaç̧ olanların ihtiyaçlarının karşılanması
öğütlenmektedir. Sıklıkla rastlanan bu nasihatnamelerden birisi olan ve 1083 yılında KeykavüsMercimek Ahmet tarafından yazılan Kabusname’de “(...) yaşlılara çok hürmet et ve onlarla
konuşurken başıboş sözler söyleme, yani kolayına nasıl gelirse öyle konuşma (...)”
denilmektedir. Yine 1791 yılında Sümbülzade Vehbi tarafından yayınlanan Lütfiyye adındaki
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nasihatnamede “ihtiyarları gördüğünde ikramda bulun, ihtiyaçları varsa yardım et (...).
Yaşlanmış̧ diyerek kenara itme, bunamıştır diyerek ucuza satma. Beli bükülmüşleri hakir görme
(...)” gibi ifadelerin sıklıkla yer aldığı görülmektedir (Akın, 2004: 15).
Ülkemizde 1950’li yıllara kadar toplumsal yapıdan kaynaklı olarak geleneksel aile
yapısının mevcut varlığını büyük ölçüde sürdürdüğü bilinmektedir. Tarihsel açıdan Türk aile
yapısına ilişkin araştırmaların “dönüşüm süreci” öncesi çok az olduğu söylenebilir. Bunun
başlıca nedenleri arasında geleneksel Türk ailesinin hane içi üretime dayalı, kapalı ve kırsal bir
yapıya sahip olması gelmektedir. Türk toplumunun hane halkı yapısını anlamak için hane
halkının üretim ilişkileri, mal paylaşım sistemi, kuşaklar arası otorite ve toplumsal cinsiyet vb.
konularının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi aynı zamanda Türk ailesindeki ilişkilerin birçok
boyutunu anlamaya yardımcı olabilir. Ancak ne yazık ki geleneksel Türk aile yapısı üzerinde
yapılmış bilimsel araştırma azlığı bu alandaki değerlendirmelerin istenilen nitelikte olmasını
engellemektedir (Duben, 2006:15, 107).
1950 sonrası dönemde ise sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak aile yapısı ve
değerleri üzerine araştırmaların artmaya başladığı görülmektedir. Ancak bu dönemdeki
araştırmaların çok da sistematik olduğu söylenemez. Son yıllarda ise gerek kurumsal, gerekse
bireysel düzeyde akademik çalışmaların giderek arttığı söylenebilir. Örneğin “Türk Aile
Yapısı” araştırması ilk kez Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1987 yılında yapılmıştır. Yine
1992 ve 2006 yıllarında “Aile Yapısı Araştırması” ve 2010 yılında “Türkiye’de Aile Değerleri
Araştırması, 2010” kamusal olarak yapılan en önemli çalışmalar olarak dikkat çekmektedir.

3.4. Sosyal ve Kültürel Değişimin Yaşlı İnsanlar Üzerindeki Etkileri
Hızlı sanayileşme ve kentleşmeye maruz kalan toplumların sosyal, kültürel ve
ekonomik yapıları da benzer bir dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda yaşlılığa bağlı sorunlar da
daha çok gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla geleneksel ailenin
etkinliğinin azalması, çekirdek ailenin daha etkin hâle gelmesi, yaşlı çocuk ve kadının kentsel
yapıda farklı rol ve fonksiyonlara sahip olmalarına yol açmıştır (Artan, 1996:1,2). 1950’lerde
nüfusun 1/5’i kentlerde yaşarken bugün nüfusun %75’inden fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bu
durum geleneksel aile ilişkilerinin değişmesine ve yeni toplumsal kurumların ortaya çıkmasına
neden olmuştur (Duben, 2006: 69).
Kırsal yaşamda geleneksel aile ilişkilerini sürdüren insanlar, kente göç̧ ettiklerinde
tamamen kendilerine yabancı bir yasam tarzı ve konut biçimiyle karşılaşmaktadırlar. Kentsel
alanlar bu anlamda farklı dinsel, etnik ve kültürel kökene ait insanların bir arada heterojen bir
yapı içerisinde yaşadıkları mekânlar olmaya başlamaktadır. Aynı zamanda kentle köy arasında
sıkışan bu “geçiş insanları” ne kentli ne de köylü̈ olamamanın doğurduğu kimlik sorunları ile
de baş etmek durumunda kalmaktadır (Onat, 2002: 28). Yoksul ve zenginin iç içe yaşadığı
kentsel çarpıklık, alt yapı yetersizlikleri, yoksulluk ve işsizlik gibi önemli fiziksel ve sosyal
sorunları da barındıran bu mekânlar birbirinden oldukça farklı yaşam alanlarının ve
kültürlerinin çatışma alanı hâline gelebilmektedir (Koray, 2008: 191).
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Hızlı kentleşme sonucu gecekondu bölgeleri sağlık ve sosyal hizmetler açısından da
yetersizliklerin yaşandığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgelerde enformel ilişki
ağları nitelik değiştirmiş ve geleneksel dayanışma mekânizmaları olmaktan uzaklaşmaya
başlamıştır. Gerek yeni kurulan yerel topluluk ilişkileri, gerekse kökene dayalı ilişkiler kentsel
yaşamda yeniden tanımlanmaktadır. Güvene dayalı ilişkiler kentsel yaşamda “denenmiş̧”
ilişkilerle yer değiştirmektedir. Bu bölgelerdeki akrabalık ve hemşericilik ilişkileri kırsal
kesimde var olan ilişki ağlarından farklı özellikler taşımaktadır. Bu durum da geleneksel sosyal
koruma mekânizmalarının azalmasına yol açmaktadır (Erder, 2006: 302-304). 1980’lerin
gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksulların bir kısmının bugün nitelik değiştirerek kentteki
orta sınıfları oluşturdukları görülmektedir. Ancak bugün, kentlerde 1980’lerdeki gecekondu
semti sakinlerinden daha güçsüz ve yoksul bir kesimin ortaya çıktığı ve yeni güç ilişkilerinin
şekillendiği söylenebilir (Erder ve İncioğlu, 2008: 1).
Bu yeni güç ilişkileri içerisinde ailenin işlevi ve üretim ilişkilerindeki önemli
değişimler, yaşlıya yönelik değer yargılarını da değişime uğratmıştır. Kırsal yaşamda aile
içinde saygı ve değer gören yaşlı, kentsel yaşamda aile içindeki yeri, önemi, otoritesi ve gücünü
önemli ölçüde kaybetmiştir. Özellikle sosyal güvenlik dışında kalan yoksul ve kimsesiz
yaşlılarda otorite ve güç kaybı daha fazladır (Gitmez, 2000:132). Modern toplum yapısının bir
yansıması olarak aile yapısının değişimi yaşlının kendi çocukları üzerindeki otoritesini
yitirmesine neden olmaktadır. Kadının çalışma hayatına girmesi ve ekonomik özgürlüğünü elde
etmesi aile içindeki güç dengelerinin ve rollerin yeniden dağılımına, yaşlının rol ve statü̈
kaybının hızlanmasına ve aile içi sorunların yaşanmasına yol açabilmektedir (Karataş̧, 2000:
157).
Diğer taraftan kentleşmeyle birlikte kırda yalnız kalan yaşlılar da önemli ölçüde
çocuklarına bağımlı ve muhtaç kalmaktadır. Bu kişiler sağlık ve sosyal hizmetlerden yeterince
yararlanamayan ve göreli yoksul koşullar içinde yaşamaktadır. Ayrıca geleneksel aile yapısının
yerini çekirdek ailenin alması kuşaklararası çatışmayı hızlandırmış ve sorumluluklarını yerine
getirmeyen genç kuşakların ortaya çıkmasına yol açmıştır (Gitmez, 2000:127-129). Özellikle
yaşlıların bakım sigortası olarak görülen çocukların evlendikten sonra anne ve babanın
yanından ayrılması hatta yurtdışı dâhil başka şehirlerde yaşamaları yaşlıların sosyal, ekonomik
ve psikolojik sorunlar yaşamalarına yol açmaktadır. Bu durum Türkiye’de kurum bakımında
göreceli bir artış yaşanmasına yol açmakla birlikte yaşlıların %99’u hâlen çocuklarının yanında
ya da kendi evlerinde bakılmayı geleneksel değerleri ve statülerini korumak adına tercih
etmektedir. Ancak yaşlılar aile içinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı giderek yalnızlaşmakta,
rol ve statü̈ kaybı nedeniyle yakınlarına daha fazla yük olmanın getirdiği psikolojik baskı ile
baş etmeye çalışmaktadırlar (Elebaş ve Arpacı, 2004: 120-121).
Yaşlıların yaşam standartları kentsel alanda gün geçtikçe düşmektedir. Yaşlıların
beslenme, sağlık, yoksulluk, konut, yalnızlık vb. sorunları yanında serbest zaman kullanımı da
yaşam standartları açısından önemlidir (Danış̧, Onat ve Danış̧ 2006: 217). Sayıları giderek artan
yaşlı nüfusa uygun kentsel çevre ve alt yapı yetersizliği yaşlıların kapalı mekânlarda kalmasına
dolayısıyla da yaşlıların ruh ve beden sağlıklarının zarar görmesine yol açabilmektedir (Oğuz,
2004: 102).
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Yaşlılık göreceli olarak birçok batı toplumuna oranla henüz ciddi bir sosyal sorun olarak
algılanmamakla birlikte büyük kentlerimizde sorun olarak ortaya çıkmıştır. Artık ailelerin ve
toplumun yoksul ve bakıma muhtaç yaşlıya bakma sorumluluğu devletten beklenmektedir
(Gitmez, 2000:133). Bu nedenle büyük kentlerde huzurevi ve bakım hizmetine ihtiyaç duyan
yaşlı sayısı giderek artmaktadır. Bu durum yaşlılık alanında, zaten yetersiz olan kurum bakımı
yanında, alternatif bakım modellerinin de geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sonuç̧ olarak;
kentleşme ve sosyal değişimin etkileri yaşlının statüsünün azalması ile doğrudan
ilişkilendirilebilir. Türkiye’de kentleşme ve sanayileşmenin düşük olduğu yerlerde yaşlıların
“aile reisi” olarak görülmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bütün bu ifade edilenler
doğrultusunda yaşlının ne tür sorunla karşılaşacağı, yaşlının hangi sosyal, ekonomik ve kültürel
katmandan geldiği ile de yakından ilişkilidir (Artan, 1996: 35-36).
Modern toplum yapısının özelliklerine bakacak olursak aşağıdaki şu özellikleri içerdiği
söylenilebilir;
Dinamik,
Kentli yaşamın egemenliği,
Endüstrileşme,
İş bölümü ve uzmanlaşma,
Metalaşmanın yükselmesi,
Farklı uzmanlık alanlarına olan ihtiyacın aşırı artması,
Eğitim oranının yükselmesi ve yaygınlığı,
Büyüme ve kar amaçlı üretim,
Siyasi ve sosyal yapıda kurumsallaşmalar,
Yönetimde görevlerin fonksiyonel olarak farklılığı,
Siyasete katılma oranın yükselmesi,
Siyasi gücün daha geniş gruplara dağılımı,
Demokratikleşme,
(Kalınkara, 2012).

65

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yaşlılar ilk ve orta çağlardan itibaren sanayi devrimine kadar toplumlarda “akıl
ve otorite” kaynağı olarak görülmüştür.

Sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişimler; aile yapısı ve toplumsal
gelişmeler yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasına neden olmuştur.

Sanayileşme öncesi bilgi ve tecrübenin kaynağı olarak görülen yaşlı, teknolojik
gelişmeler sonucu bilgi aktarımının önünde engel olarak algılanmaya başlamıştır.

Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak yaşlının da rol ve statüsü
değişmeye başlamıştır.

Yaşlı artık tahammül edilmesi ve merhamet gösterilmesi gereken, çok fazla
tecrübelerine ve bilgisine başvurulmayan biri, yük hâline dönüşmeye başlamıştır.
Bu bölümde yaşlılığın tarihsel gelişim süreci ele alınarak değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Yaşlılığın gelişim seyri, yazılı tarih öncesi ve yazılı tarih sonrası sürece ilişkin
mevcut bulgular doğrultusunda ele alınarak değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak; bu bölümde ilkel toplumlardan, yerleşik hayata geçişle birlikte tarım
toplumlarına ve sanayileşme ile birlikte günümüz modern toplumlarına kadar geçen dönemde
yaşlılara karşı nasıl davranıldığı ana hatlarıyla ve örnekleriyle ele alınarak açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi “modern toplum” yapısının özelliklerinden biri değildir?
a) Endüstrileşme
b) İş bölümü ve uzmanlaşma
c) Metalaşmanın yükselmemesi
d) Farklı uzmanlık alanlarına olan ihtiyacın aşırı artması
e) Eğitim oranının yükselmesi ve yaygınlığı
2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi “geleneksel toplum” yapısının özelliklerinden biri

a) Aile, klan ve köy düzeyinde üretim
b) Temel ihtiyaçlar için tüketim
c) Uzmanlaşma söz konusu değil teknolojik gerilik
d) Yüksek yaşam standardı
e) Fonksiyonel belirlilik söz konusu değil
3) Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular, ilkel çağlarda, toplumun yaşam
süresi, yaş ve cinsiyet dağılımları, yaş ve cinsiyete bağlı ölüm oranları, sağlık durumu,
beslenme şartları gibi nüfus yapısını inceleyen “...........................................” ile elde
edilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
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4) Yaşlılara davranışla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Japonya’da ilkel bir topluluk olan Ainu’lara göre yaşlı kadınlar değersiz yaratıklar
olarak kabul edilmekteydi.
b) Aynı şekilde Güney Amerika yerlilerinden olan Arawaks’lar tarafından çok yaşlı
kişilerin terk edildiği bilinmektedir.
c) Yine Hopi gibi göçebe kabileler ve kuzey Avrupa’daki Lapp’s lerde hasta ve yaşlı
kişileri benzer şekilde terk etmekteydi.
d) Eskimolar, gruba uyum sağlamakta zorluk çeken ve katkısı sınırlı olan yaşlıları
yanına bir miktar yiyecek bırakarak bulunduğu yere terk ediyorlardı.
e) Aranda’lar Avustralya ormanlarında yaşarlar, yaşlıların yönetimi söz konusu
değildir. Çünkü avcılık ve toplayıcılık için gerekli olan bilgilere yaşlılar sahip değildir.
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan biri değildir?
a) Dinkalar
b) Koryaklar
c) Calinomerolar
d) Arawakslar
e) Yaghanlar
6) Yapılan bilimsel kazılar insanın kökenin .....................................olduğu tezini
kuvvetlendirmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
7) Aşağıdakilerden hangisi kentsel alanda yaşlıların karşılaştığı sorunlardan biri
değildir?
a) Beslenme
b) Sağlık
c) Yoksulluk
d) Kalabalıktan dolayı yalnızlık duymamak
e) Konut
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8) Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşlılar orta çağlardan itibaren sanayi devrimine kadar toplumlarda “akıl ve
otorite” kaynağı olarak görülmüştür.
b) Sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişimler; aile yapısı ve toplumsal
gelişmeler yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasına neden olmuştur.
c) Sanayileşme öncesi bilgi ve tecrübenin kaynağı olarak görülen yaşlı, teknolojik
gelişmeler sonucu bilgi aktarımının önünde engel olarak algılanmaya başlamıştır.
d) Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak yaşlının da rol ve statüsü
değişmeye başlamıştır.
e) Yaşlı günümüzde tahammül edilmesi ve merhamet gösterilmesi gereken değil,
aksine çok fazla tecrübelerine ve bilgisine başvurulan biri hâline dönüşmeye başlamıştır.
9) Geleneksel toplumlarda yaşlıların aile içinde yaptıkları işlerle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Üretim faaliyetine katılmamak
b) Çocuklarla ilgilenmek
c) Ev işi yapmak ya da yardımcı olmak
d) Aile bütçesi konusunda yardımcı olmak ve akıl vermek
e) Evde bulunmak
10) Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kaynaklarda yaşlıların sosyal, ekonomik ve
biyolojik durumlarına ilişkin kayıtlara rastlanmamakla birlikte nasihat tarzı yazıların varlığı
yaşlılara bakış açısına ilişkin bilgi verici niteliktedir.
b) Ülkemizde 1950’li yıllara kadar toplumsal yapıdan kaynaklı olarak geleneksel aile
yapısının mevcut varlığını büyük ölçüde sürdürdüğü bilinmektedir.
c) 1950’lerde nüfusun 1/5’i kentlerde yaşarken bugün nüfusun %75’inden fazlası
kentlerde yaşamaktadır. Bu durum geleneksel aile ilişkilerinin değişmesine ve yeni toplumsal
kurumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
d) Geleneksel toplumlarda yaşlı, saygı duyulan ve otorite figürü olan kişidir. Ancak
yaşlı ekonomik, politik ve sosyal konularda asıl karar verici kişi konumunda değildir.
e) Aynı zamanda kentle köy arasında sıkışan bu “geçiş insanları” ne kentli ne de köylü
olamamanın doğurduğu kimlik sorunları ile de baş etmek durumunda kalmaktadır.
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Cevaplar
1) c, 2) d, 3) Paleodemografi bilimi, 4) e, 5) e, 6) Afrika, 7) d, 8) e, 9) a, 10) d
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4. YAŞLILIK SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlıların,


sosyokültürel sorunları,



sağlık sorunları;
 biyolojik sorunları,
 psikolojik sorunları,



ekonomik sorunları



yaşlılıkta kötü beslenme ve



yaş ayrımcılığı öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılık Sorunları

Mesleki olarak ileride kullanılacak olan
kavramları ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.

Metinler, alıştırmalar
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;


Yaşlılık sorunlarını öğrenmiş,



Yaşlılık sorunlarını kavramış,



Yaşlılık sorunlarını algılayabilmiş,

 Yaşlılık sorunlarını ve tarihsel gelişim
sürecini içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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Giriş
Sanayileşme öncesi yaşlıların nesiller arası bilgi aktarımında köprü görevine sahip
olmaları ve yaşam süresinin kısalığı gibi nedenler yaşlılığın sosyal bir sorun olarak ortaya
çıkmasını engellemiştir. Ancak sanayileşme sonrası süreçte yaşlılık sosyal ve ekonomik
açılardan önemli bir sorun hâline gelmeye başlamıştır. Sosyal refah düzeyinin yükselmesi ve
tıp alanındaki ilerlemeler, doğuştan itibaren beklenen yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı
nüfusun artmasına neden olmuştur. Kentsel ortamda, ailelerin yaşlılarına evlerde bakabilme
olanaklarının sınırlı olması ve kurumsal bakım maliyetlerin yüksekliği, yaşlılığı sosyal bir
sorun hâline getirmiştir. Yaşlılığın sosyal bir sorun olarak kabul edilmesi, yaşlıların sosyal ve
ekonomik açıdan topluma yük olduğu inancının gelişmesine ve kuşaklar arası çatışmaya neden
olmuştur. Yaşlılıkta sağlık sorunları, sosyal statü kaybı ve ekonomik sorunlar yanında yaşlıların
toplumsal olarak negatif ayrımcılığa maruz kalabilmeleri de söz konusu olabilmektedir
(Kornblum ve Julian: 314). Diğer taraftan yaşlı nüfusun hızla artması konut ve kentsel alanların
yaşlılara uyumlu hâle getirilmesi ihtiyacını da artırmıştır (Emiroğlu: 246).
Bu bakımdan her yaş grubu için sosyal refah politikalarının oluşturulması, insanın bütün
yaşam evrelerinde uyumlu ve aktif olabilmesi için oldukça önemlidir (Oktik: 19). Yaşlı nüfusun
sosyal bir sorun olarak algılanması, alana ilişkin sosyal politika ve refah hizmetlerinin
oluşturulmasına duyulan gereksinimi de artırmıştır. Ülkeler sosyal refah düzeylerine göre,
yaşlılarına çok çeşitli sosyal hizmet programları sunabilmektedir. (Yaşlılara yönelik evde
bakım hizmeti, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı gündüzlü bakım merkezi
vb. sosyal hizmet uygulamaları vb.) (Garvin ve Tropman: 7,8).
Diğer taraftan dünya genelinde yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak yaşlılık dönemi, bu
dönemde görülen sorunların çeşitliliği ve bu sorunların çözümleri gibi temel konularda yapılan
çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.
Hızlı sanayileşme ve kentleşme yaşlının aile içindeki rol ve statüsünde değişime neden
olmuştur. Geleneksel ailenin yerini daha çok çekirdek aileye bırakması ve yaşlı nüfusun hızla
artması, yaşlı sorunlarına olan ilgiyi artırmıştır (Artan, 2013:38). Bu sorunların bir kısmı
yaşlının kendi fiziksel, ruhsal, ekonomik durumundan bir kısmı ise yaşlının dışındaki çevresel
şartlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, yaşlının içinde bulunduğu toplumun sosyal, ekonomik,
kültürel ve politik uygulamaları bazen sorunun kaynağını oluşturabilmektedir. Bu nedenle
günümüzde yaşlılık bireysel bir sorun olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal bir sorun olarak
da algılanmaktadır. Ülkelerin uygulamış oldukları sosyal politikalar, sosyal güvenlik yasaları
kısaca sosyal devlet anlayışları yaşlıların yaşlanma döneminde karşılaşmış oldukları sorunları
azaltmakta ya da arttırmaktadır (Kurt, 2008).
Yaşlılıkla ilgili en temel sorunlara baktığımızda; yoksulluk ve düşük gelirle mücadele
edilmesi, sosyal güvenlik politikalarındaki eksiklikler, uygun olmayan konut ya da mekânlarda
yaşayan yaşlıların durumu, ailedeki bakımın azalması, yaşlılığa yönelik olumsuz tutumlar, yaşlı
istismar ve ihmali, yaş ayrımcılığı gibi başlıklar şeklinde sıralanabilir. Bu nedenle yaşlılık
sorunlarına yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal olarak da yaklaşılması ve toplumsal
düzeyde çözüm üretilmesi gerekmektedir.
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Bu bölümde; giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, yaşlılık sürecinde karşılaşılan
temel sorunlar ana hatlarıyla ele alınmıştır.
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4.1. Yaşlılıkta Karşılaşılan Sorunlar
Yaşlıların sosyal hizmetler kapsamına giren, sosyal rahatsızlık yaratan, bir ölçüyü
aşması durumunda sosyal hastalık aşamasına gelen gereksinimleri, sorunları, sıkıntıları,
çaresizlikleri gibi durumları, Tomanbay tarafından şu ana başlıklar altında ele alınmaktadır
(Tomanbay, 2007:4) .
Ekonomik sorunlar Yaşlının yaşamını sürdürmekte ekonomik olarak sorunlar
yaşaması, yaşlının çalışma yaşında olmaması ya da çalışamadığı için yaşanan parasızlık sorunu,
yeterince gelirinin olmaması, gereksinimlerini karşılayacak maddi güce sahip olamaması.
Sosyal sorunlar; Yaşlının aile ile ilgili sorunları, akrabaları, komşuları ya da diğer
yakın çevresi ile ilgili sorunları vb.
Psikolojik sorunlar; Yaşlının depresyon, anksiyete, iç daralması, kaygı düzeyinin
artması vb. olarak beliren sorunları.
Kültürel sorunlar; Yaşlının sahip olduğu kültürel değerlerle mevcut ortamın
kültürel uyumsuzluğu sonucu ortaya çıkan sorunlar.
Yaşlının rutin toplumsal hizmetlerden yararlanmakta güçlük yaşanması;
Örneğin, toplu taşıma, kamu hizmetlerinden yararlanma, hastane, sosyal sigortalardaki işlerinin
izlenmesinde yaşanan sıkıntılar vb.
Kuşak sorunları; Yaşlılarla gençlerin yaşama bakış açılarından kaynaklı sorunlar.
Yalnızlık sorunu; Çocukları yada yakın akrabaları tarafından yeterince
aranmaması ve bunun yarattığı bunalım.
İletişimsizlik sorunu; Yaşlılıktaki fiziksel ve zihinsel kayıplarla birlikte iletişim
kurmada çekingenlik, yaşanan güçlük, cesaretsizlik vb.
Sevgisizlik sorunu; İletişimde olduğu ve duygusal bağlanımda bulunduğu kişilerin
ya ölmüş olmaları ya da çeşitli nedenlerle çevresinden uzaklaşmaları dolayısıyla yaşanan sevgi
açlığı.
Sağlık sorunları; Yaşlanma sürecine bağlı olarak yaşanan kronik sağlık sorunları,
çeşitli ağrılar, doktora gidememe, vb.
Umutsuzluk sorunu; Yaşam süresinin azalması, kronik ağrılarının geçememesi,
görme, duyma yetilerinde yaşanan kayıplardan dolayı fiziksel durumunun daha iyi
olmayacağının bilincinde olması ve bunun yarattığı sorunlar.
Cinsel sorunlar; Cinsel fonksiyon kayıpları yaşanmasına ve azalmasına rağmen
zaman zaman cinsel arzu duyması ancak bunu karşılayacak ortam ve olanağa sahip
olamamasının yarattığı sorunlar.

76

Ev işlerini kendi başına yapamama; Fiziksel kayıplardan kaynaklı olarak hareket
yetersizliğinin ev işlerini yapmasına engel olması ya da aynı işleri yapmaktan bıkkınlık duyma
vb.
Boş zamanı kullanım sorunu ve can sıkıntısı; Fiziksel olarak görme, duyma,
yürüme vb. kayıplarından dolayı kendi başına hareket edememe sonucu boş zamanın
kullanımında yaşanan sorunlar. Örneğin yeterince göremediği için istese de kitap okuyamaması
gibi.
Bu bölümde, yukarıda verilen belli başlı sorunlar, genel başlıklar altında toparlanarak,
yaşlıların yaşadığı sorunlar sırasıyla, sosyokültürel sorunlar, sağlık sorunları, ekonomik
sorunlar, yaşlılıkta kötü beslenme ve yaş ayrımcılığı sorunları olmak üzere 5 başlıkta ele
alınmıştır.
Yaşlıların yaşadığı uyum ve yalnızlık sorunları, sosyokültürel sorunlar başlığı altında
değerlendirilmektedir. Yaşlıların en temel ve yaygın sorunlarından olan sağlık sorunları,
biyolojik sorunlar ve psikolojik sorunlar olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Yaşlı
insanların uzun ve zor çalışma hayatlarından sonra belli bir yaşa geldikten sonra emeklilik
sürecine girmeleri aslında onlar için birçok sorunun da başlangıcı sayılabilmektedir. Bu
süreçten sonra başta sağlık olmak üzere hem ekonomik hem de psikolojik sorunların daha da
belirginleştiği söylenmektedir. Bu nedenle aktif ve üretken çalışma hayatından pasif ve tüketen
bir hayata başlamaları çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan yaşlıyla
ilgili bakış ve anlayışın, gençlerin anlayış ve bakışlarıyla örtüşememesinden kaynaklı yaşanan
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ebeveyn ve çocukları ile dede-nine-torunları arasında yaşanan
görüş ve anlayış farklılıkları kimi zaman aradaki iletişimi olumsuz etkilediği için psikolojik
sorunlara da yol açabilmektedir. Ayrıca yaşlıların kötü beslenme sorunları da yaşam kalitelerini
doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Son olarak, yaşlılık sorunları açısından diğer önemli
bir kavram da yaş ayrımcılığıdır. Yaş ayrımcılığı, yaşlıların yaşlarından dolayı nasıl bir
ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koyması açısından dikkate değer bir sorun alanına işaret
etmektedir.

4.2. Sosyokültürel Sorunlar
Yaşlıların karşılaştığı sosyokültürel sorunların başında; aile yapısındaki değişimler, rol
ve statü kaybı, yalnızlık, mekân ve barınma sorunları, ulaşım, kentsel yaşama uyum
sağlayamama, kuşaklararası çatışma gibi nedenler sayılabilir. Yaşlı kişinin bireysel yaşamına
etki eden unsurlar aynı zamanda kişinin aile ve toplum yaşamını da etkilemektedir. Diğer
taraftan toplum yapısında ve yaşam şartlarında meydana gelen değişimler de aile yapısının
değişimine ve aile üyelerinin yaşamları üzerine etki etmektedir (Onur: 230).
Yaşlı açısından aile başlıca sosyal, psikolojik, ekonomik ve toplumsal destek sistemidir.
Aile yapısı üzerinde meydana gelen değişim; ailenin küçülmesine, aile üyelerinin rollerinin
değişmesine ve ekonomik yapısının nitelik değiştirmesine neden olmaktadır.
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Aile içinde rol ve statüsü değişen yaşlı, kendisini yalnız ve işe yaramaz olarak
hissedebilmektedir. Baba ve anne rolünden büyükanne–büyükbaba rolüne geçişi yaşlının
kendisini ailede bir fazlalık olarak görmesine neden olabilmektedir.
Bu durum, yaşının kendisini psikolojik yönden yıpratmasına ve geriye kalan ömrünün
daha sorunlu geçmesine neden olabilmektedir. Emeklilik sonrası, yaşanan maddi sıkıntıların
yanı sıra toplum içinde kendisine olan saygının da azaldığını hissederler. Bu durum yaşlı
üzerinde sosyal sıkıntılara neden olurken diğer taraftan yaşlının kısıtlanmış olması ve evde
bakım zorunlulukları da kendini daha fazla yük olarak görmesine ve bunun sonucu olarak da
mutsuzluğa ve depresyona girmesine neden olabilmektedir. Fiziksel kapasite yetersizliği ve
emeklilik sonrası maddi gelirin azalması, yaşlıların toplumsal yaşama daha az katılmalarına
sebep olurken, onların sosyal yaşamlarını da sınırlandırmaktadır (Emiroğlu 1995: 41; Yaşlılık
Rehberi, Yaşlılık Dönemi Sorunları, Yaşlılık Araştırmaları Merkezi, 10.12.2015).
Yaşlılık döneminde, yaşlı bireylerin maruz kaldıkları, yalnızlık ve sosyal dışlanma
toplumla sosyal uyum sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Diğer bir ifade ile yaşlıların
toplumsal yapıda meydana gelen hızlı değişimlere ayak uydurmakta zorluk çeken bir grup
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yaşlı, yaşlılık sürecinde yoğun şekilde sosyal izolasyona
maruz kalmakta ve bunun sonucu yalnızlık, çaresizlik duygusu yaşamaktadır. Yaşlıların sosyal
ilişkilere girme düzeyleri, sosyal uyumları, aile ve toplumla olan ilişkileri yaşlıdan yaşlıya
farklılık göstermekte olup; yaşlının eğitimi, meslek ve gelir durumu gibi faktörlere bağlı olarak
yaşlının sosyal uyumu değişebilmektedir (Kurt, 2008).
Sosyal izolasyon süreci, doğrudan yaşlının yaşam doyumunu ve yaşantısını olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Yaşlıların maruz kaldığı en önemli sorun alanlarından birisi de
“kuşaklararası çatışma” sorunudur. Kuşaklararası çatışma, hızlı toplumsal değişme ve
kentleşme sürecinin sonuçlarından biri olarak, “yaşlı-genç görüşleri ve değer yargıları”
arasında ortaya çıkan farklılaşmadır. Bu durum sadece günlük giyim kuşam ve biçim itibarıyla
değil din, inanç ve değer yargıları bakımından da farklılıklar göstermektedir (Onur, 1995).

4.3. Sağlık Sorunları
Sağlık alanında ortaya çıkan gelişmeler başta olmak üzere, toplum genelinde
sosyokültürel gelişimin sonucu olarak 65 yaş ve üstündeki insanların oluşturduğu grup her yıl
biraz daha artmaktadır.
Yaşlılık döneminde yaşlı bireylerde, belirli hastalıklar sonucu yaşamsal aktivitelerin
kısıtlanması ve çeşitli sorunlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Yaşlılarda görülen
sağlık sorunlarının çeşitliliği nedeniyle hastalıklar, biyolojik ve psikolojik sorunlar olmak üzere
iki grupta ele alınabilmektedir.

4.3.1. Biyolojik Sorunlar
Biyolojik sistem değişikliğinin yaşlı bireyler üzerinde yarattığı sorunları; sinir sistemi,
kalp damar sistemi, böbrek ve idrar sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, endokrin sistemi,
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hormonal sistem ve duyu sistemi değişiklikleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür. İnsanların
yaşlanmalarına ve emekli olmalarına etki eden nedenlerden birisi hiç kuşkusuz biyolojik
etkenlerdir. İnsanların yaklaşık olarak yarısının emekli olmalarının başlıca nedeni sağlıklarının
giderek kötüleşmesidir. Sonuç olarak, yaşlıların yaşam kalitelerini etkileyen en önemli
biyolojik etken hastalıktır. Yaşlanma döneminde kişinin yaşamdan haz alışı, sorumluluklarını
yerine getirişi ve kendini algılayışı doğrudan biyolojik etkenlerin, dolayısıyla da hastalığın
etkisi altındadır (Onur:1995:187).
Dolayısıyla yaşlılarda yaşa bağlı olarak meydana gelmesi olası fiziksel kayıpları en
düşük düzeye indirmek temel amaç olmalıdır. Bu süreçte yaşlılar açısından üzerinde durulması
gereken en önemli konu yaşlılara yönelik sağlık ve bakım hizmetlerinin en iyi şekilde
sunumunun sağlanmasıdır. (Yaşlılık Rehberi, Yaşlılık Dönemi Sorunları, Yaşlılık Araştırmaları
Merkezi, 10.12.2015 ).
Yaşlılarda “bilişsel yetersizlik”, “hareketsizlik”, “dengesizlik”, “idrar kaçırma”, “görme
bozuklukları”, “işitme bozuklukları”, “yürüme bozuklukları” ve “sık düşme” gibi hastalıklar
görülebilmektedir (Kutsal, 2014:16).
Bu rahatsızlıkların görüldüğü dönemde, yaşlı ve yaşlı ailelerinde sıklıkla karşılaşılan bir
yanlış anlaşılma söz konusudur. Bu yanlış anlaşılma ise yaşlıların rahatsızlıklarını
önemsemeyerek “yaşlılıktandır” diyerek geçiştirmeye çalışıp, gerekli tıbbi desteği
almamalarıdır. (Örneğin; “baş ağrısı”, “halsizlik”, “iştahsızlık”, “baş dönmesi” ve “kabızlık”
gibi şikayetleri önemsememeleridir.) Bu durum her ne kadar doğal karşılansa da hatalı bir
yaklaşım olduğu bilinmelidir. Çünkü yaşlılarda ani olarak başlayan rahatsızlıkların acil olarak
tedavi edilmesi yaşlının yaşam kalitesi ve hastalığın erken tanısı açısından oldukça önemlidir
(Kutsal, 2014:18).
Toplumsal anlayış ve yaşlıya bakış açısı yaşlıya sunulan sağlık hizmetleriyle doğrudan
ilişkilidir. Diğer bir ifade ile sağlık kuruluşlarında yaşlılara sunulan hizmetlerin yeterli düzeye
getirilmesi yaşlıya verilen değerle doğrudan ilişkilidir. Yaşlılara toplumsal olarak yeterince
değer verilmiyorsa, bunun doğal bir sonucu olarak yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin de
sınırlandırılması karşımıza çıkacaktır. Çünkü yaşlılar toplumsal ayrımcılığa maruz kalarak,
gençler ve çocuklar kadar sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanamıyorsa, bu durum
yaşlıların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Şayet yaşlı sağlık hizmetlerine
ulaşım noktasında bir takım sorunlar yaşıyorsa, hastalık yakınmalarıyla birlikte yaşamını idame
ettirmeye çalışabilir. Sağlık hizmetlerine ulaşma noktasında yaşanan başlıca sorunlar ise maddi
yetersizlik ya da götürecek kimsesinin olmamasıdır (Bilir, 2014:29).

4.3.2. Psikolojik Sorunlar
Yaşlılıktaki psikolojik sorunlar; “eskiye bağlılık”, “yeniliklere uyum sağlayamama”,
“intihar”, “depresyon”, “uyku bozuklukları”, “ölüm korkusu”, öğrenme ve “hatırlama
güçlüğü”, “bunaltı”, “performans kaybı”, “kişilik değişikliği”, “alınganlık” ve “bunama” gibi
sorunları kapsamaktadır.
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Aile içindeki rollerin ve ilişkilerin değişmesi,
Yakın çevrede kayıpların (arkadaş, eş kaybı gibi) yaşanması,
Değişen fiziksel görünüş,
Ortaya çıkan sağlık sorunları ve
Kendi kendine yetemez duruma gelmek, yaşlıda psikolojik sorunların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.

Yaşlının yaşam kalitesini dolayısıyla psikolojisini olumsuz yönde etkileyen unsurların
arasında;
 “emeklilik”,
 “sosyal rollerin kaybı”,
 “dul kalmak”,
 “çocukların evden ayrılması”,
 “yalnızlık duygusu”,
 “maddi zorluluklar”,
 “özerkliğin ve kendi başına yaşamını idame ettirebilme yetisinin kaybı”
sayılabilir.
Yaşlıyı olumsuz yönde etkileyen bu unsurlar aynı zamanda birtakım ruhsal sorunların
da ortaya çıkmasına neden olabilir. (Yaşlılık Rehberi, Yaşlılık Dönemi Sorunları, Yaşlılık
Araştırmaları Merkezi, 10.12.2015: Özer, 2014:59).
Yaşlıların sıkça yaşadığı psikolojik sorunlardan olan “uyku bozuklukları” ve “gündüz
uyuklamaları” gibi sorunlar kişinin günlük yaşam enerjisini etkileyerek hem çevreyle hem de
kendisiyle ilişkilerini bozmaktadır (Özer, 2014:60).
Bedensel ve ruhsal hastalıkların (Kalp hastalığı, kanser, felç, hipertansiyon, bunama
başlangıcı, unutkanlık gibi) ortaya çıkışı, eş kaybı, fiziksel yetersizlik nedeniyle çevredekilere
sürekli ihtiyaç duyar hâle gelmek, ekonomik güçlükler, yakınlarını kaybetme ya da bu olasılığın
varlığı depresyonun ortaya çıkışını kolaylaştırır (Özer, 2014:63).
İleri yaşlarda görülen bunaltı kişinin yaşamakta olduğu başka bir fiziksel ya da ruhsal
bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yaşlanmaya bağlı fiziksel yetersizlikler ile çevrenin
yardımına gereksinim duymak, sosyal konumun sınırlanarak daha izole yaşama zorunluluğu,
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tedaviye az yanıt veren hastalıkların ortaya çıkması, sevilen bir kişinin kaybı ya da kayıp tehdidi
bunaltıya neden olur (Özer, 2014:64)

4.4. Ekonomik Sorunlar
Yaşlıların emekli olmaktan veya yaşlanmadan kaynaklı olarak yaşadığı en önemli
sorunlardan birisi de ekonomik sorunlardır. Yaşlıların kötü ekonomik koşullardan dolayı sosyal
ve psikolojik sorunlarla baş etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir. Gelirdeki azalma aynı
zamanda yaşlının rol ve statüsünü, aile içi ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
nedenle erken emekli olan bazı yaşlıların yeni bir iş bulma yolunu tercih ettikleri de
bilinmektedir. Ayrıca yaşlının gelirindeki azalma yaşanılan ülkenin ekonomik durumuna ve
yaşlılara yönelik sosyal politikalarına göre de değişebilmektedir. Yaşlının geçimini sağlamaya
yönelik ailede destek olan birisinin ölümü durumunda ise gelirin azalması nedeniyle kendi
geçimlerini sağlamakta sorun yaşamaları da söz konusu olabilmektedir (Emiroğlu 1995: 41;
Kurt, 2008).
Yaşlı nüfus artışı, emeklilik sistemi ve daha geniş kapsamda sosyal güvenlik sisteminin
yeniden düzenlenmesine, dolayısıyla emeklilik maaşlarının düşürülmesine ve emeklilik yaşının
65 yaş sınırına yükseltilmesine neden olmuştur (Artan, 2013:43).
Yaşlanma, bireyin çalışamaz duruma gelmesi ya da emekli olması gelirinin düşmesi
anlamına gelmektedir. Bu durum yaşlının daha önceden alışık olduğu yaşam standartlarının
gerilemesi anlamına gelmektedir. Bu dönemde gelirinde azalma meydana gelirken sağlık
harcamalarında ise tam tersi yönde bir artış yaşanmaya başlamaktadır.
Yaşlının yeterli derecede maddi gelire sahip olmaması;
 konut,
 beslenme,
 sağlık sorunları ve
 engellilik gibi
riskleri de beraberinde getirmektedir.

Gelir yetersizliğinden dolayı birçok yaşlının şehirlerde yoksulluk sınırının altında
yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle özellikle kentlerde, yaşlılara yönelik sosyal ve ekonomik
politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Yaşlılara yönelik sosyal hizmet
politika ve uygulamaları, yaşlıların fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı kalmalarına yardımcı
olacak koruyucu ve önleyici hizmetleri de kapsaması açısından oldukça önemlidir (Yaşlılık
Rehberi, Yaşlılık Dönemi Sorunları, Yaşlılık Araştırmaları Merkezi, 10.12.2015 ).
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4.5. Yaşlılıkta Kötü Beslenme
Yaşlı insanlar nüfusun en sağlıksız beslenen kesimini oluşturmaktadır. Yaşlı insanların
kötü beslenmesine neden olan gerekçeler arasında; alış veriş merkezlerine ulaşımda yaşanan
toplu taşım sıkıntıları, ulaşılabilirlik sorunları, yine dengeli beslenme konusunda yetersiz bilgi
eksikliği, gıda ürünlerinin alımı için yeterince satın alma gücüne sahip olamama, beslenmeyi
önemli ölçüde sağlıklı kılan dişlerin olmaması ya da yeterince iyi takma dişlere sahip olamama,
yalnız yaşayan yaşlılar için yemek yapma istek yoksunluğundan kaynaklı lezzetli bir yemekten
mahrum kalma ve yeterli yemek yapamama gibi nedenler sayılabilir. Bu durum yaşlılar
açısından önemli bir sorun alanına işaret etmektedir (Zastrow ve Ashman :367).
Yaşlılık döneminde uygun beslenme, yaşam süresi ve yaşam kalitesini doğrudan
etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak yaşlılar için sağlıklı gıdaya ulaşım ve
tüketim sosyal, kültürel, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve fizyolojik faktörlerle doğrudan
ilişkilidir (Özgür ve Sabbağ: 73, 74).

4.6. Yaş Ayrımcılığı
Butler tarafından yaş ayrımcılığı; sistematik, klişe bir şekilde sadece insanların cilt
rengine ve cinsiyetine dayalı olarak yapılan ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığının bir benzerinin
yaşlarından dolayı yaşlılara karşı yapılması olarak tanımlanmaktadır (Tanner ve Harris :11).
Yaş ayrımcılığı sadece kişisel ya da yerel düzeyde bir tutum veya davranış olarak basite
indirgenecek bir sorun alanı değildir. Yaş ayrımcılığı ideolojik bir tercih olarak, yaşa dayalı
eşitsizlikleri meşrulaştırma ve yaşlı insanları diğer yaş gruplarından ayrı tutarak, bu ideolojiyi
yasalaştırmayı içeren bir süreç olarak ele alınması gereken bir sorun alanıdır (Tanner ve Harris
:11).
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Yaş ayrımcılığının kavramsal içeriğine bakacak olursak:

Yaş ayrımcılığının temelinde; yaşlılığın biyolojik değişimden kaynaklanan ve
yaşlanmanın bir süreçten ibaret olduğu ile ilgili inanç kümesi yer almaktadır.

Ayrıca yaşlanma her insanda gerçekleşen doğal bir süreç olmasına rağmen,
yaşlılara karşı bu ayrımcılığın kurumsal olduğu ve bu sürecin kurum temsilcileri tarafından
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yaşlı insanlar yaşa dayalı ayrımcılık nedeniyle kurumsal hizmetleri kullanma
noktasında özellikle hassas olabilirler. Yaş ayrımcılığı bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde
maruz kalınan bir sorun alanına işaret etmektedir.
 Bireysel düzeyde; Kişiler karşılarındaki yaşlılara karşı aşağılayıcı bir yaklaşım ve
dil kullanabilirler. Bu tür davranışta bulunan kişiler arasında profesyonel insanlar da söz konusu
olabilmektedir. Örneğin yaşlı insanların kişilik özelliklerini çözümleme noktasında “inatçılık”
veya “azgın bağımsızlık” saptamalarıyla damgalama yapabilmektedirler.
 Kurumsal düzeyde; Yaşlıların herhangi bir engellilik durumunda kamusal
hizmetlere ulaşma noktasında diğer engelliler kadar şanslı olmadıkları bilinmektedir.
Uygulayıcıların politika ve prosedürleri katı uygulanması ve hizmet alıcı konumunda olan
yaşlılara hizmetler konusunda yeterince bilgilendirici davranmamaları ve kuşkuyla
yaklaşılmaları söz konusu olabilmektedir.
 Toplumsal düzeyde; Yine yaşlı insanlar özellikle bunama gerekçesi ile toplum
tarafından şiddetle ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler.
Bu konuda sosyal hizmet uzmanlarının yerel düzeyden başlayarak yaşlılara karşı
uygulanan ayrımcılığa karşı hak savunuculuğu rolünü yerine getirmeleri gerekmektedir (Ray
ve Phillips :100-102).

83

Yaş Ayrımcılığı

Kişisel etkileşimleri

Ekonomik
Yapı

Yaşlı insanların
deneyimleri (sınıfı,
ırkı ve cinsiyeti
aracılığıyla)

Y
A
Ş

Politika

Kurum

Kişisel etkileşimler

Kişisel Değerler

Yerel

Merkezî

Yönetim

Yönetim

A
Y
R
I
M
C
I
L
I
Ğ
I

Olumsuz

Düşük

Kişisel İmaj

Beklentiler

Sosyal
Tutum

Politik
Değerler
Kültürel
Miras

Tarihî
Miras

Kaynak: (Adopted from Hughes 1995:43. Akt; Tanner and Harris: 12).
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Yaş Ayrımcılığının Sosyal Yapısı


Ekonomik yapı



Politik Değerler



Kültürel Miras



Tarihsel Miras



Sosyal Tutum ve Davranış

Yaşlılara karşı uygulanan yaş ayrımcılığının temelinde yukarıdaki tabloda görüldüğü
üzere birçok yapısal faktörün etkili olduğu görülmektedir. Bu da yaş ayrımcılığının çok sıradan
ve sadece kişisel ve yerel düzeyde bir ayrımcılık olmadığını göstermesi açısından önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Sosyal refah düzeyinin yükselmesi ve tıp alanındaki ilerlemeler doğuştan itibaren
beklenen yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur.
 Kentsel ortamda, ailelerin yaşlılarına evlerde bakabilme olanaklarının sınırlı olması
ve kurumsal bakım maliyetlerin yüksekliği, yaşlılığı sosyal bir sorun hâline getirmiştir.
 Yaşlılığın sosyal bir sorun olarak kabul edilmesi, yaşlıların sosyal ve ekonomik
açıdan topluma yük olduğu inancının gelişmesine ve kuşaklar arası çatışmaya neden olmuştur.
 Yaşlılıkta sağlık sorunları, sosyal statü kaybı ve ekonomik sorunlar yanında
yaşlıların toplumsal olarak negatif ayrımcılığa maruz kalabilmeleri de söz konusu
olabilmektedir. Diğer taraftan yaşlı nüfusun hızla artması konut ve kentsel alanların yaşlılara
uyumlu hâle getirilmesi ihtiyacını da arttırmıştır.
 Yaşlılarla ilgili en temel sorunlara baktığımızda; yoksulluk ve düşük gelirle
mücadele edilmesi, sosyal güvenlik politikalarındaki eksiklikler, uygun olmayan konutlarda
yaşayan yaşlıların durumu, ailedeki bakımın azalması, yaşlılığa yönelik olumsuz görüşler, kötü
beslenme, yaş ayrımcılığı gibi başlıklar şeklinde sıralanabilmektedir. Bu nedenle yaşlılık
sorunlarına yalnızca bireysel değil, toplumsal olarak yaklaşılması ve toplumsal düzeyde çözüm
üretilmesi gerekmektedir.
 Bu bölümde, yaşlılıkta karşılaşılan belli başlı sorunlar, genel başlıklar altında
toparlanarak sırasıyla;
 Sosyo-kültürel sorunlar,
 Sağlık sorunları,
 Ekonomik sorunlar,
 Yaşlılıkta kötü beslenme ve
 Yaş ayrımcılığı sorunları, olmak üzere 5 başlıkta ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) ...............................................; sistematik, klişe bir şekilde sadece insanların cilt
rengine ve cinsiyetine dayalı olarak yapılan ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığının bir benzerinin
yaşlarından dolayı yaşlılara karşı yapılması olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
2) Yaşlının depresyon, anksiyete, iç daralması, kaygı düzeyinin artması vb. olarak
beliren sorunlar, aşağıdaki sorun alanlarından hangisi ile doğrudan bağlantılıdır?
a) Sosyal sorunlar
b) Psikolojik sorunlar
c) Kültürel sorunlar
d) Yaşlının rutin toplumsal hizmetlerden yararlanmakta güçlük yaşanması
e) Kuşak sorunları
3) Aşağıdakilerden hangisi yaş ayrımcılığının sosyal yapısı içerisinde yer almaz?
a) Ekonomik yapı
b) Politik Değerler
c) Kültürel Miras
d) Olumlu Kişisel İmaj
e) Sosyal Tutum ve Davranış
4) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı insanların kötü beslenmesine neden olan gerekçeler
arasında yer almaz?
a) Alış veriş yapmakta ve ulaşımda sorunlar yaşamak
b) Ulaşılabilir olmak
c) Ağız ve diş sağlığı sorunları
d) Satın alma gücüne sahip olamamak
e) Yemek yapamamak
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5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yeterli derecede maddi gelire sahip olmaması ile
doğrudan ilişkili bir risk unsuru değildir?
a) Konut
b) Beslenme
c) Sağlık sorunları
d) Engellilik
e) Demans
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yaşam kalitesini dolayısıyla psikolojisini olumsuz
yönde etkileyen unsurların arasında yer almaz?
a) Emeklilik
b) Sosyal rollerin kaybı
c) Dul kalmak
d) Çocukların evden ayrılmaması
e) Maddi zorluluklar
7) Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
a) Yaş ayrımcılığı bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde maruz kalınan bir sorun
alanına işaret etmektedir.
b) Ülkemizde yaşlı nüfus artışı, sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesine
ve emeklilik yaşının 65 yaş sınırına yükseltilmesine neden olmuştur.
c) Yaşlıların sıkça yaşadığı psikolojik sorunlardan olan “uyku bozuklukları” ve
“gündüz uyuklamaları” gibi sorunlar kişinin günlük yaşam enerjisini etkileyerek hem çevreyle
hem de kendisiyle ilişkilerini bozmaktadır.
d) Yaşlılarda “bilişsel yetersizlik”, “hareketsizlik”, “dengesizlik”, “idrar kaçırma”,
“görme bozuklukları”, “işitme bozuklukları”, “yürüme bozuklukları” ve “sık düşme” gibi
hastalıklar görülebilmektedir.
e) Yaşlılarda “eskiye bağlılık” ve “yeniliklere uyum sağlayamama” ekonomik
sorunlarla doğrudan ilgilidir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta karşılaşılan psikolojik sorunlarla doğrudan
ilişkili değildir?
a) Duyu Sistemi
b) İntihar
c) Depresyon
d) Ölüm Korkusu
e) Uyum Bozuklukları
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta karşılaşılan biyolojik sorunlarla doğrudan ilişkili
değildir?
a) Kalp damar sistemi
b) Böbrek ve idrar sistemi
c) Uyku bozuklukları
d) Sindirim sistemi
e) Üreme sistemi
10) Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
a) Gelir yetersizliğinden dolayı birçok yaşlının şehirlerde yoksulluk sınırının altında
yaşadığı bilinmektedir.
b) İnsanların yaklaşık olarak yarısının emekli olmalarının başlıca nedeni sağlıklarının
giderek kötüleşmesidir. Sonuç olarak, yaşlıların yaşam kalitelerini etkileyen en önemli
biyolojik etken hastalıktır.
c) Yaş ayrımcılığının temelinde; yaşlılığın biyolojik değişimden kaynaklanan ve
yaşlanmanın bir süreçten ibaret olduğu ile ilgili inanç kümesi yer almaktadır.
d) Yaşlılık döneminde uygun beslenme, yaşam süresi ve yaşam kalitesini doğrudan
etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
e) Kentsel ortamda, ailelerin yaşlılarına evlerde bakabilme olanaklarının sınırlı
olmaması ve kurumsal bakım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle yaşlılık sosyal bir sorun
olarak nitelendirilemez.
Cevaplar
1) Yaş ayrımcılığı, 2) b, 3) d, 4) b, 5) e, 6) d, 7) e, 8) a, 9) c, 10) e
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5. YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARINDA; ÜLKE ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışının sosyal hizmetlere dolayısıyla da yaşlı
hizmetlerine etkilerinin yanı sıra,


İngiltere’de



Hong Kong’da



İsrail’de ve



Hollanda’da yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Yaşlılara Yönelik Sosyal
Hizmet Uygulamalarında;
Ülke Örnekleri

 Yaşlılara yönelik farklı ülkelerde
sunulan hizmetleri kavramış,
 Yaşlılara yönelik farklı ülkelerde
sunulan hizmet yaklaşımlarını ve
gelişimini öğrenmiş,

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler,
alıştırmalar ve
interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

 Farklı ülkelerde sunulan hizmetleri
algılayabilmiş, olabileceksiniz.
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Giriş
Günümüz dünyası önceki yüzyıllarla kıyaslanamayacak derecede hızlı sosyal, kültürel
ve ekonomik değişimlerin yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemin sonuçlarından birisi de yaşlılığın
sosyal bir sorun olarak ortaya çıkması ve çözümüne yönelik gerekli sosyal politikaların
oluşturulması zorunluluğudur. Makro düzeyde oluşturulması gereken yaşlılıkla ilgili sosyal
politikaların gerek oluşturulması gerekse uygulanması noktasında sosyal hizmet mesleğine ve
sosyal hizmetlere önemli sorumluluklar düşmektedir (Carlton-LaNey :286).
Yaşlıların huzurevi, yaşlı bakım merkezi ve benzer kurumsal bakım hizmetlerinin
yerine, ait olduğu toplum içinde bakımını sağlayacak sosyal hizmetlerin geniş bir yelpazede
sunulması yoluyla yaşlıların refahının artırılması günümüzde daha önemli hâle gelmiştir. Bu
kapsamda yaşlıların mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamını idame ettirebilmesi için
konut ve çevre politikalarında gerekli değişimlere gidilmesi yönünde çalışmaların yapılması
ayrıca önem taşımaktadır.
Yaşlılara yönelik sosyal refah hizmetlerinin bir bütün içerisinde algılanması, ilgili
politika ve uygulamaların yine bir bütünlük içerisinde sunulması günümüz dünyasında tüm
ülkelerin en öncelikli sorun alanlarından birisine işaret etmektedir. Yaşlılara yönelik sosyal
güvenlik, sağlık hizmetleri, barınma hizmetleri, serbest zaman kullanma ve götürülen hizmetlere
yönelik çalışmaların ayrıntılı olarak ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Emiroğlu:
53, 54).
Yukarıda ifade edilen konu başlıklarına ek olarak, 1980 sonrası ülkelerin yönetim ve
sosyal hizmetlere bakış açılarındaki politika değişimlerinin anlaşılması, yaşlılara yönelik
sunulan hizmetlerin daha anlaşılır kılınması açısından önemlidir. Yaşlılara yönelik hizmetlerin
niteliğinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından öncelikle sosyal hizmetlerin, dolayısıyla da yaşlı
hizmetlerinin sunumunun çoğulcu bir yaklaşımla yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum
işbirliğine doğru nasıl bir evrimleşme seyri izlediğinin ortaya konması gerekmektedir. Bu
konular ele alınıp değerlendirildikten sonra, İngiltere, Hong Kong (Çin), İsrail ve Hollanda ülke
örnekleri kapsamında, yaşlılara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi ana
hatlarıyla aşağıda sunulmaktadır.
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5.1. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Sosyal Hizmetlere Dolayısıyla
da Yaşlı Hizmetlerine Etkileri
1970’lerin ortalarında yaşanan petrol ve finans krizlerinin ardından toplumsal ve
ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılı süreç sosyal hizmetlere olan talebin hızla artmasına neden
olmuştur. Sosyal devletin politik ve finansal baskılar karşısında açmaza girmesi ise sosyal
hizmetlerin büyüyen talebi karşılayabilmesi için gerekli olan finans kaynaklarından mahrum
kalması anlamına gelmekteydi. Bu durum refah devletinin karşısına bir açmaz olarak çıkmıştır.
Yaşanan bu gelişmeler karşısında Batı ülkeleri sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesi
için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı kapsamında sosyal hizmet kurumsallaşmasıyla ilgili bir
dizi önlem almaya başlamıştır. Bu dönemde benzer sorunları yaşayan refah devletlerinde
iktidarlara sağ partilerin gelmesi, benzer muhafazakâr politikaların izlenmesine yol açmıştır.
1980’lere gelindiğinde sosyal hizmetler en önemli sosyal reform alanlarından birisini
oluşturmaktaydı. Çünkü bütçe açıklarının azaltılması ve kamunun finans sorununun
çözülebilmesi için sosyal harcamalarda kısıtlamalara gidilmesi gerekmekteydi. Bu süreç sosyal
hizmetlerin kurumsal yapılanmasına ilişkin yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunluluk
hâline getirmiştir (Bahle: 6).
1980 sonrasında refah devletlerinde kamu yönetimindeki politika değişikliğine paralel
olarak sosyal hizmetlerin sunumunda özelleştirme (privatization), yerelleşme (decentralization)
ve çoğulculuk (welfare pluralism) uygulamaları ortaya çıkmıştır.

5.1.1. Sosyal Hizmetlerde (Yaşlı Hizmetlerinde) Özelleştirme
Sosyal devletin finansal krizi, bütçe açıklarının sosyal hizmetlere olan talebi artırması
ve bu artan talebin mevcut kaynaklarla karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanması finansal
anlamda yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Sosyal hizmet kuruluşları
tarafından ihtiyaçların karşılanamaması, devleti halk karşısında daha etkisiz ve güvenilmez bir
duruma getirmiş; bu krizin aşılması amacıyla hizmetlerin özelleştirilmesi yönünde kararlar
hayata geçirilmeye başlanmıştır (Bahle: 6,7).
1980 sonrasında popülerleşen “özgürlük” ve “kurtuluş” söylemleri ile birlikte sunulan
özelleştirme “daha az devlet, daha fazla piyasa” felsefesine dayanmaktadır. Bu bağlamda
devlet, bazı hizmetlerin üretilmesini özel sektöre devretmiştir ve temel işlevi olan “üretim”in
yerine “düzenleyicilik” işlevini koymuştur. Böylece “üreten” özel sektör, “tüketen” toplum,
“düzenleyen” ise devlet konumuna gelmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde hizmetlerin merkezi ya
da yerel yönetimlerden özel sektöre devri söz konusudur. Devletin ise kamusal hizmetlerdeki
rolü üretilen hizmetleri yönetmektir. “Government” kelimesi köken itibarıyla “dümeni sevk ve
idare etmek” anlamına gelmektedir. Buna göre kamu hizmetlerini üreten devlet olmamalıdır.
Devlet düzenleyen, sevk ve idarede dümeni elinde tutan olmalıdır (Eryılmaz: 221, 222).
Yaşanan finansal kriz nedeni ile özelleştirmeler yalnızca kar amacı güden sektörler ile
sınırlı kalmamış, kamu yararına üretilen sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanına da
sıçramıştır. Bu da özel emeklilik ve özel sağlık sigortası uygulamalarının başlamasına yol
açmıştır. Bugün Batı ülkelerinde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de sosyal hizmet
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uygulamalarının özelleştirilmesi sağlanmaktadır. Özel sektör günümüzde yaşlılara yönelik
huzurevi, yaşlı bakım merkezleri, evde bakım hizmetleri sunmaktadır. Yine bedensel ve
zihinsel engellilere yönelik özel merkezlerde tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, çocuklar için
kreş ve bakım evleri, çocuk kulüpleri, madde bağımlıları için de tedavi ve rehabilitasyon
merkezleri vb. hizmetler sunabilmektedir. Sosyal hizmet uygulama alanlarının maliyetinin
yüksekliği dikkate alındığında genel olarak devletler tarafından sübvanse edildikleri
görülmektedir. Gelinen noktada kamuya ait birçok alanda olduğu gibi sosyal hizmetler alanında
da özel sektör hizmet sunabilmektedir. Önümüzdeki süreçte hizmetlerin tamamen özel sektöre
devredilip edilemeyeceği konusu tartışmaya açık bir konu olarak gündemdeki yerini
korumaktadır. Çünkü bütün özelleştirme girişimlerine rağmen örneğin, İngiltere de özel okul
eğitimi alanların oranı sadece %7’dir. Yine sağlık hizmetleri ile ilgili olarak halkın %15’i özel
sağlık sigortası yaptırmış durumdadır (Özdemir: 334-343).
Buna ek olarak kamusal hizmetleri özelleştirmenin tek başına çözüm olamayacağı da
açıktır. Örneğin, Kanada ve ABD’de yerel yönetimlere ait hizmetlerin özelleştirilmesi
sonrasında şikâyetlerde azalma beklenirken tam aksine artışlar yaşanmıştır. Çünkü hizmetler
ister yerel yönetimler tarafından isterse özel sektör tarafından karşılanmış olsun ücretlerdeki
düşüklüğün hizmet kalitesini doğrudan etkilediği görülmüştür. Dünya genelinde belediyeler
üzerinde yapılmış araştırmaların çoğunluğunda hizmet kalitesi bakımından özel sektöre oranla
belediyelerin kamusal hizmetleri daha iyi sundukları yönünde görüşler elde edilmiştir. Sonuç
olarak, özel firmalarca üretimin devam edeceği savından hareketle, yerel yönetimlerin hizmet
kalitesini denetleyici rolünün biraz daha artırılmasının yararlı olabileceği düşünülebilir (Falay:
19).

5.1.2. Sosyal Hizmetlerde (Yaşlı Hizmetlerinde) Yerinden Yönetim
1980’lerden itibaren bütün dünyada etkin olan yerinden yönetim merkezi yönetime ait
görev ve sorumlulukların yerel yönetimlere devredilmesini içeren bir kavramdır. 1980’lerde
Dünya Bankası tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal sorunun
çözülebilmesi için önerilen bir yönetim yaklaşımıdır. 1990’larda etkinliği giderek artan
yerinden yönetim uygulamaları Yeni Kamu Yönetimi kapsamında hizmetlerde etkinlik ve
verimliliğin artırılmasını amaçlamaktadır (Özmüş: 2005).
Yerinden yönetim “klasik anlamda, merkezi idareden yerel yönetimlere doğru, yetki,
görev ve kaynak aktarımını ifade eder.” Modern anlamda yerinden yönetim (adem-i
merkeziyet) ise “merkezi idarenin elindeki planlama, karar verme (decision making) ve kamu
gelirlerini toplama gibi işlevlerin bir kısmının, taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk
kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve idarenin dışındaki gönüllü örgütlere (dernek ve
vakıf gibi) aktarılmasıdır.” “Yetki genişliği”, “hizmette yerindenlik” (subsidiarite), “yetki
devri” ve “özelleştirme” de esas itibarıyla yerinden yönetim kapsamında değerlendirilebilir
(Eryılmaz: 225, 226).
Taylorist üretim yapan büyük fabrikaların ya da işletmelerin yapıları “modülerleşme”
olarak ifade edilecek yöntemle ana işin mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılarak bu
şekilde sorumluluk ve yetkinin de küçültülmesini sağlamıştır. Bu yaklaşımda parçalar
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birbirlerini tamamlar bir bütün oluşturacak şekilde bölündükleri için, rahatlıkla yeniden bir
bütünü oluşturabilmektedirler (Özel: 164). Benzer yaklaşım “kamusal hizmetlerin yönetimler
arası bölüşümü” anlayışı çerçevesinde saptanan kamusal mal ve hizmetlerin merkezi
yönetimden yerel yönetimlere aktarılarak sunulmasını sağlayan yerinden yönetim anlayışının
mantığını da oluşturmaktadır (Güner: 49).
Yerinden yönetim kavramı, yeni kamu yönetimi uygulamalarından daha önceki
Taylorist üretim dönemlerinde ortaya çıkmış bir kavram olmakla birlikte yeni kamu
yönetiminin konuya daha farklı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Yeni kamu yönetimi
anlayışı öncesi yerinden yönetim, merkezi yönetimin kontrolünde olmak kaydıyla hizmetlerin
yerinde yürütülmesi anlamını taşırken; yeni yönetim anlayışı yönetilebilir üniteler yaratmayı
amaçlamaktadır. Bu şekilde merkezi yönetim anlayışından kaynaklı verimsizliği azaltan
bürokratik-hiyerarşik yapılanmaya alternatif olarak kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği
artırmayı sağlayacak esnek ve hızlı karar alma mekânizmalarının oluşturulmasını
amaçlamaktadır (Sözen: 81).
Yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) sosyal hizmetlerin
yerelleştirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yoksulluk programlarının yerelleşmesi
sonucu belediyelerin daha etkili olduğu, ayrıca dinî örgütlerle ve özel sektörle işbirliği
içerisinde olunması gerektiği vurgulanmaktadır (Güler: 36).
1980 sonrası yeni sağ akımların etkisinde refah devletinin merkezi görev ve
sorumluluklarının sınırlandırılması, yerel yönetimlerin genel yetkili kılınması, sosyal devletin
kaldırılması ve piyasa için devlet yapılanmasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Kamu hizmet
alanlarından özelleştirilebilecek durumda olanların özelleştirilmesi, özelleştirilemeyecek
olanların ise yerelleştirilmesi temel felsefesine dayanmaktadır. Bu kapsamda sosyal hizmetlerin
de (yaşlı hizmetlerinin de) diğer kamu hizmet alanları gibi özelleştirilmesi ya da
yerelleştirilmesi sağlanarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir
(Özmüş: 2010).

5.1.3. Sosyal Hizmetlerde ( Yaşlı Hizmetlerinde) Çoğulculuk Yaklaşımı
1980’lerde sosyal hizmetlerin sunumunda özelleştirme ve yerelleşme dışında “refah
çoğulculuğu” (welfare pluralism) ya da “refah karması” (welfare mix) anlayışı gelişmiştir.
Refah çoğulculuğu yaklaşımı, yeni bir kavram gibi görünmesine rağmen kökeni devletler
tarihinden bile eskiye dayanmaktadır. Bu yaklaşım aile, akrabalık, komşuluk ve gönüllülük
esaslarına dayalı olarak ortaya çıkmış bir yardımlaşma modelidir. Ancak sanayileşme ve
kentleşme sürecinde yaşanan sosyal sorunların farklılığı ve çeşitliliği devletleri eğitim, sağlık,
sosyal yardım ve sosyal hizmetler gibi alanlarda hizmet üretmeye zorlamıştır. 1970 sonrası
süreçte ise devletler; yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler/alt-üst oluşlar nedeni ile kamu
hizmetlerini yeterince etkili ve verimli şekilde sunamadığı, sürekli bütçe açıkları yaşanmasına
yol açtığı, sosyal harcamaları artırdığı, kaynakları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıramadığı vb.
konularda, yeni sağ siyasetin sürekli eleştirilerine maruz kalmıştır. 1980’lerde sağ iktidarların
refah devletlerinde iktidara gelmesi ile başlayan kamuda yeni yapılanma sürecinin bir ayağını
da refah çoğulculuğu anlayışı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın özünü kamuya ait sosyal
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hizmetlerin sadece kamu yönetimince değil, piyasa ve sivil toplumun da katılımlarıyla çoklu
bir hizmet yapılanması içerisinde sunulması oluşturmaktadır (Çevik: 312, 313).
Refah karmasını (birleştirici modelini) oluşturan aile, sivil toplum, kamu ve özel sektör
arasındaki ilişkiler sürekli bir değişim içerisindedir. Ortakların tek başlarına etkin olamamaları
diğerlerine ihtiyaç duymalarını beraberinde getirmektedir. Piyasa yönelimini terk etmeden
etkinliğin, verimliliğin ve ortak yararların sağlanmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Modelin
temel amacı ise kamunun ve özel sektörün sivil toplum aracılığıyla tekrar kontrol altına
alınmasını sağlayabilmektir. Bu durumun sağlanabilmesi için de kamu fonlarının desteği ile
güçlendirilmiş bir sivil toplum yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır (Tosun: 2010).
Sosyal refahın oluşmasına katkıda bulunan aile, özel sektör, sivil toplum ve kamu
sektörünün bütününün oluşturduğu toplam refah “refah çoğulculuğu” olarak
adlandırılmaktadır. Sosyal refahın sunumunda yaşanan bu gelişmeler bazıları için siyasi olarak
devletin ortadan kaldırılması anlamı taşırken, bazılarına göre de bu süreç tarih boyunca var olan
bir oluşumun tekrar öneminin artmasından ibaret bir duruma işaret etmektedir (Özdemir: 276).
Aile, akrabalık ve komşuluk ilişkileri; hâlen çocukların ve yaşlıların bakımını
sağlayarak ve mahalledeki ihtiyacı olan komşuya yardımda bulunma geleneğini kısmen de olsa
sürdürerek; gönüllü kuruluşlar ve özel sektör de gittikçe artan bir etki ile muhtaç durumda olan
çocuklara, yaşlılara, kadınlara, engellilere vb. gruplara sosyal hizmet sunma konusunda
ulaşarak sosyal hizmetlerin sunumunda fonksiyonları ölçüsünde refah çoğulculuğuna katkıda
bulunmaktadır. Sonuç olarak bütün bu gelişmeler refah devletlerinde sosyal hizmetlerin
çoğulcu bir yaklaşım içerisinde sunulmakta olduğunu ve kamunun payının giderek azalacağını
göstermektedir (Çevik: 313-322).

5.2. İngiltere’de Yaşlı Hizmetleri
İngiltere’de sosyal hizmetlerin (yaşlı hizmetlerinin) kamusal örgütlenmesi yerel
yönetimler tarafından yerine getirilmektedir. Ancak son 30 yılda yerel yönetimlerin sosyal
hizmetlere bakış açısında önemli değişimler olmuştur. Bu değişimin yönü piyasa ekseninde,
hizmetlerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları eliyle gerçekleştirilmesinin sağlanması,
kamunun ise bakım hizmetlerinin planlanması ve finansmanı konularına ağırlık vermesi
şeklinde olmuştur (Hudson : 86).
Kurumsal Bakım
1980’lere kadar İngiltere’de yaşlılara yönelik huzurevi ve konut bakım hizmetleri daha
çok yerel yönetimler tarafından sağlanmaktaydı. Ancak 1980 sonrası yerel yönetimlerin bu
hizmetleri özel sektör ve sivil toplum kuruluşularından daha çok hizmet satın alma yoluyla
karşıladığı, kendisinin ise planlayıcı, denetleyici ve finansman sağlayıcı konumuna geçtiği
görülmektedir (Hudson : 86).
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Yeni Eğilim Kurumsal Olmayan Bakım
1980 ve 1993 yılları arasında yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik kurum bakımı
harcamalarını azaltarak, kaynaklarını kurumsal olmayan bakım hizmetlerinin geliştirilmesine
harcadığı görülmektedir (Hudson : 88).
Bu süreçte özellikle yaşlılara yönelik ;
 Gündüzlü Bakım Merkezleri,
 Evde Yemek/ Öğle Yemek Klüpleri,
 Evde Bakım Hizmetleri,
 Alanda Sosyal Hizmet,
 Yaşlı İnsanlara ve Onların Bakıcılarına Yönelik Sosyal Hizmet,
 Kısa Süreli Bakım Merkezi ve
 Günlük Yaşam Aktivitelerini Destekleyici Hizmetlerin geliştirilmesine ağırlık
verilmiştir.
Bu hizmet modellerinin daha fazla yaygınlık kazanması yaşlı hizmet taleplerinin
amaçlanan bu yeni alanlara kaydırılmasını sağlamıştır (Hudson : 95-97).
Sonuç olarak, İngiltere’de yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin üçlü bir yapı içerisinde;
yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü organizasyonların işbirliğiyle sunulduğu
görülmektedir.

5.3. Hong Kong’da Yaşlı Hizmetleri
Uzakdoğu ülkelerinde Hindistan, Çin ve Güney Kore gibi ülkeler başta olmak üzere,
hızlı sanayileşme sürecinin hızlı kentleşmelere dolayısıyla da toplumsal yapı ve yaşlıya bakış
açılarında önemli değişimlere neden olduğu bilinmektedir. Batı toplumlarında olduğu gibi
sanayileşme ve kentleşmenin bir sonucu olarak yaşlılığın bu ülkelerdeki büyük kentlerde sosyal
bir sorun hâline geldiği kitabın yaşlılara yönelik ihmal ve istismar bölümünde ele alınmıştır.
Bu bölümde ise sosyal bir sorun hâline gelen yaşlılara yönelik uzak doğu ülkelerinin ne tür
hizmetler sunduklarının küçük ama önemli bir örneğini teşkil etmesi açısından Hong Kong ‘da
yaşlılara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi ele alınmıştır. (Hong Kong Çin
Cumhuriyeti’ne bağlı bölgesel özerkliği bulunan, yaklaşık sekiz milyon kadar nüfusu sahip bir
kentidir) (China Today.com.).
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Hong Kong’da Yaşlılara Sunulan Hizmetler;
Yaşlılara Yönelik Toplum Destek Hizmetleri
Toplum destek hizmetlerinin temel amacı mümkün olduğunca uzun süre yaşlının
toplum içinde yaşamasına yardımcı olmaktır.
Bu amaçlar;


Yaşlı bakıcılarına destek vermek,



Yaşlılar için toplum destek hizmetlerinin çeşitliliği artırmak,



Daha entegre bir yaklaşımla yaşlıların hizmetlere erişimini kolaylaştırmaktır.

Yaşlılara yönelik toplum destek hizmetleri;
Yaşlı merkezi hizmetleri,
Toplum bakım hizmetleri ve
Diğer destek hizmetleri olmak üzere üç başlık altında hizmet sunmaktadır.
Kaynak: Social Welfare Department The Government of the Hong Kong Special
Administrative Region.
Bu hizmet modellerinin yaşlılara ne tür hizmetleri sunduklarına bakacak olursak;
1.Yaşlı Merkezleri
Yaşlı merkezlerinin temel amacı; yaşlıların kendi ilçe ve mahallelerinde evlerine yakın
çevrede, onların bakıcıları ile birlikte çok yönlü sosyal hizmet almalarını kolaylaştırmak için
kurulmuş olan merkezlerdir. İlçelerde kurulan yaşlı merkezleri diğer paydaşlarla stratejik
işbirliği içerisinde yaşlılar için uygun destek hizmetleri sağlamak için hizmet sunarlar.
Yaşlı merkezlerinin kuruluş felsefesi yaşlının kendi ilçe ve mahallesinde yani
bulunduğu çevre içerisinde desteklenerek sağlıklı ve onurlu bir yaşam sürdürebilmesini
sağlamaktır.
Yaşlı Merkezi Hizmet Modelleri;
İlçe Yaşlılar Toplum Merkezi
Yaşlılar İçin Destek Ekibi
Mahalle Yaşlı Hizmetleri
Yaşlılar Sosyal Merkezi
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2. Yaşlılar İçin Toplum Bakım Hizmetleri
Toplum Bakım Hizmetleri; yaşlının gün boyunca aile üyelerinin bakımı olmaksızın
kendi bildiği ve alışık olduğu bir ortamda ev veya gündüzlü bir bakım merkezinde kişisel
bakım, hemşirelik bakımı, rehabilitasyon ve sosyal faaliyetleri alabilmesi amacıyla
oluşturulmuş hizmetleri kapsamaktadır.
Bakım hizmet modelleri ise şunları içermektedir;
 Gündüzlü Bakım Merkezi/ Yaşlı Birimi
 Yaşlılar İçin Geçici Gündüzlü Bakım Hizmetleri
 Gelişmiş Ev ve Toplum Bakım Hizmetleri
 Entegre Evde Bakım Hizmetleri
3. Diğer Toplum Destek Hizmetleri
Yaşlıların yaşam kalitelerini artırmak için yukarıda ifade edilen hizmetlere katkı
sağlamak amaçlı hizmetleri kapsamaktadır.
Bu destek hizmetleri ise şunları kapsamaktadır;


Kıdemli Vatandaş Kartı Programı



Yaşlı Projesi Fırsatları



Bakıcı Destek Hizmeti



Yaşlı Tatil Merkezi

Hong Kong’da Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlılardan sosyal, psikolojik ya da sağlık nedenleriyle evde bakımı mümkün olamayan
/ bakımını sağlamakta zorluk çeken 65 yaş ve üzeri yaşlıların yatılı bakımına yönelik
oluşturulmuş sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Yaşlı İçin Yurtlar (Pansiyonlar)
Yaşlıların konaklama ve öz bakım ihtiyaçlarının yanı sıra diğer sosyal hizmet
gereksinmelerinin de karşılandığı yatılı kurumlardır.
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Yaşlı Evleri
Konut, bakım, yemek ihtiyaçlarının karşılandığı, kişisel veya hemşirelik ile ilgili
yardıma gereksinim duyulmayan, günlük yaşam aktivitelerinde sınırlı yardımın sağlandığı
yatılı yaşam alanlarıdır.
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlanan, sağlık sorunları bulunan ya
da fizisel/ hafif zihinsel engelli kişilerin bakım, yemek ve kişisel bakımlarının sağlandığı
yatılı merkezlerdir.
Huzurevleri
Yaşlılar için bakım, yemek, kişisel bakım, düzenli temel sağlık, hemşirelik ve sosyal
hizmetlerin sunumu için oluşturulmuş yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Kaynak: Social Welfare Department The Government of the Hong Kong Special
Administrative Region.
Hong Kong’da yaşlılara yönelik sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin İngiltere
örneğinde olduğu gibi yerinde sunumu söz konusudur.

5.4. İsrail’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları
İsrail’de yaşlılar için toplum hizmetleri esas itibarıyla yalnız yaşayan ve fonksiyonel
kayıpları olan yaşlıları kapsamakla birlikte hizmete gereksinim duyan diğer yaşlılar için de
sunulmaktadır (Katan: 2).
Refah Hizmetleri Bölümü Tarafından Yaşlılara Verilen Sosyal Hizmetler
Yerel yönetimlerin, refah hizmetleri departmanları tarafından sunulan sosyal hizmetleri
kapsamaktadır (Katan: 2,3).
Bu hizmetler;
 Yaşlı kişinin ihtiyaçlarının değerlendirilmesine bağlı olarak farklı nitelikteki
sorunlarının tespitini ve çözümü noktasında, danışmanlık ve gerekli hizmetlerin sağlanmasını
içermektedir.
 Yaşlıların kişisel ya da grup hâlinde benzer ihtiyaç ve gereksinimlerinin çözümüne
yardımcı olmak,


Yaşlıları her türlü aile içi ihmal ve istismara karşı koruyucu önlemleri almak,

 Ayrıca müracaatçıları her türlü sosyal hizmet kuruluşları ve sundukları hizmetler
konusunda bilgilendirme sorumluluğu bulunmaktadır.
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Yaşlılara yönelik yasal hakların uygulanmasını takip etmek ve

 Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak işbirliği yaparak yaşlılara yönelik sosyal refah
hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
 Ayrıca sosyal hizmet uzmanları yasal olarak uzun süreli bakım sigortası kanunu
uygulamak zorundadır.
Gündüzlü Merkezler ve Zenginleştirilmiş Sosyal Kulüpler
Gündüzlü merkezler ve yaşlı kulüpleri son yıllarda yaşlılara yönelik sosyal hizmet
uygulamalarının önemli kurumları arasında yer almaya başlamıştır. Özellikle engelli yaşlılar
başta olmak üzere yaşlılara farklı nitelikte destek hizmetleri sunulmaktadır. Örneğin, kişisel
bakım, farklı sosyal sorunları için danışmanlık hizmetleri ve sosyal kültürel aktiviteleri
kapsayan geniş bir yelpazede sosyal hizmet uygulamaları sunulmaktadır.
Destekleyici Topluluklar
Yaşlıların evlerinde yaşamlarını sürdürmelerine yönelik destek hizmetleri sağlayan bir
oluşumdur. Örneğin, komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi, yaşlının evinin rutin bakım ve tamir
işlerine yardımcı olunması, danışmanlık, acil sağlık hizmetleri, acil durum alarmı düğmeleri ve
gönüllü yardımların organize edilmesi ile ilgilidir.
“Olgun Bir Yaşlılık Programı” (“In a Ripe Old Age” programme)
Bu program yaşlı insanların toplum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için
sağlanan yaşlılık maaşı ve ek gelirleri içermektedir. Programın amacı; yaşlıların sağlık, (ilaç,
işitme ve göreme sorunları için tıbbi yardımlar) konut, (evleri onarım yenileme ve ev için
gerekli ekipmanlar) ve beslenme (yemek hizmetinden yararlanması) gereksinimlerinin
karşılanmasına yardımcı olmaktır (Katan: 3).
Fırsatlar, Eğitim ve Hobileri Öğrenme
Yaşlılara çeşitli konularda eğitim ve bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. (felsefe, sanat,
tiyatro, bahçe ve hobi gibi etkinlikleri içermektedir.) (Katan: 3).
Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp
Bu kulüpler, ağırlıklı olarak bağımsız hareket edebilen yaşlılar için etkinlik merkezi
olarak hizmet vermektedir. Bu merkezler sosyal, kültürel aktiviteler yoluyla farklı sosyal
sınıfların bir araya gelmesine olanak sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca görme ve duyma
engelli yaşlılarda sosyal kulüp faaliyetlerinden yararlanabilmektedir (Katan: 4).
Korunaklı Konut
Korunaklı konutlar fonksiyonel olarak bağımsız olan yaşlı insanlar için oluşturulmuştur.
Yaşlılar bu hanelerde kendi işlerini kendileri yapmaktadır. Ayrıca yaşlılar tesislerin çeşitli
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sosyal hizmetlerden yararlanabilirler. Örneğin doktor, hemşire ve sosyal hizmet uzmanı
tarafından verilen hizmetler, toplumsal-kültürel faaliyetler, fiziksel egzersiz sınıfları ve acil
çağrı cevaplama günün her saatinde hizmet alabildikleri alanlardır (Katan: 4).
Uzun Süreli Bakım Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlanan Evde Bakım
Engelli yaşlılara evlerinde yardım için sağlanan hizmetlerdir. Bu yardımlar; yaşlının
banyo ve giyinmesine yardımcı olmak, yemek hazırlamak, rutin ev işleri ve medikal tedavide
refakatçi olarak yardımı içerir. Ayrıca gündüz merkezlerinde verilen hizmetleri kapsar.
Uzun Süreli Bakım Sigortası Kanunu Kapsamı Dışında Sağlanan Evde Bakım
Bu hizmetler refah departmanları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel şirketler
tarafından sağlanmaktadır. Yardım “Uzun Süreli Bakım Sigortası Kanunu” uyarınca verilen
hizmetlerle benzer niteliktedir.
Yaşlılar İçin İstihdam Hizmetleri
İşsiz yaşlılar için bir çözüm olması amacıyla tasarlanan bu hizmetlerin üç türü vardır:
Yaşlı sosyal kulüpleri içinde faaliyet gösteren iş kulüpleri, evlerde istihdam ve iş merkezleri 60
+ yaş grubu şeklindedir (Katan: 4).
“Sıcak Ev” Programı
“Sıcak ev” programı (genellikle aynı ülkeden gelen yeni göçmenlerden) benzer kültürel
arka planı olan yaşlı insanların küçük gruplar hâlinde haftalık veya iki haftalık sosyal toplantılar
şeklinde bir ailenin evinde bir araya getirilmesidir.
Mahalle Çağrı Merkezleri
Yaşlı insanların fazla bulunduğu kentsel alanlarda gönüllüler tarafından
oluşturulmaktadır. Amaç yaşlı insanların nasıl olduklarının takibini yapabilmektir. Telefonla
iletişim (ve hatta kişisel temas gerekirse) çağrı merkezi rolü içerir. Yaşlı insanlar kendilerine
çağrı merkezi gerekli olursa yardım veya bilgi almak için bu merkezi arayabilirler.
Geçici Bakım
Bakıma muhtaç olan yaşlıların çeşitli nedenlerle geçici süre kaldıkları merkezlerdir.
Örneğin; belirli bir süre için birincil bakıcı yokluğu ya da ailedeki bakıcıların dinlenmesi için
bir süre vermek, ya da hastaneden taburcu olduktan sonra geçici bir süre için gereklidir.
Yaşlı Kişinin Özel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Evinde Değişiklikler
Bu hizmet onarım, ev boyama, kapıların genişletilmesi, banyo ve tuvaletin yaşlıya
uygun şekilde düzenlenmesi, korkuluk ve pencerelerin güvenli hâle getirilmesi, kapı ve acil
durum alarm düğmeleri, gözetleme ve kilitleri düzenleme gibi hizmetleri kapsamaktadır.
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Temel Ev Donanımları ve Mobilyalarının Sağlanması
Bu hizmet yaşlı evindeki mobilya ve elektrikli eşyaların yaşlıya uygun hâle getirilmesini
kapsar. Evin yaşlıya uygun olarak sade düzenlenmesi yaşlının rahat hareket edebilmesi ve
güvenliği açısından önemlidir. (Bu hizmet; bir kanepe, masa ve sandalyeler gibi temel mobilya
sağlamayı içerir, elektrikli ev aletleri ve bir güneş enerjili su ısıtıcısı sağlamak gibi.)
Sıcak Yemek Hizmeti
Evde yaşayan ancak kendi sıcak yemeklerini işlevselliklerindeki azalmadan dolayı
yapamayan yaşlılara hafta boyunca sıcak, besleyici yemek sağlanması amaçlamaktadır.
Yemekler yaşlılara gündüzlü merkez, sosyal kulüp veya yaşlı kişinin evine götürülerek çeşitli
şekillerde ulaştırılmaktadır.
Kışın Isıtma Hizmeti
İsrail Ulusal Sigorta Enstitüsü şayet yaşlı soğuk bir bölgede yaşıyorsa hane başına yıllık
kış ısıtma hibesi vermektedir.
Medikal ve Rehabilitasyon Aksesuarları Hizmeti
Bu hizmet, tıbbi ve rehabilitasyon aksesuarlarına ihtiyaç duyan engelli yaşlılara bu
aksesuarların sağlamasını ve yaşlıların işlevselliklerinin artırılmasını hedeflemektedir.
Tıbbi Tedaviye Ulaşım Hizmeti
Ambulans veya taksi ile tıbbi tedaviye ulaşım yardımı sağlanmasını içermektedir.
Bilgi ve Tanıtım Hizmetleri
Ulusal Sigorta Enstitüsü Danışma Bürosu gibi çeşitli kuruluşlar, yaşlılara kendi konum
ve koşulları ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu bilgileri içeren bilgiler broşürlerle
de yayınlanmaktadır (Katan: 5).
Hukuki Danışmanlık
Hukuki danışmanlık muhtaç yaşlılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Soykırımdan Kurtulanlar Yaşlılar İçin Hizmetler
Çeşitli aksesuarlar satın almak, özel mali destek ve ek hizmetleri kapsamaktadır. “Uzun
Süreli Bakım Sigortası Kanunu” uyarınca verilen haftalık bakımı, ortopedik ve optik
aksesuarları ve ev aletleri ve tıbbi bakım için sübvansiyonları içermektedir.
Görme ve Duyma Engelli Yaşlılara Yönelik Hizmetler
Duyma ve görme engelli yaşlılara rehabilitasyon hizmeti, rehberlik, farklı aksesuar
(örneğin işitme cihazı) yardımlarını ve istihdam alanında desteklenmelerini içermektedir.
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Ruhsal Sorunu Olan Yaşlılara Yönelik Hizmetler
Toplumda bu özelliklere sahip yaşlı kişilerin ikameti bazı pansiyonlar ve korunaklı
evlerde yapılmaktadır (Katan:5).
Sonuç olarak, ülke özelliklerinden dolayı kimi farklılıklar söz konusu olmakla birlikte,
İngiltere ve Hong Kong’da olduğu gibi İsrail’de de yaşlı hizmetlerinin benzer şekilde
sunulduğu görülmektedir. Bu ülkelerde belediye, özel sektör ve sivil toplumun ortak işbirliği
içerisinde hizmeti söz konusudur. Ayrıca kurum bakımının sakıncalarından dolayı bütün
ülkelerde evde bakım hizmetlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Yaşlılara yönelik
hizmetlerim kim ya da kimler tarafından hangi ölçüler dâhilinde gerçekleştirildiği ise ülkelerin
refah rejimlerine ve yönetim yapılarına göre farklılıklar içermektedir.

5.5. Hollanda’da Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları
2015 yılı itibarıyla Hollanda’da 65 yaş ve üzeri yaşlı sayısı yaklaşık 3 milyonu
bulmaktadır. Bu oranın 2040 yılında 4,7 milyona ulaşacağı ve ülke nüfusunun %26’sını
kapsayacağı ön görülmektedir. Yine yaşam süresinin artacağı, erkeklere de ortalama yaşam
süresinin 79,9’a, kadınların ise 83,3’e ulaşacağı tahmin edilmektedir (Merkezi İstatistik Bürosu,
2015) (CBS).
Hollanda’da yaşamakta olan Batılı olmayan yaşlıların sayısı da eşit oranda artış
göstermektedir. 2012’de %4’ten 2060’ta %23’e çıkacağı en yoğun yaşlanma oranının ise bu
grup içerisinde Surinamlılar, Türkler ve Faslılardan oluşacağı beklenmektedir. Çalışanların
emeklilik yaşındaki artışa rağmen yaşlanma oranındaki artıştan dolayı nüfustaki emekli sayısı
da artış göstermektedir. 2000 ve 2014 yılları arasında toplam nüfustaki emekli oranı %15,2’den
%18,4 çıkmıştır. Ortalama emeklilik yaşı da 2006’da 61 iken, 2014 yılında 64,1’e yükselmiştir
(CBS, 2015).
Hollanda’da yaşlılara sunulan hizmetler diğer ülke örneklerinde olduğu gibi yerel
yönetimler başta olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulmaktadır.
Yaşlılara Yönelik Sunulan Hizmetler
Evde Bakım
Evde bakım hizmeti evde sunulan bakım, tedavi, günlük yaşamda yönlendirme veya ev
işlerinde yardımcı olma gibi hizmetleri kapsamaktadır.
 Bakım ve tedavi; örneğin banyo yaptırmak, yataktan kalkarken, yemek yerken, bir
yaranın tedavisi, aşıların vurulması gibi hizmetleri içerir.
 Günlük yaşamda yönlendirmek; yaşlının pratik becerilerini geliştirmesini ve sosyal
anlamda kendine yetebilmesini amaçlayan bir hizmet yaklaşımıdır. Örneğin; gelir-gider
işlemlerinde yardımcı olmak veya neyin ne zaman hangi gün yapılacağına dair planlama
yapılması.
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 Ev işlerinde yardım; temizlik, toplama, yemek pişirme, çamaşır gibi uğraşlarda
sunulan hizmetleri kapsamaktadır.
Özelleştirilmiş Evde Bakım Hizmeti
Özelleştirilmiş evde bakım hizmeti kişi tarafından satın alınmaktadır. Bakım ücreti
tamamen hizmetten faydalanacak olan kişi tarafından karşılanmaktadır.
Evde bakım hizmeti hangi yasal düzenlemeler altında yer almaktadır?
Evde bakım hizmetine aşağıda belirtilen başlıklara göre başvuru yapılabilmektedir.
 Evde temizlik işleri: belediyeden (Toplumsal Destek Kanunu) (WMO-Wet
maatschappelijke ondersteuning).
 Psikolojik problemler, mental gerilik veya duyu organlarında sınırlılık
durumlarında kişisel bakımda yönlendirme veya destek hizmetleri: belediyeden (WMO).


Günlük yaşamda yönlendirme; belediyeden (Toplumsal destek Kanunu) (WMO).

 Tedavi ve kişisel bakım (fiziksel hastalık yada engellilik ve demans): evde bakım
kurumunun çatısı altında yer alan semt hemşireliğine başvuru yapılabilmektedir.
(https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/thuiszorg/).
Huzurevleri
Huzurevlerinin sunmuş oldukları “bakım ve hizmet” yaşlının olabildiğince uzun süreli
kendini idare edebilmesi ve yönetebilmesini amaçlamaktadır. Bazı huzurevlerinde özel bakım
diye adlandırılan bölümler bulunmaktadır. Bu bölüm fiziksel veya zihinsel olarak daha fazla
yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için oluşturulmuştur. Eğer kişinin bakım ihtiyacı özel bakım
bölümde yeterli olarak karşılanamıyorsa kişi rehabilitasyon merkezine gönderilmektedir.
Huzurevleri aynı zamanda kısa süreli bakım hizmeti de sunabilmektedir.
2015 yılı sonu itibarıyla Hollanda’da toplam 365 bakım evi hizmet vermektedir (CBS,
2015). 2014 yılında 65 yaş ve üzeri olan yaşlılardan 138.526’sı kurumsal ev bakımı
hizmetlerinden yani, bakım evleri, tedavi evleri ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet
almıştır (CBS,2014).
Tedavi Evleri - Rehabilitasyon Merkezleri
Tedavi evleri yoğun bakım ya da ağır medikal tedavilerin gerektiği kişiler için
oluşturulmuştur. İki çeşit tedavi evi mevcuttur. Bunlar; “psikiyatrik tedavi evleri” ve “kombine
tedavi evleri”dir.
Bazı rehabilitasyon merkezleri özellikle psikiyatrik bakıma odaklanmaktadır. Örneğin;
demans (bunama) sorununu üzerine uzmanlaşmak gibi. Kombine tedavi evleri ise fiziksel
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problemlerin yanı sıra psikiyatrik sorunları olan insanlara da odaklanmaktadır. Tedavi evlerinin
bakım hizmeti, sadece uzun süreli (kalıcı) yatılı değil, aynı zamanda kısa süreli yatılı hizmetini
de kapsamaktadır. Kısa süreli bakım hizmeti de bakım- hizmet paketinin içerisinde yer
almaktadır. Örneğin; iyileştirme, aralıklı zamanlarda yatılı olarak tedavi hizmeti sunma, gece
bakımı ve süreli bakım gibi.
Bu merkezlerden hizmet alabilmeniz “Uzun Süreli Bakım Kanunu” (Wet Langdurige
Zorg) kapsamında değerlendirilmektedir. Uygulama; paket bakım, tedavi ve yönlendirmeyi
kapsamaktadır. Herkes eşit oranda bakıma ihtiyaç duymadığından farklı bakım ağırlığı
paketleri bulunmaktadır. Hastalığınızın belirlenmesi için başvuruda bulunduğunuzda gerçekten
Uzun Süreli Bakım Kanunu’nda yer alan tedaviye ihtiyacınızın olup olmadığına bakılır. Bu
tanı, tespit “Merkez Bakım Tespiti Kurumu” (CIZ) tarafından yapılmaktadır. Merkez Bakım
Tespit Kurumu bağımsız kuruluş olarak kişinin uzun süreli bakım hakkına sahip olup
olmadığını belirlemektedir. Merkez Tespit Bakım Kurumu’nun web sitesine, kişinin kendisi,
herhangi bir aile üyesi ya da yakını tespit için başvuruda bulunabilir.
Uzun Süreli Bakım Kanunu’na göre gelirinizin miktarına bağlı olarak katkı payı
ödemek zorundasınız. Kişinin ödeyeceği katkı payı “Merkezi Yönetim Ofisi” (CAK- Centraal
Administratie Kantoor) tarafından ayarlanmaktadır. Merkezi Yönetim Ofisi’nin web sitesinde
bulunan hesap modülünü kullanarak ödeyeceğiniz katkı payının miktarıyla ilgili öngörüye
sahip olabilirsiniz.
Her şey plana göre gittiğinde, bakım ağırlığı paketi belirlenmiş ve yaşlı tercih ettiği
bakım kurumuna gitme hakkına kavuşmuş olmaktadır. Ancak 6 hafta içinde kurumda çalışan
bir sosyal hizmet uzmanı ve yaşlı arasında bakım planlaması ile ilgili bir görüşme
gerçekleşmelidir. Bakım planlaması aynı zamanda , “yaşam bakım planlaması”, “kişisel
gelişim planlaması”, “kişisel plan” ya da “destek plan” olarak da tanımlanabilmektedir.
Bakım planlamasının doldurulması için yapılan görüşmede;


günlük planlama,



bakımın hangi saatlerde arzu edildiği,



kaçta kalkmak ve yatmak istediğini gibi bilgiler ele alınır.

(https://www.ouderenwegwijs.nl/verzorging-en-verpleeghuizen/)
Yaşlılara Yönelik Proje Örnekleri; Kendini Yönetmek (Verzoamelstee) ve İkamet
Servis Alanı veya İkamet Bakım Bölgesi (Woonservice gebied of Woonzorg zone)
Yaşlanma oranının artması bakıma muhtaç olacak insan sayısını da etkilemektedir. Bu
sebepten hükümet yaşlıların bakım kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Örneğin, bakım
hizmeti veren kurumların denetimini düzenleyerek ve yaşlılar için ulaşılabilirliği kolay olan
evlerin yapımını destekleyerek, yaşlıların daha uzun süre yalnız yaşayabilmeleri ve böylece
başkalarına muhtaçlıklarının en aza indirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da
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çeşitli sosyal hizmet projelerini hayatta geçirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda oluşturulmuş
olan ve örnek teşkil etmesi bakımından hâlen uygulanan bir proje örneğine de aşağıda yer
verilmiştir.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg)
Proje Adı: Kendini Yönetmek (Verzoamelstee)


Kiminle nasıl yaşayacağını kendin belirle,



Ne yiyeceğini,



Kaçta yatacağını,



Hangi televizyon programını izleyeceğini ve



Kalbini kime açacağını.

(http://www.hannn.eu/projecten/npo-netwerk-ouderenzorg-regio-noord/projecten/deverzoamelstee)
Bütün bunlar maalesef uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için geçerli değil. Onlar
çoğunlukla kendileri tarafından oluşturulmamış kurallara ve anlaşmalara uymak zorundalar.
Peki yaşlılarımız bakıma muhtaç olsalar bile, olabildiğince kendi kendilerinin yönetmeni
olabilmelerini nasıl sağlarız?
Her şeyin bir araya geldiği yerde (Verzoamelstee) yaşlılar tablet kullanımını
öğreniyorlar. Böylece daha fazla sosyal ağ ve çevre oluşturma imkânını yakalayabilirler. Bakım
hizmetleri çerçevesinde bilgisayar uygulamalarını kullanmak, ve etraflarında olup biten
dünyadan daha fazla haberdar olabilme imkânını elde etmiş olurlar.
Bu onların özgüvenini artırır.
“Aranıza yeniden katıldım”
Peki proje nasıl işliyor?
Köylerde, fazla sosyal tesisin olmadığı yerlerde yaşlıların bağımsızlıklarını ve sosyal
ilişkilerini korumaları gittikçe zorlaşmaktadır. Yaşlılar tablet ve bilgisayar kullanımında
“alışveriş hizmetleri”, “ulaşım”, “ilk yardım”, “belediye” ve “bankalarla” iletişim kurabilmek
gibi uygulamalar ile tanıştırılıyorlar. Dahası sosyal ilişkileri yenilenerek, sosyal izolasyonun
azalması sağlanmaktadır.
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Katkısı Nedir?
Elde edilen en önemli sonuçlar:
 Yaşlılar, toplantılarda ve tablet kurslarında birbirleri ile tanışıyorlar. Onlar gelişen
teknoloji hakkında daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Bu da onların kendilerini daha özgüvenli
hissetmelerini sağlıyor.
 Yaşlılar arkadaşları, aile yakınları ve kurumlarla daha sık ve daha kolay iletişim
kurabiliyorlar.
 Köylerde yaşama gücü iyileştikçe yaşlıların yaşama gücü de iyileşiyor. Yaşlılar
daha uzun bir süre bağımsız olarak kendi evlerinde yaşayabilir ve böylece kendilerini
yönetebilirler.
Proje Adı: İkamet Servis Alanı veya İkamet Bakım Bölgesi (Woonservice gebied
of Woonzorg zone)
İkamet Bakım Bölgesi; bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan yaşlıların kurum yerine evde
yaşamayı tercih edenler için inşa edilmiştir. “İkamet Bakım Bölgesi” aynı zamanda, “ikamet
servis alanı”, “mesafeden destek alma”, “servis bölgesi” yada “bakım semti” olarak da
adlandırılmaktadır.
(https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/woonservicegebied-ofwoonzorgzone/)
İkamet Bakım Bölgesi; iyilik hâline ve bakıma diğer bölgelere nazaran daha fazla ilgi
gösterilen ve aslında sıradan bir mahalle olan bir bölgedir. Yaşlılar ve engelliler için oldukça
iyi tesisler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mahallede 24 saat bakım hizmeti de mevcuttur.
Hangi bakım hizmeti mümkün?
İkamet Bakım Bölgesi’nde gece ve gündüz bakım hizmeti almak mümkündür. 500015000 kişinin oturduğu, ikamet için herhangi bir bakıma ihtiyaç duyma zorunluluğu olmayan
bir semttir. Yalnız bakım hizmeti için bakımın türüne göre hastalığın tespiti gerekebilir. Önemli
olan ihtiyaç duyulduğunda yardımın sunulabilmesidir. Böylece insanlar hem yaşlılıklarında
hem de kronik bir hastalığa veya engelliliğe maruz kaldıklarında daha uzun süreli kendi
evlerinde yaşayabilmektedirler.
Servis Noktası
Evlerin arasında merkezi bir ev bulunmaktadır. Burası “bakım destek noktası” veya
“servis noktası” olarak adlandırılır. Burada ev doktoru, eczane, evde bakım hizmeti ve fizik
tedavi hizmeti sunan hizmet birimlerini bulabilirsiniz. Merkezin biraz ilerisinde restoranlar,
alışveriş yapma ve birtakım aktiviteler de bulunma imkânları da elde edebilir. Bunun yanı sıra
evde teknik sorunların ( musluk tamiri) çözümü ile ilgilenecek bir görevli de bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Yaşlıların huzurevi, yaşlı bakım merkezi ve benzer kurumsal bakım hizmetlerinin
yerine, ait olduğu toplum içinde bakımını sağlayacak sosyal hizmetlerin geniş bir yelpazede
sunulması günümüz dünyasında daha önemli hâle gelmiştir.
 Bu kapsamda yaşlıların mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamını idame
ettirebilmesi için konut ve çevre politikalarında gerekli değişimlere gidilmesi yönünde
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 Yaşlılara yönelik sosyal refah hizmetlerinin bir bütün içerisinde algılanması, ilgili
politika ve uygulamaların yine bir bütünlük içerisinde sunulması günümüz dünyasında tüm
ülkelerin en öncelikli sorun alanlarından birisine işaret etmektedir.
 Yaşlılara yönelik sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, barınma hizmetleri, serbest
zaman kullanma ve götürülen hizmetlere yönelik çalışmaların ayrıntılı olarak ele alınarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
 Yukarıda ifade edilen konu başlıklarına ek olarak, 1980 sonrası ülkelerin yönetim
ve sosyal hizmetlere bakış açılarındaki politika değişimlerinin anlaşılması, yaşlılara yönelik
sunulan hizmetlerin daha anlaşılır kılınması açısından önemlidir.
 Yaşlı hizmetlerinin sunumunun çoğulcu bir yaklaşımla yerel yönetimler, özel
sektör ve sivil toplum işbirliğine doğru nasıl bir evrimleşme seyri izlediğinin üzerinde
durulmuştur.
Bu konular ele alınıp değerlendirildikten sonra,
 İngiltere,
 Hong Kong (Çin),
 İsrail ve
 Hollanda
Ülke örnekleri kapsamında, yaşlılara
değerlendirilmesi ana hatlarıyla yapılmıştır.

yönelik

sunulan

sosyal

hizmetlerin
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik refah karmasını (birleştirici modelini)
oluşturan unsurlardan biri değildir?
a) Aile
b) Kamu (Belediyeler)
c) Sivil toplum
d) Özel sektör
e) Sosyal politika
2) ............................aile, akrabalık, komşuluk ve gönüllülük esaslarına dayalı olarak
ortaya çıkmış bir yardımlaşma modelidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
3) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışının yaşlı hizmetlerine
etkilerinden biri değildir?
a) 1980 sonrasında yaşlı hizmetlerinin sunumunda özelleştirme (privatization),
yerelleşme (decentralization) ve çoğulculuk (welfare pluralism) uygulamaları ortaya çıkmıştır.
b) Yaşlı hizmetlerinin de diğer kamu hizmet alanları gibi özelleştirilmesi ya da
yerelleştirilmesi sağlanarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.
c) Özel sektör günümüzde yaşlılara yönelik huzurevi, yaşlı bakım merkezleri, evde
bakım hizmetleri sunmaktadır.
d) Bu yaklaşım çerçevesinde yaşlı hizmetlerinin merkezi ya da yerel yönetimlerden
özel sektöre devri söz konusudur. Devletin ise kamusal hizmetlerdeki rolü üretilen hizmetleri
yönetmektir.
e) Yaşlı bakım maliyetinin yüksekliği dikkate alındığında genel olarak devletler
tarafından özel sektörün sübvanse edilmediği görülmektedir.
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4) Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de yaşlılara yönelik sosyal hizmet politika ve
uygulamaları için söylenemez?
a) İngiltere’de sosyal hizmetlerinin kamusal örgütlenmesi yerel yönetimler tarafından
yerine getirilmektedir.
b) Yaşlılara yönelik hizmetlerin piyasa ekseninde, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları eliyle gerçekleştirilmesinin sağlanması,
c) Yerel yönetimlerin planlayıcı, denetleyici ve finansman sağlayıcı konumuna geçtiği
görülmektedir.
d) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin ağırlıklı olarak (kamu) yerel yönetimler
tarafından karşılandığı, özel sektör ve gönüllü organizasyonların ise oldukça sınırlı düzeyde
hizmet sunduğu görülmektedir.
e) Yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik kurum bakımı harcamalarını azaltarak,
kaynaklarını kurumsal olmayan bakım hizmetlerinin geliştirilmesine harcadığı görülmektedir.
5) Aşağıdakilerden hangisi “Hong Kong’da Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmetleri”
arasında yer almaz?
a) Yaşlılar için pansiyon
b) Yaşlılar Toplum Merkezi
c) Yaşlı Evleri
d) Huzurevi
e) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
6) ............................... Programı (genellikle aynı ülkeden gelen yeni göçmenlerden)
benzer kültürel arka planı olan yaşlı insanların küçük gruplar hâlinde haftalık veya iki haftalık
sosyal toplantılar şeklinde bir ailenin evinde bir araya getirilmesidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
7) ......................................... Yaşlı insanların fazla bulunduğu kentsel alanlarda
gönüllüler tarafından oluşturulmaktadır. Amaç yaşlı insanların nasıl olduklarının takibini
yapabilmektir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
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8) Aşağıdakilerden hangisi İsrail’deki yaşlılara yönelik sosyal hizmetler için
söylenemez?
a) Yerel yönetimlerin, refah hizmetleri departmanları tarafından sunulan sosyal
hizmetleri kapsamaktadır.
b) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak işbirliği yaparak yaşlılara yönelik sosyal refah
hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
c) Sosyal hizmet uzmanları yasal olarak uzun süreli bakım sigortası kanunu
uygulamak zorundadır.
d) Yaşlıları her türlü aile içi ihmal ve istismara karşı koruyucu önlemleri almak.
e) Hizmetlerin sunumu yalnızca devlet tarafından gerçekleştirilmektedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’daki yasal mevzuata göre “Evde Bakım”
hizmetine başvuru başlıkları altında yer almaz?
a) Evde temizlik işleri
b) Psikolojik problemler, mental gerilik veya duyu organlarında sınırlılık
durumlarında kişisel bakımda yönlendirme veya destek hizmetleri
c) Eğitim ve öğretim hizmetleri
d) Günlük yaşamda yönlendirme
e) Tedavi ve kişisel bakım (fiziksel hastalık yada engellilik ve demans)
10) Aşağıdakilerden hangisi ülke örnekleri dikkate alındığında (İngiltere, Hong Kong
(Çin), İsrail ve Hollanda) yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında ortak bir özellik
değildir?
a) Belediyelerin hizmet sunumundan, hizmet satın alan ve denetleyen konuma geçişi
b) Özel sektörün önemi
c) Sivil toplumun önemi
d) Evde ve toplumda bakımın giderek artan önemi
e) Kurum bakımının en önemli bakım modelli olarak görülmesi
Cevaplar
1) e, 2) Refah Karması, 3) e, 4) d, 5) b, 6) Sıcak ev, 7) Mahalle Çağrı Merkezleri, 8) e,
9) c, 10) e
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6. TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; Türkiye’de yaşlılara yönelik sunulan hizmetlerin, tarihsel gelişimi, Beş
Yıllık Kalkınma Planlarında yaşlılara yönelik önlemler, yaşlılara yönelik hizmet modelleri,
yerel yönetimlerce ve sivil toplum kuruluşlarınca sunulan hizmetler öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;

Türkiye’de Yaşlılara
Yönelik Hizmetler


Yaşlılara yönelik sosyal
hizmet uygulamalarının tarihsel
sürecini öğrenmiş,

Türkiye’de yaşlılara yönelik
sosyal hizmet uygulamaları ile
mevzuat ilişkisini kavramış,

Geçmiş ve günümüzdeki
sosyal hizmet uygulamalarının
genel değerlendirmesini yapmış
olabileceksiniz.
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Giriş
Günümüzde öncelikli olarak yaşlı bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmelerini
ve sağlık durumlarını iyileştirmeyi hedefleyen yaşlılara yönelik politikalar ve hizmetlerin hedefi
“üretken, başarılı ve bağımsız bir yaşlanma süreci” geçirilmesini sağlamaktır. Bireylerin bu
şekilde bir yaşlanma süreci geçirmeleri yalnızca bireysel özellikleri ile değil, toplumsal anlamda
kendilerine sunulacak olan hizmetlerle de ilişkilidir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve
Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, 2012: 2). Bu anlamda sosyal politikaların
önemli ayaklarından biri olarak sosyal hizmetler gündeme gelmektedir.
Türkiye’de sosyal hizmetler, 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ile “kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan
veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve
ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı
olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve
programlı hizmetler bütünüdür” şeklinde hukuki olarak tanımlanmıştır (Türkmen, 2003: 5).
Temelinde insan hakları ve sosyal hizmet ilkelerinin yer aldığı sosyal hizmet; bireylerin,
ailelerin, grupların ve toplumların sosyal işlevselliklerinin sağlanmasını, karşı karşıya kaldıkları
sorunlar ile baş edebilme kapasitelerinin geliştirilmesini ve çevresel koşulların gereksinimleri
karşılayacak şekilde düzenlenmesini amaçlamaktadır (NASW, 1973; Akt.: Özbesler, 2013: 6;
Yağcıoğlu, 2012: 32).
Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler de yaşlıların sosyal çevresi içerisinde karşı karşıya
kaldıkları sorunların, problemlerin çözülmesi ya da en aza indirilmesi noktasında gereksinim
duyulan müdahaleleri içermektedir (Tomanbay, 2007). Bu müdahaleler “yaşlı bakıma
muhtaçsa sosyal bakım programı geliştirilmesini, yaşlının sosyal rahatsızlıkları ve sosyal
sorunları çok öndeyse ya da kronikleşmişse sosyal tedavi programı uygulanmasını, çevresine
ya da topluma uyumu aksıyorsa sosyal uyumun sağlanması amacıyla sosyal rehabilitasyon
programı uygulanmasını” kapsamaktadır (Tomanbay, 2007).
Yaşlanmanın (biyo-psiko-sosyal olarak) çok boyutlu etkisiyle (Yahyaoğlu, 2013: 7),
bireylerde hem sorunların ortaya konması hem de çözümü noktasında birbirini tetikleyici pek
çok farklı faktör bulunması durumu söz konusu olabilmektedir. Hem bu durumun etkisiyle hem
de yaşlı bireylerin koşullarında meydana gelen değişikliklerin hayatlarını kısıtladığını
kabullenmekte zorlanmaları nedeniyle müdahale süreci zorlaşabilmektedir. Bu anlamda çözüm
ve önleme sürecinde yaşamın yeniden biçimlendirilmesini sağlama yaşlının isteklerini ön
planda tutacak şekilde gerçekleştirilmelidir (Tomanbay, 2007).
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6.1. Tarihsel Gelişim
Tarihsel süreçte tüm toplumlarda var olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma sosyal
hizmet uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda sosyal hizmet uygulamaları
“insanlık tarihi kadar eski bir uygulama” olarak kendini göstermektedir (Şahin, 2002: 1). İlk
dönemlerde dinî yapılara ve yardımsever insanlara bırakılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma
sonraki dönemlerde dünyada meydana gelen değişimlerin ve gelişimlerin etkisiyle geleneksel
yapıdan uzaklaşmış ve bu anlamda sosyal hizmetlerin sunumunda köklü değişimler
gerçekleşmiştir (Yağcıoğlu, 2012: 32). Bu bağlamda Türkiye’de yaşlılara sunulan sosyal
hizmetler, bu bölümde Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları bakımından köklü değişimlerin
yaşandığı Cumhuriyet dönemi sonrası ve bu uygulamaların temelini oluşturan Cumhuriyet
dönemi öncesi olarak iki dönemde ele alınmıştır.
Bir yandan Avrupa bir yandan da Asya kültürlerinin özellikleriyle yoğrulan Türk
toplumunda yaşlanma ve yaşlılık Batı Avrupa toplumları ile benzerlikler içerdiği kadar
farklılıklar da içermektedir. Türk toplumunda yaşlılara yönelik hizmetlerin gelişimini
görebilmek için özellikle aile yapılarında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi gereklidir
(Tufan, 2002: 95). Bu anlamda hem toplumsal yapıda hem de aile içerisinde meydana gelen
değişikliklerin tarihsel olarak incelenmesi, bu değişiklik ve dönüşümlerin yaşlı bireylerin
hayatlarını nasıl etkilediğini de ortaya koyacaktır.

6.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
Yaşlılara saygı göstermek, sözlerine-düşüncelerine değer vermek Türk kültüründe
önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum günlük yaşamın devamlı olarak yaşlılarla birlikte
geçirilmesi, aynı evin paylaşılması ve yaşlı bireylerin aile içerisindeki yeri ile kuşaklar boyunca
kalıcı hâle gelmiştir (Özmen, 2013: 111).
Eski Türklerde birçok çekirdek ailenin yer aldığı geniş aile yapısı içerisinde, yaşlılar
diğer aile bireyleri ile birlikte yaşamaktaydı. Bu tip ailelerde ailenin başında yaşlılar
bulunuyordu. Bedensel olarak ortaya çıkan kayıplar yaşlının otoritesini koruması noktasında
bir engel oluşturmamakta, yaşlılık bir dezavantaj olarak değerlendirilmemekteydi. Geniş
ailelerde yaşayan yaşlı bireylerin yalnızlaşma gibi farklı dezavantajları içinde barındıran bir
yaşlılık dönemi geçirmesi ve bakım hizmetini bir kurum ya da kuruluştan alma fikrinin ortaya
çıkabileceği koşullar henüz bulunmamaktaydı (Tufan, 2002: 98-99).
İslam dininin yaşlılara verdiği önem nedeniyle özellikle Türklerin İslam dinini
benimsemesi ile yaşlılara duyulan saygı artmıştır. Bu anlamda Kuran-Kerim’de “Rabbin,
O´ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet
onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: «Öf» bile deme ve onları
azarlama; onlara güzel söz söyle” gibi yaşlıları yücelten ayetler bulunmaktadır (Özmen, 2013:
111). Ayrıca yine bu dönemde sadece akrabalar arasında yürütülmeye çalışılan sosyal
dayanışma ve yardımlaşma sistemlerinden öte bazı olumlu gelişmeler yaşanmış ve
kurumsallaşmaya başlanmıştır (Tufan, 2002:111).
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Selçuklular döneminde “hizmet devleti” anlayışına ilişkin pek çok örnek
bulunmaktadır. Bu dönemde çok sayıda vakıf kurulmuş ve bu vakıfların gelirleri ile aşevleri,
sağlık kuruluşları, hanlar ve yetimhaneler açılmıştır (Türkmen, 2015: 3-4). Tarihteki ilk
huzurevi de 11. yüzyılda Selçuklular döneminde Sivas’ta Reha Oğulları tarafından Darülreha
adıyla kurulmuş ve yine bu dönemde dört darülaceze açılarak, hastaneler ve birçok sosyal
yardım kurumu yaşlılara hizmet vermiştir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal
Eylem Planı Uygulama Programı, 2012: 11).
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sosyal hizmetler Selçuklu döneminin devamı
niteliğindedir. Osmanlı döneminde Tufan’a göre (2002) “büyük aile sistemi içerisinde yaşlılar
‘sözde’ koruma altında kendi ailesinin sefaleti içerisinde iken, Batı Avrupa’da en azından
çekirdek aile sistemi yaşlılara toplumsal bir yardım elinin uzatılmasını sağlayacak koşulları
yaratmaya” çalışıyordu (Tufan, 2002: 112). Ancak yine de bu dönemde muhtaç yaşlılara
yönelik hizmet veren imarethaneler, aşevleri, darülrehalar, vakfiyeler, hastaneler kurulmuştur.
Osmanlı döneminde 19. yüzyıla kadar sunulan sosyal hizmetler vakıflar tarafından verilmekte
iken; 19. yüzyıl itibarıyla bu alanda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile hayır kurumları
kurulmaya başlanmıştır (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Uygulama Programı, 2012: 12). Bu kuruluşlar arasında 1868 yılında hizmete açılan Kızılay
Derneği ile 1895 yılında hizmet açılan Darülaceze günümüze kadar etkinliklerini devam
ettirebilen kurumlardandır (Çavuş, 2013: 20). Darülaceze; din ve ırk ayrımı gözetmeden yoksul
erkek, kadın ve kimsesiz çocukları korumak için II. Abdülhamit döneminde hizmete girmiştir
(Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, 2012:
12). Günümüzde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlük olarak
faaliyet göstermektedir.

6.1.2. Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte; Osmanlı döneminde bireyin sadece kendisinin ya da
ailesinin sorunu olarak kabul edilen yaşlılık artık herkesi ilgilendiren bir durum hâline
gelmiştir. Bu anlamda Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yaşlılık döneminin “nerede, nasıl, hangi
koşullar” altında geçirileceğini belirleyen aile değil, devlet yani toplum olmuştur (Tufan, 2002:
116). Çünkü bu dönemde yapılan yasal düzenlemeler ile toplum ve aile yapısı başta olmak
üzere her alanda değişiklikler meydana gelmiştir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşlıların korunması 1930 yılında yürürlüğe giren 1580
sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilk defa bir kamu kuruluşu olan belediyelere verilmiştir.
Bu kapsamda belediyelere “bakıma muhtaç yaşlıların korunması, yaşlı evleri açma ve yönetme”
görevleri verilmiştir. Bu kanuna dayalı olarak belediyeler değişik illerde aceze evleri, güçsüzler
yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları açmaya başlamışlardır
(Çavuş, 2013: 20). Ayrıca bu dönemde yine yaşlı bireylere hizmet sunmak üzere çeşitli
dernekler, azınlıklar ve gerçek kişiler tarafından yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır (Türkiye’de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, 2012: 12).
1961 Anayasası’na göre “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen
temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olarak
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tanımlanmıştır ve bu anayasa ile Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda “fertlerine yalnız klasik
hak ve hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda onların insan haysiyetine uygun bir
şekilde yaşamaları için maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamalarını kendisine vazife bilen
devlet” yani sosyal bir devlet olarak kabul edilmiştir (Şentop, 2006).
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 17. maddesine
göre 225 sayılı kanunun 4. maddesi ile “her türlü sosyal yardım ve güvenlik hizmetlerini
düzenlemek, korunmaya muhtaç yaşlı, çocuk ve engellilerin bakımı, yerleştirilmesi ve
rehabilitasyonu ile çalışma gücünden yoksun yoksul kimselerin sosyal güvenliğini sağlamak”
üzere 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu sayede sosyal hizmetlerin akademik ve kurumsal örgütlenme çatısı
oluşturulmuştur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı ilk huzurevi 1966 yılında
Konya’da, ikincisi ise Eskişehir’de açılmıştır (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma
Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, 2012: 12). 1967 yılında da Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı kapsamında “İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri” oluşturularak kurumsal anlamda sosyal
hizmet yapılanmasının taşra teşkilatları hizmet sunmaya başlamıştır (Türkmen, 2015: 143).
Sosyal Hizmetler alanına giren gruplar 1982 Anayasası’nın 61. maddesi ile belirlenerek,
“korunmaya, bakıma, yardıma ve rehabilitasyona muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılara öncelik
tanıyarak, devletin bu alanda gerekli teşkilat ve tesisleri kurması veya kurdurması” hükmü
getirilmiştir. 1983 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
yürürlüğe konularak; Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişiler tarafından, ailelere ve topluma yönelik dağınık ve plansız şekilde sunulan sosyal
hizmetler, bir çatı altına toplanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011: 18). Anayasanın bu hükmü
doğrultusunda hazırlanan 2828 sayılı (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu ile de “sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetlere devletin denetim ve gözetiminde halkın
gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülmesi” esası getirilerek,
“ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan özel ihtiyaç gruplarının (aile, çocuk, sakat, muhtaç
yaşlı ve diğer kişiler) ihtiyaçlarının karşılanmasını, çeşitli sorunların önlenmesi ve
çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan
sistemli ve programlı hizmetler bütünü olarak mahalli ve ulusal düzeyde planlama, yönetim ve
denetleme” görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmiştir (Türkiye’de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı 2012: 12).
06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Yasası’na dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca
03.06.2011 tarihinde 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile oluşan yeni teşkilatlanma sonucu oluşturulan,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “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 üzere “Yaşlı Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı” ve “Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur
(http://eyh.aile.gov.tr). Bu kapsamda yaşlı hizmetlerinden sorumlu bir genel müdürlüğün
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kurulmuş olması önemlidir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Uygulama Programı, 2012: 13).

6.2. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Yaşlılara Yönelik Önlemler
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967): Bu planlama döneminde toplum
ve kişi refahının sağlanması kapsamında yaşlıların bakımı, sosyal hizmetlerin hedefleri
arasında yer almıştır. Yaşlı bakımevlerine finansman ayrılması planlanmıştır. Ayrıca
hizmetlerin sunumu noktasında gönüllü kuruluşlara da vurgu yapılarak, hizmetlerin yalnızca
kamu kuruluşlarıyla sınırlandırılması engellenmeye çalışılmıştır. Kamu ve gönüllü sosyal
hizmet kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla koordinasyon kurulunun
oluşturulması planlanmıştır (1. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963-1967).
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972): Hizmetlerin sunumunda gönüllü
kuruluşlar ile iş birliğine değinilmiş ancak asıl vurgu Sağlık ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı ile
yerel yönetimler arasındaki işbirliği üzerine yapılmıştır. Bu kapsamda bir koordinasyon
kurulunun kurulması planlanmıştır (2. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968-1972). Bu planlama
döneminde yaşlılara yönelik politikalar sosyal refah hizmetleri başlığı altında yer almıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977): Yaşlılara yönelik hizmetlerin tek
bir çatı altında toplanması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda mali, idari, personel
ve hizmet standartları açısından bütünleşmenin sağlanmamış olmasının yarattığı sorunlara
değinilmiştir. Ayrıca hem sigorta kapsamı dışında kalan hem de geleneksel dayanışma
yöntemlerinden yararlanma imkânı bulunmayan yaşlıların bakımına yönelik olarak, merkezi ve
yerel yönetimler ile gönüllü kuruluşların tek bir yapı içerisinde hizmetlerini sunacak şekilde
tekrar düzenlenmesine olan ihtiyaç belirtilmiştir (3. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1973-1977).
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983): Yaşlılara yönelik hizmetler
toplumsal güvenlik başlığı içerisinde ele alınmıştır. Huzurevlerinin açılması, var olan
huzurevlerinin geliştirilmesi ve sunulan bu hizmetlerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu tarafından (tek çatı altında) yürütülmesi, huzurevlerine Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı tarafından yapılacak olan yatırımların artırılması, özel girişimcilerin huzurevleri ve
benzeri hizmet alanlarına yönelik özendirilmesi hedeflenmiştir (4. Beş Yıllık Kalkınma Planı,
1979-1983).
Ayrıca bu plan döneminde;
 özel sektörün desteklenmesi,
 aktif olarak bu alana sokulmaya özendirilmesi,
 sosyal hizmetlerin ticari bir sektör olarak görülmesi ve kamu üzerindeki yükünün
azaltılması amaçlanmıştır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989): Bu planlama döneminde sosyal
hizmetler başlığı altında sosyal hizmet programlarının; korunmaya, bakıma veya yardıma
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muhtaç yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenerek yaygınlaştırılmasına ve
yaşlı bireylerin huzurlu bir ortamda korunmasına, bakılmasına, sosyal ve psikolojik
ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan huzurevlerinin nicelik ve nitelik
olarak istenen seviyeye ulaştırılmasına vurgu yapılmıştır (5. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 19851989).
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994): Bu plan döneminde, sosyal
hizmetler ve yardımlar ile ilgili olarak özellikle yaşlıların korunması ve bakımı noktasında
ailenin merkeze alınmasına vurgu yapılmıştır. Buna ek olarak huzurevleri noktasında da
kamunun yükünün azaltılması amacıyla vakıflar, özel girişimler ve yerel yönetimlerin
yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak muhtaç
yaşlılara ödenen aylıkların yeniden düzenlenmesinin gerekliliğine de yer verilmiştir (6. Beş
Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994).
Yedinci Beş yıllık Kalkınma Planı (1996-2000): Bu dönemde, özellikle gelişmiş
ülkelerde yaşlı nüfusun artması; sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında yapının
zorlanmasına ve kuşaklararası dengenin bozulmasına neden olmuştur. Bu nedenle toplumun
temel taşı olarak görülen ailenin, yaşlıların sosyal güvenliğini sağlamak üzere güçlendirilmesi
ve eğitilmesi planlanmıştır. (7.Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1996-2000).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005): “Ülkemizin sosyoekonomik
gelişmesine paralel olarak gelişme gösteren sanayileşme, kentleşme ve aile yapısında meydana
gelen değişmeler ve 60ve üstü yaş grubunda yavaş da olsa görülmeye başlayan nüfus artışı,
huzurevi ve yaşlı dayanışma merkezlerinin açılmasını, bu kesime yönelik bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi ihtiyacının önemini ortaya koymaktadır”
ifadeleri yer almaktadır. (8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001-2005).
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013): 2000 yılı itibarıyla toplam
nüfus artışında azalmalar meydana gelmiş; buna bağlı olarak 15-64 yaş arası nüfus ile 65 yaş
üstü nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı artış göstermiştir. Bu kapsamda; yaşlı nüfusta
meydana gelen artış, aile yapısının değişime uğraması ve yaşlı bireylere sunulacak hizmetlerin
önemi vurgulanmıştır. Ayrıca evde bakım hizmetinin desteklenmesi ve kurumsal bakım
konusunda da huzurevlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması planlanmıştır (9. Beş Yıllık
Kalkınma Planı, 2007-2013).

6.3. Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmet Modelleri
Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler; “ilgili yasanın öngördüğü esaslar doğrultusunda
yaşlıya yönelik var olan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin başlatılması
çalışmaları”;
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 “SHÇEK Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Yönetmeliği”,
 “Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği”,
 “Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve
İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik” olmak üzere 3 yönetmelik kapsamında
sürdürülmektedir.
(http://www.aile.gov.tr).
Yaşlı bireyler için sunulan hizmetler daha çok kurumsal bakım etrafında
çevrelenmektedir (Genç ve Barış, 2015: 47). Türkiye’de yaşlılara yönelik kurumsal bakım
hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve özel sektöre
bağlı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından
verilmektedir. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak gündüzlü hizmet veren
Yaşlı Hizmet Merkezleri ve Evde Bakım Ücreti uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık
Bakanlığı ve Belediyeler tarafından evde bakım hizmetleri sunulmaktadır. Yine sivil toplum
kuruluşlarının sınırlı da olsa yaşlılara yönelik faaliyetleri bulunmaktadır. Bu kurumlar
tarafından sunulan hizmetler şunlardır:


Yatılı Bakım Kuruluşları;
 Huzurevleri,
 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri.



Gündüzlü Sosyal Hizmet Kuruluşları;
 Yaşlı Hizmet Merkezi
 Gündüzlü Bakım Merkezi
 Evde Bakım Hizmetleri



Diğer Hizmetler
 Yaşlılık Aylığı

Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılara sunulan hizmetler
yatılı ve gündüzlü hizmet modelleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatılı hizmet veren kuruluşlar;
huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleridir. Gündüzlü hizmet veren kuruluşlar
ise, yaşlı hizmet merkezleridir. Ayrıca evde bakıma muhtaç olan yaşlıların yakınlarına maaş
ödemeleri yapılmaktadır.
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6.3.1. Yatılı Bakım Kuruluşları


Huzurevleri

“Devletin sosyal alana müdahalesi” sonucu ortaya çıkan huzurevleri, kentleşme ve
modernleşme sürecinin etkisiyle, eskiden “düşkünlere” hizmet veren kurumların 1970’lerden
sonra dönüşüme uğramış hâlidir (Işık, 2002: 84).
Modernleşme ve kentleşme süreci ile duygusal, kişisel bağlar zayıflamış ve bunun yerini
profesyonel-modern ilişkiler almıştır (Tatlıdil, 1989; Akt.: Işık, 2002: 83). Ancak modern bir
hayat yaşadığını düşünen insanlar bile huzurevi ve yaşlılık kavramlarının duygusal anlamından
uzaklaşamamışlardır. Bu nedenle yaşlıların huzurevinde kalmaları modern hayatın bir getirisi
olarak değil, çocukları tarafından ihmal edilmek olarak görülmektedir (Işık, 2002: 83).
Dolayısıyla Türk toplumunda huzurevleri genellikle yaşlı bireylerin ve ailelerinin karşı karşıya
kaldığı sorunlar ve sosyoekonomik koşulların yetersizliği nedeniyle çaresiz kalındığı
durumlarda, yaşlıların en son tercih edecekleri kurumlar olarak görülmektedir. Yine de son
yıllarda bireylerin eğitim seviyelerinde meydana gelen artış ve farklı alanlarda yaşanan
gelişmeler, huzurevlerini sosyal bir gereksinim olarak kabul eden bireylerin sayılarını
artırmıştır (TÜİK, 2014).
21.02.2001 tarihinde Resmî Gazete’de 2828 sayılı Kanun’un 15. maddesi
doğrultusunda 24325 sayılı “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik hükümlerine göre
huzurevlerine; “maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olan, ancak günlük ihtiyaçlarını
(yeme, içme ve tuvalet gibi) bağımsız olarak karşılayabilen, sürekli tıbbi bakım ve tedavi
gerektiren ağır bir hastalık veya sakatlığı bulunmayan, akıl ve ruh sağlığı yerinde 60 yaş ve
daha yukarı yaştaki kişilerin” alınmasına karar verilmiştir (Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2001).
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Türkiye’deki Huzurevlerinin Sayıları Kapasiteleri ve Doluluk Durumları
Sayı

Kapasite

Doluluk

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne Bağlı Huzurevleri

107

11717

10692

Diğer Bakanlıklara Bağlı
Huzurevleri

2

566

566

Belediyelere Ait Huzurevleri

20

2013

1409

Dernek ve Vakıflara Ait
Huzurevleri

31

2556

1789

Azınlıklara Ait Huzurevleri

7

920

644

Özel Huzurevleri

130

6422

4495

TOPLAM

297

24194

19596

(Kaynak: TÜİK, 2014)
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
bağlı olan huzurevlerinin yanında; diğer bakanlıklara, belediyelere, dernek ve vakıflara ait
huzurevleri ile özel ve azınlıklara ait huzurevleri de hizmet sunmaktadır.
Ayrıca yine Huzurevi ya da Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine bağlı olarak
Yaşam Evleri açılamaya başlanmıştır. Bu hizmet modeli ve diğer bakım modellerine ilişkin
ayrıntılı bilgi Yaşlılara Bakım Planlaması başlığı altında yer alan 12. bölümde yer almaktadır.


Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

21.02.2001 tarihinde Resmî Gazete’de 2828 sayılı Kanun’un 15. maddesi
doğrultusunda 24325 sayılı “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik hükümlerine göre;
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri;
“Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla,
kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi
mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet
kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır.
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Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine;
“Maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olup, bedensel ve zihinsel gerilemeleri
nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona
gereksinimi olan, uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmayan, ruh sağlığı yerinde 60
yaş ve daha yukarı yaşta kişiler” alınmaktadır
(Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,
2001).
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde ihtiyaçlarını kendi kendisine
karşılayamayan ve bu anlamda farklı bir kişinin bakımına ya da yardımına gereksinim duyan
yaşlı bireylere, “aktif sosyal bakım hizmetleri, psiko-sosyal ve tıbbî rehabilitasyon programları
ve geniş kapsamlı bakım tedavi hizmetleri” verilmektedir (Genç ve Barış, 2015: 45).
2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 176 yaşlı bakım ve
rehabilitasyon merkezinde toplam 6.284 kişi kalmaktadır. Ayrıca 149 özel bakım merkezinde
de toplam 10.319 kişi kalmaktadır. Bu anlamda 65 yaş ve üzeri 16603 yaşlı birey kurumsal
bakımdan faydalanmaktadır (TÜİK, 2014).
Türkiye’de her ne kadar yaşlılara bakım hizmeti götüren kurumlar; sunulacak
hizmetlerin planlanması, hizmetlerin sunulduğu kurumlara verilen sözde geniş imkânlar ve
profesyonel bakım elemanları açısından pek çok imkâna sahip gibi görünse de çoğunlukla
sunulan bu hizmetler yaşlı bireyleri memnun etmemektedir. Bu nedenle bakıma muhtaç ve
kendi imkânlarıyla yaşamını devam ettiremeyen bireylerin, kendi sosyal ortamında yaşamına
devam etme ve bakılma şansına sahip olabilmeleri açısından evde bakım hizmetleri
yaygınlaştırılmalıdır (Genç ve Barış, 2015: 47).

6.3.2. Gündüzlü Sosyal Hizmet Kuruluşları


Yaşlı Hizmet Merkezleri

Yaşlı hizmet merkezleri yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla
gündüzlü bakım hizmetleri ve evde bakım hizmetleri sunmak üzere açılan merkezlerdir. Bu
anlamda yaşlı hizmet merkezleri; bireyin sorun ve ihtiyaçlarına özgü bir bakım konsepti
sunduğu için maliyeti düşük, toplumsal çıktısı daha yüksek olan insan odaklı bir hizmet türüdür
(Kane, Degenholtz, 1997; Akt.: Genç ve Barış, 2015: 38).
“Yatılı kurum bakımına gereksinim duymayan ve ekonomik-sosyal durumu ne olursa
olsun ev ortamında yaşayan yaşlıların sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak ve
onların izole edilmelerini engellemek” amacıyla açılması planlanan merkezlerdir. Bu kapsamda
hayatını kendi evinde yalnız geçiren ya da ailesi ile birlikte yaşayan yaşlılar ile demans,
alzheimer vb. hastalığı olan yaşlıların, gündüzlü bakım merkezleri ve evde bakım hizmetleri
aracılığıyla; “boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, yaşam koşullarını
iyileştirmek, günlük yaşamla ilgili etkinliklerine yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki
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danışmanlık yapmak, kendi olanakları ile karşılamakta güçlük çektikleri konularda destek
hizmetleri vermek, sosyal ilişkilerini ve aktivitelerini artırmak” için hizmetler sunulması
planlanmıştır (Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2008).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında üye olma usulüyle faaliyet gösteren
toplam 5 adet Yaşlı Hizmet Merkezi’nden 2013 yılında toplam 1066 kişi faydalanmıştır (ASPB,
2013). Ancak bu merkezler 2013 yılında çıkarılan “Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği”
kapsamında kapatılarak görevleri Sosyal Hizmet Merkezleri’ne devredilmiştir. Fakat yine de
sosyal hizmet merkezleri ek binası şeklinde hizmet sunan yaşlı hizmet merkezleri de
bulunmaktadır (Genç ve Barış, 2015, 46).
 Gündüzlü Bakım Merkezleri
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 07.08.2008
tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yaşlı Hizmet
Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkındaki
Yönetmelik” kapsamında gündüzlü bakım hizmeti birimi;
“yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile
demans, alzheimer gibi hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, boş
zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında
yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak, kendi imkânlarıyla karşılamakta
güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek,
ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal
ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile
dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşlının yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sunulan
hizmetleri yürüten birim” olarak tanımlanmaktadır.
(Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik, 2008).
Özellikle alzheimer ve diğer tipteki demans hastalarına yönelik olarak;
“evde tek başına kalmasından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırarak yaşlının
güvenliğini sağlamak, Alzheimer hastası yaşlıyı çeşitli etkinliklerle aktif hâle getirerek
yaşlıda oluşacak ajitasyonu azaltabilmek, bu yaşlıların aileleri ile dayanışma ve paylaşma
sağlanarak ailelerdeki çaresizlik ve suçluluk duygularının azalmasını sağlamak, aileleri
gündüzlü bakım merkezine yönelterek huzurevleri ve bakım evlerindeki yığılmaları önlemek
ve Alzheimer hastası yaşlıların gündüzlü bakımlarını sağlayarak yaşlıya ve ailesine destek
vermek amacıyla” kurulmuş olan Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi bu
tür merkezlerin en önemli örneklerinden biridir.
(Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı,
2012: 16).
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 Evde Bakım Hizmetleri
Yaşlılık döneminde yaşanan en önemli sosyal sorunlardan birisi de yaşlıların bakımıdır.
Her ne kadar 65 yaş ve üzerindeki her yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olmasa da hastalanma
riski ve fiziksel yetersizlikleri nedeniyle yardıma ihtiyaç duyma olasılığı bulunmaktadır. Bu
kapsamda bakıma ihtiyaç duyan bireylere yönelik sunulan hizmetler;
“Bakıma muhtaç yaşlıların, fiziki-ruhi-zihni engellilerin ve (ya) akut ve kronik
hastaların, içinde yaşadıkları meskenlerde bakımlarına yönelik aile fertleri tarafından veya
sosyal bakım hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların profesyonel bakım uzmanları veya
sağlık ekibi tarafından yürütülen hizmetlerin bütünü” olarak tanımlanabilmektedir.
(Genç, 2015; Akt.: Genç ve Barış, 2015: 39).
18. yüzyıldan beri Avrupa’da yaygın olarak yürütülen bakım hizmetleri Türkiye’de
henüz yeni yeni mesleki uygulama boyutuna ulaşmıştır (Genç ve Barış, 2015: 40).
Türkiye’de bakım hizmetleri;


Sağlık Bakanlığı (evde ve kurumda sağlık hizmetleri),



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,



Yerel yönetimler ve

 Özel kuruluşlar tarafından özellikle yaşlıların da içerisinde bulunduğu dezavantajlı
grupları kapsayan bireylere sunulan “koruyucu-önleyici, iyileştirici-geliştirici, tedavi-rehabilite
edici” hizmetleri içermektedir (Genç ve Barış, 2015: 40; Adak, 2003).
Ayrıca kendi evlerinde yaşayan yaşlı bireyler günlük hayatlarında “küçük onarımları
gerçekleştirmek, alışveriş yapmak, ev temizliği yapmak, yemek yapmak, okumak ve ulaşım
problemleri” gibi çok farklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu anlamda kısmi olarak bakıma
ya da yardıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin kendi yaşadıkları yerden ayrılmadan bakımının
sağlanması düşüncesi temel alınarak “Evde Bakım Hizmeti” gündeme gelmiştir (Bahar ve
Parlar, 2007; Danış, 2006; Akt.: Arslantaş, 2012: 81).
Ancak Türkiye’de evde bakım hizmeti veren kuruluşların sayısının yeterli olmaması,
evde bakım hizmetlerinin genel sağlık sistemi ile bütünleşmemiş olması ve bu anlamda
masrafların sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaması gibi nedenlerle bakıma ya
da yardıma ihtiyacı olan yaşlı bireyler doğrudan hastanelerden ya da rehabilitasyon
merkezlerinden hizmet almaya yönelmektedirler (Çavuş, 2013: 65). Ancak son yıllarda
kurumsal bakımın maliyetinin fazla olması, uzun dönemli kurumsal bakımın yaşlı bireyler
üzerindeki olumsuz etkileri bu tür hizmetler sunan birimlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır
(Arslantaş, 2012: 81).
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Türkiye’de henüz tam anlamıyla organize olmuş bir evde bakım sistemi
bulunmamaktadır. Bu anlamda evde bakımın geçirdiği tarihsel süreçleri gözden geçirmek için
evde sağlık uygulamalarının incelenmesi gereklidir (Çavuş, 2013: 52). Bu nedenle Türkiye’de
Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen evde bakımın içeriği ve kapsamı
düşünüldüğünde, bu uygulamaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Ancak son yıllarda
Türkiye’de de bakım hizmetleri sunumuna yönelik devlet politikası; kurumsal bakım hizmetleri
yerine yaşlı bireylerin kendi ortamlarında kendi yakınları ya da profesyonel bakım elemanları
tarafından bakılmasına yönelik olarak tüm dünyada yaygın olan evde bakım hizmetlerine
yönelme yönündedir (Genç ve Barış, 2015: 39).
Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin sunumuna ilişkin ilk yasal düzenleme, Sağlık
Bakanlığı tarafından;
“fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren
sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve
kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları
düzenleme” amacıyla çıkarılmış olan 10.03.2005 tarih ve 25751 sayılı “Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkındaki Yönetmelik” tir.
Bu yönetmeliğe göre evde bakım hizmetleri;
“hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere aileleri ile yaşadıkları ortamda,
sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dâhil, tıbbi
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık, bakım ve takip hizmetlerinin sunulması” şeklinde
tanımlanmıştır.
(Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkındaki Yönetmelik, 2005).
Bu yönetmeliğe göre;
 “asgari donanım ve personel şartlarını yerine getirmiş olan bakım merkezleri”
ve
 “daha önce ilgili mevzuat ile ruhsatlandırılmış hastane vb. sağlık kuruluşlarının
bünyesinde açılan ve asgari personel ve donanım şartlarını yerine getirmiş olan Evde Bakım
Birimleri” evde bakım hizmetini sunacak kuruluşlardır.
(Turan, 2008: 36-41; Akt.: Çavuş, 2013: 56).
Sağlık Bakanlığının (2005) “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkındaki
Yönetmeliğinden” sonra, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
bünyesinde 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak
Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında evde bakım hizmeti birimi;

130

“akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü
bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi
diğer destek unsurlarına rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını
devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine
yardımcı olunması amacıyla sunulan sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerini yürüten
birim” olarak tanımlanmıştır.

(Yaşlı Hizmet Merkezleri’nde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik, 2008).
Türkiye’de 2014 yılında 65 yaş ve üstü toplam 450 031 kişi evde bakım hizmetlerinden
faydalanmış ve bu alana yönelik toplam 3 982 549 bin TL harcama yapılmıştır (TÜİK, 2014).

6.3.3. Diğer Hizmetler


Yaşlılık Aylığı

1977 yılından beri devam eden ve modern anlamda uygulamaya koyulan ilk sosyal
yardım ödeneği olan bu uygulamanın; sosyal devlet anlayışını yansıttığı, en geniş kapsamlı
sosyal güvenlik harcaması olduğu vurgulanmaktadır (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve
Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, 2012: 18).
“2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu” kapsamında ödenen aylıklar, 2012 yılına kadar Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel
Müdürlüğü tarafından ödenmekte iken; 2012 yılından itibaren “633 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname” kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmeye
başlanmıştır (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama
Programı, 2012: 18).
65 yaş ve üstü yaşlı bireylerin “65 yaş aylığı” almasına yönelik uygulama usul ve
esasları ile ilgili çıkarılan yönetmeliklerde çok sayıda değişiklik yapılmış ve son olarak Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Yönetmeliği” adında yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır. Yine bu
yönetmelik üzerinde 25/3/2014 tarihli ve 28952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir (http://www.mevzuat.gov.tr ).
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6.4. Yerel Yönetimler Tarafından Sunulan Hizmetler
Türkiye’de çıkarılan yerel yönetim yasalarının yaşlılara ilişkin neleri kapsadığına
bakacak olursak;
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 1930 yılında “belediyelerin görevlerini,
sorumluluklarını, yetkilerini işleyişlerini ve uğraşı alanlarını” belirleyen 1580 sayılı “Belediye
Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile ilk kez bir kamu kuruluşu olan belediyelere “bakıma
muhtaç yaşlıların korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğünü getirmiştir.”
(Çavuş, 2013: 20).
Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (2005) 14. maddesinin (a) bendinde
“belediyeler, sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin geliştirilmesi için hizmetleri yapar veya
yaptırır” denmektedir. Yine bu kanunda “belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde
ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır” denilmektedir. Yasa koyucu hizmetlerin sunumunda
muhtaç durumda olanlara öncelik gösterilmesi gerektiğine de özellikle vurgu yapmaktadır.
Belediye Kanunu’nun 77. maddesinde “(...) sosyal hizmet ve yardım (...) hizmetleriyle
yaşlılara, (...) özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede
dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla
gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” ifadeleriyle dolaylı olarak yönetişime
de yer verilmektedir.
Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004) kapsamında “genel yetki”
çerçevesinde sosyal hizmetlere ilişkin yeni düzenlemelerin yapılmış olduğunu görmekteyiz.
Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen üçüncü bölümündeki
7. maddesinin (v) bendine göre; “(...), yaşlılar, engelliler, (...) yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak (...)” ve bunları
“işletmek ve işlettirmek” yanında ayrıca bu konularda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapma sorumlulukları bulunmaktadır.
Yine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda da (2005) sosyal hizmetlere ilişkin
görevlendirmelerin söz konusu olduğunu görmekteyiz. “İl özel idaresi hizmetleri, (...) özürlü,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlinin durumuna uygun yöntemler uygular. Hizmetlerin diğer mahalli
idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik
koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır” ifadesi yer almaktadır.
Dolayısıyla modernleşme ve kentleşmenin etkisiyle toplumsal yapıda meydana gelen
değişim ve dönüşümler bireylere sunulan sosyal yardım ve hizmetlerde belediyeleri daha ön
plana çıkarmayı ifade eden “sosyal belediyecilik” kavramını gündeme getirmiştir (Negiz, 2011:
324).
Bu kapsamda belediyeler tarafından yaşlı bireylere ilişkin olarak;
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 Kurum bakımı,
 sağlık yardımı,
 teknik malzeme sağlanması,
 ihtiyaca yönelik mekânsal düzenlemeler,
 gıda,
 giyim,
 yakacak ve
 ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar,
 çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi sosyal hizmet uygulamaları
arasında nitelendirilmektedir.
(Negiz, 2011: 327).
Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 2001
yılında evde sağlık hizmeti başlatılması örnek olarak gösterilebilecek bir uygulamadır.
Belediye tarafından sunulan bu hizmetin amaçları arasında;
●

Evde sağlık hizmeti ‘ne 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 hâle getirilmesi,
● Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli
hâle 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 olarak
belirtilmektedir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2015).

6.5. Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Sunulan Hizmetler
Sivil toplum kuruluşları bütün dünyada yerel yönetimler ve özel sektör ile birlikte diğer
sosyal hizmet alanlarında olduğu gibi yaşlılara yönelik hizmetlerin yürütülmesinde aktif rol
almaktadırlar.
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Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dikkate alabilen sivil toplum kuruluşları,
insanların refah düzeylerini geliştirebilecek hizmetleri ortaya koyabilmektedir. Sivil toplum
kuruluşları, toplumları sosyal sorunlardan koruyucu ve önleyici bir misyon üstlenerek hizmet
vermelidir.
Bu kuruluşların;


koruyucu-önleyici,



danışmanlık,



savunuculuk ve



kaynak yöneticiliği

rollerini tam anlamıyla kullanabilmeleri, toplumların sosyal adalet ile insan haklarını
içselleştirebilmesine olanak sağlayacaktır.
Bu noktada ülkemizde;


Türk Geriatri Vakfı,



Geriatri ve Gerontoloji Derneği,



Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi (GEBAM),



Geriatri Fizyoterapistleri Derneği,



Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı (MESEV),



Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı,



Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği (TURYAK) ve



Türkiye Aile Planlaması Derneği gibi

sivil toplum kuruluşları yaşlılık ve sağlıklı yaşlanma alanlarında çeşitli çalışma ve
araştırmalar yapmakta; sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemektedir (T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı, 2011:25).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Türkiye’de yaşlılara sunulan sosyal hizmetler, bu bölümde Türkiye’de sosyal
hizmet uygulamaları bakımından köklü değişimlerin yaşandığı Cumhuriyet dönemi sonrası ve
bu uygulamaların temelini oluşturan Cumhuriyet dönemi öncesi olarak iki dönemde ele
alınmıştır.
 Türkiye’de yaşlı bireyler için sunulan hizmetler daha çok kurumsal bakım etrafında
çevrelenmektedir. Yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Sektöre bağlı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından verilmektedir. Yine Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı olarak gündüzlü hizmet veren Yaşlı Hizmet Merkezleri ve Evde Bakım
Ücreti uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler tarafından evde
bakım hizmetleri sunulmaktadır. Yine sivil toplum kuruluşlarının sınırlı da olsa yaşlılara
yönelik faaliyetleri bulunmaktadır.
 Yaşlılara Yönelik Hizmet Modelleri;
 Yatılı bakım kuruluşları;


Huzurevleri,



Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleridir.

 Gündüzlü Sosyal Hizmet kuruluşları;


Yaşlı Hizmet Merkezi
 Gündüzlü Bakım Merkezi
 Evde Bakım Hizmetleri

 Diğer Hizmetler


Yaşlılık Aylığı

 Türkiye’de henüz yaşlılara yönelik tam anlamıyla organize olmuş bir sosyal
hizmetler sistemi bulunmamaktadır. Yine yaşlılara yönelik hizmetlerin içeriği ve kapsamı
düşünüldüğünde yetersiz kaldığı görülmektedir.
 Ancak son yıllarda Türkiye’de de bakım hizmetleri sunumuna yönelik devlet
politikası, kurumsal bakım hizmetleri yerine yaşlı bireylerin kendi ortamlarında kendi yakınları
ya da profesyonel bakım elemanları tarafından bakılmasına yönelik olarak tüm dünyada yaygın
olan evde bakım hizmetlerine yönelme yönündedir.
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Bölüm Soruları
1) Tarihteki ilk huzurevi de 11. yüzyılda Selçuklular döneminde Sivas’ta Reha
Oğulları tarafından ..............................adıyla kurulmuştur.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
2) Aşağıdakilerden hangisi Türk Toplumunun yaşlılara yönelik geleneksel
davranışları kapsamında değerlendirilemez?
a) Yaşlılara saygı göstermek, sözlerine-düşüncelerine değer vermek Türk kültüründe
önemli bir yer tutmaktadır.
b) Günlük yaşamın devamlı olarak yaşlılarla birlikte geçirilmesi önemlidir.
c) İslam dininin yaşlılara verdiği önem nedeniyle özellikle Türklerin İslam dinini
benimsemesi ile yaşlılara duyulan saygı artmıştır.
d) Selçuklular döneminde yaşlılara yönelik herhangi bir kurumsal hizmet örneği
bulunmamaktadır.
e) Yaşlı bireylerin aile içerisindeki yeri kuşaklar boyunca kalıcı hâle gelmiştir.
3) ............................; din ve ırk ayrımı gözetmeden yoksul erkek, kadın ve kimsesiz
çocukları korumak için Sultan II. Abdülhamit döneminde hizmete girmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
4) Cumhuriyetin ilanından sonra ilk defa bir kamu kuruluşuna “bakıma muhtaç
yaşlıların korunması, yaşlı evleri açma ve yönetme” görevleri verilmiştir. Bu yasal düzenleme
Aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu
b) 1961 Anayasası
c) 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanunu
d) 1963 tarihli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü
e) 1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
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5) Aşağıdaki hangi kalkınma planı döneminde; özel sektörün desteklenmesi, aktif
olarak bu alana sokulmaya özendirilmesi, sosyal hizmetlerin ticari bir sektör olarak görülmesi
ve kamu üzerindeki yükünün azaltılması amaçlanmıştır?
a) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)
b) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
c) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)
d) Yedinci Beş yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)
e) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013)
6) Aşağıdakilerden hangisi Huzurevine kabul şartları arasında yer almaz?
a) Maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olmak,
b) Günlük ihtiyaçlarını (yeme, içme ve tuvalet gibi) bağımsız olarak karşılayabilmek,
c) Sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren ağır bir hastalık veya sakatlığı bulunmak,
d) Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak,
e) 60 yaş ve daha yukarı yaşta olmak,
7) Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kabul şartları
arasında yer almaz?
a) Maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olmak
b) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi
desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak
c) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
d) Ruh sağlığı yerinde olmamak
e) 60 yaş ve daha yukarı yaşta olmak
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8) Aşağıdakilerden
söylenemez?

hangisi

Türkiye’deki

Evde

Bakım

hizmetleriyle

ilgili

a) Evde bakım hizmetleriyle ilgili ilk yasal düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından
çıkarılmıştır.
b) 18. yüzyıldan beri Avrupa’da yaygın olarak yürütülen bakım hizmetleri Türkiye’de
henüz yeni yeni mesleki uygulama boyutuna ulaşmıştır.
c) Türkiye’de henüz tam anlamıyla organize olmuş bir evde bakım sistemi
bulunmamaktadır.
d) Türkiye’de de bakım hizmetleri sunumuna yönelik devlet politikası; kurumsal
bakım hizmetleri yerine yaşlı bireylerin kendi ortamlarında kendi yakınları ya da profesyonel
bakım elemanları tarafından bakılmasına yönelik olarak tüm dünyada yaygın olan evde bakım
hizmetlerine yönelme yönündedir.
e) Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen evde bakımın içeriği ve kapsamı
düşünüldüğünde, bu uygulamaların oldukça yeterli olduğu görülmektedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi “2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun” için söylenemez?
a) 1977 yılından beri devam eden ve modern anlamda uygulamaya koyulan ilk sosyal
yardım ödeneğidir.
b) Bu uygulama; sosyal devlet anlayışının yansıtıldığı, en geniş kapsamlı sosyal
güvenlik harcaması niteliği taşımaktadır.
c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde bu konuda
yeni bir yönetmelik yayınlanmıştır.
d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25/3/2014 tarihinde bu konuda yeni
bir düzenleme daha yapmıştır.
e) 2012 yılından itibaren “633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile Belediyeler
tarafından ödenmeye başlanmıştır.
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10) Aşağıdaki hangi yaşlı hizmet modeli, 2013 yılında çıkarılan “Sosyal Hizmet
Merkezleri Yönetmeliği” ile kaldırılmıştır?
a) Huzurevi
b) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
c) Yaşlı Hizmet Merkezi
d) Evde Bakım Hizmeti
e) Yaşlı Aylığı
Cevaplar
1) Darülreha, 2) d, 3) Darülaceze, 4) a, 5) b, 6) c, 7) d, 8) e, 9) e, 10) c
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7. YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETTE DEĞERLER VE
ETİK İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;
 etik ve değer kavramları,
 sosyal hizmet mesleği ve etik,
 sosyal hizmet mesleğinin etik değerleri,
 sosyal hizmet uzmanının farklı birimlere karşı etik sorumlulukları,
 sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılarla çalışırken dikkat etmesi gereken etik ilkeler,
 yaşlıya karşı etik sorumluluklar ve
 uygulama ortamına ilişkin etik sorumluluklar öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılara Yönelik
Sosyal Hizmette
Değerler ve Etik
İlkeler

Mesleki olarak ileride kullanılacak Metinler, alıştırmalar ve
olan kavramları ve uygulama
interaktif materyaller ile
yöntemlerini öğrenir.
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
Bu ünite kapsamında;
 Mesleki ilkeleri ve değerleri
kavramış,
 Yaşlılara yönelik etik ilke ve
değerlerin uygulanmasını
öğrenmiş,
 Yaşlıya etik ilkeler
doğrultusunda müdahaleyi
algılayabilmiş,
 Mesleki müdahale sürecinin
etik ilkelerini içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.
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Giriş
Sosyal hizmet mesleğinin diğer mesleki alanlarında olduğu gibi kendine özgü mesleki
değerleri ve etik ilkeleri söz konusudur. Sosyal hizmet, ihtiyaç sahibi yoksul kişileri
güçlendirmek, iyilik hâllerini artırmak ve tüm insanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde
onlara yardımı amaçlamaktadır. Sosyal hizmet mesleği temelde sosyal değişim ve sosyal
adaletin artırılmasında müracaatçıya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sosyal hizmet
gereksinimi içerisinde olan müracaatçılar; “birey”, “aile”, “grup”, “organizasyon” ve
“toplumu” kapsamaktadır. Sosyal hizmet mesleği her türlü ayrımcılığa, baskıya ve sosyal
eşitsizliklere ve kültürel ayrımcılığa karşı sosyal adaletten taraftır (Gökçearslan Çifçi ve Gönen:
149).
Sosyal hizmet uzmanları, mesleki etik ilkeleri uygulamada birçok etik ikilemle karşı
karşıya kalabilmektedirler. Sosyal hizmet uzmanın bireysel, mesleki ve kurumsal değerler
arasında, mesleki karar verme noktasında etik ikilemler karşısında mesleki etik ilkeler
doğrultusunda karar vermesi beklenir. Sosyal hizmet uzmanı mesleki etik ilkeleri ve standartları
kabul etmiş olup, uygulama aşamasında bu standart ve etik ilkeleri kendisine kılavuz olarak
alır.
Yaşlılara yönelik mesleki müdahalenin gerçekleştirilmesinde profesyonellik, mesleki
içselleştirme ve sosyal hizmetin rolünün kavranabilmesi açısından etik ilke ve değerler önem
arz etmektedir. Yaşlılara yönelik yapısal baskı ve yaş ayrımcılığının ne tür kültürel ve toplumsal
normlar tarafından belirlendiğinin anlaşılması mesleki çalışmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahip
olacaktır. Ayrıca kültürel çeşitlilik, farklılıklar ve sapma algılarının yaşlılar üzerinde nasıl bir
etkiye sahip olduğunun tespiti yaşlılara yönelik müdahale ve çalışma planı oluşturulmasını
olumlu yönde etkileyecektir. Yine toplumun cinsellik, toplumsal cinsiyet, yaşlanma mitleri,
tecrübe, gereksinimler ve haklar kapsamındaki mirası da mesleki olarak anlaşılması gereken
önemli konular arasında yer almaktadır (Lynch: 19).
Bu bölümde; Etik ve değer kavramları, sosyal hizmet mesleği ve etik, sosyal hizmet
mesleğinin etik değerleri, sosyal hizmet uzmanının farklı birimlere karşı etik sorumlulukları ve
sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılarla çalışırken dikkat etmesi gereken etik ilkeler üzerinde
durulmaktadır.
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7.1. Etik ve Değer Kavramları
Kelime anlamı olarak etik Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” kelimesinden
gelmektedir. Etik temelde insanların birbirleriyle ve kurumlarla olan ilişkilerinde “iyi”, “kötü”,
doğru” ve “yanlış”ı oluşturan moral ilkelerin kodudur. Günlük hayatta sıklıkla etik kavramı ile
ahlak eş anlamlı kelimeler gibi algılanmakta ve kullanılmaktadır. Oysa etik felsefenin bir dalı
olarak ahlakın temellerini inceleyen sistematik bir çalışma alanıdır. Etik ve ahlak arasında
ayrım söz konusu olmakla birlikte, filozoflar etikle ahlak kavramının birçok noktada
örtüştüğünü de kabul eder. Etik aynı zamanda ahlak kurallarının tümünü içermektedir. Yine
meslek ilkeleri ve kuralları da bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir. Etik değerlerin ahlaka
göre daha evrensel nitelik taşıdığı bilinmektedir (Eryılmaz ve Biricikoğlu: 34).
Günümüzde etik alanındaki çalışmaları;
 “Normatif Etik”,
 “Meta Etik” ve
 “Uygulamalı Etik” olmak üzere üç başlık altında ele alabiliriz.
Normatif Etik; “nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı”
gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir. Meta Etik; (analitik yaklaşım) ise “insanın
düşüncesi, eylemi ve dilinde ortaya çıkan ahlaki öğelerin doğası ve anlamını çözümleyen,
ahlaki kavramların anlamlarıyla ahlaki yargıları haklılandırma, temellendirme veya
desteklemede kullanılan mantıksal analizden meydana gelir” Uygulamalı etik; ise isminden de
anlaşılacağı üzere “toplumun güncel tartışma konusu olan pratik ahlak sorunlarıyla ilgilenir.”
Etiğin bu türü soyut kavramlardan hareket ederek somut bilgilere ulaşmayı hedefler. Bu
kapsamda etik kurallar denildiği zaman belli bir alana ilişkin somut ve yazılı kurallar içermesi
öngörülür. Bu açıdan etik, akademik bir çalışma alanı ve disiplin olarak teorik görüş ve soyut
etik ilkelerin örgüt yaşamında ne ölçüde uygulanabileceğini çalışma alanı olarak benimsemiş
ve etiğin bu türü uygulamalı bir disiplin ve çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır (Kılavuz:31).
Günümüzde etik kavramı yalnızca felsefe ya da siyaset bilimi alanlarıyla sınırlı kalan
bir kavram olmayıp aynı zamanda akademik disiplinlerde (tıp, hukuk, sanat, psikoloji, sosyal
hizmet vb.) incelenen ve çoğu meslek alanında uyulması gerekli olan etik ilkeler olarak yaygın
bir nitelik taşımaktadır (Eryılmaz ve Biricikoğlu:35).
Sosyal hizmet açısından önemli olan diğer bir kavram da değerdir. Birey yaşamı
boyunca çevresinde gerçekleşen her türlü olay karşısında bir refleks gösterme ve bir duruş
sergileme durumundadır. İşte bu tavır sergilemek ise değer duygusundan hareketle ortaya
çıkmaktadır. Değer kavramı temelde neyin iyi ya da arzulanır olduğu hakkındaki fikirleri
kapsadığı için ahlakın bir boyutunu taşımaktadır. Değer “herhangi bir şeyin arzu edilebilir veya
edilemez olduğu hakkındaki genel inancı anlatmaktadır.” Diğer bir ifade ile “değer” insanın
varlığa kattığı bir bilinç durumudur (Kılavuz:34).
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7.2. Sosyal Hizmet Mesleği ve Etik
Sosyal hizmet mesleğinin temelini oluşturan insana değer ilkesi Alman Filozof Kant’ın
ahlak felsefesinden yararlanılarak ortaya çıkarılmıştır. İnsanların bir başkasının amaçlarının
nesnesi olarak değil, kendi amaç ve isteklerine sahip bireyler olarak ele alınmaları gerektiğini
“koşulsuz kesin buyruk” olarak ele almaktadır. Kant’a göre, kişi nasıl bir insan olursa olsun
insan olması münasebetiyle özünde saygıyı hak etmektedir. İnsanlar mantıklı düşünme ve karar
verme yetisine sahip bireyler olarak kabul edilmektedir.
Kant’ın akılcılık üzerine kurulu olan etiği modern dünyada kural ve sorumlulukların her
kişiye eşit olarak uygulanması gerektiğinden hareketle evrensel kurallar olarak kabul edilmiştir.
Bu yaklaşımda temel olan kişinin kendi çıkarlarına ters düşse bile doğru bir güdülenme ile en
doğru davranışın belirlenmesidir. Tıp, psikoloji, hemşirelik ve sosyal hizmet gibi meslekleri
kapsayan etik kurallar, temelde bu ilkeden hareketle oluşturulmuştur ( Öztürk: 106-107).
Bütün mesleklerde olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinin de kendine özgü etik değerleri
iyi ve kötüyü tanımlamaktadır. Sosyal hizmet etik değerleri uygulamaların nasıl olursa daha iyi
ve ideal olana uygun olabileceğini tanımlamaktadır. Lowenberg ve Dolgoff göre (1996: 21),
“Meslek değerleri ve meslek etiği birbiriyle ilişkili olsa da aynı şey değildir. Mesleğin değerleri
ve etiği birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu iki unsur arasındaki yegâne fark; değerler mesleki
uygulamalarla ilgili iyi ve arzu edileni tanımlarken, etik doğru ve yapılması gerekenleri anlatır.
Değerler hangi düşüncelerin uygun olduğunu anlatırken, etik bu düşüncelerle ne yapılması
gerektiğini ve bu düşüncelerin uygulamasının nasıl olacağına işaret eder” (Mavili Aktaş, 2008;
akt; Gökçearslan Çifçi ve Gönen:150).
Mesleki etik kuralları aynı zamanda bir mesleğin güvencesidir. Bir mesleğin toplumsal
kabulü ve kendisine olan güveni bu yolla sağlamaktadır. Sosyal hizmet mesleğinin kuralları
açık, sistematik ve bağlayıcı niteliktedir. Bu ilkeler meslek elemanı, müracaatçı ve meslek
elemanları arasındaki ilişkilerin nitelik düzeyini belirler (Gökçearslan Çifçi ve Gönen:150).

7.3. Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik Değerleri
Sosyal hizmet mesleğinin temel değerleri ve ilişkili ilkeleri 6 bölümden oluşmaktadır
(Reamer, 2006: 251-255; akt; Gökçearslan Çifçi ve Gönen: 151).
1. Değer: “Hizmet”
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları, sosyal sorunları bulunan ve ihtiyaç duyan kişilere
yardımcı olmayı amaçlar.
Sosyal hizmet uzmanları; sorumluluk alanlarına giren alanlarda hizmetin
geliştirilmesine, sosyal sorunların çözümüne ve yardıma gereksinim duyan kişilere mesleki
bilgi ve becerilerini kullanarak müdahale ederler.
2. Değer: “Sosyal Adalet”
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Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletin sağlanması açısından taraftırlar.
Sosyal hizmet uzmanları; baskı gören, incinebilir birey ve grupların adına ya da onlarla
birlikte toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterirler. Yine her türlü ayrımcılık,
yoksulluk, işsizlik ve diğer sosyal adaletsizlik içeren durumlara karşı sosyal değişimi hedef
seçerler. Sosyal adaletin sağlanması için kültürel farklılıklar ve baskıya maruz kalmalar
konusunda farkındalık yaratmaya çaba gösterirler. Diğer taraftan ihtiyaç duyulan bilgiye
ulaşma, fırsat eşitliği, ortak katılım gibi konularda güvence oluşturmaya çaba gösterirler.
3. Değer: “Bireylerin Değer Yargıları ve Saygınlıkları”
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları, her insanın kendi geçmişinden kaynaklı olarak
kendine özgü değer yargılarının bulunduğunu ve bu nedenle saygıya değer olduklarını kabul
eder.
Sosyal hizmet uzmanları; her bireyin kendine özgü etnik ve kültürel farklılıklarına
saygıyı temel alır. Müracaatçıların kendi yaşamları konusunda karar verme hakkı olduğuna
saygı duyar ve bunu geliştirmesi için yardımcı olur. Müracaatçıların farkındalık düzeylerinin
ve değişim kapasitelerinin artırılmasına, ve kendi gereksinimlerini anlamalarına yardımcı olur.
4. Değer: “İnsan İlişkilerinin Önemi”
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları insan ilişkilerinin önemini benimserler.
Sosyal hizmet uzmanları; insanların değişimi açısından insanların arasındaki ilişkilerin
önemli bir araç olduğunu kabul ederler. Aile, grup, organizasyon ve toplumun refahın
artırılmasını, ilişkilerin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini amaç edinirler.
5. Değer: “Dürüstlük”
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları dürüst ve güvenilir bir biçimde davranırlar.
Sosyal hizmet uzmanları; mesleki değerlerin, etik ilkelerin ve mesleki standartların
farkında olarak hareket ederler. İçinde yer aldıkları kurumlarda etik davranma ve uygulamaları
teşvik etmeyi hedeflerler.
6. Değer: “Yeterlik”
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları mesleki yeterliliğin önemini ve uygulamaya
aktarılması gerektiğini kabul ederler.
Sosyal hizmet uzmanları; mesleki bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarmayı amaç
edinirler. Ayrıca mesleki bilgi temelini artırmaya katkı sağlamayı amaçlarlar.
Sosyal hizmet uzmanın davranışlarına ve uygulama pratiğine rehberlik etmesi açısından
Biestek (1961) yedi prensip ortaya koymuştur (Crawford ve Walker: 6; Öztürk: 107-108).
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Bireyselleştirme; Her bir müracaatçının kendine özgü olduğu ve kendine özgü
değerlendirilmesi gerektiğini içermektedir. Bireylerin gruplandırılması ve standardize
edilerek müdahale edilmesini ön görmeyen ve bireyi özgün bir varlık olarak kabul eden bir
ilkedir.
Yargılayıcı olamayan tutum; Kişilerin kendisinin değil, tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesini ön görmektedir. Müracaatçıları suçlamak ya da
masumiyet yüklemek reddedilir. Kişiyi damgalamamak ve ön yargı ile hareket edilmemesi
gerektiğini ön gören ilkedir.
Kabul etme; Müracaatçıları uygun olan ve olmayan yönleriyle var oldukları
gibi kabul etmektir. İnsan olmanın gereği olarak müracaatçıyı yargılamadan güçlü ve zayıf
yanlarıyla kabul etme, olduğu gibi görmeyi ön gören bir ilkedir.
Duyguların anlamalı dışa vurumu; Kişinin olumlu ve olumsuz duygularını
özgürce ifade etmesine uygun ortamı sağlamayı ön görmektedir. Kişiyi ayıplamadan ve
onları cesaretlendirerek dinlemelidir.
Kontrollü duygusal katılım; Müracaatçının duygularına karşı hassasiyet
gösterilmesini ve uygun tepkiler verilmesini içeren bir ilkedir.
Müracaatçının kendi hakkında karar verme hakkı; Her kişinin kendi yaşamı
hakkında kendisinin karar verme hakkına sahip olunduğunu ön görmektedir. Ancak
verilecek kararların toplumsal ve ahlaki kurallara, kurumun kuralları ve yasalar
çerçevesinde değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Gizlilik; Müracaatçıya ait bilgilerin gizli tutulmasını içermektedir.
Müracaatçının izni olmadan meslek dışı kişilerle paylaşılmamasını içeren ilkedir. Ayrıca
ilgili kurumlara bilgi aktarımı dışında kullanılmaması gerekmektedir. Müracaatçının
uzmana güven duyması ve kendini açabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Biestek tarafından ortaya konulan ve mesleki uygulama pratiği açısından önem taşıyan
bu yedi ilkenin meslek elamanı olarak çok iyi kavranması ve içselleştirilmesi uygulamanın
istenilen başarıya ulaşması açısından meslek elemanına iyi bir başlangıç noktası
oluşturmaktadır.
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Vaka Çalışma
Ahmet Yılmaz 75 yaşında huzurevinde kalmaktadır. Huzurevinde oda ve kat
görevlileriyle yaşamış olduğu uyum sorunu ve alkol problemi nedeniyle sosyal servise
görüşme yapmak üzere yönlendirilmiştir. Geçmiş yaşamında da eşi ve çocuklarıyla benzer
sorunlar yaşadığı için huzurevine girmeye karar vermiş bir yaşlı olup, ilişkilerinde sürekli
sorunlar yaşamaktadır. Siz sosyal hizmet uzmanı olarak, Ahmet Bey’in görüşmeye çok fazla
gönüllü olmadığını ve herhangi bir destek almaya istekli olmadığını gözlemlemektesiniz.
Ayrıca siz zaman zaman mesleki olarak yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmadığınızı ve bu
tür zor vakalarla baş etmede başarısız olduğunuz duygusuna ve inancına kapılmaktasınız.

Yansıtıcı Sorular
 Önceki yaşam tarzı ile mücadele edebilmesi için Ahmet Bey’in nasıl bir baş
etme kapasitesine sahip olması gerekir?
 Ahmet Bey ile mesleki çalışmanızı destekleyecek bilgi ve bilgi kaynaklarına
nasıl sahip olabilirsiniz?


Ayrımcılık Ahmet Bey’in hayatında nasıl bir rol oynayabilir?

 Ahmet Bey ile çalışabilmek için kendinize olan güven ve becerilerinizi
artırmak amacıyla ne yapmak isterdiniz?
Yukarıdaki vaka dikkate alındığında hangi mesleki etik ilke ve değerleri dikkate
alacağınız ve ne tür bir müdahale planı oluşturulması gerektiği de ayrıca üzerinde
durulması gereken bir durumdur.

Bir sosyal hizmet uzmanının örgütsel, siyasi ve toplumsal değerlerin insanların
hayatlarını, özellikle yaşlılar ve ailelerini nasıl etkilediğini anlaması gerekmektedir. Sosyal
hizmet uzmanı bazen çalıştığı kurumun politikaları ve uygulamalarıyla yaşlının ihtiyaçları
arasında çatışma içerisine girebilir. Örneğin, yaşlının kişisel gereksinimlerini karşılamak
öncelikli bir amaç iken, çalışılan kurumun finansal gerekçeleri ön planda tutarak bu ihtiyaçları
karşılamamak istememesi gibi. Ayrıca bürokratik yapının hantallığı (kırtasiyecilik ve aşırı form
yükü) hizmetlerin zamanında ve istenilen nitelikte sunumunu engelleyebilir. Kurum kuralları
ve işlemlerin uzunluğu yaşlının zamanında hizmet almasını olumsuz yönde etkileyebilir. Sosyal
hizmetin amaçları büyük ölçüde geçerli politik değerler tarafından belirlenmektedir. Diğer bir
ifade ile politik ideoloji, yasal mevzuat ve politika sosyal hizmet uzmanlarının uygulamalarını
(kaynaklara ulaşımını) doğrudan etkilemektedir.
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Politik ideoloji de siyaset felsefesi ve retorik tarafından belirlenir. Bu durum sosyal
hizmet kurumları ve sosyal hizmet uzmanları üzerinde uygulamalar açısından güçlü bir etkiye
sahiptir (Crawford ve Walker:7).
Örneğin “bireycilik” (birey ve davranışları için endişe) ve “kolektivizm” (toplumsal
işbirliği ve karşılıklı bağımlılık) arasındaki farklar hizmet kullanıcılarına yönelik
uygulamalarda farklı yolları (yöntemleri) kullanmayı destekleyebilir.
Vaka Çalışması
Ayşe Hanım 67 yaşında dul bir kadındır. Kendi evinde yalnız başına
yaşamaktadır. Kendi alışverişini kendisi yapmaktadır. Uzun yıllardır yalnız başına
yaşamasına rağmen son günlerde kronik rahatsızlıklarının artması, eklem ve romatizmal
rahatsızlıklardan dolayı yürümekte ve hareket etmede zorlanmaktadır. Markete gidip
alışveriş yaparken zorlanmakta ve ağrıları dayanılmaz olmaktadır. Eşinden düşük bir
emekli maaşı aldığı için geçinmekte zorluk çekmektedir. Market alışverişi sonrası taksiye
verecek parası olmadığından bütün ağrılarına rağmen yürümek zorunda kalmaktadır.
Bu durumdan dolayı yiyecek ya da diğer ihtiyaçlarını yeterince temin edememektedir.
 Bu vakayı eğer “bireycilik” yaklaşımı kapsamında ele
değerlendirecek olursanız hangi anahtar konuların ele alınması gerekecektir?

alarak

 Şayet kollektivist yaklaşımdan hareket edersiz hangi anahtar konuların ele
alınması gerektiğini değerlendiriniz.

Bu vaka “bireycilik yaklaşımı” kapsamında değerlendirildiğinde yaşlının kişisel bakış
açısı ve görüşleri, kişisel zorlukları ve ihtiyaçları başlangıç aşaması olarak kabul edilir. Sosyal
hizmet uzmanı yaşlının gereksinimlerini geniş bir bakış açısıyla ele alarak değerlendirir.
Yalnızca yaşlının gereksinim duyduğu alışverişi yapmak değil, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu
ve alım güçlüğü yaşadığı erzaklarında hangi kanaldan temin edilebileceği üzerinde durması
gerekmektedir. Diğer taraftan yaşlının yaşam kalitesini sürdürebilmesi için destek ya da
yardıma ihtiyacı söz konusu olduğundan, bu açıdan da gerekli müdahale planı oluşturulması
gerekmektedir. Bu vakaya “kolektivist yaklaşım” açısından bakacak olursak, yaşlının yaşadığı
toplum ve çevre bağlamında ele alınması gerekmektedir. Böyle bir değerlendirmede yaşlının
iletişim ağını oluşturan arkadaşları, komşuları ve toplumsal ilişki düzeyleri dikkatli bir şekilde
ele alınmalıdır. Kolektivist yaklaşım kapsamında yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için
hizmetlerin bütün yaşlılar açısından ulaşılabilir olması önem taşımaktadır. Ayrıca yerine
getirilmemiş bir ve birden fazla kolektif ihtiyaçlar bulunup bulunmadığına bakılması gerekir.
Örneğin bir bölgede yaşlıların gereksinim duyduğu alışveriş ve ulaşım hizmetinin sağlanması
için gönüllü kuruluşların bulunup bulunmadığı şayet gönüllü kuruluşlar varsa bu hizmetleri
yerine getirebilmeleri için gönüllü kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesi gerekebilir. Ayrıca yerel
yönetimlerin alışveriş mekânlarını ve toplu ulaşım imkânlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler
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yapması için çaba sarf edilmesi ve konuya ilişkin bilinç oluşturulmasına yönelik çalışma
yapılması gerekebilir (Crawford ve Walker:9).
Diğer taraftan yaşlıların temel gereksinmelerinin karşılanması ve yaşam kalitelerinin
yükseltilmesi noktasında sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının işbirliği içerisinde
konuya odaklanmaları gereklidir. Genelde politik ideoloji ile pratik uygulamalar arasında
konuya ilişkin anlamlı farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Örneğin; yaşlılara yönelik sağlık
ve sosyal bakım hizmetlerinin kurumlar arası koordinasyon içerisinde ve sürekli sağlanıyor
olması gerekmektedir.
Vaka Çalışması
Fatma Hanı, 71 yaşında ve duldur. Ayrıca rutubetli bir bodrum katında yalnız başına
yaşamaktadır. Eşinden çok düşük bir emekli maaşı almaktadır. Kendisi de düşük gelir getirici
işlerde uzun yıllar sigortasız olarak çalışmıştır. Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığınız
hastaneye göğüs ve eklem ağrıları nedeniyle müracaat etmiş olan Fatma Hanım size havale
edilmiştir. Yaşlıya doktor tarafından zatürree teşhisi konmuş ve tedavi sonrası süreçte
yaşlının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla size yönlendirilmiştir. Yaşlı ile yapmış
olduğunuz görüşme ve ev ortamındaki sosyal inceleme sonrasında yaşlının ev koşullarının
(hijyen, aydınlatma, ısınma, rutubet vb. açılardan) sağlığına uygun olmadığına karar
verdiniz. Yaşlının daha sağlıklı bir ortamda bakılabilmesi için bir bakımevi önerisinde
bulunmak istiyorsunuz. Ancak yaşlı ısrarla evinde kalmak istediğini ve kendisine çok iyi
bakabildiği noktasında ısrarlarını sürdürmektedir. Bu durum sizin üzerinizde baskıya ve
yaşlıyı kırma korkusuna sebep olmakta ve bakım evi önerisinde bulunmaktan rahatsızlık
duymanıza neden olmaktadır.

Yansıtıcı Sorular
 Yukarıdaki örnek vakada hangi kişisel değerlerinizin etik sosyal hizmet
uygulaması ile çatışması söz konusudur?
 Bu vakanın değerlendirilmesinde cinsiyet temellinde bir yaklaşım söz konusu
mudur?
 Bu vakanın değerlendirilmesinde ne tür sosyal hizmet değer temeli ve etik
ilkelere gereksinim söz konusudur?
 Bu vakada nasıl bir etik ikilem söz konusu olabilir?
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7.4. Sosyal Hizmet Uzmanının Farklı Birimlere Karşı Etik
Sorumlulukları
İdeal bir dünyada, mesleki, sosyal, ahlaki ve prosedürel haklar, görev ve sorumluluklar
birbirini tamamlayan veya birbirini destekleyici nitelikte olacağı kabul edilebilir. Ancak bu
durum her zaman böyle değildir.
Sosyal hizmet uzmanı görev ve sorumluluklarını yerine getirirken farklı birimlere karşı
sorumlulukları söz konusudur. Bu sorumluluk alanlarına karşı görevini yerine getirirken etik
ilkeler ve değerler açısından çatışmaların yaşanması da söz konusu olabilmektedir (Banks,
165).
Sosyal hizmet uzmanın sorumluluk alanlarına bakacak olursak;
1. Hizmet Alanlara Karşı Sorumluluk: Örneğin, müracaatçıların haklarına saygı
duymak ve kendi yaşamları hakkında karar verme haklarına ve gizlilik haklarına saygı
duymaktır. Bu sorumlulukları yerine getirirken mesleki etik ilke kodları, ulusal düzenleyici
kurumlar, ulusal hükümet rehberliği, kurum politika ve uygulamalarının kodları, hukuk,
kamuoyu tarafından kabul gören uygulama kodları önem taşımaktadır.
2. Mesleğe Karşı Sorumluklar: Örneğin, etkili ve etik uygulamayı sürdürmek sosyal
hizmetin mesleki değerinin korunabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle sosyal hizmet
uzmanlarının rehberlik kaynakları mesleki ahlak kodları ve profesyonel dernek ve / veya
düzenleme organı bulunmaktadır.
3. Çalışılan Kuruma Karşı Sorumluluklar: Örneğin, öngörülen kural ve prosedürleri
takip ve kurumun itibarını korumak. Rehberlik kaynakları sosyal hizmet uzmanının iş tanımını,
sözleşme ve kurum politika ve prosedürlerini içermektedir.
4. Topluma Karşı Sorumluluklar: Toplumun sosyal düzenin sürdürülebilirliği
açısından sosyal hizmet uzmanı insanlık dışı ve acımasız uygulamalara karşı mücadele etmek
durumundadır. Sosyal hizmet uzmanı toplumun savunuculuk rolünü üstlenmelidir. Ayrıca
toplumun acil gereksinimlerinin kapsamlı olarak karşılanması için uygun profesyonel
hizmetleri sağlamalıdır. Rehberlik kaynakları hukuk, hükümet uygulamaları, kamuoyu ve etik
kurallarıdır.
Sosyal hizmet uzmanı yukarıda ifade edilen bu sorumluluk alanları arasında bir çatışma
durumu söz konusu olursa nasıl hareket etmelidir? Bu gibi durumlarda mesleğin değerleri ve
etik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmelidir. Ancak sorunla ilgili olarak mesleki uygulama
ilkeleri yeterince açıklayıcı olamıyorsa, ilgili kurumun kuralları ya da ülkenin kanunları da
konuya açıklık getirebilir.
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7.5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yaşlılarla Çalışırken Dikkat Etmesi
Gereken Etik İlkeler
Sosyal hizmet mesleğinin her bir müracaatçı ile çalışırken dikkate alması gereken etik
ilkeleri söz konusudur. Bu kapsamda bir yaşlı ile çalışırken etik ilkelerin nasıl uygulanması
gerektiği ise mevcut etik ilkeler üzerinden somutlaştırılarak aşağıda maddeler hâlinde
verilmeye
çalışılmıştır.
(Sosyal
Hizmet
Uzmanları
Derneği,
http://www.sosyalhizmetuzmani.org, 2015).
Yaşlıya Yönelik Etik Sorumluluklar
 Hizmet Alan Yaşlıya Bağlılık
Sosyal hizmet uzmanları kendilerinden hizmet talep eden yaşlılara toplumsal
sorumlulukları göz ardı etmeden, yaşlıların gereksinimlerini dikkate alarak, iyilik hâllerini
artırmayı amaçlar. Yaşlı ile toplumun çıkarlarının çatışması noktasında müracaatçısı olan
yaşlıya önerilerde bulunmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı her yaşlının bireysel amaçları, sorumlulukları ve farklılıkları
olduğunu dikkate alarak, onlara herhangi bir ayrım yapmaksızın, aynı şekilde destek olur.
 Sosyal hizmet uzmanı her bir yaşlının kendine özgü kültürel bir mirasının olduğunu
ve bu mirasın yaşlının davranışları üzerindeki işlevini anlamalıdır.
Hiçbir yaşlıya ırk, renk, etnik ve ulusal köken, cinsiyet, yaş, medeni durum, siyasi görüş,
inanç, mezhep, cinsel tercih, zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle ayrımcılık yaparak
yaklaşmamalıdır. Ayrıca yaşlıların maruz kaldıkları baskıları anlamak için kendisini
geliştirmeli ve farkındalığını artırmalıdır.
 Her yaşlının kendi kaderini belirleme hakkı vardır; Sosyal hizmet uzmanı akıl ve
ruh sağlığı yerinde olan her bir yaşlının kendi kaderini belirleme hakkına saygı duymalıdır.
Yaşlılara başkalarının hakkını ihlal etmemek koşuluyla kendisini gerçekleştirme ve
potansiyelini artırmada katkı sağlamalıdır. Ayrıca yaşlının karşılaştığı sorunlarının çözümüne
yardımcı olmalıdır. Yaşlının hak ettiği bütün hizmetlerden ve sosyal güvenlik sisteminden
yararlanması için danışmanlık hizmeti sunmalıdır.
 Yaşlının özel hayatının korunması ve gizlilik; Sosyal inceleme ve araştırma için
gereksinim duyulmadıkça mahremiyet içeren bilgi sorulmamalıdır. Ayrıca yaşlıların bu konuda
ne kadar hassas olabilecekleri göz ardı edilmemelidir. Yaşlının özel yaşamına ilişkin gizli bilgi
onun onayı olmadan kullanılmamalıdır. Şayet yaşlı kendisini ifade edebilecek akıl ve ruh
sağlığına sahip değilse vasisinden izin alınması aksi takdirde mümkünse açığa vurulmaması
sağlanmalı ve gizlilik ilkesine uyulmalıdır. Yaşlı ya da yaşlı yakınlarıyla mesleki ilişki
esnasında gizlilik ilkesi gereği hareket edilmesi ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamasına özen
gösterilmelidir. Yaşlının vefatı durumunda gizliliğinin korunması için gerekli önlemlerin
alınması sağlanmalıdır.
152

 Yaşlı ile mesleki ilişki içerisinde olunduğu sürece, hizmetlerin amacı, süresi,
sınırlılıklar ve olası riskler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Şayet yaşlı ile sağlıklı
iletişim söz konusu değil ise yaşlı yakını ile bu çerçeve içerisinde mesleki ilişkinin sürdürülmesi
gerekmektedir. Özellikle yaşlıların eğitim durumu dikkate alınarak uygun sözel açıklamalar
için dikkat edilmesi ve mümkün olduğu ölçüde kısa, düz ve anlaşılır cümleler kurarak iletişim
sağlanmalıdır. Herhangi bir engel durumundan dolayı yaşlı ile iletişim kurulamıyorsa uygun
araçların temini sağlanarak iletişim gerçekleştirilmelidir.
 Yaşlıların gereksinim duymaları durumunda kendileri ile ilgili kayıtlara makul
ölçülerde ulaşmaları sağlanmalıdır. Şayet kayıtlar yaşlıya zarar verebilecek nitelikte ise
bölümlere ayrılmalı ve ulaşması sakınca oluşturmayan kısmı paylaşılmalıdır. Ayrıca kayıtların
hangi amaçla tutulduğu da uygun bir dille anlatılmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı yaşlıya yönelik hizmetlerin uzmanın yer değiştirmesi,
sakatlık, hastalık ya da ölüm gibi her hangi bir olumsuzluk nedeniyle kesintiye uğramaması
için gerekli önlemleri almalıdır.
 Yaşlıya yönelik hizmetlerin sonlandırılmasına gereksinim duyulması durumunda
mesleki ilişki sonlandırılabilir. Hizmetlerin ya da mesleki ilişkinin kesilme olasılığına karşı
hizmet alan yaşlı bilgilendirilmelidir. Uzmanın çalıştığı kurumdan ayrılması durumunda hizmet
alan yaşlılar bilgilendirilmelidir.
 Sosyal hizmet uzmanı yaşlı ile olan mesleki ilişkisine dikkate etmeli ve herhangi bir
çıkar çatışması ve ilişkisi içerisine girmemelidir. Haksız kazanç sağlama, kişisel, dinsel, siyasi
ve iş konularında hizmet alan yaşlıları kesinlikle kullanmamalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı ister özel sektörde isterse kamu sektöründe ücretli çalışan
olarak, yaşlılardan herhangi bir ödeme ve hediye kabul etmesi söz konusu olamaz.
 Ayrıca sosyal hizmet uzmanı hiçbir yaşlıya duygusal/cinsel, fiziksel temas, cinsel
tacizde bulunamaz ve küçük düşürücü bir dil kullanamaz. Yaşlının hiçbir şekilde istismar ve
ihmaline yönelik bir eylemde bulunamaz.

7.6. Uygulama Ortamına İlişkin Etik Sorumluluklar
 Süpervizyon ve Konsültasyon; Sosyal hizmet uzmanları yaşlılara yönelik
uygulamalarında süpervizyon ve konsültasyon sistemi oluşturmaya çaba sarf etmelidirler. Her
alanda olduğu gibi yaşlılıkta kendine özgü mesleki bilgi, beceri ve deneyime gereksinim duyar.
Sosyal hizmet uzmanı yaşlılık konusunda bilgi sahibi olmalı ve kendi uzmanlık alanı ile ilgili
konularda açık ve anlaşılır sınırlar içerisinde davranmalıdır. Konsültasyon veren sosyal hizmet
uzmanı ise alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.
 Eğitim ve Öğretim; Sosyal hizmet uzmanları öğrenciler için alan uygulamacısı
olarak eğitim öğretim uygulaması için çaba göstermelidir. Uzman olarak yalnızca yaşlılara
ilişkin kendi tecrübelerini değil, aynı zamanda mesleki bilgideki son gelişmeleri de dikkate
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alarak yardımcı olmalıdır. Yaşlılarla öğrencilerin de mesleki ilişkide bulunabilmesi için
yaşlıların bu konuda bilgilendirilmesi ve gerekli mesleki ilişkinin kurulması sağlanmalıdır.
 Yaşlılara yönelik kayıtların zamanında, tam ve doğru olarak tutulmasına özen
gösterilmelidir. Tutulan bu kayıtlar sadece yaşlılar için değil, aynı zamanda yaşlının ailesi ve
yakın çevresi açısından da oldukça önemlidir. Bu uygulama esnasında ise gizlilik ilkesi
doğrultusunda hareket edilmelidir.
 Vaka Havale Sistemi: Herhangi bir kurum ya da meslek elemanlarından hizmet
almakta olan bir yaşlının sizden hizmet almak için başvurması durumunda olması muhtemel
yanlış anlaşılmaları ve çatışma ve karışıklıkları önlemek için diğer meslek elemanları ya da
kurumlarıyla bağlantıya geçerek vaka hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulması ve
ilgili resmi prosedürün yerine getirmesini sağlamak.
 Yönetici Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı; Etik ilke ve değerlere göre hareket etmeli
ve yaşlının kurum içi ve dışında yeterli kaynaklara ulaşması için savunuculuğunu yapmalıdır.
 Sürekli Eğitim ve Personel Yetiştirme; Sosyal hizmet uzmanları, yaşlılıkla ilgili
olarak gerek kendileri gerekse ilgili bütün personelleri için belirli aralıklarla hizmet içi eğitim
düzenlemeli ve bu konuda sürekli güncel bilgi ve gelişmelerden yararlanmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı çalıştığı kurumun politika, prosedür ve uygulamalarıyla
yaşlılara yeterli hizmeti vermeye çalışırken, mesleki etik ilke ve sorumluluklarını da dikkate
alır. Çalışılan kurumun beyan edilen politika, prosedür ve uygulamalarının en iyi şekilde
gerçekleştirilmesi için çaba sarf eder. Kurum politikalarının mesleki etik ilke ve
sorumluluklarla çatışması durumunda bu olumsuzluğun giderilmesi için çaba sarf eder.
Kurumun kaynaklarının yaşlılara eşit ve adil kullanımı için uygun yolları kullanır. Ayrıca
yaşlılara sunulacak hizmetin eşit ve adil sunumu kadar hizmet kalitesinin ve standartların
yükseltilmesi için de çaba sarf eder.
 Yönetim ve Çalışan Uyumsuzluğu: Sosyal hizmet uzmanı yaşlılara yönelik
hizmetlerin geliştirilmesi için mücadele etmek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisine
girer. Sosyal hizmet uzmanı iş bırakma, iş yavaşlatma ve grev gibi durumlarda yaşlıların içinde
bulundukları durumu dikkate alarak etik ilke ve sorumluluklara göre hareket eder.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Kelime anlamı olarak etik Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos”
kelimesinden gelmektedir. Etik temelde insanların birbirleriyle ve kurumlarla olan ilişkilerinde
“iyi”, “kötü”, doğru” ve “yanlış”ı oluşturan moral ilkelerin kodudur. Günlük hayatta sıklıkla
etik kavramı ile ahlak eş anlamlı kelimeler gibi algılanmakta ve kullanılmaktadır. Oysa etik
felsefenin bir dalı olarak ahlakın temellerini inceleyen sistematik bir çalışma alanıdır.
 Günümüzde etik alanındaki çalışmaları;
 “Normatif Etik”,
 “Meta Etik” ve
 “Uygulamalı Etik” olmak üzere üç başlık altında ele alabiliriz.
 Günümüzde etik kavramı yalnızca felsefe ya da siyaset bilimi alanlarıyla sınırlı
kalan bir kavram olmayıp aynı zamanda akademik disiplinlerde (tıp, hukuk, sanat, psikoloji,
sosyal hizmet vb.) incelenen ve çoğu meslek alanında uyulması gerekli olan etik ilkeler olarak
yaygın bir nitelik taşımaktadır.
 Bütün mesleklerde olduğu gibi sosyal hizmet mesleğinin de kendine özgü etik
değerleri iyi ve kötüyü tanımlamaktadır. Sosyal hizmet etik değerleri uygulamaların nasıl olursa
daha iyi ve ideal olana uygun olabileceğini tanımlamaktadır.
 Mesleki etik kuralları aynı zamanda bir mesleğin güvencesidir. Bir mesleğin
toplumsal kabulü ve kendisine olan güveni bu yolla sağlamaktadır. Sosyal hizmet mesleğinin
kuralları açık, sistematik ve bağlayıcı niteliktedir. Bu ilkeler meslek elemanı, müracaatçı ve
meslek elemanları arasındaki ilişkilerin nitelik düzeyini belirler.
 Sosyal Hizmet Uzmanının Farklı Birimlere Karşı Etik Sorumlulukları vardır.
Bunlar;
 Hizmet Alanlara Karşı Sorumluluk
 Mesleğe Karşı Sorumluklar
 Çalışılan Kuruma Karşı Sorumluluklar
 Topluma Karşı Sorumluluklar
 Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yaşlılarla Çalışırken Dikkat Etmesi Gereken Etik
İlkeler;
 Yaşlıya Yönelik Etik Sorumluluklar
 Uygulama Ortamına İlişkin Etik Sorumluluklar şeklinde kısaca ifade edilebilir.
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Bölüm Soruları
1) ........................felsefenin bir dalı olarak ahlakın temellerini inceleyen sistematik bir
çalışma alanıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
2) .........................Etik; “nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan
olmalı” gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin temel değerlerinden birisi

a) Hizmet
b) Sosyal Adalet
c) Dürüstlük
d) Yeterlilik
e) Bireylerin Değer Yargılarının Yetersizliği
4) “Sosyal hizmet uzmanın davranışlarına ve uygulama pratiğine rehberlik etmesi
açısından Biestek (1961) yedi prensip ortaya koymuştur” Aşağıdakilerden hangisi bu yedi
prensipten birisi değildir?
a) Kabul etme
b) Yargılayıcı olma
c) Bireyselleştirme
d) Duyguların anlamlı dışa vurumu
e) Kontrollü duygusal katılım
5) .....................................Her bir müracaatçının kendine özgü olduğu ve kendine özgü
değerlendirilmesi gerektiğini içermektedir. Bireylerin gruplandırılması ve standardize edilerek
müdahale edilmesini ön görmeyen ve bireyi özgün bir varlık olarak kabul eden bir ilkedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
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6) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının farklı birimlere karşı etik
sorumluluk alanlarından biri değildir?
a) Hizmet alanlara karşı sorumluluk
b) Mesleğe karşı sorumluluklar
c) Çalışılan kuruma karşı sorumluluklar
d) Topluma karşı sorumluluklar
e) Ailesine karşı sorumluluklar
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının yaşlıya yönelik etik
sorumlulukları kapsamında değerlendirilemez?
a) Yaşlının özel hayatının korunması ve gizlilik
b) Her yaşlının kendi kaderini belirleme hakkı vardır
c) Hizmet alan yaşlıya bağlılık
d) Yaşlıların gereksinim duymaları durumunda kendileri ile ilgili kayıtlara ulaşmaları
önlenmelidir.
e) Yaşlıya yönelik hizmetlerin sonlandırılmasına gereksinim duyulması durumunda
mesleki ilişki sonlandırılabilir.
8) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının yaşlıya yönelik etik
sorumlulukları kapsamında değerlendirilemez?
a) Sosyal hizmet uzmanı yaşlıya yönelik hizmetlerin kesintiye uğramaması için
gerekli önlemleri almalıdır.
b) Sosyal hizmet uzmanı ister özel sektörde isterse kamu sektöründe ücretli çalışan
olsun, yaşlılardan herhangi bir ödeme ve hediye kabul edebilir.
c) Sosyal hizmet uzmanı hiçbir yaşlıya duygusal/cinsel, fiziksel temas, cinsel tacizde
bulunamaz ve küçük düşürücü bir dil kullanamaz.
d) Yaşlı ile mesleki ilişki içerisinde olunduğu sürece, hizmetlerin amacı, süresi,
sınırlılıklar ve olası riskler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
e) Hizmet alan yaşlıya bağlılık
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9) ................................Etik; “insanın düşüncesi, eylemi ve dilinde ortaya çıkan ahlaki
öğelerin doğası ve anlamını çözümleyen, ahlaki kavramların anlamlarıyla ahlaki yargıları
haklılandırma, temellendirme veya desteklemede kullanılan mantıksal analizden meydana
gelir.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
10) “Sosyal hizmet uzmanı çalıştığı kurumun politika, prosedür ve uygulamalarıyla
yaşlılara yeterli hizmeti vermeye çalışırken, mesleki etik ilke ve sorumluluklarını da dikkate
alır” Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu etik ilke ve sorumluluklarla bağdaştırılamaz?
a) Çalışılan kurumun beyan edilen politika, prosedür ve uygulamalarının en iyi şekilde
gerçekleştirilmesi için çaba sarf eder.
b) Kurum politikalarının mesleki etik ilke ve sorumluluklarla çatışması durumunda bu
olumsuzluğun giderilmesi için çaba sarf eder.
c) Kurumun kaynaklarının yaşlılara eşit ve adil kullanımı için uygun yolları kullanır.
d) Yaşlılara sunulacak hizmetin eşit ve adil sunumu kadar hizmet kalitesinin ve
standartların yükseltilmesi için de çaba sarf eder.
e) Kurum çalışanı olarak beyan edilen politikanın, prosedür ve uygulamaların dışında
yaşlılara yönelik hiçbir çaba sarf etmemelidir. Çünkü bu durum kurumun yetersizliğini ortaya
çıkarabilir.
Cevaplar
1) Etik, 2) Normatif, 3) e, 4) b, 5) Bireyselleştirme, 6) e, 7) d, 8) b, 9) Meta, 10) e
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8. YAŞLILARA YÖNELİK İSTİSMAR VE İHMAL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;


Yaşlı İstismarı ve İhmali;



Fiziksel İstismar,



Psikolojik İstismar,



Cinsel İstismar,



Ekonomik İstismar,



Yaşlı İhmali,



Yaşlı İstismarının Dünyadaki Durumu,



Türkiye’de Yaşlı İstismarı konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler,
alıştırmalar ve
interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;
Yaşlılara Yönelik
İstismar ve İhmal

 Yaşlı istismarını kavramış,
 Yaşlı istismarının Dünya’da ve
Türkiye’deki gelişim sürecini
öğrenmiş,
 Yaşlı istismarını algılayabilmiş
olabileceksiniz.
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Giriş
Bütün dünyada yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak yaşlı sorunları da daha görünür hâle
gelmektedir. Yaşlıların karşılaşmak zorunda kaldığı sorun alanlarından birisi de yaşlılara
yönelik şiddet olgusudur. Tarihsel açıdan bakıldığında, 1970’lerde eş ve çocuk istismarı
alanında başlayan aile içi şiddet çalışmaları, yaşlı istismarının ortaya çıkmasına öncülük
etmiştir. Aile içi şiddetin bir türü olan yaşlı istismarına ilişkin ilk tanımlama, 1975 yılında Baker
ve Burston tarafından “granny battering” olarak ortaya konmuştur (Baker, 1975; Burston, 1977;
Decalmer, 1997; Glendenning, 1997). Dünya Sağlık Örgütü̈ (WHO) ve yaşlı istismarının
önlenmesi uluslararası ağı tarafından (1995) yaşlı istismarı; “yaşlı insanlara karşı herhangi bir
güven ilişkisi içerisinde sıkıntı ve zarara neden olabilecek bir kez veya tekrarlanan hareket veya
uygun davranış eksikliği” olarak tanımlanmaktadır.
Son yıllarda yapılan çalışmalar, istismar ve ihmale uğrayan yaşlı sayısının giderek
arttığını göstermektedir. Yaşlı istismarı, insan hakları ihlalinin yanında, yaşam kalitesini
azaltıcı nitelikler de içermektedir. Sosyal ve kültürel farklılıklarından dolayı, yaşlı istismarı
üzerinde tam bir görüş birliği bulunmamaktadır (Erlingsson, Saveman ve Berg, 2005: 214).
Ancak bu duruma rağmen, istismarın başlıca tipleri fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel
olarak sınıflandırılabilmektedir. Yaşlı istismarı ve ihmali konusuna İngiltere, Fransa, Almanya,
Kanada ve ABD gibi bütün gelişmiş ülkelerde, giderek artan bir duyarlılık söz konusudur.
Gelişmekte olan birçok ülkede ise, istismara maruz kalan yaşlı sayısı ve istismarın niteliğine
ilişkin bilimsel bilgi eksikliği söz konusudur (Ogg ve Bennett, 1992: 998).
Türkiye’de bu sorun, henüz bilimsel ve yasal düzeyde yeterince ele alınmış bir konu
değildir. Bu bölümde, yaşlılara yönelik istismarın genel değerlendirmesi üzerinde durulacaktır.
Birçok ülkede olduğu gibi istismar, aile onurunun korunması ve bu uyumun bozulmaması için
aile içinde gizli tutulmaya çalışılan bir tabu niteliğindedir. Yaşlı istismarının, geleneksel
değerlerden kaynaklı olarak, aile içinde çözülmeye çalışılması istismarın tespitini ve
raporlaştırılmasını güçleştirmektedir (Artan, 1996: 65).
Yaşlı nüfus oranının giderek artması, sağlık koşullarının yanı sıra ev ve kurum bakımı
imkânlarının geliştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Yaşlılar, sayıları artmasına rağmen, diğer
yaş grupları kadar görünürlüğe sahip değildir. Örneğin; bakıma muhtaç yaşlının diğer yaş
gruplarına oranla, evin dışına çıkma, markete gitme ya da teorik olarak sokakta birileri ile
konuşma şansı çok fazla yoktur. Özellikle yatağa bağımlı bir yaşlı, toplumdan izole bir şekilde,
sadece bakıcısı ile yaşamak zorunda kalıyorsa, bu durum yaşanması muhtemel istismar ya da
ihmalin tespitini zorlaştırmaktadır. Bu gibi istismar vakalarının tespiti ancak varsa diğer aile
üyeleri tarafından fark edilebilmektedir (Quinn ve Tomita, 1997: 4-5).
Diğer taraftan ülkemizde, yaşlı ile bakıcısı arasındaki ilişkileri, psikolojik ve sosyal
açıdan ele alan araştırmaların azlığı, bakıcı ile bakıma muhtaç yaşlı arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak literatüre göre; bakıcı ile bakılan arasındaki sevginefret ilişkisi, bakıcının stresten kaynaklı olarak, bir bakım çıkmazına girmesine neden
olabilmektedir. Bir taraftan bakım yükünden kurtulmak isterken, diğer taraftan kendisini
bakmakla yükümlü hissedebilmektedir. Bu psikolojik durum, yaşlı yakınının kendisini ya da
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baktığı yakınını suçlamasına, utanç veya kızgınlık duymasına neden olabilmektedir.
Çoğunlukla bu tür ilişki ortamında, yaşlı yakını kendisi için profesyonel yardım almayı ve
yaşlısını bir bakım merkezine yerleştirmeyi reddedebilir. Bu tür stres dolu ortamlar, yaşlıya
yönelik istismar veya ihmale uygun koşulları beraberinde getirebilmektedir (Artan, 1996; Yan,
Tang ve Yeung, 2002 :170).
İstismar veya ihmale uygun ortamlara müdahaleyi zorlaştıran önemli bir etken de
toplumdaki çoğu insanın aile içinde şiddete maruz kalma ihtimali yüksek olan; zihinsel, fiziksel
ya da her iki yetisini birden yitirmiş yaşlılardan uzak durmayı tercih etmesidir. Bu tür yaşlılar,
korkutucu veya rahatsızlık verici kişiler olarak dahi algılanabilmektedir (Quinn ve Tomita,
1997: 6-7).
Yaşlı istismarının, ülkemizde kentsel göçe ve yaşlı nüfus oranındaki artışa paralel olarak
önümüzdeki süreçte çocuk ve eş istismarı kadar belirgin hâle geleceği söylenebilir. Büyük
ölçüde aile içinde gizli tutulan istismar kurbanları için sosyal, hukuki ve tıbbi destek
hizmetlerinin yokluğu, sorunların gizli ve çözümsüz kalmasına yol açmaktadır (Artan, 1996:
2).
Politika yapıcılar için de nüfusun yaşlanması bazı zorunlulukları beraberinde
getirmiştir. Yaşlı nüfus artışı, emeklilik sistemi ve daha geniş kapsamda sosyal güvenlik
sisteminin yeniden düzenlenmesine, dolayısıyla emeklilik maaşlarının düşürülmesine ve
emeklilik yaşının 65 yaş sınırına yükseltilmesine neden olmuştur. Yaşlı nüfusunun artışı, sağlık
ve sosyal bakım ihtiyaçlarının artmasına, hizmetlerin formel ya da enformel kaynaklardan
karşılanmasına yol açmıştır. Yaşlı bakımı, aileler başta olmak üzere kamu, özel sektör ve
gönüllülerin katkılarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu durum bakıma muhtaç
yaşlılara sunulacak hizmetlerde standardın belirlenmesi, bakıcıların eğitimi ve yaşlının evde
desteklenmesine yönelik hizmetlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır (Artan, 2011: 67; Walker
ve Alber, 1993, : 269-270).
Bu bölümde ilk olarak, yaşlı istismarı ve ihmali üzerinde durulacaktır. Daha sonra yaşlı
istismarının Dünya ve Türkiye’deki genel durumu değerlendirilecektir.
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8.1. Yaşlı İstismarı ve İhmali
Yaşlı istismarı ve ihmali; “ailesel”, “kendi kendine” ve “kurumsal” olmak üzere üç
grupta ele alınarak değerlendirilmektedir (Akdemir, Görgülü ve Çınar: 71, 72; Uysal, 2002).
Aile içi yaşlı istismarı; Yaşlının kendi evinde ya da kaldığı başka bir evde aile
bireyleri tarafından veya bakıcısı tarafından bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun
davranış eksikliğidir.
Kendi Kendini İhmal: Yaşlı kişinin kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek
şekilde tek başına yaşama davranışı göstermesidir.
Kurumsal İstismar: Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlıların yaşamlarını
sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan (huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi)
kurumlarda bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir.
 Başlıca İstismar Türleri; “fiziksel, “psikolojik, “cinsel” ve “ekonomik” istismar
şeklindedir.
 Fiziksel İstismar: Yaşlının güvendiği birisi ya da bakıcısı tarafından yaşlıya ağrı
ve acı verebilecek her türlü bedensel zarar fiziksel istismar olarak kabul edilmektedir
(Akdemir, Görgülü ve Çınar: 71, 72; Uysal, 2002).
Fiziksel İstismar neleri kapsar?


Vurmak,



Tokat atmak,



Cinsel saldırı,



Yakmak,



Bağlamak,



Bilerek fazla ya da yanlış ilaç vermek vb.

Fiziksel istismara maruz kalmış olmanın başlıca belirtileri:
 Vücudun değişik yerlerinde (özellikle kol ve boyunda) morluk ve çürükler,
 Yaşlının el ve ayak bileklerinde bağlanmış olduğunu gösteren izler,
 Açıklanamayan yaralanmalar,
 Vücuttaki herhangi yaralanma ile ilgili çelişkili ve kaçamak açıklamalar,
 Yaralanmanın tekrarı hâlinde aynı sağlık kurumuna gitmeyi reddetme,
 Vücutta asit, sigara, kesik vb. yara izlerinin varlığı gibi durumları içermektedir.
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 Psikolojik İstismar: Yaşlıya güvendiği birisi ya da bakıcısı tarafından
bilinçli olarak ruhsal açıdan acı verme psikolojik istismar olarak kabul
edilmektedir (Akdemir, Görgülü ve Çınar: 71, 72; Uysal, 2002).
Psikolojik İstismar neleri kapsar?


Korkutmak,



Bağırmak,



Hakaret etmek,



Tehdit etmek,



Suçlamak,



Utandırma,



Huzurevi ya da bakım merkezine göndermekle tehdit etmek vb.

Psikolojik istismara maruz kalmış olmanın başlıca belirtileri:
 İletişim kurmama,
 Cevap vermeme,
 Mantıksız ve şüpheli korku yaşama,
 Sosyal iletişimde ilgi eksikliği,
 Kronik, fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri,
 Öfke,
 Korku,
 Çaresizlik,
 Çekingenlik,
 Depresyon,
 İnkar,
 Sıkıntı vb. durumları kapsamaktadır.
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 Cinsel İstismar: Kişinin kendi isteği dışında (rızası olmadan) herhangi bir
şekilde cinsel birlikteliğe zorlanmasıdır (Akdemir, Görgülü ve Çınar: 71, 72;
Uysal, 2002).
Cinsel istismara maruz kalmış olmanın başlıca belirtileri:
 Göğüs ve boyun bölgesinde çürük ve morluklar,
 Anal ve vajinal kanama,
 Yırtık ve kanlı giysiler,
 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 Vajinal enfeksiyonlar vb. sayılabilir.

 Ekonomik Yaşlı İstismarı: Yaşlıya ait “fon veya kaynakların yasadışı veya
uygunsuz sömürü ve / veya kullanımı” olarak tanımlanmaktadır (World Health
Organization, 2002).
Ekonomik istismara maruz kalmış olmanın başlıca belirtileri:
 Yaşlı kişinin düzensiz olarak bankadan para çekmesi,
 Yaşlının mal varlığında nedensiz azalma görülmesi,
 Yaşlı kişiye ait kıymetli takıların veya kişisel eşyalarının kaybı,
 Kredi kartı hesaplarında şüpheli harcamalar,
 Nedensiz olarak harcamalarını karşılayamama durumuyla baş başa kalma,
 Yaşlının bakım seviyesinin geliri veya varlıklarıyla orantılı olmaması
sayılabilir.
(Krug, Dahleberg, Mercey, Zwi ve Lanzo: 2002).
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 Yaşlı İhmali; Yaşlının güvendiği birisi ya da bakıcısı tarafından yaşlının
fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamama durumudur (Dönücü: 2016).
İhmal neleri kapsar?


Beslenme,



Temizlik,



Giyim,



Sağlık,



Isınma,



Güvenlik,



Ekonomik giderler gibi durumları kapsamaktadır.

İhmale maruz kalmış olmanın başlıca belirtileri:


Aşırı nedensiz zayıflama,



Yatak yaraları,



Dehidratasyon,



Bireysel hijyenin kötü olması,



Vücudunun ve elbiselerinin kirli olması,



Tedavi edilmeyen rahatsızlıklar,



Görünen yaraları inkar etme ya da aşırı açıklama yapmaya kalma,



İlacını almayı ya da vermeyi unutma,

 Yaşlıyı sağlık ve güvenlik zararlarına karşı korumada yetersizlik gibi
durumları kapsamaktadır.

8.2. Yaşlı İstismarının Dünyadaki Durumu
Literatüre göre yaşlı istismarı, Batı toplumlarında %1 ile %20 oranları arasında yaşanan
bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Oranın yüksekliği ya da düşüklüğü, yaşlının hasta olması
ya da özel bakıma ihtiyaç duymasıyla da yakından ilgilidir.
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Örneğin Japonya’da yapılan 2005 tarihli bir araştırmaya göre yaşlıların %50’si
psikolojik istismara maruz kalmakta, bunu %35,7 ile ekonomik istismar, %21 ile fiziksel
istismar, %7,1 ile cinsel istismar takip etmektedir. %21 oranında sağlık hizmetlerinden
yeterince yararlandırılmama, %14,3 oranında kendini ihmal etme tespit edilmiştir. Yine Güney
Kore’de 2006 yılında 15.230 örneklem üzerinde yapılan bir çalışmada yaşlı istismarının ülke
genelinde görülme sıklığı %6,3 olarak tespit edilmiştir. Duygusal istismar %4,2, ekonomik
istismar %4,1, sözel istismar %3,6 ve fiziksel istismar %1,9 olarak bulunmuştur. Hindistan’da
2005 yılında yapılan bir araştırmada sözel istismar ve ihmal %10,8, ekonomik istismar %5,
fiziksel istismar %4,3 olarak rapor edilmiştir (Yan, Chan, and Tiwari, 2015: 208).
Kanada’da yapılan aile içi şiddet araştırmasında yaşlıların %7’sinin duygusal istismara
maruz kaldığı, %1’inin ekonomik istismara, %1’inin fiziksel istismar ya da cinsel istismara
geçen 5 yıl içerisinde maruz kaldıkları tespit edilmiştir. İstismarda bulunanların ise kendi
çocukları, bakıcıları ya da eş/partnerleri olduğu görülmüştür (Canadian Centre for Justice
Statistics, 2000). Yine Kanada’da yapılan başka bir çalışmada, erkeklerin kadınlara oranla daha
fazla duygusal ve ekonomik istismara maruz kaldıkları bulunmuştur. Ayrıca çalışma ekonomik
istismara maruz kalanların (%2,5) duygusal istismara (%1,4) maruz kalanlardan daha yüksek
olduğunu göstermektedir (Podnieks, 1992: 5-58).
Kanada’da yapılan çalışmalarda, yaşlı istismarına maruz kalanların %4-10 oranları
arasında değiştiği bulunmuştur. Örneğin 1999 yılında 4000 örneklem üzerinde yapılmış bir
çalışmada, yaşlıların %7’sinin psikolojik istismara, %1’inin fiziksel ya da cinsel istismara
maruz kaldığı tespit edilmiştir (Walsh ve Yon, 2012:108). Yine 2003 yılında İtalya’da yapılan
bir çalışmada, yaşlıların %4’ünün fiziksel, %10’unun ekonomik ve %4’ünün psikolojik
istismara maruz kaldığı belirlenmiştir (Daskalopoulos ve Borrelli, 2006: 67).
2010 yılı Amerika Birleşik Devletleri “Ulusal Yaşlı İstismarı Merkezi” (NCEA)
verilerine göre, yaşlıların istismara uğrama olasılığının %7,6–%10 arasında değişmekte olduğu
ve ortalama 10 yaşlıdan birisinin istismara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu rakamlara
ekonomik istismara uğrayan yaşlılar dâhil değildir. Yine her yıl istismara maruz kalan yaşlı
sayısında artış olduğu ifade edilmektedir (NCEA, 2015). ABD’de 2050 yılında yaklaşık 2,75,7 milyon arasındaki 65 yaş üstü yaşlının, istismara maruz kalabileceği öngörülmektedir
(Mouton ve ark., 2005).
İngiltere’de, 2004 yılında yapılan bir araştırmada ise, yaşlıların %5,6’sının sözel
istismara, %1,7’sinin fiziksel istismara ve %1,5’nin ekonomik istismara maruz kaldığı tespit
edilmiştir. Bu sonuçlar, İngiltere’de ortalama 500.000 yaşlının bir veya birden fazla şekilde
istismara maruz kaldıklarını öngörmektedir (Daskalopoulos, Mullin, Donovan, ve Suzuki,
2006: 67). Yine İngiltere’de, ulusal yaşlı istismarı yaygınlığına ilişkin elde edilen verilere göre,
ülke genelindeki yaşlıların %2,6’sının istismara maruz kaldığı belirlenmiştir (Biggs,
Manthorpe, Tinker, Doyle ve Erens, 2009).
2004-2005 yılları arasında, İsrail’de kentlerde yaşayan 65 yaş üstü 1.045 yaşlı ile küme
örnekleme yöntemiyle yaşlı istismarının ülke genelindeki yaygınlığı ölçülmeye çalışılmıştır.
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Bu çalışmada, yaşlıların %18,4’ünün istismara maruz kaldığı yönünde bulgular elde edilmiştir
(Eisikovits, Lowenstein, Winterstein ve Enosh, 2009: 259, 262).
2001 yılında, Çin’de 355 yaşlı üzerinde yapılan bir çalışmada; yaşlıların %20,8’inin
sözel, %2.0’sinin fiziksel ve %3,9’unun sosyal açılardan istismara maruz kaldığı bulunmuştur
(Yan ve ark., 2002:175). Yine Çin’de 2007 yılında 412 yaşlı üzerinde yapılan bir araştırmada
yaşlıların %35,2’sinin istismar ve ihmale maruz kaldığı tespit edilmiştir (Dong, Simon ve
Gabien, 2007: 85).
Hindistan’da 65 yaş üstü 400 yaşlı üzerinde yapılan bir çalışmada, yaşlıların %14’ünün
bir veya birden fazla istismar ve ihmale maruz kaldığı; %10,8’inin sözel, %5’inin ekonomik,
%4,3’ünün fiziksel ve %4,3’ünün ihmale maruz kaldığı belirlenmiştir (Chokkanathan ve Lee,
2005: 45-46). Yine Hindistan’da 150 huzurevi yaşlısı ile yapılan bir araştırmada huzurevine
geliş nedenleri arasında aile içi çatışmanın %28 ile ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Aile
içi çatışmada gelinle anlaşmazlık ilk sırada yer alırken, bunu çocukları ve torunları ile yaşanan
uyum sorunları takip etmektedir (Kalavar, Jamuna ve Ejaz, 2013: 7-8).
2014 yılında yapılmış bir araştırmada, 1990 ile 2011 yılları arasında toplam 1.832
yaşlılara yönelik makale taraması ile elde edilen sonuçlara göre gelişmiş ülkelerde ortalama
%13,5 ile %28,8 arasında değişen yaşlı istismarı görülme sıklığı bulgularına ulaşılmıştır.
İstismara uğrama türleri açısından bakıldığında ise fiziksel, psikolojik ve ekonomik istismar
türlerine daha çok rastlandığı sonucu elde edilmiştir (Sooryanarayana, Choo and Hairi, 2014:
316).
Yukarıdaki istismar verileri göstermektedir ki ülkeleri, birbirleriyle oransal olarak
karşılaştırmanın ve değerlendirmenin çeşitli zorlukları söz konusudur. Bu durumun başlıca
nedenleri arasında, ülkelerdeki araştırma sayılarının oldukça sınırlı olması, istismarın tespitine
yönelik farklı tanımlamaların ve farklı araştırma tekniklerinin kullanılması yatmaktadır. Bunun
yanı sıra, ülkelerin “sosyal ve kültürel farklılıkları” da istismarın ortak tanımlanmasını
güçleştirmektedir. Diğer taraftan (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde) yapılan çalışmalar
göstermektedir ki yaşlı istismarının kaynağını aile oluşturmaktadır. Ayrıca, bütün dünyada
yaşlıya yönelik sözel istismar vakaları, ilk sırada yer almaktadır (Kosberg, Lowenstein, Garcia
ve Biggs, 2003:71-73; Thomas, 2000:1-2).
Dünyada, yaşlı istismarı alanında yapılan çalışmalar, genel olarak istismara
uğrayanların pek çoğunun, 75 yaşın üstünde olup, sakatlık ya da hastalık nedeniyle savunmasız,
istismarcı ile aynı evi paylaşmak zorunda kalan kadınlar olduğu yönündedir. İstismarcının ise,
büyük ihtimalle psikolojik sorunları olan uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı bulunan ve
muhtemelen küçüklüğünde şiddete tanık olmuş kişiler olması ihtimali yüksektir (Artan, 1996:
35; Boldy, Horner, Crouchley ve Davey, 2005: 3).

8.3. Türkiye’de Yaşlı İstismarı
Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki yaşlı istismarı Finlandiya, Norveç,
İngiltere, Almanya, Polonya, Yunanistan, Çin, Japonya, Hindistan ve ABD’ye kadar bütün
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dünyada yaygın bir sosyal sorundur (Yan ve diğ., 2002, s. 167). Türkiye’de yaşlılar çoğunlukla
çocukları ile birlikte aynı ortamda yaşamaktan mutlu olduklarını beyan etmektedirler. Ancak
diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tabiki hoş olmayan “ihmal - istismar alanına giren”
bazı gerçekler mevcuttur. Yaşlının evde bakımı, bakıcısı ve diğer aile bireyleri üzerinde
tartışmasız maddi ve manevi baskılar yaratarak ailedeki stresin ana kaynağı durumuna
gelebilmektedir. Diğer taraftan huzurevi ya da bakım merkezlerinde kalıyor olup yakınları
tarafından hiç ziyaret edilmeyen, ilgi ve destekten yoksun, yaşlılar da bulunmaktadır (Artan,
1996: 66).
İstismar ya da ihmale maruz kalan yaşlı sayısının ne kadar az ya da çok olmasından öte,
bu gibi olumsuz durumlara maruz kalan yaşlılarımızın asgari düzeyde yaşam kalitelerinin insan
hakları kapsamında ele alınması gerekmektedir. Demografik veriler yaşlılığın ülkemizde
önemli bir sosyal sorun olma yolunda hızla ilerlediğini göstermektedir (United Nations
Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2011:107). Türkiye genelinde
yaşlı insanların %36’sı kendi çocukları ile yaşarken %63’ü kendi evinde yaşamakta, %1’i ise
diğer akrabaları ile yaşamakta ya da kurum bakımı hizmeti almaktadır. Kentsel alanda yaşlıların
%70’i kendi evinde yaşarken, kırsal kesimde %56’sı kendi evinde yaşamaktadır. Ayrıca 23
kentte 60 yaş üstü 1944 kişi ile yapılan bir araştırmada kadınların %33,2’sinin, erkeklerin ise
%29,7’sinin fiziksel yetersizlik içinde olduğu; kadınların %4’ünün, erkeklerin ise %1,8’inin
yatağa bağımlı olduğu tespit edilmiştir (Yalçınkaya, Mandıracıoğlu ve Turan, 2006: 108-109).
Yaşlı istismarı alanında Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de 1970’lerde başlayan bilimsel
araştırmalar ve önleyici tedbirler ülkemizde henüz başlangıç aşamasında sayılabilir. Türkiye’de
yaşlı istismarı alanında ilk bilimsel çalışma 1996 yılında İstanbul ilinde huzurevine girmek için
müracaat eden 113 yaşlı ve yaşlı yakınları ile yapılan “Aile İçi Fiziksel Yaşlı İstismarı” konulu
araştırmadır. Bu araştırma sonuçlarına göre; huzurevine girmek için müracaat eden yaşlıların
%25,6’sının fiziksel istismara maruz kaldığı ve yaşlı yakınlarından %86,7’sinin yaşlılardan
rahatsızlık duydukları belirlenmiştir. Bu durumun yaşlılarda üzüntü, çaresizlik, yalnızlık ve
nefret duygularına yol açtığı tespit edilmiştir. Ayrıca fiziksel istismarda bulunanların kimler
olduğuna baktığımızda ilk sırada gelinler gelmektedir. Bu sırayı oğulları, damatları ve kızları
takip etmektedir (Artan, 1996: 68).
Artan tarafından (2013) 93 yaşlı üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise aile içinde
herhangi bir şekilde ihmal ya da istismara maruz kalanların %62,40 ile yukarıda ifade edilen
Türkiye’deki (1996) ilk çalışma ile benzer sonuçlar içerdiği bulunmuştur. Yaşlılara yönelik
istismarda bulunanların kim ya da kimlerden oluştuğuna baktığımızda ilk sırada erkek
çocukların (%25,00) yer aldığı, bunu ikinci sırada gelinlerin (%21,59) takip ettiği, üçüncü
sırada eşlerin (%19,32), dördüncü sırada kız çocuklarının (%15,91), beşinci sırada özellikle
çocuğu olmayan yaşlılarla ilgilenmekte olan yeğenlerin (%11,36), altıncı sırada damatların
(%4,55) ve son sırada torunların (%2,27) yer aldığı görülmüştür.
1999 yılında 120 yaşlı üzerinde yapılan benzer bir çalışmada, yaşlıların %46’sının
psikolojik istismara, %17,5’inin fiziksel istismara, üç yaşlının ise cinsel istismara maruz kaldığı
bulunmuştur (Sözen, İnancı, Arıcan, Alkan, Tüzün ve Şahin, 1999). Ayrıca 2004 yılında İzmir
ili İnönü Sağlık Ocağı bölgesinde 65 yaş ve üzerindeki 204 yaşlı ile yapılan bir araştırmada;
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yaşlıların %1,5’inin fiziksel, %2,5’inin ekonomik istismara maruz kaldığı, %3,5’in de kesin
ihmal bulgusu ve %28,9’unda da ihmal bulgusu olduğu saptanmıştır (Keskinoğlu, Giray,
Pıçakçıefe, Bilgiç ve Uçku: 57-61). Yine 2005 yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesi Anadolu
Mahallesi’nde aile içi yaşlı istismarı sıklığını ve buna etki eden etmenleri saptamak amacıyla
65 yaş üzeri 275 kişi üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre; yaşlıların
%18,2’sinde aile içi yaşlı istismarı saptanmıştır. Yaşlı istismarının %40,5’ni duygusal,
%29,7’sini ihmal, %20,3’ünü ekonomik ve %9,5’ni fiziksel istismar oluşturmaktadır (İlhan: 1).
Ayrıca 2005-2009 yılları arasında gerçekleştirilen 1.Türkiye Gerontoloji Araştırması’na göre
7,3 milyon yaşlıdan yaklaşık 200.000 yaşlının istismar ve ihmale maruz kaldığı tespit edilmiştir
(Tufan, 2011).
Diğer taraftan yaşlı istismarı ve ihmali olgusu sadece aile içinde meydana
gelmemektedir. İstismar ve ihmal vakalarına huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri
gibi sosyal hizmet kuruluşlarının yanı sıra sağlık kurumlarında da rastlamak mümkündür.
Ancak ülkemizde basına yansıyan bazı olumsuz haberlerin dışında bilimsel olarak yapılmış bir
araştırma bulunmamaktadır (Akdemir, Görgülü ve Çınar: 72-73).
Ayrıca bu alanda araştırma yapmak kimi zorlukları beraberinde getirmektedir. Aile
içinde yaşananların yaşlılar ya da yakınları tarafından gizlenmek istenmesi, birisine söylenmesi
durumunda daha fazla istismara maruz kalacağı korkusu ya da utanma duygusu vakaların
tespitini ve araştırma verilerinin elde edilmesini güçleştirmektedir. Diğer taraftan yasal olarak
istismar vakalarının bildirilmesine ilişkin bilgi eksikliği, kurumlararası koordinasyon
yetersizliği, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, doktor, hemşire, vb. uzman personelin eksikliği
istismar ve ihmalin tespitini zorlaştıran nedenlerden sadece birkaçı olarak nitelendirilebilir
(Artan, 1996: 70).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsal yapıdaki hızlı değişimin, geleneksel aile yapısı üzerindeki yıkıcı etkilerinin
bir sonucu olan yaşlı istismarı konusuna ilgi giderek artmaktadır. Araştırmalar, yaşlılara
yönelik istismarın, çoğunlukla aile içerisinde gerçekleştiğini ve saklı tutulduğunu ortaya
koymaktadır.
Ülkemizde yaşlı istismarı ve ihmali, henüz yeni bir olgu olarak değerlendirilebilir.
Bunun başlıca nedenlerinden birisi toplumsal yapıdaki hızlı değişimlere rağmen, geleneksel
aile değerlerinin yerini korumaya devam etmesidir. Ancak diğer taraftan da geleneksel aile
yapısında yaşanan değişimlerin sonucu olarak, yaşlıların eskisi kadar aile içerisindeki
saygınlığını ve gücünü koruyamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durum, çoğunlukla
gençlerin evlenerek uzak yerlere taşınmaları ya da geleneksel aile değerlerinin korunmasına
dair maddi temellerin giderek azalması ile yakından ilişkilidir.
Ülkemizde istismara uğrama riski altında bulunan yaşlıların ve bakıcılarının karşılaştığı
sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar, uluslararası yaşlı istismarı literatüründe yer alan
sorunlarla benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikleri toplumsal beklentiler, bakıcının
beklentileri, bakılan yaşlının beklentileri ve bakıcı ile bakılan arasındaki etkileşim olarak
sınıflandırmak mümkündür (Mouton ve diğ., 2005: 21-22).
Ülkemizde bakıma muhtaç yaşlıların yaşamının asgari düzeyde dahi olsa garanti altına
alınması gerekmektedir. Bunun için oldukça sınırlı olan çalışmaların artırılması, yasal alt yapı
eksikliklerinin giderilmesi ve ailelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda
bilinçlendirilmesi ve desteklenmeleri gerekmektedir. Son yıllarda kadın ve çocuğa yönelik
şiddet konusunda yapılan yasal düzenlemelerin, benzer şekilde yaşlıları da kapsaması
gerekmektedir. Ayrıca “ulusal yaşlı istismarı merkezi” oluşturularak istismar vakalarının
kurumlar tarafından raporlaştırılması sağlanmalıdır.
Ancak ne yazık ki ülkemizde yaşlı istismarının tabu olarak kabul edilmesi kurumsal ya
da bireysel olarak yapılması düşünülen araştırmaları zorlaştırmakta ve daha çok göz ardı
edilmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak yaşlı istismarına yönelik araştırmaların teşvik
edilmesi ve elde edilecek bilimsel veriler ışığında, alternatif yaşlı hizmet politikalarının
oluşturulması gerekmektedir.

172

Bölüm Soruları
1) Yaşlı ihmal ve istismarı; “ailesel”, “kendi kendine” ve .........................olmak üzere
üç grupta ele alınarak değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
2) Aşağıdakilerden hangisi istismar türlerinden birisi değildir?
a) Fiziksel
b) Ekonomik
c) Psikolojik
d) Cinsel
e) Biyolojik
3) .......................Yaşlı İstismarı: Yaşlıya ait “fon veya kaynakların yasadışı veya
uygunsuz sömürü ve / veya kullanımı” olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
4) Aşağıdakilerden
değerlendirilemez?

hangisi

yaşlılara

yönelik

fiziksel

istismar

kapsamında

a) Küfretmek
b) Vurmak
c) Tokat atmak
d) Cinsel saldırı
e) Yakmak
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik psikolojik istismar kapsamında
değerlendirilemez?
a) Korkutmak
b) Bağırmak
c) Parasını almak
d) Hakaret etmek
e) Tehdit etmek
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6) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik istismara maruz kalmış olmanın başlıca
belirtileri arasında yer almaz?
a) İletişim kurmama,
b) Cevap vermeme,
c) Mantıksız ve şüpheli korku yaşama,
d) Vücuttaki herhangi yaralanma ile ilgili çelişkili ve kaçamak açıklamalar
e) Sosyal iletişimde ilgi eksikliği,
7) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istismara maruz kalmış olmanın başlıca
belirtileri arasında yer almaz?
a) Yaşlı kişinin düzensiz olarak bankadan para çekmesi
b) Yaşlının kredi kartı harcamalarında artış
c) Yaşlının mal varlığında nedensiz azalma görülmesi
d) Yaşlı kişiye ait kıymetli takıların veya kişisel eşyalarının kaybı
e) Kredi kartı hesaplarında şüpheli harcamalar
8) .....................................;Yaşlının güvendiği birisi ya da bakıcısı tarafından yaşlının
fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamama durumudur.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmali kapsamında değerlendirilemez?
a) Beslenme
b) Temizlik
c) Aşağılamak
d) Sağlık
e) Isınma

174

10) Aşağıdakilerden hangisi ihmale maruz kalmış olmanın başlıca belirtileri arasında
yer almaz?
a) Aşırı nedensiz zayıflama
b) Yatak yaraları
c) Dehidratasyon
d) Vücudun değişik yerlerde morluklar
e) Bireysel hijyenin kötü olması
Cevaplar
1) Kurumsal, 2) e, 3) Ekonomik, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) Yaşlı İhmali, 9) c, 10) d
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9. YAŞLILARLA SOSYAL HİZMETTE MESLEKİ İŞLEVSELLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;
 Sosyal Hizmetin İşlevleri,
 Vaka Örneği,
 Mesleki Tanımlama Standartları,
 Sosyal Hizmetin Uygulamadaki Rolleri,
 Sosyal Hizmette Ortaklık ve Performans,
 Sosyal Hizmet Teorisi,
 Sosyal Hizmet Uzmanın Uygulama Becerileri,
 Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yaşlılara Sundukları Hizmetlerden Örnekler
konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılarla Sosyal
Hizmette Mesleki
İşlevsellik

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;
 Sosyal hizmetin işlevselliğini
kavramış,
 Mesleki tanımlama standartlarını
öğrenmiş,
 Sosyal hizmetin yaşlılara yönelik
uygulamadaki rollerini algılayabilmiş,
 Uygulama becerilerini
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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Giriş
Sosyal hizmetin işlevleri ve sosyal hizmet uzmanının yasal olarak üstlenmek
durumunda olduğu roller bu bölümde ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde vaka örneği, sosyal
hizmet uzmanının değerlendirme, durumu daha iyi anlamak için araştırma yapma, uygun
müdahaleyi planlama ve sonuçları değerlendirme rollerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
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9.1. Sosyal Hizmetin İşlevleri
Sosyal hizmet uzmanlarının yaşlı insanlarla ayrı bir uzmanlık kimliği altında çalışma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Sosyal hizmet; bireylerle, gruplarla ve topluluklarla, her
ortamda uygulanabilir genel beceriler kazandırmaktadır. Mesleki eğitimle elde edilen önemli
roller, sosyal hizmet uygulamasının genelini kapsar. Sosyal hizmet uzmanının önemli rolleri
genel hatlarıyla;
 Vakayı değerlendirme,
 Bakımı planlama ve gözden geçirme,
 Bireylerin ihtiyaçları, beklentileri ve koşullarına yönelik destek sağlama ve
 Risklerin yönetimidir (McDonald: 2010, s.36).
Sosyal hizmet uzmanlarının diğer önemli bir rolü de çalıştıkları kurum ile olan ilişkisini,
kurumlarında kendi mesleki çalışmalarını nasıl yönettiklerini, kuruma karşı nasıl sorumlu
olduklarını tanımlar. Bütün bu rollere zemin teşkil eden asıl unsur ise, sosyal hizmet
uygulamasında profesyonellik göstermektir. Bu yetkinlik temelli çerçeve mesleğin, ortak bilgi,
beceri ve değerler ile korunmasını sağlar. Yetişkinlerle sosyal hizmet için hazırlanan genel
program, yaşlılar için ayrı bir uzmanlık gerekliliğinden bahsetmemektedir. Bu konu için
politikalar, yasal düzenlemeler, insan gelişimi hakkında genel bilgi ve meslekler arası çalışma
becerileri yeterlidir. Ayrıca, yeterliliğini kazanmış meslek elemanlarına ‘imkân sağlamak’
gereklidir: Bu durum hem stajer öğrencilerin öğrenme sürecini destekler, hem de yeterliliğini
kazanmış sosyal hizmet uzmanını aktif kılar (McDonald: 2010, 36, 37).

9.2. Vaka Örneği
Ahmet Bey kendisine ait olan müstakil bir evde yaşamaktadır. İyi bir emeklilik
maaşının yanı sıra, bankada kendisinin biriktirdiği bir miktar para ve yine ailesinden kalan
birkaç değerli elyazması bulunmaktadır. İstanbul’da yaşayan tek akrabası, onu her ay ziyaret
etmekte olan 40 yaşındaki üvey kardeşi Abdullah’tır. Abdullah 4 çocuk sahibi olup, işsizdir.
Geçtiğimiz yıllarda Ahmet Bey Abdullah’a ev, araba ve tatiller için para vermiştir. Ahmet
Bey şimdi de üvey kardeşinin kendisine ait el yazmalarını satmak istediğini söylemektedir.
Ahmet Bey’in evine haftada 5 gün temizliğe gelen Fatma Hanım evde eşyaların kaybolmaya
başladığından endişelenmektedir. Ahmet Bey’e yakın zamanda demans tanısı konmuştur.
Abdullah’ın ziyaretleri sonrası Ahmet Bey genellikle üzgün olmakta, Abdullah’ın ona,
sonunda bir bakımevine gitmek zorunda kalacağını, onun mali işleri ile ilgilenmek için
hazırlık yapacağını söylediğini ifade etmektedir.
Ahmet Bey vakası, bir grup yetkinliğini kazanmış sosyal hizmet uzmanı tarafından ele
alındığında Abdullah Bey hakkında birçok kararsızlık ifade edilecektir. O, kardeşinin bakımı
ile yakından ilgilenen bir kişi mi yoksa çıkarcı biri midir? Ahmet Bey bir kurban mıdır yoksa
Abdullah, ailesi için devletin el koyacağı mirası mı korumaya çalışmaktadır? Fatma Hanım,
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tarafsız bir bilgi sağlayıcı mıdır yoksa kendi çıkarları için Ahmet Bey’in evde kalmasını mı
istiyor? Güç, bu insanlar arasında nasıl dağılmaktadır? Güç, zengin Ahmet Bey’in mi, ailenin
karar vericisi olan Abdullah’ın mı yoksa evdeki iş gücünü geri çekme yetkisi olan Fatma
Hanım’ın mıdır? Son olarak Ahmet Bey’in çıkarlarına hizmet edecek kararları verecek olan
sosyal hizmet uzmanını da bu güce eklenebilir.
Sosyal hizmet uzmanı Ahmet Bey’in demansının eşyaları unutmasına veya
kaybetmesine sebep olduğunu bilir. Ahmet Bey’in yasal olarak kendi işlerini yürütme
kapasitesinin değerlendirilmesi için tam teşekkülü bir hastaneden heyet raporu alınması ve
diğer “multi-disipliner” mesleki değerlendirmelerin yapılması gerekebilir. Yasa, Ahmet Bey’in
karar alma kapasitesinin kişi akıl hastası veya akli sorunlar yaşıyor (örneğin, demans hastası)
olmasına rağmen, işlerini kendisi görebiliyorsa, sürekli korunma ve bakıma muhtaç değilse ya
da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmuyorsa, sırf akıl hastası ya da akli sorunlar yaşıyor
olması nedeniyle kısıtlanamaz demekte olmasına rağmen demansın ilerlemesine bağlı olarak
vasi atanması durumu ile karşılaşabileceğini de öngörmektedir (Eşsiz: 2012, 80). Bunun sonucu
olarak karar, Ahmet Bey’in bulunduğu ortamda desteklenmesi veya kurum bakımına alınması
yönünde olabilir.
Ahmet Bey’in maddi ve duygusal istismara açık olduğu sosyal hizmet uzmanının
farkında olması gereken bir gerçektir. Ahmet Bey’in, Abdullah ve Fatma Hanım ile geçmişteki
ilişkilerini araştırmak, seçenekleri onunla birlikte farklı şekillerde, farklı ortamlarda
değerlendirmek onun karar verme yetkinliği hakkında fikir verir. Ahmet Bey Abdullah’a maddi
destek sağlamak konusunda kendini baskı altında hissediyor, bu bedeli ödeyerek onunla ve
ailesiyle ilişkisini sürdürmek istiyor veya veraset vergisinden kaçınıyor olabilir. Abdullah’ın
demans hakkındaki bilgisi yetersiz ve yanlış olabilir, dolayısıyla kurum bakımının kaçınılmaz
olduğunu düşünüyor olabilir. Sosyal hizmet uzmanın rolü, onu bilgilendirmek ve ona önerilerde
bulunmaktır. Abdullah Bey yargı kararıyla kardeşi için kararları verebilecek bir vasi olarak da
atanabilir.
Herhangi bir durumda, suça yönelik bir eylem yok ise kanuni yollar sınırlıdır.
Yetişkinlerin korunmasında, yasal bir suç yok ise müdahale etmek için hukuki bir gerekçe de
yoktur. Ahmet Bey’in veya Abdullah’ın işbirliği olmaksızın hukuki bir mevzuat uygulanamaz.
Çünkü Anayasa devlete, kişileri koruma yükümlülüğü verir ancak özel hayata ve gizliliğe saygı
duymayı da zorunlu kılar (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982).

9.3. Mesleki Tanımlama Standartları
Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği “The International Association of Schools
of Social Work” (IASSW) (2014) sosyal hizmeti şu şekilde tanımlar:
“Sosyal hizmet: sosyal değişimi ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlenmesi
ve özgürleşmesini hedefleyen, uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal
adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal
hizmet, sosyal bilimler, insani bilimler, sosyal hizmet bilgisi ve yerel bilgiyi kullanarak, yaşam
mücadelesine işaret etmek ve refahı yükseltmek için insanları ve yapıları bir araya getirir.”
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“Sağlık Personelleri (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı) Çatı Meslek Yasa
Tasarısı” (2016), mesleki uygulama esaslarına göre sosyal hizmet uzmanı;
 Müracaatçının haklarını savunmalı, aile, iş ve yakın çevresiyle ilişkilerini
düzenlemeli,
 Çalıştığı alanda sosyal hizmet politikalarının oluşturulması, planlanması, sorunların
önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler geliştirmeli,
 Müracaatçıların kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit yararlanmalarını sağlamalı,
 Müracaatçının yararına toplum kaynaklarını kullanmalı,
 Müracaatçının yararı için mesleki etik ilkelere uygun davranmalı,
 Mesleki karar sonrası, hizmetlerin doğrudan ve dolaylı olarak takibini yapmalı,
 Verdiği hizmetin niteliği konusunda hesap verebilir olmalı, bilgi ve becerisini
geliştirmek için sorumluluk almalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı, yukarıda ifade edilen mesleki uygulama esasları çerçevesinde
yaşlı insanların ihtiyaçlarının tespiti, değerlendirilmesi, bakımı planlama ve gözden geçirme,
bireylerin ihtiyaçları, beklentileri ve koşullarına yönelik destek verme ve risklerin yönetimi
süreçlerini gerçekleştirir.
Eğer, yaşlı insanların toplumdaki rollerine dair varsayımlar, onların ekonomik ve sosyal
rollerdeki özgürlüğünü kısıtlıyorsa, yaş da bu listeye yapısal bir baskı olarak girebilir. Bu
ilkelerin nasıl yorumlanacağı önemlidir. Lymbery “sosyal hizmet uzmanı, başkalarının
güçlenme mücadelesini desteklemede etkili olabiliyorsa, o aynı zamanda engelleyici olma
kapasitesine de sahiptir” demektedir (McDonald: 2010, 40).
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama
tanımlanmasına bakacak olursak;

Yönergesi’ndeki

sosyal

hizmet

uzmanının

Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını
kapsamaktadır. Bu Yönerge’nin amacı;
“Yönerge kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan hastaların tedavi
sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının, sosyal hizmet mesleği ve
disiplininin yöntem ve teknikleriyle zamanında çözümlenebilmesi için tıbbi sosyal hizmetin
planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
belirleyerek tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet temelli
bir anlayış ile etkili ve ulaşılabilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.”
Yönerge’de ifade edilen sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları şöyledir;
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“Madde 12- (1) Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyoekonomik
sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan,
üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.”
“(2) Sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.
b) Hastaneden hizmet alan,
1.

Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

2.

Engelli hastalar,

3.

Sağlık güvencesiz hastalar,

4.

Yoksul hastalar,

5.

Aile içi şiddet mağduru hastalar,

6.

İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

7.

Mülteci ve sığınmacı hastalar,

8.

İnsan ticareti mağduru hastalar,

9.

Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

10. Kronik hastalar,
11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,
14. İl dışından gelen hastalar,
öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet
müdahalesini planlar ve uygular.
c) Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için
gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
ç) Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı hâlde ikametine gidemeyecek derecede
düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine
nakillerini koordine eder. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.
d) Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
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e) Tıbbi sosyal hizmetle ilgili konularda hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına
yönelik eğitimler yapar.
f) Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılır, mesleki projeler
planlar ve uygular.
g) Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutar.
ğ) Çalışmalarından birim sorumlusuna karşı sorumludur.
h) Tek sosyal çalışmacı olması hâlinde birim sorumlusunun görevlerini yerine getirir.
I) Birim sorumlusunca verilen diğer görevleri yerine getirir.”

9.4. Sosyal Hizmetin Uygulamadaki Rolleri
Sosyal hizmet eğitimi için ölçütleri belirleyen Kalite Güvencesi Kurumu, sosyal hizmet
rolünün kendisinin tartışmaya açık olduğunu ifade etmektedir. IASSW’nin tanımına göre,
radikal değişime odaklanmasına rağmen, sosyal hizmetin bakım işlevine sahip, insanları
mevcut koşulları içinde destekleyen, ileri yaştaki bireyin toplumun onayladığı rollere uyumunu
kolaylaştıran bir meslek olduğu algılanabilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları saha
çalışmasında, gündüz bakım ve kurum bakımı hizmetlerinde, temel ihtiyaçları yaşları dışındaki
nedenlere bağlı oluşan (öğrenme güçlükleri veya evsizlik gibi), yaşlı insanlarla
çalışabilmektedirler (McDonald: 2010, 40).
Zastrow’a göre (2013), sosyal hizmetin uygulamadaki rolleri;


Destekleyici,



Aracı,



Savunucu,



Aktivist,



Arabulucu,



Görüşmeci,



Eğitimci,



Öncü,



Güçlendirici,



Koordinatör,



Araştırmacı ve



Sözcü olarak tanımlamaktadır.

Sosyal hizmetin;
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Destekleyici rolü; yaşlı insanların ihtiyaçlarını dile getirme, sorunlarını tespit etme,
kendi sorunlarının çözümü için kapasitelerini geliştirmeleri gibi konularda yardım eder.
Aracı rolü; yardıma gereksinim duyan yaşlının evde bakım, gündüzlü bakım ya da
kurum bakımına yönlendirilmesini sağlayabilir.
Savunucu rolü; yardıma ihtiyacı olan yaşlının mevcut kurumsal hizmetlerden
yararlanması noktasında desteklenmesini sağlayabilir.
Aktivist rolü; yaşlının toplum tarafından yaş ayrımcılığına maruz kalması, eşitsizlik
ya da mahrumiyete uğraması durumunda sosyal çevrede gerekli değişimin yaratılması için
kullanılabilir.
Arabulucu rolü; yaşlının ailesi, akrabaları ya da kurum bakımı ile ilgili olan
karşılıklı anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve uzlaşma sağlamak için sosyal hizmet uzmanının
özgün becerilerini kullanmasıdır.
Görüşmeci rolü; yaşlının sorun yaşadığı kişilerle arasında ortak bir zemin
oluşturma çabası için kullanılabilir.
Eğitimci rolü; sosyal hizmet uzmanının yaşlıya bilgi vermesi ve uygulanabilir
beceriler öğretmesidir.
Öncü rolü; yaşlının bulunduğu ortamdaki problemlerine ya da problem potansiyeli
olan bir konuya dikkat çekme eylemidir.
Güçlendirici rolü; yaşlının sosyoekonomik ve bakım durumunu iyileştirme ve
şartlarını geliştirmede etkili olmalarını sağlama sürecidir.
Koordinatör rolü; yaşlının finansal, duygusal, hukuki, sağlık ve boş zamanlarını
değerlendirme gibi konularında ihtiyaçlarını karşılamak için birçok kurumun birlikte
çalışmasının sağlanmasıdır.
Araştırmacı rolü; yaşlıya yönelik hizmet seçeneklerini araştırmak, ilgili
kaynakları temin etmek ve sonuçlarını değerlendirmeyi içerir.
Sözcü rolü; sosyal hizmet uzmanının yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin
geliştirilmesi ya da mevcut hizmetler hakkında bilgilendirme sorumluluğunu kapsar (Zastrow,
2013:100-103).
Yine yaşlı ve ailesinin tıbbi, psiko-sosyal, ekonomik sorunlarının çözümünde sosyal
hizmet uzmanının üstlendiği önemli roller Yazıcıoğlu (2010: 138-139) tarafından şu şekilde
sıralamıştır:
 İlk olarak yaşlının durumunu ve kaynaklarını değerlendirme, havale etme, hizmet
sunum sistemleri arasında bağlantı kurma ve bilgi verme işlevi,
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 Savunucu olarak yaşlılar adına çeşitli kurum ve kuruluşlar düzeyinde vaka
savunuculuğu işlevi,
 Eğitici olarak toplumsal ve günlük yaşam becerilerinin öğretilmesi, davranış
değişikliğinin kolaylaştırılması, temel koruma işlevi,
 Danışman/klinisyen olarak, psiko-sosyal değerlendirme ve tanı, dengeyi korumaya
yönelik bakım, sosyal tedavi, uygulamanın değerlendirilmesi işlevi,
 Vaka yöneticisi olarak SHU perspektifinde, yaşlının yönlendirilmesi,
değerlendirilmesi, hizmet/tedavi planlaması, hizmetlerin eşgüdümü, takip ve hizmet sunumunu
gözleme, müracaatçının desteklenmesi işlevi,
 Personel geliştiricisi olarak çalışanların oryantasyonu, eğitimi, süpervizyon,
konsültasyon işlevi,
 Yönetici olarak, kurum içi ve kurum dışı eşgüdüm, politika ve program geliştirme,
değerlendirme işlevi,
 Sosyal değişme ajanı olarak sosyal hizmetler perspektifinden, yaşlılık alanına
ilişkin sorunları analiz ederek toplumun ilgisini harekete geçirme ve sosyal kaynakların
geliştirilmesini sağlama işlevi.
Bunlara ek olarak sosyal hizmet uzmanı kriz zamanlarında riskleri, ihtiyaçları
değerlendirme ve müdahale becerilerine, yasal gereklilik durumlarında zorunlu müdahalede
bulunma yetkinliğine ihtiyaç duyar. Ahmet Bey vakasında, demansın başlangıcı Ahmet Bey’in
kendi mali işlerini ve ilişkilerini yönetebilme yeterliğine meydan okumaktadır. Ahmet Bey’in
üvey kardeşinin talepleri ile baş edebilmesi için dışarıdan destek alması gerekebilir ancak
özellikle de birey, nerede kiminle yaşayacağına, kiminle işbirliği yapacağına karar verebilecek
zihinsel yeterliliğe sahipse yasal güç sınırlıdır. Bu durumda birey kendisini ailesinden
uzaklaştıracak müdahaleleri reddetme hakkına da sahiptir. Ahmet Bey’in duruma ilişkin
görüşlerini incelemek, karar alma becerisini değerlendirmek, riskleri hafifletmek veya kontrol
etmek için kurum ve toplum desteği planlamak sosyal hizmet rollerindendir.
Ancak sosyal hizmet uzmanlarının rolü, yaşlı insanlar tarafından net bir biçimde
anlaşılmamaktadır. Yaşlı insanlar, sosyal hizmet uzmanının birey odaklı uygulamalarının yanı
sıra kaynakların tayin edilmesi esnasında yaptıkları çalışmalardaki belirsizliklerin
farkındadırlar. Manthorpe ve ark. (2008)’nın yaşlı insanların sosyal hizmet uzmanları
hakkındaki algılarını ele alan çalışmasına göre; yaşlılar sosyal hizmet uzmanlarının rollerini
belirsiz ve değişken olarak görmektedir. Yaşlı insanlar, ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olan
uzmanlar ve ‘onların tarafında’ olan bir yaklaşım istemektedirler. Eleştiriler, yaşlı insanların
ihtiyaçlarını anlamamış görünen veya açıkça kurumun gündemine göre hareket eden sosyal
hizmet uzmanlarına yöneliktir. Yaşlı insanların deneyimlediği fiziksel, sosyal, psikolojik ve
ekonomik sorunlara hakim olmak, sosyal hizmet uygulamalarının kabul edilebilmesi için hayati
öneme sahiptir. Yalnızca çalıştığı kurumun güdümünde olan sosyal hizmet uzmanları yaşlı
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insanlar tarafından hemen anlaşılır ve bu uzmanlar istenmeyen kişi olarak görülebilirler
(McDonald: 2010, 41).

9.5. Sosyal Hizmette Ortaklık ve Uygulama
Lymbery (2005), sosyal hizmet uygulamasının doğası ve içeriği üzerinde ortaklık ve
performansın önemli etkilerinden bahsetmektedir.
Ortaklık (partnership), sağlık ve sosyal bakım arasında yakın bir etkileşimi ve sosyal
hizmet uzmanları, hemşireler, iş-uğraşı terapistleri ve diğer uzmanlardan oluşan bir takımı ifade
eder. Bu durum iki sonuç doğurabilir: bunlardan birincisi, uygulamada medikal model ağır
basabilir ve ayrı bir uzmanlık alanı olmaktan ziyade iki uzmanlığın becerilerinin iç içe geçmesi
endişeleri baş gösterebilir. İkincisi, hizmetin niteliğinden çok niceliğine odaklanılması ve
problemlere yaratıcı çözümler değil de basmakalıp çözümlerin uygulanması, yaratıcılığı bastırır
ve bireysel sorumluluğu ortadan kaldırır. Bu nedenle ortaklık ve uygulama, sorunun çözümü
kurumlar arası işbirliğini gerektiriyorsa ve her kurum kendi performans göstergeleri tarafından
karar alma mekânizması içinde sınırlandırılıyorsa, sosyal hizmet uygulamaları üzerinde
çelişkili baskılar yaratma gücüne sahiptir. Bakım yönetiminde ‘her şeyi doğru yapmak’
profesyonel bir zorunluluk olduğu kadar, ekonomiktir de. Bu nedenle, profesyonel karar alma
sureci, doğru bir biçimde yürütülmeli ve yaşlı insanlar için işe yarayan sonuçlar üretilmelidir
(McDonald: 2010, 41).

9.6. Sosyal Hizmet Teorisi
Healy (2005), sosyal hizmet uygulamasının kurumsal bağlamını şekillendiren ve belirli
sosyal hizmet uygulamalarını meşrulaştırmak ve değerlendirmek için bir araç sağlayan,
birbiriyle yarışan fikirleri ele alan bir söylem analizi yaklaşımı kullanmıştır. Bu bakış açıları,
yaşlı insanlarla sosyal hizmetin anlaşılabilmesi için bir çerçeve sunar.
Biyomedikal: Bu yaklaşım, güçlüklerin çevreden ziyade insanın içinde olduğunu
varsayar. Hastalığın teşhis edilmesi ve yönetimi, merkezinde teşhis gücüne sahip olan bilgili
doktorun yer aldığı biyomedikal yaklaşıma dayalıdır. Sağlıktaki eşitsizlikler üzerine sosyal
hizmet bakış açısı ile yapılan çalışmalar, sağlıklı olmanın geniş anlamda sosyal ve ekonomik
etkenlere bağlı olduğunu göstermiştir.
Ekonomi: Neo-klasik ekonomi, sınırlı kaynakların maksimum fayda ile dağıtılması
mantığına dayanır. Kaynakların, yüksek maliyetli hastane veya kurum bakımı hizmetlerinden
yararlanma riski olanlara aktarımı, toplum sağlığı politikalarının esasını oluşturmuştur. Ancak
hizmetler ihtiyacı olan herkese ücretsiz biçimde sunulmamaktadır; kişinin ödeme kapasitesi,
esasında ne kadar hizmetin sunulacağına dair önemli bir belirleyici rol üstlenmektedir.
Hukuk: Yasaların çoğu, standart senaryolar üzerine uyarlanabilecek standart
pozitivist davranış kuralları koymak şeklinde gerçekleşmektedir ki bu kurallar insanların
hayatlarındaki gerçek karmaşıklığı yansıtmakta bazen yetersiz kalır. Yasanın “tarafsızlığını”
eleştirenler sistemin sınıf, cinsiyet ve statü eşitsizlikleri üzerine kurulmuş olduğu
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düşüncesindedirler. Yaşlı insanlar da dâhil olmak üzere bazı gruplar yasalar karşısında sınırlı
formal haklara sahip olabilmektedirler.
Psikoloji: Psikoloji teorileri insan motivasyonunu ve işleyişini açıklamaktadır. Bu
teoriler yaşlılıkta ortaya çıkan ve yaşam seyri boyunca süren dezavantaj kaynaklarını da dikkate
almaktadırlar. Bu anlayış tedavi için yapılan müdahalelere temel oluşturabilmektedir.
Sosyal Bilimler: Sosyoloji, psikolojik ve biyomedikal olarak açıklanamayacak
kavramlara alternatif bir bakış açısı sunmaktadır.
Tüketici hakları: Neo-klasik ekonomi ile ortaya çıkan tüketici hakları söylemi
yaşlıları toplumsal ürünlerin tüketicisi olarak görmektedir.
Maneviyat: Sosyal hizmetin tarihi, filantropik ve dinî organizasyonların
çalışmalarından dönüşerek oluşmuştur ve bu tarih özellikle de yaşlı insanlara verilen refah
hizmetleri ile paralellik göstermektedir. Bu bağlamda Halloway (2007) dinî organizasyonların
devlet organizasyonlarından çok daha kapsamlı bir hizmet sunabileceği ve maddi destek
toplayabileceği düşüncesindedir.
Sosyal hizmet alanındaki teorilere açıklık getiren bu ana söylemler bizi aynı zamanda
yaşlı insanları etkileyecek şekilde birbiriyle çelişen yorumlamalara yönlendirmektedir. Baskın
söylem konusunda alınacak karar çoğu zaman uygulayıcılara, ya da bağlı bulundukları kurum
ya da takım üyelerine göre değişiklik arz edebilmektedir.
Teori uygulamaya doğrudan ya da dolaylı olarak önemli ölçüde etki etmektedir. Teoriler
hem uygulamanın karmaşık yapısına açıklık getirmekte hem de kimlerin sosyal hizmet
kapsamına girip girmeyeceğini ve hedeflere ulaşmak için hangi yaklaşımların benimsenmesi
gerektiğini belirlemektedir (McDonald: 2010, 42, 43).
Sosyal hizmet uzmanlarının kullandığı yöntemler sosyal dünyanın farklı teorik
kavramlarından türemişlerdir. Howe (1987), toplumun doğası ile ilgili fikirleri sunan ve
ayrıştıran sosyolojik yaklaşımlar geliştirmiş ve bireylerin ihtiyaç ve motivasyonlarını bu
bağlamda değerlendirmiştir. Toplumun düzen mi yoksa çatışmaya mı dayandığını; ya da
insanların sübjektif mi yoksa objektif mi ele alınması gerektiğini irdeleyen temel tartışma
gelişim çalışan teorisyenlerin kategorizasyonlarında belirleyici olmuştur.
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Bu sınıflandırmalar şu şekilde ifade edilmiştir:
 İşlevselciler: Onarıcılar/saptayıcılar
 Yorumsamacılar: Anlam arayanlar
 Radikal hümanistler: Bilinç artırıcılar
 Radikal yapısalcılar: Devrimciler

Teoriler bu paradigmalardan birine dâhil olabilir ve bu sınıflandırma, tedavi yöntemini
de belirleyebilir. Buradan yola çıkarak Howe “onarıcı”ları, psikoanalitik gelenekleri temsil eder
şekilde değerlendirmekte ve onları problem çözücü olarak da adlandırmaktadır. Anlam
arayıcılar ise, insan odaklı yaklaşımları benimseyen ve yardım etme sanatına özellikle vurgu
yapan uygulayıcılardır. Radikal hümanistler, toplumu birey için problem olarak görürken,
radikal yapısalcılar sosyal harekete dikkat çekmektedirler. Bu fikir sosyal hizmete
aktarıldığında kendini, iktidar ilişkilerini zorlayan ve sosyal yapıda değişiklik yaratan baskı
karşıtı bir uygulama olarak gösterir. Kültürel uygulamalar (örneğin; yaşlı insanları kurum
bakımına ayıran) ve onları iş yaşamından dışlayan sosyal yapılar bu nedenle sosyal hizmetin
meşru çalışma alanları olarak görülür.
Sosyal hizmet teorisinin bu tarihi kategorilerine ek olarak postmodernizm, dünyanın
algılanmasına, söylem, öznellik, güç ve yeniden yapılandırmaya dayalı farklı bir anlayış
getirmiştir. Söylem, bilgiyi medikal, yasal veya sosyal gibi belirli açılardan ‘inşa eder’, böylece
tanımlanmış problemlere karşı tepkimizi şekillendirir. Örneğin; yaşlılık döneminde bakımın
özele ve devlete ait sorumlulukları üzerinde durmak bir söylem mücadelesi alanıdır.
Postmodern teorideki deneyimin öznelliği, önceden belirlenmiş sabit bir kimlikten çok, ‘işçi’,
‘bakıcı’, ‘yaşlı insan’, ‘engelli kadın’ gibi birden çok perspektifi bünyesinde toplar. Sosyal
dünyadaki söylemler kimliği şekillendirir bu nedenle yaşlı bir insan olma deneyimi zamana ve
mekâna bağlı olarak değişim gösterir (McDonald: 2010, s. 45, 46).

9.7. Sosyal Hizmet Uzmanın Uygulama Becerileri
Barnett tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır:


Dünyayı teorilerle yorumlama becerisi,



Eylem içinde farklı çerçeveleri anlama ve baş etme kolaylığı,



Etik ilke ve değerlere uyma becerisi



Meslekle ilgili kamusal tartışmalarda fikrini açıkça ifade etmek,



Mesleğe bağlılık,
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Kendi uzmanlık alanının sınırlarının dışına çıkabilmek,

 İhtiyaçlar, hizmetler ve kaynaklar çevresinde dönen birden çok ve birbiri ile
yarışan söylemleri birbirine bağlamak,


Cesaret, sabır ve dürüstlük niteliklerine sahip olmak.

Yaşlı bireylerle çalışırken sahip olunması gereken genel bilgi ve beceriler şunlardır:


Kanunlar, sosyal politika, sosyal refah,



Yetişkinlik, gelişim ve geçiş dönemleri,



İletişim ve bağlılık,



Değerlendirme, bağımsızlık, risk, kırılganlık ve koruma,



Disiplinler arası, kurumlar arası çalışma,



Toplum temelli hizmet, hesap verilebilirlik.

Blewett ve ark. (2007), sosyal hizmetin önemli rolleri hakkındaki tartışmanın yedi
temel öğesini literatüre dayalı bir makale hâline getirmiştir. Bunlar;


Birey ve toplum arasındaki dinamiği anlamak,



Sosyal hizmet ve sosyal adalet arasındaki ilişki,



İlişkilerin dönüştürülebilir anlamı,



Sosyal hizmetin etkinleştirici rolü,



Sosyal hizmetin kontrol rolü,



Bireye ve topluma yönelik risklerin yönetimi,



Sosyal hizmet uygulaması için kanıt temelli yaklaşım.

 Sosyal hizmetten faydalananlar, sosyal hizmet uzmanlarını politik gücün yapısal
sorunları, sınırlı kaynaklar ve sosyal bakımın büyük kuruluşlar tarafından egemenlik altına
alınması ile mücadele etmeye zorlamaktadır.
 Güncel uygulamalarla ilgili problemler; etiketleme, önleyici hizmetlerin eksikliği,
sürekliliğin olmayışı ve riskten kaçınmadır (McDonald: 2010, s.46-49).
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9.8. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yaşlılara Sundukları Hizmetlerden
Örnekler
Sosyal hizmet uzmanları eğitimleri gereği yaşlı sorunlarının tespitinde öncü rol
oynarlar. Yaşlılara yönelik hizmet veren kurumların personelleri arasında önemli bir yere
sahiptirler. Sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılara sundukları hizmetlerden bazıları şunlardır;
Aracılık hizmeti; Toplumlarda var olan hizmetlerin düzenlenişi veya seçilme
yeterlilikleri hakkında çok az kişinin bilgisi vardır. Özellikle yaşlılar bu “aracılık” hizmetine
özel gereksinim duyan grup içerisinde yer alır. Çünkü kimi yaşlılar iletişim ve ulaşım zorlukları
yaşarken kimileri de bu hakları talep etmekte isteksiz davranabilmektedirler.
Vaka ve bakım yönetimi hizmetleri; Sosyal hizmet uzmanları eğitimleri gereği
gerek müracaatçılarının gerekse ailelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek için eğitim alırlar. Sosyal
hizmet uzmanı, yaşlı kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekirse çoklu hizmet
programlarında düzenleme yapar. Bu düzenlemeyi koordine etme, gözetleme, değerlendirme
ve savunma görevleri söz konusudur. Yaşlılara yönelik vaka çalışmasında, vakanın tespiti,
kabul, tanışma, veri toplama ve ön değerlendirme, planlama ve sözleşme, müdahale ve izleme,
sonlandırma ve takip aşamalarını yerine getirir.
Aktif destek; Yaşlılara yönelik toplumdaki hizmetlerin yetersizliği durumunda
sosyal hizmet uzmanları yaşlılara aktif destek sunarlar.
Birey ve aile danışmanlığı; “Danışman müdahalesi yaşlının, ailenin ihtiyaç ve
imkânlarını, aynı zamanda bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli kaynakların soruşturulmasına
odaklanır.”
Yas danışmanlığı; Yaşlıların emeklilik sonrası rol ve statü kaybı yaşaması,
çocukların evden ayrılması, eşin ve akrabaların kaybı, fiziksel ya da zihinsel sağlığı
koruyamama gibi durumlar yaşlıların kendi kendine yetememesine dolayısıyla da daha fazla
danışmanlığa ihtiyaç duymalarına yol açar.
Yaşlı günlük bakım hizmetleri; Sosyal hizmet uzmanı yetişkin günlük bakım
hizmetlerinden yararlanan yaşlılar için birey ve aile danışmanlığı, sosyal yardım, aracılık
hizmetleri, grup çalışması ve bakım planlaması hizmetleri sunar.
Kriz müdahalesi hizmetleri; Sosyal hizmet uzmanı kriz durumu ile karşılaşma
riski oldukça yüksek olan yaşlı kişi ve ailesine gerekli destek hizmetlerinin sağlanması için
yardımcı olur.
Yaşlı koruyucu aile hizmetleri; Yaşlının daha uzunca süre toplum içerisinde
yaşamını ikame edebilmesi için koruyucu aile ve grup evleri tasarlanır. Sosyal hizmet uzmanları
koruyucu ailelerle yaşlılar arasındaki eşleştirmenin gerçekleştirilmesini sağlar. Koruyucu aile
ortamında yaşlının yaşam kalitesini kontrol altında tutar.
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Yaşlı koruyucu hizmetleri; Sosyal hizmet uzmanı, yaşlıların diğer kişilerden
kaynaklı olarak yaralanma ya da sakatlanma risklerinin tespiti ile ilgilenir. Yaşlıların risk
taşıyan durumları arasında fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak istismar ve ihmale
uğramaları sayılabilir. Şayet istismar ve ihmal tespit edilirse mesleki çalışmaları yapmak ve
gerekli önlemleri almak sorumluluğu vardır.
Destek ve terapi grupları; Sosyal hizmet uzmanları, yaşlıların ve ailelerinin
yaşamlarını kolaylaştırmak adına destek ve terapi grupları düzenleyebilirler. Destek ve terapi
grupları emekliliğe hazırlık, demans gibi hastalıklarla başa çıkma, alkol ve uyuşturucu
bağımlılığıyla mücadele, depresyon ve diğer duygusal problemlerle başa çıkma konularında
yararlı olabilir.
Süreli bakım; Sosyal hizmet uzmanları, süreli bakıma gereksinim duyan yaşlıların
tespiti kadar, bu yaşlılara bakımı verecek olan bakım personelinin işe alınması ve
eğitilmeleriyle de ilgilenir. 24 saat bakıma gereksinim duyulduğu durumlarda süreli bakım
hizmeti asıl bakımı sağlayan (eş, çocuklar ya da bakıcı) kişinin bakıcılık sorumluluğundan
zaman kazanmasına yardımcı olur.
Ulaşım ve barınma desteği; Sosyal hizmet uzmanları, yaşlı kişilerin toplum
içerisinde sağlıklı barınma imkânlarına kavuşturulmaları ve ihtiyaç duydukları durumlarda
güvenli ulaşımdan yararlanmalarını sağlama da aracı olarak çalışırlar.
Hastane ve huzurevlerinde sosyal hizmet; Bu kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet
uzmanları sosyal ihtiyaçların değerlendirişini yapar. Sağlık eğitimi, yaşlı, aile ve diğer kişilere
yönelik doğrudan hizmetler, taburculuk işlemlerinin planlanması, kaldığı kuruluşta
sağaltımının sağlanması ve danışmanlık gibi hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesine dâhil
olurlar.
Sosyal hizmet uzmanları tarafından yaşlılara sunulan bu hizmetlerin tanımlamalarında
bazı kesişimlerin olduğu fark edilecektir. Ayrıca yaşlı nüfusunun toplumda en hızlı artan kesim
olmasından dolayı, yaşlılara yönelik hizmetlerde hızla artacaktır. Yaşlılara yönelik hizmetlerde
yaşanacak olan bu artış sosyal hizmet uzmanları için birçok yeni iş imkânını da beraberinde
getirecektir (Zastrow: 2013, 671,672).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Yaşlı insanlarla mesleki çalışma için uzmanlık ve uzmanlık sonrası süreçte ayrı bir
sosyal hizmet eğitim gündemi şuan için söz konusu değildir.
 Yaşlı insanlarla sosyal hizmet sürekli değişim içindedir. Değerler, roller, görevler
ve beceriler yeniden düzenlenmekte ve tartışma, sosyal hizmet uzmanının rollerinin, hizmet
kullanıcılarla işbirliği ile yaşlı insanlar için yapısal eşitsizliklere, hizmetlerin kaynak yönelimli
ve bürokratik şekilde yürümesine meydan okuyan bir ‘sağlayıcı’ olarak yeniden tanımlaması
üzerinedir.
 Sosyal hizmetin doğası, tartışmaya açık bir kavramdır. Uluslararası ve ulusal
düzeyde tanımlar ideoloji ve değerlere dair soru işaretleri yaratmaktadır. Sosyal hizmet
uzmanları çok çeşitli ortamlarda, çok çeşitli rollerde çalışmaktadır; yaşlı insanlar sosyal hizmet
rollerindeki
 Sosyal hizmet uzmanlarının kullandıkları yöntemler, sosyal yaşama dair farklı
teorik yaklaşımlarla şekillenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının önemli rollerinden biri değildir?
a) Vakayı değerlendirme
b) Bakımı planlama ve gözden geçirme
c) Bireylerin ihtiyaçları, beklentileri ve koşullarına yönelik destek sağlama
d) Risklerin yönetimi
e) Müracaatçı adına karar verme
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerle çalışırken sahip olunması gereken genel
bilgi ve becerilerden değildir?
a) Kanunlar
b) Yetişkinlik, gelişim ve geçiş dönemleri
c) İletişim ve bağlılık
d) Değerlendirme
e) Disiplinler arası çatışma
3) Aşağıdakilerden hangisi (Zastrow’a göre, 2013), sosyal hizmetin uygulamadaki
rollerinden biri değildir?
a) Destekleyici
b) Hayırsever
c) Savunucu
d) Aktivist
e) Arabulucu
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4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılara sundukları
hizmetlerden biri değildir?
a) Fiziksel aktivite desteği
b) Aracılık hizmeti
c) Yas danışmanlığı
d) Süreli bakım
e) Ulaşım ve barınma desteği
5) Aşağıdakilerden hangisi (Barnett tarafından tanımlanan) sosyal hizmet uzmanının
uygulama becerilerinden biri değildir?
a) Dünyayı teorilerle yorumlama becerisi
b) Eylem içinde farklı çerçeveleri anlama ve baş etme kolaylığı
c) Etik ilke ve değerlere uyma becerisi
d) Meslekle ilgili kamusal tartışmalarda fikrini açıkça ifade etmemek
e) Mesleğe bağlılık
6) ...........................rolü; sosyal hizmet uzmanının yaşlıya bilgi vermesi ve
uygulanabilir beceriler öğretmesidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin uygulamadaki rollerinden değildir?
a) Sözcü rolü
b) Araştırmacı rolü
c) Koordinatör rolü
d) Merhametci rolü
e) Güçlendirici rolü
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8) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılara sundukları
hizmetlerden değildir?
a) Vaka ve bakım yönetimi hizmetleri
b) Aktif destek
c) Tıbbi hizmetler
d) Kriz müdahalesi hizmetleri
e) Yaşlı koruyucu aile hizmetleri
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerle çalışırken sosyal hizmet uzmanının sahip
olması gereken genel bilgi ve becerilerden değildir?
a) Sosyal politika
b) Kurumlar arası çalışmama
c) Kırılganlık ve koruma
d) Hesap verilebilirlik
e) Bağımsızlık
10) “Danışman müdahalesi yaşlının, ailenin ihtiyaç ve imkânlarını, aynı zamanda bu
ihtiyaçları karşılamak için gerekli kaynakların soruşturulmasına odaklanır.”
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının yukarıdaki cümlede ifade edilen
mesleki rolü ile örtüşmektedir?
a) Birey ve aile danışmanlığı
b) Kriz müdahalesi hizmetleri
c) Ulaşım ve barınma desteği
d) Süreli bakım
e) Vaka ve bakım yönetimi hizmetleri
Cevaplar
1) e, 2) e, 3) b, 4) a, 5) d, 6) Eğitimci, 7) d, 8) c, 9) b, 10) a.
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10. YAŞLILIKTA GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;
 Yaşlılıkta görülen önemli hastalıkların genel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra
Demans, Alzheimer hastalığı,


Alzheimer’in klinik belirtileri,



Alzheimer’in evreleri,



Alzhiemer ile birlikte görülen semptomlar,



Sağlık sorunu yaşayan hasta ve yakınlarına yönelik sosyal hizmet müdahalesi,



Sosyal hizmet müdahalesinin planlanması ve



Demanslı hastalarda sosyal hizmet uzmanının rolü konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak olan
kavramları ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;
Demans

 Yaşlı insanların sağlık sorunları ve
bu sorunların nedenlerini hakkında bilgi
edinir.
 Yaşlı nüfusun karşılaştığı en
önemli sorunlardan demans ve buna
bağlı nöropsikiyatrik rahatsızlıklar
hakkında bilgi edinir.
 Bakıma muhtaç yaşlı ve bakım
veren kişiye yönelik sosyal hizmet
müdahalesi hakkında farkındalık
kazanır. Edindiği bilgileri mesleki
müdahale sürecinde kullanabilir.
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Giriş
Yaşlılıkta görülen sosyal ve fiziksel sorunlar, bunlarla ilişkili olarak yaşlının ve aile
bireylerinin yaşadıkları sıkıntılar, yaşlılara bakım ve yaklaşım sorunlarını gündeme
getirmektedir (Akdemir, N.; Görgülü ve Çınar, 2008: 68). Daha önce belirtildiği gibi yaşlı nüfus
hızla artmaktadır. Buna paralel olarak yaşlılıkta sık görülen hastalıklar toplum içinde bir sorun
hâline gelmektedir. Örneğin, yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan biri olan, damarsal ve
dejeneratif değişimlere bağlı olarak gelişen demans ve demansın en yaygın türü Alzheimer,
hasta yakınlarına psiko-sosyal yönden zarar veren zorlu bir hastalıktır. Alzheimer hastalığının
başlangıcından itibaren hastanın bakım işlevini sürdüren ve hastayla aynı çatı altında yaşayan
bireyler, ciddi psikolojik sıkıntılar yaşarlar ve bunlarla baş etmekte zorlanırlar. Bu nedenle
hasta yakınlarına yönelik tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri geliştirmek, hasta yakınlarını
psikolojik olarak desteklemek ve danışmanlık vermek gereklidir.
Bu bölümde ilk olarak yaşlılıkta ortaya çıkan önemli sağlık sorunlarına genel olarak
değinecek, daha sonra yaşlı nüfusun ve yakınlarını önemli oranda etkileyen demans ele
alınacaktır. Son olarak demans hastaları ve ailelerine yönelik sosyal bakım ve sosyal hizmet
uzmanının demanslı hastalardaki mesleki rolleri üzerinde durulacaktır.
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10.1. Yaşlılıkta Görülen Hastalıklar
Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan fizyolojik ve anatomik değişiklikler tüm
sistemleri etkiler ve temel olarak duyusal zayıflıklar, zihinsel yetilerde azalma, ruhsal sorunlar
ve kronik hastalıklar ortaya çıkar.
Birçok yaşlı insanın en azından bir tane, bazılarınınsa birden fazla kronik hastalığı
vardır. Yaşlılık döneminde en sık görülen fiziksel hastalıklar artrit (kireçlenme), hipertansiyon,
duyma problemleri, kalp hastalıkları ortopedik problemler, katarakt, diyabet, görme
problemleri ve sinüzittir (Zatsrow ve Krist-Ashman, 2015: 209).
Yaşlanmanın fiziksel süreci yaşlıların daha yüksek sağlık sorunları olmasının
nedenlerinden biridir. Ancak, araştırmalar gösteriyor ki kişisel ve sosyal stres hastalıklara sebep
olmada büyük bir rol oynar. Yaşlı insanların karşılaştığı bir dizi stresli olay vardır: Aile
üyelerinin ve arkadaşlarının ölümü, emeklilik, yaşam koşullarındaki değişiklikler, düşen gelir,
sosyal statüde düşüş, fiziksel kapasitede ve enerjide düşüş. Sağlık sorunları aynı zamanda,
yetersiz egzersizden, yetersiz beslenmeden, sigara içmekten ve aşırı alkol tüketmekten ötürü de
oluşabilir (Zatsrow ve Krist-Ashman, 2015: 210).
Yaşlılarda özel olarak görülen bir sorun da hastalandıklarında bu hastalığın sıklıkla
zaten var olan kronik bir hastalığın ve düzgün işlemeyen organ sistemlerinin (zira rezerv
kapasiteleri artık azalmıştır) üstüne eklenmesidir. Yaşlı hastaların sağlığı oldukça hassastır ve
görece küçük bir hastalık bile -örneğin grip- ciddi sonuçlar doğurabilir hatta ölüme sebebiyet
verebilir (Zatsrow ve Krist-Ashman, 2015: 210).
Yapılan bir araştırmada yaşlı insanların başat ölüm sebepleri şöyle sıralanmıştır
(Zatsrow ve Krist-Ashlay: 213).
Kalp rahatsızlıkları
Habis urlar (Kanser)
Felç
Akciğer hastalıkları
Alzheimer
Diyabet
Zatürre ve grip
Yaşlılıkta karşılaşılan ruhsal sorunları ise şöyle sıralayabiliriz:
Yaşlılıkta yaşanan ruhsal sorunların bazıları;
a) Uyku bozuklukları
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b) Öğrenme ve hatırlama güçlüğü
c) Depresyon
d) Anksiyete
e) Performans kaybı
f) Kişilik değişikliği ve alınganlık
g) Bunama (demans)’tır.
Burada üzerinde durulması gereken, biyolojik ve genetik etkenler yanında çevresel ve
psikolojik etkenlerin de yaşlılıkta genel olarak iyi olma hâlini, yaşam kalitesini, baş etme
kapasitesini etkilediğidir. Örneğin, eşin kaybı, yas süreci ve stres yaşlılarda sıklıkla görülen
yaşam olaylarıdır ve bunlar yaşlının daha çok hastalığa yakalanma riskini arttırdığı gibi yaşam
kalitesini de düşürür. Yıldız’ın da belirttiği gibi uzun yaşamak ile kayıp tecrübesi yaşamak
arasında doğrusal bir ilişki vardır, yani insan ne kadar uzun yaşarsa o kadar çok kayıp
yaşayacaktır. Dolayısıyla yaşlı bireylerin ölümle gelen kayıplardan daha fazla etkilendikleri
düşünülebilir. Çünkü onlar, çok sayıda arkadaşın, akranın, akrabanın ve en önemlisi eşin
ölümüne şahit olmanın yanı sıra, sosyal ve mesleksel rollerini, bireysel bağımsızlıklarını,
sosyoekonomik statülerini, sağlıklarını ve buna bağlı olarak bilişsel yetilerini, hareket
yeteneklerinin kaybını yaşarlar.(Yıldız, 2012: 13; Zatsrow ve Krist-Ashlay, 2015: 246). Aslında
eşin kaybı her yaşta travmatik bir olayadır. Ancak eşin ölümü ihtimalinin daha yüksek olduğu
yaşlı grubunda geride kalan eş, diğer yaş gruplarına göre daha da yalnızlaşabilir. Yapılan
araştırmalarda dul kalanların depresyon ve zihinsel rahatsızlıklara yakalanma oranının evlilere
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Eşin ölümünden sonra dul kalan erkeklerde sonraki altı
ay içinde ölme ihtimali yüksektir. Yine kadınların eşlerinin ölümünden sonra kronik bir hastalık
geliştirme ihtimali oldukça yüksektir (Zatsrow ve Krist-Aslay, 2015: 246).
Dolayısıyla dul kalmak özellikle bir yaşlı için gerçekten zor bir sürecin başlangıcı
anlamına gelmektedir. Dul olarak yaşlılığın sorunlarının üstesinden gelmek bir yana yeni
sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Eşin ölümü, yaşlının bireysel kimliğinde, kişisel
tarihinde ve belleğin değişmesinde etkili olur. Yas tutma, zaman geçtikçe kaybımızı
kabullenebilmemize, hayatımıza devam etmemize ve yine başkalarını sevebilmemize imkân
verir. Fakat yaşlı bireyler için bu süreç o kadar kolay geçmeyebilir ve psiko-sosyal uyum
sağlamada ciddi sorunlar yaşayabilir.
Bu durumda yaşlıların en çok karşılaştıkları yaşam olaylarından stres ve depresyon
demansa eşilik ettiğinden önemle üstünde durulması gereken iki kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Stres endişe, çocuk istismarı, eş istismarı, öfke krizi, yetersizlik hissi, fiziksel saldırılar,
patlamalar ile ifade edilen sinir nöbetleri, düşmanlık hisleri, tahammülsüzlük, kekeleme, intihar
girişimleri ve depresyon dâhil olmak üzere çok çeşitli duygusal ve davranışsal zorluklara katkı
yapan bir etkendir. Aynı zamanda hipertansiyon, kalp krizleri, migren ağrıları, tansiyon
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kaynaklı baş ağrıları, kalınbağırsak iltihabı, ülser, ishal, kabızlık, aritmi, anjin, diyabet, saman
nezlesi, sırt ağrıları, eklem iltihabı, kanser, soğuk algınlıkları, nezle, uykusuzluk, hipertiroid,
deri iltihabı, amfizem, Raynaud hastalığı, alkolizm, bronşit, enfeksiyonlar, alerjiler ve altını
ıslatma dâhil çoğu fiziksel hastalığa da katkı yapar (Zatsrow ve Krist-Aslay, 2015: 219).
Depresyon ise demans ile birlikte yaşlı nüfus içinde en sık karşılaşılan nöropsikiyatrik
sendromlardandır. Major depresyon değişik derecelerde bozukluklarla birlikte bulunur.
Bunların içinde dikkat ve bellek bozuklukları en sık görülenleridir. Yaşlılık döneminde ortaya
çıkan depresyonlarda bilişsel bozukluklar daha fazla görülür ve Alzheimer hastalığı başta
olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan demanslara eşlik ettiği de bilinmektedir
(Şahin, 2000: 27).
Depresyon, zihinsel süreçlerde genel olarak yavaşlamanın yanında kısa süreli bellek,
öğrenme, istemli dikkat, amaca yönelik işlevler gibi yüksek bilişsel işlevlerde önemli ancak
geri dönüşlü bozukluklara yol açmaktadır. Yaşlılarda depresyonun demansla birlikte seyretmesi
ve demansın öncü belirtilerinden olması nedeniyle de özel bir önem taşımaktadır (Göktaş ve
Özkan, 2006’dan aktaran Yıldız, 2012: 21).

10.1.1. Demans
Demans kelime kökü itibarıyla Latince zihin anlamına gelen “mens” kelimesinden
türetilmiştir (Yılmazer:148). Demans beynin başta hafıza fonksiyonları olmak üzere diğer
yetilerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık 65 yaş üzerindeki her
20 kişide bir görülmektedir (Seyyar, 2004:17).
Yaşlı kişinin daha önce sahip olduğu bilişsel yetilerini kaybedip günlük yaşam
işlevleride yetersizlik yaşamasına demans denebilir. Pek çok demans nedeni ya da çeşidi
mevcuttur. Bir klinisyenin yaşlı kişide ilk ayırt etmesi gereken mevcut bilişsel bozukluğun
nedeninin geri dönüşümlü olup olmadığıdır.
Geri dönüşümlü demans nedenleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Depresyon ve anksiyete bozuklukları
b) Tiroid hastalıkları
c) Beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri
d) İlaç yan etkileri
e) İlaç toksisitesi
f)

Deliryum; özellikle şeker ve elektrolit denge bozukluğu

g) Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
h) Beyin tümörü, organ yetmezlikleri
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Eğer yukarıdaki sorunlar tespit edilip tedavi edilirse bilişsel bozukluk düzelir. Fakat
aşağıda ayrıntılarıyla ele alacağımız Alzheimer demansı için henüz tam geri dönüş sağlayan bir
tedavi bulunamamıştır. Bu hastalarda belirtiye yönelik tedaviler, psikiyatrik belirtilerin
kontrolü ve bakım kalitesini artırıcı yaklaşımlar gerekir.
Alzheimer hastalığı, demansın yani bunamanın en yaygın görülen şeklidir. Alzheimer,
zihinsel ve sosyal yetenekleri ciddi şekilde olumsuz etkileyerek kişinin günlük faaliyetlerini
engelleyen bir grup semptomu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Demansta genellikle
bellek kaybı vardır, ancak bellek kaybı tek başına demans anlamına gelmez. Demansta, bellek
kaybının yanı sıra muhakeme ya da yazılı/sözlü ifade bozukluğu gibi en az iki beyin
fonksiyonunda sorun vardır. Bellek bozukluğu ile başlayan hastalık mental işlevlerin yerine
getirilememesi, kişilik değişiklikleri ile ilerlemekte ve son evrede hastalar sözel ve motor
becerilerini kaybetmiş tam bağımlı bireyler hâline gelmektedir (Akyar ve Akdemir, 2009: 33).

10.1.2. Alzheimer Hastalığı
Alzheimer hastalığı bir demans türüdür ve 1906 yılında nöropatolog Dr. Alois
Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Günümüzde dünyada 65 yaşından sonra en sık görülen
demans türüdür.
Alzheimer beyinde bazı bölgelerde nöron kaybı ve metabolik aktivitede azalma ile
birlikte hatırlamayı, konuşmayı ve duyguları etkileyen ilerleyici dejeneratif bir hastalıktır
(Akyar ve akdemir, 2009: 33). Dolayısıyla bu hastalıkta zekâ, hafıza, farkındalık ve vücut
işlevlerini kontrol yetisinin giderek gerilemesine neden olan bir dejenerasyon vardır. Alzheimer
son safhalarında ilerleyici felce ve soluk alma güçlüklerine yol açar. Soluk alma problemleri
sıklıkla Alzheimer hastalarının yaygın ölüm nedeni olan zatürreyle sonuçlanır (Zatsrow ve
Krist-Ashlay, 2015: 213).

10.1.2.1. Alzheimer’in Klinik Belirtileri
Altın (2006:17-18), Alzheimer hastalığının klinik belirtilerinin başında amnezi, afazi,
apraksi ve agnozi geldiğini belirtir.
Amnezi: Alzheimer hastalığında ilk semptom çoğu kez yeni bilgileri öğrenme
yeteneğinin kaybıdır (amnezi). Başlangıçta hasta unutkan olur, aynı şeyleri tekrarlar, eşyalarını
kaybeder. Randevularını unutur. Bellekteki bozulma seçici bir şekilde yakın zamandaki
olaylarla ilgilidir. Hasta yaşamın erken dönemleri ile ilgili yaşanmış olayları ve emosyonel
yükü fazla olan yakın zaman olaylarını hatırlayabilir. Hastalık ilerledikçe semantik bellekte de
yıkım başlar. Semantik bellekte tarihi gerçeklerin veya isimlerin hatırlanmasında yıkım oluşur.
Semantik bellek özellikle sol anterior temporal neokorteksin fonksiyon yapmamasına bağlıdır.
Alzheimer hastalığında bu alanda belirgin değişiklikler oluşur (Altın, 2006:17).
Afazi: Alzheimer hastalarında sık rastlanan bir bozukluktur. Spontan konuşmada
kelime bulmada zorluk ve objeleri isimlendirme yeteneğinde bozukluk ilk görülen dil
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bozukluklarıdır. Hastalık ilerledikçe hastaların sözcük bulma ve konuşma becerilerilerindeki
kayıplar mutizm boyutuna ulaşır (Altın, 2006:17).
Apraksi: Apraksi; sonradan öğrenilen, pratik olarak yapılan ve motor beceri gerektiren
hareketleri uygulama becerisinin bozulmasıdır. Apraksi genellikle hastada bir şekli kopya
etmesi sırasında (örneğin kesişen altıgen veya üç boyutlu cisimler çizme) veya birbiri ardı sıra
yapılması gereken bir iş istendiğinde ortaya çıkar. Hastalığın erken döneminde anamnezden
hastanın teknik yada yeni öğrenilmiş bilgi gerektiren karmaşık becerileri yapamadığı öğrenilir
(yeni adresleri bulamazlar, araba kullanmada riskler artar). Hastalık ilerledikçe elbiselerini belli
bir sırada giyemediği; bıçak ve çatal kullanarak doğru şekilde yemek yiyemediği görülür. Sol
parietal fonksiyon bozukluğu apraksi nedenidir (Altın, 2006:18).
Agnozi: Agnozide hastanın bedeninin çeşitli bölümlerini tanıyamadığı görülür.
Agnozinin özel şekli olan Gerstman sendromunda parmak agnozisi, sağ-sol dizoryantasyonu,
basit hesapları yapamama ve agrafi (yazı yazamama) bulunur. Yüzleri tanıyamama
(prosopagnazi) hastada yakınlarının gerçek olmadığı, yakınlarının kopyaları ile yer değiştirdiği
inancına yol açar. Diğer belirtiler arasında soyut kavramları kullanma becerisinde bozulma
vardır. Hasta günlük mali ve mesleki sorunları çözmede yetersiz kalır. Karar verme yetisinde
ve yargılamada bozukluk görülür (Altın, 2006:18).
Altın’a göre bugünkü kanıtlar Alzheimer hastalığına bağlı patolojik değişikliklerin
klinik bulgular ortaya çıkmadan 15–20 yıl önce başladığına işaret etmektedir (Altın, 2006: 15).
Alzheimer hastalığına teşhis koymak güçtür çünkü rahatsızlık diğer akıl hastalıklarıyla
neredeyse aynı belirtilere sahiptir. Günümüzde tek kesin tanı beynin derinliklerindeki dokunun
gözlemlenmesidir ki bu da ancak ölüm sonrasında otopsi ile yapılabilir. Doktorlar yaşayan bir
insanda hastalığı çoğunlukla semptomlara neden olabilecek diğer etmenleri eleyerek teşhis
edebilir (Kulaksızoğlu, 71).

10.1.2.2. Alzheimer’in Evreleri
Alzheimer hastalığı üç evreye ayrılır:
Hafif (erken) dönem Alzheimer Hastalığı: Hastalığın başlangıç semptomları sinsi
biçimde başlar ve sıklıkla hastalığın başlangıç zamanı kesin olarak söylenemez. Hastalar
hekime başvurmadan önce belirsiz bir bilişsel bozukluk yıllarca ilerler. Hafif derece Alzheimer
hastalarında nörolojik fonksiyonları genellikle normaldir, nadiren psikiyatrik bozukluklar
bulunur ve sıradan bir bakışla normal olarak görülürler.
Orta Dönem Alzheimer Hastalığı (Süre 2–5 sene): Tipik olarak hastalığın
başlangıcından 4 ile 7 yıl sonra hasta orta evreye ilerler ve giderek artan bir şekilde başkalarına
bağımlı bir hâle gelirler. Yeni öğrenilen bilgi hızlıca unutulur. Eski olayları hatırlayabilse de
sıklıkla çok açık kusurlar saptanır. Örneğin hastalar yıllar önce ölmüş birisinden sanki hâlen
yaşıyormuş gibi bahsedebilir. Hasta yaşayan akrabalarının yakınlık derecelerini ve kimliklerini
karıştırabilir. İyi bildiği çevrede bile kaybolabilir. Muhakeme etme ve problem çözme belirgin
olarak bozulmuştur. Bu evrede araba kullanma ve diğer karmaşık aktiviteleri yaşlı yerine
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getirmez. Yönlendirme olmaksızın temiz sayılabilecek düzeyde bulaşık yıkamak veya kıyafet
değiştirmek gibi basit işler dahi başarılamaz. Dil işlevleri daha da kötüleşir. Tamamlanamayan
ve boşluklar içeren cümlelerle konuşur, yazılı ve sözel dilin anlaşılması zorlaşır. Her hastada
görülmese de yıkıcı davranışlar genellikle orta derece Alzheimer hastalarında ortaya çıkar.
Ajitasyon huzursuzluk (yerinde duramama dâhil), gece gündüz disoryantasyonu, uyku
bozuklukları, sözle ve fiziki saldırganlıklar, aşırı şüphecilik, hezeyanlar (örneğin koyduğu yeri
hatırlayamadığı nesnenin çalındığı gibi yanlış inanışlar) ve halüsinasyonlar hasta yakınları için
sıkıntı vericidir ve bir kuruma yatışı gerektirebilir. Kendine uygun giysiler seçmemesi
(dışkılamış olsa bile devamlı aynı elbiseleri giyme isteği), yıkanma ve kendine çeki düzen
vermeyi ihmal etmesi ve uygun sofra adabını gösterememesi endişesiyle kendine bakım
işlerinde sıklıkla gözetim gerekir.
Ağır (geç) dönem Alzheimer hastalığı (Süre: 2–4): Alzheimer hastalığının geç
evresi hastanın neredeyse en temel işlevlerde bile tamamen bakıcısına bağımlı hâle gelmesi ile
karakterizedir. Sadece bellek parçacıkları kalır. Eş ve çocuklarını emosyonel olarak
tanımlayabilir ama kimliğin kesin olarak belirlenmesi (yani akrabalık derecesi ve isimler)
mümkün değildir. Konuşma kısa cümleler veya kelimelerin tekrarı şeklinde kısıtlanır ve
hastanın anlaması sadece basit sözcüklerle sınırlı kalır. Bu evrede sorun yaratan davranışlar
(örn: çığlık atma) hâlen görülebilse de hastanın kişiliğinin tüm diğer özellikleri gibi er geç
kaybolur. Terminal evrede hasta tamamen yatağa bağımlı ve hiç bir şeyi anlamaz durumdadır.
Disfaji ve kilo kaybı sıktır. Ölüm sıklıkla zatürre, solunum yetmezliği, emboli veya
beslenememe gibi uzun süre yatağa bağımlı olmaktan ötürü ortaya çıkan komplikasyonlar
nedeniyle olur (Altın, 2006: 18-20).
Hastalığın en göze batan erken belirtisi, özellikle yakın zamanda gerçekleşmiş
eylemlerle ilgili olmak üzere, hafıza kaybıdır. Diğer erken belirtiler (ki sıklıkla gözden kaçarlar)
iskambil oyunları oynama yeteneğinde düşüş, spor yaparken düşük performans ve ani taşkınlık
patlamalarıdır. Ardından daha fazla belirti nükseder; asabiyet, endişe, kafa karışıklığı,
huzursuzluk ve odaklanmada, konuşmada, oryantasyonda bozulmalar. Hastalık ilerledikçe
belirtiler daha engelleyici hâle gelir. Bakıcı ya da bakıcılar zamanla 24 saat ilgilenmek zorunda
kalırlar ki bu da bakıcılar için çok büyük ve ağır bir yüktür. Hastalık son safhalarına doğru
ilerledikçe genellikle bir bakımevi zorunlu olur. Sona doğru hasta genellikle aile üyelerini
tanıyamaz, konuşamaz veya konuşulanları anlayamaz ve yardım almaksızın yemek yiyemez
(Zatsrow ve Krist-Ashman, 2015:292).
Demans hastası olduğu düşünülen hastanın üç alanda değerlendirilmesi gerekmektedir;
1.

Kognitif yetiler

 Bellek (yakın bellek, kayıtlama, geçmiş, özel günler ve yakınları sorulur)
 Praksis (giyinme ve alet kullanma güçlüğü)
 Gnosis(mekânları ayırma, nesneleri tanıma)
 Görsel-mekânsal işlevler (yazı karakterinde değişiklikler, mekânlarda dolaşabilme)
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 Dikkat (konsantrasyon, dalgalanma)
 Dil (kelime bulma, anlama, okuma-yazma zorluğu)
 Yürütücü İşlevler (problem çözme, muhakeme, soyutlama örnekleri)
2.

Davranışsal gözlemler

 Düşünce bozuklukları (sadakatsizlik, hırsızlık gibi hezeyanlar)
 Duygu durum bozuklukları (uykusuzluk, huzursuzluk, uygunsuz neşe, keder)
 Algı bozuklukları (işitsel ve görsel halüsinasyonlar)
 Kişilik değişiklikleri (sosyal uygunsuzluk, apati, disinhibisyon)
3.

İşlevsellik (Günlük Yaşam Aktiviteleri)

 Evde günlük yaşam aktiviteleri (ev işleri, tamirat, hobiler, tv izleme, gazete okuma)
 Kendine bakım (banyo, tıraş, makyaj, yemek yeme)
 Sokakta günlük yaşam (iş hayatı, yolculuk, sosyal ilişkiler, alışveriş)
Ayrıca bu hastaların tanılarının tespiti ve takiplerine yardımcı olmak üzere tarama
testleri kullanılmaktadır. Bu testlerden dünyada geçerliliği kabul edilmiş ve en fazla
kullanılanları Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMSE), Nöropsikiyatrik envanter
(NPI) Alzheimer Hastalığında Davranışsal Bozukluklar Ölçeği (BEHAVE-AD), Frontal
Davranış Envanteri (FBI), Geriatrik Depresyon Ölçeği ve Günlük Yaşam Aktiviteleri ölçeğidir.
Tanıyı desteklemek amacıyla ayrıca laboratuvar incelemeleri de yapılmaktadır (Yılmazer:150,
151).

10.1.2.3. Alzheimer İle Birlikte Görülen Semptomlar
Alzheimer hastalarının hezeyanları şizofrenik hastalardan daha az detaylı olmaya
meyillidir. Alzheimer hastasında hezeyanlar, duygu durum bozukluğuna (depresyonda ölmeyi
hak ettiğine veya kabahatlerinden dolayı suçlu olduğuna inanır) veya halüsinasyonlara (örn:
hasta çimler üstünde yatan birisini görür ve evinin soyulacağına inanır) neden olabilir.
Obsesyonlara kompulsiyonlar (hastanın yapmamak için direnç gösterdiği ama eninde sonunda
yapmak zorunda kaldığı el yıkama gibi tekrarlayıcı hareketler) eşlik edebilir.
Alzheimer hastalığında hezeyanlar demansın hafif veya orta derecede olduğu, hastalığın
erken ve orta evresinde ortaya çıkar (demansın başlangıcından ortalama 2-4 yıl sonra) ve
demansın ağır olduğu dönemde ortadan kaybolur. Hezeyanlar özellikle hastanın hezeyanı
dâhilinde hareket etmesini engellemeye çalışan hasta yakını ile etkileşim bağlamında agresif
davranışlara yol açar. Halüsinasyonlar ise hezeyanlar kadar sık görülmez ve hafif veya ileri
derecede demans vakalarından çok, orta derecede demans vakalarında görülür. Bu durumdaki
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yaşlılar aynadaki kendi imajlarını başka birisi olarak algılayıp onunla konuşurlar. Evde aile
bireylerinin dışında başka insanların olduğuna inanırlar. Daha önce tanıdıkları ve yakınlarının
yüzünü tanıyamazlar fakat diğer özelliklerini tanıma yeteneği sağlam kalabilir. Bazen bildik
kişilerin sahteleri ile yer değiştirdiğine inanırlar (Altın, 2009: 31-33).
Davranış bozuklukları Alzheimer hastasına bakanlar üzerinde büyük bir yüktür. Bu
durum hastaların uzun süre kalacakları bir kuruma yerleştirilmelerine neden olur. Aynı oranda
bulunabilen tıbbi hastalıklar bu semptomları artırır. Sık görülen davranışsal semptomlar fiziksel
agresyon, amaçsız dolanıp durma, huzursuzluk, ajitasyon, bağırma, ağlama, küfretme, dürtü
eksikliği, sürekli soru sormalarıdır. Ayrıca öğrenilmiş davranışlar örneğin konuşma yeteneği,
yazma, hesap yapma, giyinme, yıkanma ve tuvalet yapma gibi sosyal olarak uygun davranışlar
Alzheimerlı hastalarda yitirilir (Altın, 2009: 34).

10.2. Sağlık Sorunu Yaşayan Hasta ve Yakınlarına Yönelik Sosyal
Hizmet Müdahalesi
Yaşlı yetişkinlerde hem fiziksel hem de bilişsel performansta sıklıkla iniş gözlenir.
Bozulmuş fiziksel performansın orta veya şiddetli bilişsel bozukluk ile birlikte olduğu
düşünülür. Bu açıdan yaşlılıkta görülen depresyon önemlidir ve yaşlının rehabilitasyon
programının belirlenmesini etkiler (Kırdı, 2012: 207). Depresyondaki kişinin daha az
beklentileri vardır, ayrıca depresyon laterjiye (yaşama işlevlerinin çok zayıfladığı, çok derin ve
sürekli patolojik uyku durumuna) neden olur. Bu durum ise, yaşlının egzersiz programına
katılımını olumsuz yönde etkiler. Diğer yandan demans da rehabilitasyon sonuçlarını etkileyen
önemli bir hastalıktır. Bunama hâlinde olan bu hastaların ilgi alanları gittikçe daralmaya başlar
(Seyyar, 2004:17).
Alzheimer hastalarının yaşam kaliteleri hastalıklarının şiddeti ile ilişkilidir. (Altın,
2006:40). Bir araştırmaya göre hastaların var olan sorunları incelendiğinde %82 ile beslenme
sorununun en sık yaşanan sorun olduğu belirlenmiştir. Hastalarda iletişim (%80), üriner
inkontinans ve hallüsinasyon (%62), uyku (%56) ve amaçsız gezinmeler (%48) var olan diğer
sorunlardır (Akyar ve Akdemir, 2009: 35).
Çeşitli fonksiyonlarda, fizikî güçte gerileme ile birlikte dokusal çözülme sürecinde
yaşlılığa bağlı muhtaçlık ortaya çıkar. Bu anlamda bakıma muhtaç duruma gelmiş yaşlılar,
günlük hayatın basit ve olağan işlerini yerine getirmekten aciz, artık başkalarının yardımına
ihtiyaç duyan bir hâle gelmiş olurlar. Böylece yaşlılar ya devamlı ya da belirli süreli bakım
hizmetine gereksinim duyarlar (Seyyar, 2006: 202-203).
Kronik bir hastalık olarak Alzheimer’da ise durum daha kötüdür. Hastalar açısından
yüksek bir bakım seviyesi gerektirir ve bu sıkıntı verici süreçte hastalar gözetime ihtiyaç
duyarlar. Alzheimer hastalarına bakım verenlerde bu yıkıcı süreç; ailesel ilişkiler, arkadaşlıklar,
iş yaşantısı, fiziksel ve psikolojik iyilik gibi hayatlarının her alanını etkiler (Altın: 2009: 38).
Alzheimer’da hastalık süreci, hastalığın ilerleyici özelliği nedeniyle yaşlının sürekli
değişimler yaşamasına; aile üyeleri ve bakım verenin yaşantılarının çeşitli boyutlarının
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etkilenmesine ve zorlanmasına yol açar. Dolayısıyla aile sistemi ciddi boyutlarda etkilenir.
Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerle yapılan araştırmalara göre bakım verme,
zamanının büyük bir kısmını hastasına ayırması nedeniyle bakım verenlerin stres düzeyinin
artmasına, zorlanma, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunların
yaşanmasına ve fiziksel sağlığın bozulmasına neden olmaktadır. Aynı çalışmalarda hastalığın
yüksek maliyetinin bakım verenlerde sosyoekonomik sorunların yaşanmasına yol açtığı da
ifade edilmiştir (Akyar ve Akdemir, 2009: 34).
Başka bir yaşlıya (örneğin eşine, kardeşine) bakıcılık yapmak yaşlılarda depresyon
riskini artırır. Alzheimer hastası olan eşlerine bakmak zorunda olan yaşlılarda depresyon
sıklığının %50’ye varan oranlarda olduğu bildirilmektedir. Yaşlı bakıcılarda, baktıkları kişi
davranış bozukluğu olan ajite biri ise depresyon daha sık görünmektedir. Bakıcılık uzun
dönemde tükenmişliğe yol açar (Altın, 2009: 45).
Brownlee (1991:48) hastaların bakıcılarının ve aile bireylerinin yaşadıkları zihinsel ve
psikolojik travmaları kısaca şöyle özetler:
“Kendilerine özel bir cehennemde yaşarlar. Öyle bir cehennem ki komşularla ve
arkadaşlarla çok detaylı konuşulamaz çünkü detaylar çok yıkıcıdır. Sevdikleri, kendilerini bir
gerçek dışılık girdabına sürüklerken acı çekerler. Bu girdapta anneler oturma odasından duş
bonesi ve çorap lastiğinden başka hiçbir şey giymeden koştururlar, büyük babalar bebek kız
torunlarını yumruklamaya çalışırlar” (Akt. Zatsrow ve Kris-Ashlay, 2015: 214).
Alzhiemer hastalarına bakım verenler çoğunlukla yaşlı eşleridir ve bakım süreci oldukça
meşakkatlidir. Dolayısıyla sosyal hizmet müdahalesi planlanırken hem hasta hem de bakım
veren eş ve yakınları dikkate alınmalıdır. Yapılan araştırmalarda alzheimer hastalarına bakım
verenlerde depresyon skorları yüksek bulunmuştur (Altın, 2009: 39). Ayrıca hastalıkta ortaya
çıkan davranışsal ve psikolojik semptomlar bakım verenlerin tükenmişliklerini artırır ve daha
önce belirtildiği gibi hastaların günlük aktivitelerdeki performansları bakım verenlerde ortaya
çıkan streste belirleyicidir (Altın, 2009: 44).

10.2.1. Sosyal Hizmet Müdahalesinin Planlanması
Sosyal hizmet müdahalesinin planlanması aşaması sorunun anlaşılmasından sonra
uygulanması gereken hizmetin planlandığı aşamadır. Hizmetin planlanmasında hasta ve/veya
ailesi, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık personeli ekip olarak karar almalıdır. Alzheimer
hastası, hastalığı nedeniyle kendi kararını veremeyebilir bu nedenle ailesinin hasta hakkında
karar vermesine izin verilmelidir. Alzheimer hastasının ve ailesinin yaşadığı sorun tespit
edildikten sonra hastanın ailesi ile hasta hakkında psiko-sosyal ve ekonomik değerlendirme
yapılarak sorunun çözümüne yönelik uygun hizmet modeli planlanır. Hasta ve ailesinin
gereksindiği hizmetlerin doğru tespit edilmesi müdahalenin etkinliğini artıracaktır.
Alzheimer’li yaşlının bakımını üstlenen kişilerle yapılan bir çalışmada bakım verenlerin
%44’ünün bakım ile ilgili bilgiye gereksinim duyduğu; gereksinim duyulan bilgi alanlarının öz
bakım uygulamaları (%50), davranış değişikliği ile baş etme (%36,4) ve gereksinimleri
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planlama (%9,1) olduğu belirlenmiştir. Uygulamaya ilişkin bilgiye gereksinim duyan bakım
verenlerin (%18) %33,4’ünün nazogastrik, üriner sonda ve %55,6’sının öz bakım uygulamaları
(%55,6) konusunda bilgiye gereksinim duyduğu saptanmıştır. Bu anlamda sosyal hizmet
uzmanı yaşlı yakınlarıyla çalışırken gereksinim duydukları bilgi, öz bakım uygulamalarına
dönük ihtiyaç duydukları materyaller, hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalı ve aileyi
yönlendirebilmelidir.
Yine aynı çalışmada bakım verenlerin %64’ü ailesinde sorunlar yaşadığını belirtmiştir.
Sorun yaşama gerekçeleri arasında (bakım verenlerin) %40,6’sı bakım için aileden destek
alamadığını, %34,4’ü psikolojik, %18,8’i ekonomik, %6,2’si aile içi ilişkilerinde güçlük
yaşadığını ifade etmişlerdir. Bakım verenlerin %70’inin bakım sorunu yaşadığı, bakım
sorunlarının öz bakımı sağlama (%40), davranış değişikliğini yönetme (%37,1), hasta
gereksinimini belirleme (%14,3), yanında kalma (%5,7) ve bakıcı ile ilgili (%2,9) olduğu
belirlenmiştir. Bakım verenlerin yarısı (%54) ekonomik durumunun hastalık nedeniyle olumsuz
etkilendiğini ve ekonomik durumlarının etkilenmesinin tedavi, bakım malzemeleri ve bakıcı
(%85,2), beslenme (%14,8), ulaşım (%11,1) masrafları ile işe devam edememe (%14,8)
nedeniyle olduğunu ifade etmişlerdir.
Bakım verenlerin %90’nının günlük yaşamının etkilendiği ve etkilenmenin %34,7’sinin
sosyal yaşantıda, %13,9’unun iş yaşantısında, %12,5’inin gün içinde dışarı çıkma ile kendine
zaman ayırma ve öz bakım yapma, %8,3’ünün psikolojik boyutta, %6,9’unun alışveriş yapma
ve tatile çıkma ve %4,1’inin aileye zaman ayırma konularında olduğu saptanmıştır (Akyar ve
Akdemir, 2009: 38).
Görüldüğü üzere hastanın bakımını sağlayan kişi ve aile sistemi üzerinde çeşitli
boyutlarda olumsuz etkileri olan bakım sürecinde sosyal hizmet müdahalesi ile kurumsal
program ve uygulamaların önemi tartışılmayacak kadar açıktır (Akyar ve Akdemir, 2009:46).
Kaldı ki sosyal hizmeti farklı yardım meslekleri arasında özgün kılan, hem bireye hem
çevresine aynı zamanda odaklanıp önem vermesidir. Bireyin toplum içindeki işlevselliğini
geliştirmesine yardım etmek ve refah düzeyini artıracak, sosyal işlevsellikteki sorunlarını
giderecek sosyal koşulları yaratmak ise temel amacıdır. Bu anlamda gerontoloji ile sosyal
hizmet örtüşmektedir (Yazıcıoğlu, 2010: 137).
Dolayısıyla geriatri ekibiyle birlikte uygulanacak toplum temelli bakımda, sosyal
hizmet uzmanının müdahalesi mikro (birey, birey ile ailesi), mezzo (komşu, arkadaş, terapi
gurubu) ve makro (toplum, topluluk, örgütler) düzeyleri içermelidir. Mikro düzeyde yaşlının
bireysel ve ailevi problemleriyle ilgili çalışılırken, aynı yaşlıyla mezzo düzeyde grup çalışması,
çeşitli el sanatları kursuna katılımı sağlanabilir. Makro düzeyde ise yaşlıların sosyal projelere
kanalize edilmesi örnek olarak verilebilir (Yazıcıoğlu, 2010: 138).
Hangi hizmet modeline yönlendirilse yönlendirilsin sosyal hizmet müdahalesinin temel
amacı yaşlının saygınlığını korumak, kendi kararlarını kendisinin vermesine yardımcı olmak,
en üst düzeyde işlevselliğini sağlamak ve mümkün olduğu ölçüde içinde bulunduğu yaşam
koşullarını iyileştirmek olmalıdır.
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10.2.2. Demanslı Hastalarda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
Demans ve onun yaygın bir türü olan Alzheimer hastalığının hem yaşlı hem de ailesi
üzerinde sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarda yıkıcı etkileri söz konusu olabilmektedir.
Bu nedenle sosyal hizmet mesleği yaşlı ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli boyutları
dikkate alarak birey ve çevresinin işlevselliğini artırmaya yönelik müdahale planları oluştur.
Moore ve Jones (2012), “Social Work and Dementia” isimli kitabında demanslılara yönelik
yapılacak müdahaleleri şöyle sıralamıştır:
 Demans hakkında profesyonel kamu bilinci ve anlayışı geliştirmek
 Erken tanı ve müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi
 Bakıcılara kaliteli bilgilendirme yapılması
 Bakım, destek ve danışmanlık hizmetlerine kolay erişim sağlanması
 Akran desteği ve öğrenme ağlarının geliştirilmesi
 Hastanelerde demanslılara kaliteli bakım sağlanması
 Konut desteği, konutla ilgili hizmetler, tele bakım desteği sağlamak
 Gerekli durumlarda bakım evinde yaşamasını sağlamak
 Bakım hizmetlerinin geliştirilmesi
 Demanslılara yönelik bilgili ve etkili iş gücü oluşturulması
 Demans hakkında ortak stratejiler geliştirmek
 Etkin ulusal ve bölgesel stratejiler geliştirmek ve uygulanmak
(Moore ve Jones, 2012: 25’ten aktaran Yıldız ve Yüce, 2014: 42).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Yaşlılık tıpkı çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi gelişim basamakları olan, önemli
yaşam olayları barındıran ve bu sorunlarla baş etme stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılan
doğal ve zorunlu bir dönemdir. Toplumda yaşlılarla ilgili politikalar, yaşlılık sorunlarıyla aile
ve bireylerin ortaya koyduğu baş etme stratejileri tüm toplumu ve gelecek kuşağı etkiler.
Dolayısıyla yaşlılıkta gerçekleşmesi muhtemel risklerin öngörülmesi ve toplumsal düzeyde bu
risklerin karşılanması toplumun refah ve mutluluğu açısından gereklidir. Diğer yandan yaşlı
nüfusu hızla artmaktadır. Dolayısıyla daha fazla insan 80’li yaşlarını yaşayabilmekte, aile ve
birey bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlarla daha fazla yüzleşebilmektedir.
 Birey ve ailenin yüzleşebileceği önemli sorunlardan biri yaşlılıkta ortaya çıkan
hastalık ve sağlık sorunlarıyla baş edebilmek, hizmetlere ulaşabilmek ve yaşlının saygınlığını
koruyarak insan onuruna yakışır biçimde iyi olma hâlini sürdürebilmesini sağlamaktır.
Dolayısıyla yaşlının fiziksel ve ruhsal iyilik hâlini engelleyen fiziksel, psiko-sosyal, ailesel,
kültürel, etnik, örgütsel ve toplumsal faktörlerin ortadan kaldırılması konusunda yapılacak
hizmetlerin öncelikle ele alınması toplumsal bir önem taşımaktadır.
 Yaşlılıkta görülen hastalıklardan Demans ve onun yaygın bir türü olan Alzheimer
hastalığı, onlarla birlikte gerçekleşebilen ya da bu hastalıkları tetikleyen yaşlılık depresyonu
hem yaşlı hem de ailesine sosyal, psikolojik, ekonomik vb. pek çok boyutta yıkıcı ve zorlu
etkileri vardır. Bu nedenle sosyal hizmetlerin bu alanda mikro, mezzo ve makro düzeyde
program ve hizmetler geliştirmesi hayati önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü demansın nedenleri arasında değildir?
a) İlaç yan etkileri
b) Deliryum; özellikle şeker ve elektrolit denge bozukluğu
c) Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
d) Beyin tümörü, organ yetmezlikleri
e) Nöron kaybı ve metabolik aktivitede azalma
2) Aşağıdakilerden hangisi alzheimer hastalığının klinik belirtilerinden değildir?
a) Frontotemporal
b) Amnezi
c) Afazi
d) Apraksi
e) Agnozi
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta karşılaşılan ruhsal sorunlardan değildir?
a) Öğrenme ve hatırlama güçlüğü
b) Depresyon
c) Anksiyete
d) Performans artışı
e) Uyku bozuklukları
4) Alzheimer hastalarında sıklıkla görülen spontane konuşma güçlüğüne ve objeleri
isimlendirme yeteneğinin bozulmasına ......................................denir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.

213

5) Alzheimer hastalığında hastanın kendi bedeninin çeşitli bölümlerini tanıyamaması
aşağıdaki süreçlerin hangisinde gerçekleşmektedir?
a) Afazi
b) Agnozi
c) Anksiyete
d) Apraksi
e) Amnezi
6) Aşağıdakilerden hangisi orta dönem alzheimer hastalığının tipik belirtilerinden
değildir?
a) 4 ile 7 yıl sonra hasta orta evreye ilerler.
b) Giderek artan bir şekilde başkalarına bağımlı bir hâle gelirler.
c) Yeni öğrenilen bilgi hızlıca unutulur.
d) Konuşma kısa cümleler veya kelimelerin tekrarı şeklinde kısıtlanır ve hastanın
anlaması sadece basit sözcüklerle sınırlı kalır.
e) Eski olayları hatırlayabilse de sıklıkla çok açık kusurlar saptanır.
7) Aşağıdakilerden hangisi alzheimer hastalığının en göze batan erken dönem
belirtilerinden değildir?
a) Özellikle yakın zamanda gerçekleşmiş eylemlerle ilgili olmak üzere hafıza kaybı
yaşanır.
b) Sadece bellek parçacıkları kalır.
c) İskambil oyunları oynama yeteneğinde düşüş görülür.
d) Spor yaparken düşük performans yaşanır.
e) Ani taşkınlık patlamaları yaşanır.
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8) Aşağıdakilerden hangisi ağır (geç) dönem alzheimer hastalığının tipik
belirtilerinden değildir?
a) En temel işlevlerde bile tamamen bakıcısına bağımlı hâle gelmesi ile karakterizedir.
b) Eski olayları hatırlayabilse de sıklıkla çok açık kusurlar saptanır.
c) Sadece bellek parçacıkları kalır.
d) Eş ve çocuklarını emosyonel olarak tanımlayabilir ama kimliğin kesin olarak
belirlenmesi (yani akrabalık derecesi ve isimler) mümkün değildir.
e) Konuşma kısa cümleler veya kelimelerin tekrarı şeklinde kısıtlanır ve hastanın
anlaması sadece basit sözcüklerle sınırlı kalır.
9) ...........................sonradan öğrenilen, pratik olarak yapılan ve motor beceri
gerektiren hareketleri uygulama becerisinin bozulmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
10) ..........................Alzheimer hastalığında ilk semptom çoğu kez yeni bilgileri
öğrenme yeteneğinin kaybıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) Afazi, 5) b, 6) d, 7) b, 8) b, 9) Apraksi, 10) Amnezi
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11. YAŞLILIKTA DİN / MANEVİYAT VE SOSYAL HİZMET

216

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;


Din ve Maneviyat Kavramları,



Yaşlanma ile Dinî / Manevi İnanç ve Değerlerde Görülen Değişimler,



Manevi Sosyal Hizmet Müdahalesi Nedir?,



Manevi (Spiritüel) Dönüşümün Yedi Paradigması,



Manevi (Spritüel) Bakım Süreci konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılıkta Din /
Maneviyat ve Sosyal
Hizmet

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında yaşlılıkla ilişkili
 Din/maneviyat ve sosyal hizmet
ilişkisini kavramış,
 Yaşlanma ile dinî / manevi inanç
ve değerlerde görülen değişimleri
öğrenmiş,
 Manevi sosyal hizmet sürecinin
gelişimini algılayabilmiş,
 Manevi sosyal hizmet
müdahalesini içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.
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Giriş
Din ve maneviyat kavramları insanlık tarihi kadar eskiye dayanmakta olup, tarihin her
döneminde bireyleri ve toplumları etkilemeyi başarmıştır. İnsanoğlunun ilk dönemlerinden
itibaren, hem zihinsel hem de eylemsel bir parçası olan din ve maneviyat, sosyal hizmet mesleği
açısından da vazgeçilmez öneme sahiptir (Keskin: 7, 8).
Günümüzde yaşlılık bütün dünyada önemli bir sosyal sorun alanına işaret etmektedir.
Bu durum yaşlılara yönelik sosyal, ekonomik, psikolojik, tıbbi ve sosyal hizmet temelli
araştırmalara olan ilgiyi de artırmıştır.
Yaşlılık ile ilgili çalışmalar farklı mesleki disiplinlerin (tıp, gerontoloji, psikoloji,
sosyoloji, sosyal hizmet vb.) ortak ilgi alanlarını kapsadığından “disiplinler arası” bir karaktere
sahiptir. Yaşlılık diğer yaşam evrelerinde olduğu gibi kendine özgü ölüm korkusu ve dinî inanç
özellikleri göstermektedir.
Son yıllarda yaşlılık alanında yapılan sosyal hizmet temelli çalışmaların bir dalını da
dinî - manevi sosyal hizmet çalışmaları oluşturmaktadır. Yaşlılara yönelik manevi sosyal
hizmet çalışmaları; ölüm korkusu, dinin rolü ve yaşlılarda maneviyat gibi konuları sosyal
hizmet bağlamında ele almaktadır.
Bu bölümde; dinî - manevi sosyal hizmetin kavramsal düzeyde değerlendirilmesi
yapılmış, mesleki çalışmada yaşlı bir bireyin dinî - manevi inanç ve değerleri açısından nelere
dikkat edilmesi gerektiği konuları ele alınmıştır.
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11.1. Din ve Maneviyat Kavramları
Temelde din kavramı hem bireysel hem de kurumsal bir anlam içerisinde ele
alınmaktadır. Din kavramı hakkında insanlık tarihi boyunca kesin bir tanım yapılabilmiş
değildir. Bunun başlıca nedeni ise birçok dinî inanç sisteminin var olmasıdır. Bu nedenle tam
bir dinî tanım yapmak günümüz dünyasında mümkün görülmemektedir. Kavram olarak “aşkın
bir varlığa bağlanma ve bu inancın gerektirdiği düşünce ve uygulamaların bütünü şeklinde ifade
edilen din, bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir.” Din kavramı aynı zamanda birey ve toplumla
olan ilişkisi bakımından psikolojik ve sosyolojik bir olgu olarak karşımızda çıkmaktadır.
Kişinin inancı, psikolojik bir tatmin sağladığını için bireyi ilgilendirirken, sosyal bütünleşmeyi
sağlaması ve toplumu ilgilendirmesi bakımından ise sosyolojik bir yöne sahiptir (Keskin: 9).
Maneviyat kavramı ise kişinin dinî tecrübesinin, öznel yönünü ifade etmek amacıyla
kullanılmaktadır. Din ve maneviyat kavramları bağımsız olmaktan öte ilişkili bir yapıyı ifade
etmektedirler. “Herhangi bir yapının dinî ve manevi olarak tanımlaması sınırlı ve bu yüzden
tartışılabilir olsa da maneviyat; kutsalın arayışı, insanların keşfetmek, tutunmak ve gerektiğinde
de yaşamlarında kutsal olarak kabul ettikleri şeyi değiştirmek için arayışa girdikleri bir süreç
olarak anlaşılabilir.” Din ve maneviyat kavramlarını diğer olgulardan ayıran temel unsur kutsal
olmasıdır. Kutsal olmak sıradanlıktan uzak olmayı ve saygınlığı hak eden öznel durumları ifade
etmektedir. Kutsal kavramı dinî ve manevi yaşamın ortak paydasını oluşturmaktadır. “Kutsal;
Tanrı, ilahi, mutlak gerçeklik, aşkınlık kavramlarını ve aynı zamanda da bu tarz kavramlarla
ilişkisinden dolayı ya da bu kavramları temsil etmesi sebebiyle sıra dışı bir karaktere bürünen
hayatın herhangi bir yönünü de içerisine alır.” Kutsal olan dindar/manevi birey tarafından
aranan en hayati hedefi temsil etmektedir (Hill ve Pargament: 344, 345).
Diğer bir bakış açısına göre ise maneviyat ve din her ne kadar birbirleri ile yakın ilişki
içerisinde olsalar bile farklı boyutları söz konusudur. Maneviyat “anlam, amaç ve ahlak hissi
geliştirme konusunda insanların genel olarak yaşadığı bir deneyim” olarak tanımlanmaktadır
(Miley,1992: 2; Akt; Zastrow ve Ashman: 324).
Temelde maneviyat bireysel bir arayış, benlik duygusu sahibi olma ve bir değer
sistemine sahip olmayı içermektedir. Din ise manevi inanç ve faaliyetlerin resmi bir kurum
kapsamında olması anlamına gelmektedir.
Sosyal hizmet mesleğinin ortaya çıkışı din temelli hayırseverlik uygulamaları ile
yakından ilişkilidir. Özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin hayırseverlik
uygulamaları günümüzdeki sosyal hizmet biliminin ortaya çıkmasına önemli katkılar
sağlamıştır. Ayrıca dinî ve manevi konularda eğitim almak sosyal hizmet uzmanlarının
müracaatçıları ile çalışırken etkin bir mesleki çalışma gerçekleştirebilmeleri açısından da
önemlidir. Örneğin, kürtaj, eşcinsellik, kontrol yöntemlerini kullanma, kadının rolü, devlet
okullarında dinî eğitim, klonlama ve ötenazi gibi kişilerin doğrudan dinî eğilimleriyle ilişkili
konularda mesleki çalışmanın etik ilke ve değerler doğrultusunda yapılabilmesi açısından
oldukça önemlidir (Zastrow ve Ashman: 324).
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Ayrıca sosyal hizmet uzmanlarının kendi inanç sistemleri dışında kalan farklı inanç ve
değerlere sahip müracaatçılarına saygı göstermeleri önemlidir. Sosyal hizmet uzmanlarının “tek
doğru dinin” kendilerine ait olduğuna inanması, diğer inançlara ait insanları ise sapkın, şeytana
uyan ya da doğru yoldan çıktıkları için doğru yola getirilmesi gereken kişiler olarak
değerlendirmeleri, mesleki çalışma yapılmasını olanaklı kılamayacaktır. Bu nedenle sosyal
hizmet uzmanları dinî inanç ve değerlerle ilgili farkındalıklarını geliştirmeli ve mesleki
çalışmalarını bu kapsamda gerçekleştirmelidir (Zastrow ve Ashman: 324).

11.2. Yaşlanma ile Dinî / Manevi İnanç ve Değerlerde Görülen
Değişimler
Sosyal bilim alanında yapılan çalışmalar yaş dönemlerine göre, dinsel/manevi inanç ve
değerlerdeki değişimleri üç model üzerinden ele almaktadırlar. Bunların neler olduklarına
bakacak olursak;
1. “Geleneksel model” yaşlanmaya bağlı olarak kişinin dindarlığının artmasına vurgu
yapar.
2. “Stabilite/ Sabitlik modeli” yaşlanma ile dindarlık arasında herhangi bir bağın
olmadığını ileri sürer.
3. “İlgisizlik modeli” yaşlanma ile birlikte dinsel aktivitelere olan ilginin giderek azaldığını
ileri sürer.
Bu alanda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermekle birlikte en belirgin olarak ortaya
konulan “60 yaş ve sonrası” ya da “ileri yaş” dönemi ile ilgilidir. Bu konuda yapılmış
çalışmalara göre, 60 yaş ve üzeri grubunda ibadethaneye gitme “sabitlik modelini” doğrularken,
inanç ve dinsel davranışlar konusunda ise “geleneksel modeli” doğrulamaktadır. Diğer bir ifade
ile yaşa bağlı olarak dindarlığın arttığı “geleneksel modeli” ancak bu yaş grubunun sağlık
nedenleri ve fiziksel yetersizliklerden kaynaklı ibadethanelere katılımlarının düşük olduğu
“sabitlik modelini” ortaya konmuştur (Arslan:114).
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Batı ülkelerinde yaşlılıkla ilgili din sosyolojisi çalışmalarının (Heenan; 1972) dört
kategoride toplandığı görülmektedir:
1. “Kurumsal katılım” kişilerin kendi dinî inançlarına göre dinsel kurumlara devamlılığı
dindarlığın bir alt boyutu olarak ele alınmıştır. Ancak bu kapsamda, kişilerin fiziksel
yetersizlikleri dikkate alınmamıştır.
2. “Dinin yaşlılığa dönük anlamı ve değerleri” yaşlıların birçoğunun yaşamını ilgilendiren
dinî konularla ilgilendiği anlaşılmaktadır.
3. “Din ve kişisel uyum” bu kategorideki çalışmaların az sayıda olduğu ve dindarlık
ölçümünde bu aşamanın çok fazla dikkate alınmadığı ifade edilmektedir.
4. “Din ve ölüm” konulu çalışmalar, yaşlı insanları çok daha fazla ilgilendirdiği için yaşlı
dindarlığının, araştırılmasında farklı yönleriyle ele alınması gereken bir konu olduğu
belirtmektedir.
Yaşlılık ve din alanında yapılan günümüzdeki son çalışmalara baktığımızda ise
dindarlığın yaşlılıkla “pozitif bir ilişki” içerisinde bulunduğu, dindarlığın yaşlının hayatına
“amaç ve anlam” kazandırdığı, yine “sağlık ve ruhsal huzur” sağladığı yönünde sonuçlar elde
edilmiştir (Arslan:115).
Sonuç olarak, yapılan araştırmalar yaş ilerledikçe dindarlığa yönelimin artığını
göstermektedir. Diğer taraftan yaşlı dindarlığı “kendine has özellikler” içermektedir. Yaşlı
bireyin dine bakış açısıyla, yetişkin bireyin dine bakış açısı farklılıklar içermektedir. Örneğin;
Yetişkinlik döneminde yaşanan duygusal değişimler, zaman zaman şüphe, tereddüt içeren
dinsel gidip gelmeler, yaşlılıkla birlikte yerini daha sakin şüpheden uzak, daha oturmuş bir din
algısına bırakmaktadır (Arslan:115). Bu nedenle yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahale planı
oluşturulurken yaşlı bireylerin dinî / manevi inanç ve değerlerine gerekli hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.

11.3. Manevi Sosyal Hizmet Müdahalesi Nedir?
Bütün insanlarda olduğu gibi yaşlı insanların yaşamlarının önemli bir parçasını da
maneviyat ve din oluşturmaktadır. Sosyal hizmet eğitimi ve genel uygulama ilkeleri büyük
ölçüde varlığını sürdürmekle birlikte, son yirmi yılda, sosyal hizmette maneviyat ve din
konularını kapsayan çalışmalar artmıştır.
Neden sosyal hizmet uzmanları dinî ve manevi konulara giderek artan oranda ilgi
göstermektedir?
Sosyal hizmet uzmanları maneviyat ve dinin insanların hayatındaki anlamı ve önemi
noktasında yenilenen bir ilgiye sahiptirler. Çünkü dinin kişinin iyi olma hâlini güçlendirmesi
açısından önemli bir faktör olduğu gerçeğini yadsımazlar. Bu konuda yapılmış bir çalışmada,
(George ve Siegler 1988) yaşları 58 ile 85 arasındaki yüz eğitimli kadın ve erkeğe
yaşantılarında karşılaştıkları en kötü olumsuzluklarla baş etmek için ne tür yöntemlere
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başvurdukları sorulmuştur. Katılımcılardan alınan cevaplara göre, başlıca baş etme
stratejilerinin Tanrı’ya dua etmek, Tanrı’nın varlığına ve birliğine inanmak, gittikleri
ibadethanelerinde arkadaşlıklar edinmek, kutsal kitabı ve manevi içerikli yayınları okumak ve
din adamlarından destek almak olduğunu ifade etmişlerdir (Zastrow ve Ashman: 320).
Etik Değerlendirme
 Kendi dinî inancınızdan başka inançlara sahip olan insanlara saygı duyar mısınız?
 Sizinle aynı mezhepten olduğunu bildiğiniz bir arkadaşınız ile farklı bir mezhepten
olduğunu bildiğiniz bir arkadaşınız arasında saygı bakımından bir ayrım yapar mısınız?

Yine 836 yaşlının katılımcı olduğu farklı bir çalışmada (Koenig, Klave ve Ferrel 1988)
dindar olan yaşlıların dindar olmayan yaşlılara oranla motivasyonlarının daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca dindar insanların yaşlanmaya bakış açılarının daha olumlu ve yaşama
bakış açılarının daha tatmin edici olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı çalışmada 75 yaş üstü
kadınların iyi olma durumlarıyla din arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Diğer
taraftan insanların yaşlandıkça hayatın anlamını sorgulama ve ölümü daha yakınında hissetme
nedenleriyle maneviyata daha fazla odaklanma eğilimine sahip oldukları görülmüştür (Zastrow
ve Ashman: 320).
Modern toplumsal hayatın beraberinde getirdiği sosyal sorunların birey üzerinde yıkıcı
psikolojik ve duygusal sorunlara yol açması ve bu sorunların çözümü noktasında
yetersizliklerin ortaya çıkması, manevi ve dinî sosyal hizmet yaklaşımlarının gündeme
gelmesine neden olmuştur (Asher: 1). Ayrıca sayıları gittikçe artan dinî toplulukların üyelerinin
psikolojik ve duygusal problemleriyle baş etmelerine yardımcı olmak amacıyla, bilimsel bir
temeli bulunan yardım metotlarına başvurmanın cemaatlerin selameti açısından da iyi olacağı
öngörülmektedir (Asher: 2).
Sonuç olarak; sağlıklı bir maneviyat daha iyi fiziksel ve ruhsal sağlık durumuna yol
açar. Bilim ve mantık bazen insanların karşılaştığı karmaşık sorunlara iyi bir çözüm veremeye
bilir. Bu gibi durumlarda manevi çözümler arama yararlı olabilir. Bu nedenle maneviyat
bütüncül, insan merkezli sosyal hizmet sunumu için önemlidir (Mathews:18).
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11.4. Manevi (Spiritüel) Dönüşümün Yedi Paradigması

Manevi (Spiritual) Dönüşümün Yedi Paradigması
TEORİK TEMEL
MANEVİ DÖNÜŞÜMÜN YENİ PARADİGMA
YENİ PARADİGMASI
ÜZERİNE
KURULMUŞTUR

1. Manevi ivme
2. Dikkatli günlük
yaşam

3. Kalp ile ruh

4. Dini öz bilgelik

5. Bio bilinç

6. Toplum bilinci

7. Eko-bilinç

YEREL VE KÜRESEL
BİREYLER, ÇİFTLER,
TOPLULUKLAR VE
AİLELER VE GRUPLARLA
EKOSİSTEM İLE
ÇALIŞMA
ÇALIŞMA

1'inci Kuvvet
Psikodinamik

Bireysel manevi ivme Toplu manevi ivme
dönüşümü
dönüşümü
Başkalarına karşı
2' inci Kuvvet
Dikkatli bir yaşam
doğru eylemler ve
Bilişsel davanışçı
modeli geliştirilmesi
farkındalık bilinci
Sevmeyi öğrenmek,
Bilincini geliştirmek
3'üncü Kuvvet
af etmek,
deneyimlerini ve
Deneyimsel - hümanist
diğer varlıklara
duygularını paylaşmak
merhamet göstermek
4'üncü Kuvvet
Transpersonel

Dünyanın bilgelik
geleneklerini ve
ritüellerini kullanarak
bilincini geliştirme

Bedensel çalışma ve
deneyim şekillenmesi
Biyopsikososyal
aracılığıyla bilinç
geliştirme
Yerel ve küresel
Küresel düzeyde
düzeyde toplum
toplum organizasyonu organizasyonu için
bilinç geliştirme
Derin ekoloji
Ekoterapi

Herhangi bir bilgelik
gelenekleri ve
ritüellerini öğretim
Bilinç düzenlenmesinin
öğretimi
Ortaklıklar oluşturarak
manevi farklılıkları
paylaşma

Ortaklıklar
Ekoloji ve Ekoterapi
oluşturarak evrensel
hakkında bilinç
çeşitlilikleri paylaşmak

Kaynak: (Derezotes:31).
Geleneksel paradigma + Maneviyat = Daha kapsamlı paradigma dönüşümü
Yukardaki tabloda yer alan ilk dört paradigmanın dönüşümü sosyal hizmette kullanılan
kuramlar ile yakından ilişkilidir. Bu kuramlar; psikodinamik, bilişsel davranışsal, deneysel
hümanist ve transpersoneldir.
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Yukardaki bu dört kuramdan sosyal hizmet kuramları dersi kapsamında yer
almayan ve bilgi eksikliğini gidermesi açısından transpersonel yaklaşımı üzerinde aşağıda
kısaca bir bilgilendirilme yapılması uygun görülmüştür.
“Maslow ve meslektaşları, araştırmalarının, kendilerini tamamen “hümanist”
meselelerden öteye, kozmik anlam ya da nihai ilgi meselelerine sevk ettiğini gittikçe daha
çok fark etmeye başladılar. Ortaya çıkan bu yeni akımı isimlendirmeye ilişkin çeşitli
tartışmalardan sonra, kimilerince davranışçılık, klasik psikanaliz ve hümanist psikolojiye
paralel şekilde bir “dördüncü güç” olarak görülen bu akımı “transpersonel psikoloji”
olarak adlandırdılar” (Wulff :243).

Transpersonel yaklaşımın çalışma alanları arasında;
“Transpersonel süreç, değerler ve durumlar, bütünleştirici bilinç, üst düzeyihtiyaçlar, doruk deneyimler, vecd, mistik tecrübe, varoluş, öz, mutluluk, huşû, hayret,
beni aşkınlaştırma, ruh, günlük hayatın kutsanması, birlik, kozmik farkındalık, kozmik
oyun, bireysel ve türler arası sinerji, meditasyon teori ve pratikleri, ruhsal yönelimler,
merhamet, transpersonel birliktelik, transpersonel idrâk ve etkinleşme ve ilgili kavram,
deneyim ve uygulamalar” yer almaktadır (Wulff :244).

Yukarıda ifade edilen psikodinamik, bilişsel davranışsal, deneysel hümanist ve
transpersonal yaklaşımın dışında ayrıca biyopsikososyal teori, çeşitli toplum seviyesi modelleri
ve ekolojik teori de bu kapsam içerisinde yer almaktadır.
Paradigmalar dönüşümün yedi düzeyini temsil etmektedir. Seviyeleri giderek daha
karmaşık, büyük ölçekli ve hassas dönüşümsel çalışmaları temsil etmektedir. İlk beş düzey
kişinin (geçmiş ve gelecek, zihin, doğru eylemler, kalp, bilgelik gelenekleri, vücut çalışmaları
vb.) manevi olarak kendisini geliştirmesi ile ilişkilidir. Son iki düzey bireyin “ötesinde” daha
kapsamlı ilahi öz (insanlar, diğer canlılar ve tüm yaşam destek ekosistemleri) üzerine
odaklanması ve bu konularda sorumluluk taşıması ile ilişkilidir. Ruhsal dönüşümün yedi
aşamasının her birinin bir diğeri ile manevi uygulama ve manevi aktivitizm ilişkisi söz
konusudur.
Manevi Aktivizm; kolektif bilinç, kolektif kalbi ve kolektif zihni dönüşümleri içerirken,
Manevi Uygulama; bireysel bilinç, bireysel kalbi, zihni ve bireysel dönüşümü içermektedir
(Derezotes: 32).
Manevi sosyal hizmet çalışmalarında aşağıda yer alan sorular veya benzerleri
kullanılarak, sosyal hizmet mesleği açısından dolaylı (örtülü) sorular yoluyla kişinin manevi
açıdan değerlendirmesi sağlanabilir (Canda ve Furman: 266).
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Örtülü Ruhsal Değerlendirme Soruları


Hayatınıza anlam ve amaç duygusu getiren nedir?



Daha anlamlı ve farkında hissetmenizi ne sağlar?



Derin ilham veya huzur duygusu bulmak için nereye gidersiniz?



Hangi zamanlar büyük barış, sevinç ve yaşam memnuniyeti hissedersiniz?



Zorluk ya da krizle karşılaştığınızda sizin için en önemli güç ve dayanak kaynağı nedir?

 Yaşantınızda yeni anlayış duygusu hissettiğim “işte” dediğiniz deneyimleriniz oldu
mu, olduysa lütfen açıklar mısınız?


Sizin hayatınızda en önemli rehberleriniz kimlerdir ve neden?



En çok ne için minnettarsınız?



Dünyayı anlamlı kılmanızın gerekçeleri nelerdir?



Hayatınızdaki en önemli kişi kimdir?



Size güven ve umut aşılayan nedir?



Kime ya da neye karşı aşk hissediyorsunuz?



Ne zaman kendinizi tam anlamıyla hayat dolu hissedersiniz?



Bir durum karşısında sağduyunuz neyin doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verir?

 Sizin derin anlam, huzur, sevinç ve geçmiş dönemlerinizde karşılaştığınız
zorluklarınızla baş etmede kaynağınız neydi ve bu yardımcı kaynağınız nasıl mevcut duruma
uygulanabilir?
 Eğer sihirli bir değneğiniz olsaydı, hayatınızda neleri daha anlamlı hâle getirmek ya da
değiştirmek isterdiniz?
 Bu durumu daha iyi karşılamak için geçmişte sahip olduğunuz ya da mevcut güç ve
kaynaklarınızdan nasıl faydalanabilirsiniz?


Yakın gelecekteki amacınız nedir ve birlikte onu gerçekleştirmek için çalışabilir miyiz?
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11.5. Manevi (Spritüel) Bakım Süreci
Yaşamı tehdit eden ve iyileştirici bir tedavinin artık mümkün olmadığı insanlara
bütüncül bir bakım hizmetini ifade eder. Spritüel bakım söz konusu olduğunda her zaman
dikkate alınması gereken 3 önemli durum mevcuttur.
Bunlar;
 Hastalığın son evresinde manevi sürece dikkat etme,
 Manevi soruların sinyallerini kavrayabilmek ve
 Hastanın yaşama tutunmayı bırakma modunun olumlu yönde geliştirilmesidir
(Richtlijn: Spirituele zorg, 2016).

11.5.1. Hastalığın Son Evresinde Manevi Sürece Dikkat Etme
Hastalık sürecinin son evresinde yaşamın sonunun yaklaşması kaçınılmazdır. Bu
sürecin farkındalığı içselleştirildiğinde yaşama dair yapılan sorgulamaların ve bunların
cevaplarının aranması oldukça normal ve insani bir tepkidir. Bu durum günlük işler veya dinî
konularla ilişkilendirilebilir.
Konunun kapsamına dair bir izlenim oluşturabilmek için aşağıda önem arz eden birkaç
temayı inceleyebiliriz:
Anlamlandırma (anlam deneyimi, anlam kaybı):
Anlam deneyimi;
•

Hayatın kalan kısmını zenginleştirme,

•

Bağlanma,

•

Üstünlük hissetme.

Anlam kaybı;
•

Benim hayatımın artık ne anlamı var?

•

Kader,

•

Neden ben?

•

Ölüm arzusu,

•

Ötenazi arzusu ,

•

Yaşamla olan bağları bitirme,
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Reji ve kontrol kaybı:
Kontrol (Yönetim)
•

Başa çıkma,

•

Yumuşaklık,

•

Haysiyet duygusu,

•

Özerklik,

Kontrol kaybı
•

Kendini güçsüz hissetme,

•

Tereddüt etme,

•

Başkalarına bağlı olma,

•

Yardıma ihtiyaç duyma,

Zaman perspektifi:
•

Gelecekten kopma,

•

Günlük yaşam,

•

Ölüm bilinci,

•

Kabul etme,

•

Geri çekilme,

•

Reddetme,

•

Sindirmeye çalışma,

•

Kişisel dönüşüm,

•

Bütünleşme (entegrasyon),

•

Şimdi her şey gerçek anlamda bitti mi?

•

Bu hayattan sonra ne olacak?

•

Yakın geleceğe odaklanarak bugünü daha katlanılabilir hâle getirmek,

•

Kalan zamanımı nasıl kullanırım?
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•

Kimlere kapım açık, kimlere değil?

Ulaşılabilirlik ve İzolasyon:
Hayatta tek başına tutunmaya çalışma,
•

Kendini parçalanmış hissetme,

•

Bütünlük,

•
bağlılık.

Dinî bir topluluğa entegre olma, bağlı olma hissiyatı (geniş bir bütünlüğe), ruhsal

Umut(suzluk):
•

Umutsuzluk,

•

Gerçek olmayan umutlar,

•

İlham kaynağım ve gücüm nedir?

•

Bana güven ve umut veren şey nedir?

•

Beni ilerleten nedir?

•

Nelerin (şu an için) önemi var?

Yaşam dengesi:
•

Suçluluk,

•

İyileştirme,

•

Ceza,

•

Yeni bir denge arayışı içinde olma ‘‘iyi sonuçlandırma’’,

•

Kabul edebilme,

•

Uzlaşma,

•

Neyi yanlış yaptım?

•

Geride ne bırakıyorum?

•

Neler verebildim?

Bunların yanı sıra:
 Yaşamın tadını çıkartma,
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 Mutlu olma,
 İyi yaşama,
 Gerçekleştirebilme ve mizahtan hoşlanma.
Dinî inanç:
•

Beni yaratana güvenebilir miyim?

•

Beni yaratan ile nasıl uzlaşı sağlayabilirim?

•

Bu hayattan sonra cezalandırılacak mıyım?’

Manevi sürece gösterilmesi gereken ilgi ve alaka hastalığın son evresine (terminal
döneme) ertelenmemelidir. Doğru olan yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısının konulduğu
andan itibaren manevi bakıma odaklanmaktır. Özellikle hastalığın ilerlemesi ile düşen enerji ve
oluşan fiziksel rahatsızlıklar hastada ağrı/bitkinliğin artış göstermesine neden olmaktadır. Bu
durum da hastanın manevi bakıma yönelme olasılığını zayıflatabilmektedir.

11.5.2. Manevi Soruların Sinyallerini Kavrayabilmek
Manevi (spritüel) sosyal hizmet uygulaması hastanın bütün hayatına bağlanmak (irtibat
kurmak) demektir. Ancak bu durum hastanın sorunlarının her daim en doğru şekilde ifade
edebileceği anlamına gelmez. Manevi sorular genelde sorulmamış/sorulmayan sorulardır
(Richtlijn: Spirituele zorg, 2016).
Hasta için aydınlatılmamış sorular aynı zamanda bilinmeyen veya tanınmayan sorulara
dönüşebilmektedir. Hatta manevi soruların bazen bakım hizmeti sunanlar tarafından bile
bilinmediği olabilmektedir. Bu sorular ertelenir ve kaybolup giderler. Manevi sorular yaşamın
tamamı ile bağlantılı olduğu için samimi ve kişisel bir karakteristiğe sahiptir. Hastalar bu
sorular üzerine her bakım hizmeti sunan ile rahatlıkla konuşamazlar. Ayrıca bu tip sorularla
meşgul olmak istemeyen hastalar da mevcuttur.
Bütün bu sebeplerden ötürü, manevi bakım hizmetini sadece hastanın bu hizmetten
faydalanmak istediğini belirttiğinde sunmak, bakım hizmetini yetersiz kılmaktadır.
Hasta ile yapılan mesleki görüşmede yeterince ilgili olmak her iki tarafın da
aydınlanmasını sağlayabilir: Hasta kendisini meşgul edebilecek ve konuşabileceği birisini fark
etmiş olur ve bakım hizmeti sunan hastayı dinleyerek manevi bakıma yönelik sinyalleri tespit
edebilme fırsatına sahip olur. Sinyalleri tespit edebilme becerisini edinmek için dikkat edilmesi
gereken hususlar nelerdir?
İlk adım, hastanın söylemlerinin birden çok anlam içerdiğinin bilincinde
olunmasıdır.
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İkincisi, manevi sorular yaşamın son evresinde görünen (fiziksel, psikolojik ve
sosyal) rahatsızlıklarla birbirinden kopmayacak şekilde bağlıdır.
Üçüncüsü, manevi anlam ilk etapta fiziksel ya da psiko-sosyal temeli olan
dışavurumun altında gizli olabilir.
Bunu bir örnek vakayla değerlendirecek olursak;
Vaka Çalışması
Örnek: Anlamın 4 Katmanı
Hastanede yatmakta olan 60 yaşında bir kadın geceleri sıklıkla eşini düşündüğünü
dile getiriyor.


Kadının bu söylemi ne anlama geliyor?



Bu cümlede gizli olan hangi anlamlar mevcuttur?



Bu durumu nasıl yorumlamalıyız?

Yaşamın son evresinde ele alınabilecek olan 4 alan üzerinden soruyu farklı farklı
anlamlandırabiliriz:
 Fiziksel (Burada gerçeklik ve objektif açıdan doğrulanabilir bir durum söz
konusudur): Bayan geceleri uyanık geçiriyor. Fiziksel alana odaklanarak sorulabilecek bazı
soruları; Uykusuzluk durumu söz konusu mu? Bu duruma müdahale etmek gerekiyor mu?
 Psikolojik: (Burada söylemin içinde gizli olan düşünceler, görüntüler, hisler, ve
duygular söz konusudur.) Bayan eşini düşünüyor. Psikolojik/duygusal alana odaklanarak
ele alınabilecek sorular; örneğin: Bayan telaşlanıyor mu? Eşini özlüyor mu? Üzüntü veya
özlem söz konusu mu? Hangi şiddette? İhtiyacı olan bakım nedir?
 Sosyal: (Burada kişinin bağlı olduğu sosyal çevresi ve bu konuda kendi kimliği
ile ilgili paylaşımı söz konusudur) Bayanın eşi(ydi). Bu alana odaklanarak sorulabilecek
sorular: Eşiyle aralarında nasıl bir bağ var? Birbirleri ile olan iletişimlerinin akışı nasıl?
Bayanın eşi bakıma muhtaç mı? Bayan dul mu?
 Manevi (Spiritüel) (burada bahsedilmek istenen şey insanların derinliklerinde
hissettikleri, onlara ilham veren ve hayatlarına anlam katan şeylerin yaşamlarında sıradan
şeylerle bile bağlantısının olması).
Bu alanda sorulabilecek sorular;


Bayan için eşini düşünüyor olması ne ifade ediyor?
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Eşini hatırlamak onda nasıl bir tecrübe oluşturuyor?



Onda melankoli mi oluşturuyor, yoksa ona güçlü olmayı mı öğretiyor?



Gecenin sessizliği onda nasıl bir etki bırakıyor?

Kaynak: Richtlijn: Spirituele zorg file:///C:/Users/ert/Downloads/Spirituele, 08.01.2016
Yukarıdaki vakada yer alan anlamların bütün bu katmanları birbirleri ile bağlantılıdır.
Onları birbirlerinden ayırarak daha kolay anlaşılması sağlanır. Yaşamın son evresinde manevi
rahatsızlığa karşı hassas olma durumu şu anlama gelmektedir: Cümlenin anlam katmanını
dinlemeyi ve ilhamın yüzeysel olarak ima edilenin altında gizli olabileceğini öğrenmek.
Manevi bakım hizmeti sunan personelin “Geceleri eşinizi düşünüyor olmak sizin için
nasıl bir şey?” diye sorduğu soruya yaşlı kadın “Beni sakinleştiriyor.” “Eşim 2 yıldır
yaşamıyor ve özellikle geceleri yanımda olduğunu hissediyorum, beni bu zor günlerimde
destekliyor.” diye cevap veriyor. Yaşlı kadının cevabında önemli olan şey bir söylemin
anlamının hemen doldurulmaması gerektiğidir. Amaç sürekli söylemin kronik olan hasta için
ne ifade ettiğini keşfetmektir. Bunun için uygun ortam yaratılarak, açık uçlu sorularla hastanın
ilham ve gücünü nereden aldığını anlatabileceği bir ortam oluşturulabilir. Bu gibi vakalar
anlattıkça kendileri de sorunlarıyla ilgili bilinç sahibi olacaklardır.
Müracaatçılar/hizmet alanlar için anlam içeren hikayeleri dinlemek amacıyla zaman
ayırmak manevi bakımın önemli bir unsurdur.
Bunun yanı sıra çözümü olmayan bir ağrının varlığında hastaya gereken ilgi alakayı
sunmak bakım hizmeti sunan bütün personellerin gerçekleştirebileceği bir manevi (spritüel)
bakım hizmetidir.

11.5.3. Hastanın Yaşama Tutunmayı Bırakma Modunun Olumlu
Yönde Geliştirilmesi
Manevi soruların bir başka tanımı ise doğrudan çözümü olmayan soruların varoluşudur;
 “Bunu neden hak ettim?” ya da
 “Bunu neden ben yaşamak zorundayım?” gibi sorular varoluşsal bir anlam arayışı
içinde olunduğunun dışavurumudur (Richtlijn: Spirituele zorg, 2016).
Elden bir şey gelmemesi, bir cevabın olmadığı anlamına gelmez. Yalnız bu sorulara
bulunan cevaplar kitaptan veya yönetmelikten çıkmaz. Sonuç itibari ile bu sorulara cevabı
yalnızca hastanın kendisi verebilir ve cevapları ararken de hastaya destek/yardımcı olunabilir.
Bu durumda bakım hizmeti sunan personelden pek de kolay olmayan bir duruş beklenir.
Manevi bakım çerçevesinde söz konusu olan bir insandır. Manevi bakım hizmeti sunanlar
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dinleme becerisi ile hastanın yanında olduğunu hissettirir. Manevi bakım uzmanları bilirler ki;
hasta için manevi bakımda,
 Çözüm dışarıdan gelmez.
 Hastanın içindeki gücünü kendisi yönetebilmesi için katılım,
 güven duygusu,
 yapmaktansa yaptırmak önceliklidir.
Diğer bir ifadeyle dışarıdan gelen yardımın hasta üzerindeki etkisinin hastanın içindeki
gücü keşfetmesi ve onu geliştirebilmesi ile eşdeğer olmadığıdır. Doğru olan hastanın kendi
kendini yönetebilmesinin ve güven duygusunun geliştirilmesidir. Ayrıca bakım hizmeti sunan
kişi hastanın yapabileceklerini kendisi yapmayarak hastanın aktif hâle gelmesine yardımcı
olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Din ve maneviyat kavramları insanlık tarihi kadar eskiye dayanmakta olup, tarihin
her döneminde bireyleri ve toplumları etkilemeyi başarmıştır.
 Temelde din kavramı hem bireysel hem de kurumsal bir anlam içerisinde ele
alınmaktadır. Din kavramı hakkında insanlık tarihi boyunca kesin bir tanım yapılabilmiş
değildir. Bunun başlıca nedeni ise birçok dinî inanç sisteminin var olmasıdır. Bu nedenle tam
bir dinî tanım yapmak günümüz dünyasında mümkün görülmemektedir. Kavram olarak “aşkın
bir varlığa bağlanma ve bu inancın gerektirdiği düşünce ve uygulamaların bütünü şeklinde ifade
edilen din; bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir.”
 Din kavramı aynı zamanda birey ve toplumla olan ilişkisi bakımından psikolojik ve
sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin inancı, psikolojik bir tatmin sağladığı
için bireyi ilgilendirirken, sosyal bütünleşmeyi sağlaması ve toplumu ilgilendirmesi
bakımından ise sosyolojik bir yöne sahiptir.
 İnsanoğlunun ilk dönemlerinden itibaren, hem zihinsel hem de eylemsel bir parçası
olan din ve maneviyat, sosyal hizmet mesleği açısından da vazgeçilmez öneme sahiptir.

 Son yıllarda yaşlılık alanında yapılan sosyal hizmet temelli çalışmaların bir dalını
da dinî - manevi sosyal hizmet çalışmaları oluşturmaktadır. Yaşlılara yönelik manevi sosyal
hizmet çalışmaları; ölüm korkusu, dinin rolü ve yaşlılarda maneviyat gibi konuları sosyal
hizmet bağlamında ele almaktadır.

 Bu bölümde; dinî - manevi sosyal hizmetin kavramsal düzeyde değerlendirilmesi
yapılarak, mesleki çalışmada yaşlı bir bireyin dinî - manevi inanç ve değerleri açısından nelere
dikkat edilmesi gerektiği konuları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Aşkın bir varlığa bağlanma ve bu inancın gerektirdiği düşünce ve uygulamaların
bütünü şeklinde ifade edilen ...................., bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
2) ........................ kavramı ise kişinin dinî tecrübesinin, öznel yönünü ifade etmek
amacıyla kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
3) Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisi çalışmaları içerisinde yer almaz?
a) Kurumsal katılım
b) Dinin yaşlılığa dönük anlamı ve değerleri
c) Din ve kişisel uyum
d) Din ve ölüm
e) Din ve yönetim
4) Manevi Aktivizm; kolektif bilinç, kolektif kalbi ve kolektif zihni dönüşümleri
içerirken,.......................................; bireysel bilinç, bireysel kalbi, zihni ve bireysel dönüşümü
içermektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının dinî ve manevi konulara
giderek artan oranda ilgi göstermesinin nedenleri arasında değildir?
a) Dinin kişinin iyi olma hâlini güçlendirmesi açısından önemli bir faktör olduğu
gerçeğini yadsımazlar.
b) Maneviyatın kişinin yaşam kalitesine etki ettiğini bilirler.
c) Kişinin inancının, psikolojik ve duygusal tatmin sağlaması
d) Yapılan araştırmalar yaş ilerledikçe dindarlığa yönelimin sabit kaldığını
göstermektedir.
e) Modern toplumsal hayatın beraberinde getirdiği sosyal sorunların birey üzerinde
yıkıcı psikolojik ve duygusal sorunlara yol açması ve bu sorunların çözümü noktasında
yetersizliklerin ortaya çıkması
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6) Aşağıdaki sosyal hizmet kuramlarından hangisi manevi (spiritüel) dönüşümün yedi
paradigmasının ilk dört aşamasında yer almaz?
a) Psikodinamik,
b) Bilişsel davranışsal
c) Deneysel hümanist
d) Transpersonel
e) Ekoterapi
7) ...............................yaşlanmaya bağlı olarak kişinin dindarlığının artmasına vurgu
yapan modeldir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifadeyi yazınız.
8) Aşağıdakilerden hangisi manevi bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken
unsurlardan değildir?
a) Manevi sürece gösterilmesi gereken ilgi ve alaka hastalığın son evresine
ertelenmemelidir.
b) Doğru olan yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısının konulduğu andan itibaren
manevi bakıma odaklanmaktır.
c) Manevi bakım süreci erken başlamalıdır çünkü hastalığın ilerlemesi ile düşen enerji
ve oluşan fiziksel rahatsızlıklar hastada ağrı/bitkinliğin artış göstermesine neden olmaktadır.
d) Manevi bakım süreci erken başlamalıdır, çünkü hastalığın ilerlemesi hastanın
manevi bakıma yönelme olasılığını zayıflatabilmektedir.
e) Manevi bakım hastalığın tanısının konulduğu andan itibaren değil hastalığın son
aşamasında sağlanmalıdır.
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşamın son evresinde ele alınabilecek olan 4 alan
içerisinde yer almaz?
a) Fiziksel
b) Ekonomik
c) Psikolojik
d) Manevi (Spiritüel)
e) Sosyal
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10) Aşağıdakilerden hangisi manevi bakım uzmanlarının hasta için manevi bakımda
dikkate aldıkları unsurlardan biri değildir?
a) Hasta için manevi bakımda çözüm dışarıdan gelmez.
b) Manevi bakımda hastanın katılımı önemlidir.
c) Manevi bakımda hastanın güven duyması önemlidir.
d) Manevi bakımda yapmaktansa hastaya yaptırmak önceliklidir.
e) Manevi bakımda hastanın dışardan yardım alması kaçınılmazdır.
Cevaplar
1) din, 2) Maneviyat, 3) e, 4) Manevi uygulama, 5) d, 6) e, 7) “Geleneksel model”, 8) e,
9) b, 10) e

237

12. YAŞLILARA BAKIM PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu Bölümde;


Türkiye’de Bakım Planlaması Çalışmaları,



Müracaatçının Yaşam Kalitesi,



Yaşlı Bakım Planı Oluşturma Aşamaları,



Müracaatçının Kişilik Özelliklerini Tanıma,



Müracaatçının Bakım Hizmeti Alırken Yaşadığı Deneyimler ve Değerleri,



Yaşam Kalitesini Değerlendirme,



Vaka Çalışması,



Yaşlı Bakım Planı Uygulama Sonuçları,

 Bakım Kalitesinin Çok Boyutlu ve Çok Aktörel Değerlendirmesi konuları
öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;

Yaşlılara Bakım
Planlaması


Yaşlılarda bakım ve uzun süreli
bakım kavramlarını kavramış,

Bakım ve uzun süreli bakımın
Türkiye’deki gelişimini öğrenmiş,

Yaşlılara yönelik bakım
planlaması oluşturmayı algılayabilmiş,

Yaşlılara yönelik bakım ve bakım
planlaması süreçlerini
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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Giriş
Bakım hizmeti insanın yaşamının herhangi bir döneminde kronik bir hastalık ya da yeti
yetersizliğinden dolayı ihtiyaç duyulan bir hizmet alanıdır. Bakıma duyulan gereksinim sürekli
olabileceği gibi geçici bir süreyi de kapsayabilir. Bakım hizmeti; öz bakım gereksinmelerinin
karşılanması, beslenme, bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanması, günlük yaşam
aktiviteleri ve tedavisinin desteklenmesini içeren bir süreçtir. Kişilere sunulacak bakım hizmeti
bir ücret karşılığı olabileceği gibi yakınları tarafından ücretsiz olarak da verilebilmektedir
(Sönmez ve Özgöbek: 11).
Uzun süreli bakım hizmeti ise; engelli, yaşlı ya da kronik rahatsızlığı olan kişilere
medikal olan ya da olmayan bakımı kapsamaktadır. Uzun süreli bakım ihtiyacı yalnızca yaşlılar
için geçerli olmayıp her yaş grubu için geçerlidir. Süreli ve sürekli bakım, evde, toplumda,
huzurevinde ya da bakımevinde sağlanabilmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, 2014:14).
Yaşlı bakım planlaması, müracaatçının bakımı ile doğrudan ilişkili bakım hizmeti
kurumları ve çalışanları için oluşturulan bir planlamadır. Bakım planlaması, ihtiyaç sahibi
kişilerin bireysel bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçlarına uygun bakım modellerinin
tespiti ve günlük yaşam aktivitelerinin geliştirilmesi aşamalarını içermektedir. Bakım hizmeti
sorumluluğu; hizmet kuruluşları, müracaatçı temsilcileri, meslek grupları ve sağlık sigortası
temsilcilerinin birlikte oluşturup düzenledikleri resmi bir belge niteliğindedir. Ancak ülkemizde
bakım sigortası uygulaması olmamasından dolayı bakım planı yalnızca ilgili bakım kurumları
tarafından toplam kalite kapsamında standardize edilmiş düzenlemeler ve ilgili yönetmelikler
aracılığıyla uygulanmaya çalışılmaktadır (https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).
Bu bölümde, Türkiye’deki bakım planlaması çalışmaları ve bakım hizmet modelleri
hakkında kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra; müracaatçının yaşam kalitesi, bakım
planlaması oluşturulması, müracaatçının kişilik özelliklerini tanıma, müracaatçının bakım
hizmeti alırken yaşadığı deneyimler ve değerleri, yaşam kalitesini değerlendirme, vaka
çalışması, bakım kalitesinin çok boyutlu ve çok aktörel değerlendirmesi konuları ele
alınmaktadır.
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12.1. Türkiye’de Bakım Planlaması Çalışmaları
Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun, 08.06.2011
tarih ve 633 Sayılı KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bakım alanındaki
kanun çalışmalarının çatısını oluşturmaktadır.
Ülkemizde bakım planlaması konusundaki yönetmelikler şunlardır:
 05.04.1987 tarih ve 19422 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde
Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”
 21.02.2001 tarih ve 24325 sayılı “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”
 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım
Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”
 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı “Özel Huzurevleri ile Huzurevleri Yaşlı Bakım
Merkezleri Yönetmeliği”
 “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”
 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı “Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel
Bakım Merkezleri Yönetmeliği”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı 2013-2017 Stratejik Planı’nda
“bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak” hedefi ortaya koymuş ve
bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan ve geliştirilen
bakım hizmetlerinin kalitesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede, bakıcıların “standart”
ve “yeterliliklerin belirlenmesi” ile eğitimlerinde süreklilik sağlanması çalışmaları devam
etmekte olup; 2013 Ocak ayında “Bakım Hizmetleri Kalite Standartları” çalışmaları
başlatılmıştır. Aynı yılın Haziran ayında ise “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Kalite Geliştirme Dairesi” kurulmuştur (Sönmez ve Özgöbek: 10).
Ülkemizde ilgili yasa gereği bakım hizmeti veren kuruluşlar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
açılabilmektedir. Bakım hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar her ilde bulunan Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’nin onayı ve denetimine bağlı olarak hizmet
verebilmektedirler (Sönmez ve Özgöbek: 11).
Engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren bu kuruluşların yapılanması aşağıdaki
şekildedir.
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Hizmet modelleri;
 Evde Bakım/Evde Destek Hizmetleri
 Gündüzlü Hizmetler
 Yaşam evi-Umut evi (Toplum Temelli Yaşam Evleri) Huzurevi (Yaşam Evleri)
 Bakımevi
 Yaşam Destek Merkezleri (Evleri/Üniteleri)
 Süreli ve Sürekli Bakım ve Danışma Merkezi
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:14.
Evde Bakım/Evde Destek Hizmetleri;


“Kişisel gereksinmelere göre hizmet ve program seçenekleri sağlamaktadır.



Bu merkezler



Bireysel günlük bakım,



Sertifikalı personel ve refakatçi desteği,



Yemek sağlama hizmetleri,



Sosyal yardım ve destek programları,



Ev ve tamirat işlerinde destek transfer hizmetleri,



Evde sağlık hizmetleri,

 Bireyin hareket rahatlığı ve güvenliğini sağlayacak şekilde planlanan mekân
modifikasyonu kapsamındaki ev içi düzenlemeler ve tamirler.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:15.
Gündüzlü Hizmetler; Bu hizmetlerin sunumu gündüzlü bakım merkezlerinde verilen
hizmetleri kapsamaktadır.
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 “Bireysel farklılıklara göre bakım planı oluşturularak; İş-uğraşı ve reaksiyonel
çalışmaları,


Zihinsel aktiviteler,



Kişiye özel egzersiz,



Sosyal aktiviteler,



Yemek ve ara öğünlerin tedariki,



Yürüme, tuvalet ihtiyacına destek olma,



Bireysel bakım,



Güvenli çevre,



Aktivitelere transferi,

 Sağlık takibi (tansiyon-yiyecek içecek takviyeleri, ilaç almada destek olma,
ağırlık takibi gibi),


Alzheimer ya da demans bakımı,

 Zorunlu eğitim çağında bulunmayan bireylerin akademik becerini geliştirecek
çalışmaları içermektedir.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:16.
Yaşam Evi-Umut Evi (Toplum Temelli Yaşam Evleri)
 “Toplum temelli yaşam evleri, birden fazla bireyin aynı evde bakım/destek
hizmetlerini içermektedir.”


“Bu hizmetler kapsamında bireyin; bireysel bakım planı çerçevesinde



öz bakımını



ve ev işlerini yapmasına,



evini temizlemesine,



çamaşırlarını yıkamasına,



diyeti varsa uygun olarak yiyeceklerini hazırlamasına,



yiyecek alışverişini yapmasına destek olunmaktadır.

 Sosyal çevre ile iletişim kurmasına, sosyal aktivitelere katılmasına, hobi
edinmesine olanak sağlanır.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:17.
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Huzur Evi (Destek Yaşam Evleri)

“Bireyin güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşaması, sosyal ve psikolojik
gereksinimlerinin karşılanması amacıyla oluşturulan evler bütünüdür.”
“Tek kişi, eşli, birden fazla kişinin kalmasına olanak sağlayan, mutfak, tuvalet
ve banyonun aynı mekânda olduğu, konuklarını ağırlamaya imkân veren düzenlemelere
sahip, dikey ya da yatay yapılardır.”
“Emeklilik sonrası, belli bir yaştan sonra günlük yaşam aktivitelerini bağımsız
olarak yapabilen bireylere hizmet verilmektedir.”
“Bireyin ihtiyacına ve tercihine göre temizlik, yemek, bireysel bakım desteği
verilmektedir.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:17.

Bakım Evi
 “Bireylerin yaşamlarını huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, sağlık
ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanarak, sürekli özel bakım desteğinin verildiği hizmet
modelidir.”
 “Bu hizmet modeli; fiziksel, fizyolojik, psikolojik ya da mental yetersizliğe
bağlı olarak kendilerine bakma güçlüğü bulunan bireyler için günlük yaşam aktivitelerinin
tam desteklenmesini içermektedir.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:17.
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Yaşam Destek Merkezleri ( Evleri/Üniteleri) (Hospis)
 “Palyatif bakım hizmeti alan ve raporla yaşam süresi tahmin edilen bireyler
için, evde ve /veya kuruluşta bakım hizmetleri sunulmaktadır.”
 “Bu merkezlerde; sağlık, hemşirelik, bireysel bakım, bireye ve ailesine
yönelik psiko-sosyal destek programları sağlanmaktadır.”
Verilen hizmetler;


“Kişinin ağrılarını yönetme,



Medikal ve bireysel bakım sağlama,



Aile üyelerince verilen bakım hizmetine destek olma,

 Bireyin ve ailesinin ölüm hakkında duygusal, ruhsal beklentilerini
destekleme,


İhtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi araç̧ sağlık desteğini sağlama,

 İhtiyaç̧ hâlinde ek hizmetleri düzenleme, (konuşma terapisi, fizyoterapi, hasta
bakımı, respite bakım gibi)


Yaşam kalitesini koruma,



Yakınını kaybeden aile üyeleri için yas danışmanlığını içerir.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:17.

Süreli - Sürekli Bakım ve Danışma Merkezi
 “Süreli ve sürekli bakım ve danışma merkezi hizmetleri kapsamında bireylere;
gelecekte ihtiyaç duyabileceği bakım hizmet modelleri ve finansmanına yönelik
danışmanlık hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan bireyleri evde bakım, huzurevi, bakımevi,
yaşam destek evleri/üniteleri gibi bakım hizmet modellerine yönlendirmeler mevcuttur.”
 “Bu hizmetlerin verildiği merkezler, bireyi yaşadığı ortamda destekleyen, evde
bakım hizmetleri organizasyonlarını yapmaktadırlar. Bireyin ihtiyaç değişikliğinde uygun
hizmet modellerine geçişini sağlamaktadır.”
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014:18.
Bakımın tam olarak nasıl organize edildiğine bağlı olarak farklı disiplinler yaşlı bakım
planlamasını kullanabilmektedirler. Örneğin: Bakım koordinatörü ve bakımdan ilk sorumlu
olan kişinin yanı sıra farklı disiplinlerde örneğin doktorlar, fizyoterapistler ilk görüşmeye ve
bakım sürecine dâhil olurlar.
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12.2. Müracaatçının Yaşam Kalitesi
Bakım ve hizmet sunumu yaşlı kişinin yaşam kalitesini destekler nitelikte olmalıdır.
Bakım ve hizmet sunumunda önemli olan şey müracaatçının kendisine yönelik planlamaya
mümkünse aktif katılımının sağlanmasıdır.
Yaşlı bakım planlamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar;

edinme,

Müracaatçı için yaşam kalitesinin ne anlama geldiği ile ilgili olabildiğince bilgi



Müracaatçının sağlık risklerini tespit etme,



Müracaatçı ile yapılan görüşme ve değerlendirmelerin özenle yapılması,



Bu bilgileri temel alarak müracaatçı ile etkin anlaşmalar yapmak,



Yapılan anlaşmaların kaydedilmesi,



Bakım ve hizmetlerin anlaşmada olduğu gibi sunulması,



Anlaşmaların sıklıkla değerlendirilmesi ve güncellenmesi.

Sonuç olarak, her bir müracaatçı için ihtiyaç durumuna göre kişisel bakım planlamasının
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir
unsur da müracaatçı ve ailesinin yaşamlarını alışık oldukları ya da arzu ettikleri şekilde
sürdürebilmelerinin nasıl sağlanabileceğinin ortaya konmasıdır. Bu süreç kişinin seçeneklerini,
sınırlamalarını, yararlı ve önemli bulduğu her şeyi nasıl yapacağını, bu bağlamda hangi
desteklerden faydalanabileceği bilgisini kapsar.
Bakım planlaması; müracaatçının kendi bakımının planlanmasına katılımını sağlaması
ve bakım çalışanlarının bakım sürecini hangi kriterlere göre ve ne şekilde yerine getireceklerine
yönelik bir rehberdir. Yine bakım planlaması farklı mesleki disiplinlerin ekip çalışması
içerisinde
olabilmelerine
yardım
sağlama
aracı
olarak
görülebilir
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).
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Yaşlı kişinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak refahını desteklemek için hizmet örneği;
Kişisel İhtiyaçlar

Ev / Konut İhtiyaçları

Kişisel Bakım

Konut tamirat hizmetleri

Yemekler / alışveriş hizmeti,

Ev geliştirme hizmetleri, tele
bakım, bahçe hizmetleri, ev
güvenliği ve suç önleme

İş terapisi, yas danışmanlığı,
dinî / manevi destek

Sağlık
İhtiyaçları,
Yaşlı Kişi
Kamusal
hizmetler
Toplum
hemşireliği
hizmeti,
fizyoterapi,
uzmanlaşmış
hastane hizmeti,
pedikür
hizmetleri, göz /
odyoloji / diş
bakımı

Y

Hizmetlere Genel
Erişim

Sosyal /
Toplumsal
İhtiyaçları
Arkadaşlık
hizmetleri, sosyal
/ boş zaman
imkânları, eğitim
faaliyetleri,
gönüllü fırsatları,
topluluk
aktiviteleri

Sosyal hizmet, danışma
ve bilgi, refah
hizmetleri
danışmanlığı, yasal
savunuculuk

(Tanner ve Harris:94).
Bakım planlama süreci, ihtiyacın değerlendirilmesini ve değerlendirme sonrası
belirlenen hedeflere ulaşmada en uygun yolları belirler. Bu süreçte, bakım planlama
hizmetlerini sağlayıcıların tanımlanması, kaynakların devreye sokulması ve sonuçlarının
değerlendirmesi önem taşır. Ayrıca ev veya eve yakın çevrede bakım hizmeti sunmak için
hizmetlerin yeniden yapılandırması yaşlılara yönelik önemli bir politik amaca hizmet eder.
Evde veya eve yakın ortamlarda bakım sağlanabilmesi için yeni bir yapılandırmada dikkat
edilmesi gereken temel unsurlar ise aşağıda kısaca ifade edilmiştir (McDonald:72).
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Yaşlının ev ya da eve yakın ortamlarda bakımı için dikkat edilmesi gereken temel
unsurlar;
 Erken müdahale ve değerlendirme,
 Yaşlının toplumda bakımı için gerekli uzun vadeli koşulların yönetimi,
 Hastanelerden erken taburcu hizmetlerinin desteklenmesi,
 Hastane hizmetlerine (akut durumlarda) hızlı erişim,
 Yaşlı insanların ve ailelerinin ortak ihtiyaçlarının desteklenmesi.

12.3. Yaşlı Bakım Planı Oluşturma Aşamaları
Yaşlı bakım planının oluşturulması; kişinin yaşam kalitesini konuşulabilir kılmanın yanı
sıra, sağlık risklerine karşı alınması gereken önlemleri de kapsar.

12.3.1. Ön Görüşme:
Yaşlı bakım planının oluşturulmasında, ön görüşmeye özel bir ilgi gösterilir çünkü bu
kayıt müracaatçı için olduğu kadar kurum için de önemli bir aşamadır.
İyi bir bakım planlaması için belirli ölçülerde müracaatçı hakkında bilgiye ihtiyaç
vardır. Ancak genellikle ilk kayıt aşaması müracaatçının kendisini ve kendisi için önem arz
eden şeyleri ifade edebilmesini zorlaştırabilir. Ön görüşmede her ne olursa olsun, ‘kontrol
listesi’ en önemli konuların konuşulabilmesine yardımcı olur. Görüşmede iyi bir sonlandırma,
her şeyin yeterli ölçüde konuşulması ile mümkündür. Ayrıca nelere dikkat edilmesi gerektiği
ve bir sonraki değerlendirmenin ne zaman gerçekleştirileceği gibi ayrıntıları içermelidir
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).
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Amaçlar, Eylemler, Anlaşmalar ve Değerlendirmeler:
- Bakım planlaması ile ilgili yapılan her görüşmede iyi bir sonlandırma şarttır. Her şeyin
anlaşılır ve yeterli konuşulduğundan emin olunmalıdır. Bir sonraki değerlendirmenin ne
zaman ve nasıl olacağı belirtilmelidir.
-

Eylem ve anlaşmalar müracaatçı için haftalık programa dönüştürülür.

-

Günlük raporlamada günlük sıra dışı detaylar yer alır.

-

Raporlama formunda sürece dâhil olan disiplinlerin yorumları yer alır.

-

Gözlem formunda sezilen belirli konulara ayrıca odaklanılmasına olanak sağlar.
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).

12.3.2. Bilgi Kaynağı:
Bilgiye ulaşmada en önemli kaynak müracaatçının kendisidir. Görüşmelerde ve
gözlemlerde müracaatçı bilgi verir. Bunun yanı sıra ailede (uzun süreli bakımı sunan) bilgiye
ulaşmada ek kaynak olarak değerlendirilir.
Müracaatçı kendisi hakkında çok fazla konuşmak veya bilgi vermek istemeyebilir.
Böyle bir durumda sözsüz iletişim, gözlemler ve yakın çevresinin kaynak olarak önemi
artar. En iyi kaynağın ne olduğu duruma ve konuya göre değişmektedir. Bu nedenle bakım
planlamasında farklı kaynaklara başvurmak değerlendirmenin daha sağlıklı yapılması açısından
önemlidir. Bakım planlamasında baş vurulabilecek olası kaynaklar;
-

Müracaatçının kendisi,

-

ailesi,

-

bakım hizmeti sunan kurum ve

-

gözleme başvurma olarak sıralanabilir.

Raporda bilginin hangi kaynaktan elde edildiğini belirtmek ayrıca önem taşımaktadır
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).
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KONTROL LİSTESİ (CHECK LİST)
-

Selamlaşma,

-

Karşılıklı tanışma,

-

Müracaatçının ihtiyaç hâlinde hikayesini/ duygularını ifade etmesine izin verme,

-

Yeni yerleşim alanını ve bakım hizmeti ile ilgili önemli noktaları konuşma,

-

Sağlık riski ve bakıma yönelik odak noktalarının belirlenmesi.
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).

Ayrıca ön görüşmede kişinin yaşam kalitesini etkileyen 4 boyutunda dikkatlice
değerlendirilmesi gerekmektedir:

Yaşam kalitesini belirleyen 4 boyut:
1. İkamet ve yaşam koşulları
2. Katılım (Müracaatçının sosyal hayatı)
3. Zihinsel iyilik hâli ve özerklik
4. Fiziksel iyilik hâli ve sağlık

(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).
1. İkamet ve yaşam koşulları
*Düşmenin önlenmesi
 Evde nasıl hareket ediyorsunuz? (değnek, tekerlekli sandalye, birisine tutunarak)
 Sandalyeden nasıl kalkıyorsunuz?
 Tuvalete nasıl gidiyorsunuz?
 Yataktan nasıl kalkıyorsunuz? (tek başına, kişi yardımı ile veya bir yardım aracı
kullanarak).
 Evde bulunan kişisel alarmı yönetebiliyor musunuz?

251

2. Katılım
 Duyu organlarınız nasıl?
 İyi görebiliyor musunuz?
 Türkçe biliyor musunuz?
3. Zihinsel iyilik hâli
* Karmaşıklık hâli, zihin kaybı, korku
 Şu anda kendinizi endişeli veya korku dolu hissediyor musunuz?
 Neden burada olduğunuzu biliyor musunuz?
4. Fiziksel iyilik hâli ve sağlık
 Yeme içmeniz nasıl? (tek başına, yardım ile)
 Diyet yapıyor musunuz? (evet ise neden)
 Bazı yiyeceklere/içeceklere karşı alerjiniz var mı?
 Sürekli olarak kan şekerinizi kontrol ettirmeniz gerekiyor mu?
Kişisel bakım:
 Şu anda ağrınız, kaşıntınız, tahrişiniz var mı?
 Hassas bir yeriniz veya yaranız var mı? (ağız, protez diş, ayaklar)
 Tuvalet sıkıntınız var mı? (idrar-dışkı)
 Kendi başınıza tuvalete gidebiliyor musunuz?
 İstem dışı idrar-dışkı kaçırma durumunuz oluyor mu?

12.3.3. İlk Görüşmenin Sonlandırılması:
1.

Müracaatçının ihtiyacına yönelik eylem ve anlaşmalar:

 İlave etmek istediğiniz ya da konuşmadığımız başka şeyler var mı?
 Başka sorunuz var mı?
 Neler olacağı ve nelerde anlaştığımızla ilgili yeterli öngörünüz oluştu mu?
 Edindiğiniz bilgiler yeterli mi, fazla mı, karmaşık mı ya da az mı?
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 Sizin için önemli olan şey size sunuldu mu?
 Sürekli olarak görüşeceğiniz kişi anlaşıldı mı?
2.

Aile veya yakınlarına yöneltilen sorular ve teklifler:

 Sorunuz veya ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?
 Anne/babanızın bakımını kendi arzunuzla mı üstlendiniz?
 Ekstra olarak destek, bilgi, kılavuza ihtiyacınız var mı?
 Belirli konuları konuşmak isteyeceğiniz biri daha var mı?
 Evde olan, yapılacak, yaşanacaklar hakkında yeterli bilgi edindiniz mi?
Örneğin; aile /yakınlarına yapılabilecek aktiviteler hakkında bilgi vermek, eğitim
seminerleri, grup görüşmeleri, uzun süreli bakım verecek olanlara giriş dersleri, dernekler
aracılığı ile iletişim kurabilecekleri kader arkadaşlarıyla tanışma.
Bir sonraki görüşme için randevu:
 Saat:
 Kiminle: müracaatçı ile (gerektiğinde partneri/ ailesi/ temsilcisi)
 Hangi disiplinler sürece dâhil?
 Şu an belirli olmayan, henüz cevaplanmayan şey nedir?
 Daha fazla araştırma, gözlem yapılması gereken şey nedir?
 Başka disiplini sürece dâhil etme ihtiyacı var mı?
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).

12.4. Müracaatçının Kişilik Özelliklerini Tanıma
Size en uygun bakımı sunabilmek için sizi tanımak istiyoruz. Böylece kendi yaşamınızı
arzu ettiğiniz şekilde sürdürebilirsiniz. Bu nedenle bize kendinizden bahseder misiniz?
 Aslen nerelisiniz?
 Nerede büyüdünüz?
 Ailenizden bahseder misiniz?
 Kendi kültürünüzden bahsedebilir misiniz?
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 Son yıllarda hayatınız nasıldı?
 Eskiden hayatınız nasıldı? (aile-iş)
 Önemli hatıralarınızdan bahseder misiniz?
 İlgi alanınız ve severek yaptığınız şeyler nelerdir?
 Neyi severek yapardınız ve yapıyorsunuz?
 Hayatınızda mizahın önemi var mı?
 Kendinizi nasıl bir insan olarak tanımlarsınız?
 Eğlenceyi seven/sevmeyen,
 Mükemmeliyetçi,
 Başkaları tarafından yönlendirilen/ipleri kendi elinde bulunduran,
 Doğayı seven, hayvan sever, dışarı insanı,
 Sanatsever, sportif, oyun oynamayı seven,
 Dindar.
 Başkalarına ihtiyaç duyduğunuz andan itibaren neler değişti?
 Şu anda iyi bir yaşam için size göre önemli olan şey nedir? (şu anda çünkü içinde
bulunulan durum değiştiğinde sınırlar ve değerler değişebilir)
 Nelerden zevk alırsınız/ nelerden nefret edersiniz?
 Sizin için gerçekleştirilmesi önem arz eden şeyler nelerdir?
 Sizin için önemli olan alışkanlıklarınız nelerdir?
 Dış görünümünüzde önemsediğiniz şey nedir?
 Sizin için giyim kuşam anlamında olmazsa olmazınız nedir? (saç bakımı, takı,
kravat, başörtüsü, takke, şapka, bere).
 Sizinle ilgili daha çok bilgiye sahip olabilmemiz için sizin ilave etmek isteyeceğiniz
başka bilgi var mı?
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12.5. Müracaatçının Bakım Hizmeti Alırken Yaşadığı Deneyimler ve
Değerleri
Müracaatçının bugüne kadar bakıma yönelik edindiği tecrübeleri, bakım çerçevesinde
sahip
olduğu
değerleri
ve
önceliklerini
öğrenmek
gerekmektedir.
(https://www.ouderenwegwijs.nl/wp-content).
 Bakıma yönelik neler tecrübe ettiniz? (terapi, sağlık hizmetleri, psikolojik
şikayetler)
 Tedavi süreçlerinde neleri doğru/olumlu buldunuz? Neyi yanlış/eksik buldunuz?
 Sağlığınıza dikkat eder misiniz?
 Size göre iyi bir bakım hizmeti sunan doktor/terapist nasıl olmalıdır?
 İyi bir bakım hizmetinde size göre önem arz eden şey nedir?
 Sizin için bakım hizmetinin erkek ya da kadın tarafından sunulması fark eder mi?
 Hastalık veya sağlık ile ilgili kendi kültür veya dininiz açısından belirli bir bakış
açınız var mı?
 Yazılı vasiyetiniz var mı? Var ise bundan bahsedebilir misiniz?
(cenaze merasimi, miras vb.)
Ailenin, yakınlarının veya bakıma dâhil olan kişilerin ilave ettikleri;
 Anne veya babanızın anlattıklarına ilave etmek isteyeceğiniz şeyler var mı?
 Özellikle ilgi gösterilmesini isteyeceğiniz belirli bir tercihi, kişisel özelliği veya
alışkanlığı var mı?

12.6. Yaşam Kalitesini Değerlendirme (4 Boyut)
12.6.1. İkamet ve Yaşam Koşulları
Hareket etme: odanızda/evinizde
 Odanızda hareket etmek için değnek/tekerlekli sandalye kullanıyor musunuz?
 Oturma beceriniz nasıl?
 Sandalyenizden memnun musunuz?
 Sandalyenizden kalkarken nasıl hissediyorsunuz?
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 Yataktan kalkarken zorluk çekiyor musunuz?
 Yataktan sandalyeye taşınırken destek kullanıyor musunuz? (yatak, sandalye,
tekerlekli sandalye, duş- tuvalet sandalyesi )
 Oturma alanında istediğiniz yere ulaşabiliyor musunuz?
 Odanızda misafir ağırlayabiliyor musunuz?
 Tv, radyo, lamba düğmesi, kablo, telefon, alarm gibi cihazları yönetebiliyor
musunuz?
 Geceleri tuvalete çıkabiliyor musunuz?
Bakım kurumunda:
 Odanızdan severek/isteyerek çıkıyor musunuz?
 Kurum içinde yolu bulabiliyor musunuz?
 Odanızın dışında nasıl hareket ediyorsunuz örneğin, kantine veya alışverişe nasıl
gidiyorsunuz? (değnek veya tekerlekli sandalye)
 Misafirlerinizi nerede ağırlamayı seviyorsunuz?
 Kurumda engellerden dolayı yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler var mı?
Örneğin rampalar, asansör, kapılar engel teşkil ediyor mu?
 Takılıp düşme tehlikesi geçirdiğiniz oluyor mu?
 Hiç düştünüz mü?
Evin dışında:
 Severek dışarı çıkar mısınız? Nasıl çıkıyorsunuz? (Kendi başına/ başkasının
yardımıyla)
 İstediğiniz yere gidebiliyor musunuz? Evin içinde veya etrafında hiç destek
kullandınız mı? (sopa, değnek, tekerlekli sandalye, rollator-tekerlekli yürüteç)
Aile ve yakınlarına sorulan sorular:
 Beraber dışarıya çıkar mısınız?
 Dışarıya çıktığınızda birlikte kalabalık ortamlara girer misiniz?
 Anne veya babanızın kullanmış olduğu desteklerle ilgili sorunuz var mı?
 Sizin daha fazla bilgi veya yardıma/desteğe ihtiyacınız var mı?
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Gözlemler:
 Müracaatçı odasından memnun mu?
 Eşyalarına karşı özenli davranış sergiliyor mu?
 Müracaatçı ufak tefek ev işleriyle uğraşıyor mu?
 Müracaatçı hemen yardım istiyor mu/ hiç istemiyor mu?
 Müracaatçı korkuyor mu/ çekingen mi? Özellikle hangi zamanlarda?
 Müracaatçı bazı günlük alışkanlıklarını belli ediyor mu?
 Müracaatçı kaçta yatıyor ve kalkıyor?
 Müracaatçı arkadaş ortamına ihtiyaç duyuyor mu?
 Müracaatçı odasında nasıl hareket ediyor? Mobilyalarını nasıl kullanıyor?
 Müracaatçı sabit alışkanlıklar gösteriyor mu? (her gün aynı sandalyede oturmak
gibi).
 Müracaatçı herhangi bir şeyi taşıma ve yerleştirmede nasıl tepki veriyor?
 Müracaatçı halıya veya rampalara takılıyor mu?
 Müracaatçı odasından kendi başına mı yoksa başkalarının yardımıyla mı çıkıyor?

12.6.2. Katılım
Günlük hayat:
 Son zamanlarda günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Hafta içi/hafta sonu neler
yapıyorsunuz?
 Sizin için önemi olan bazı günler var mı? (Doğum günleri, bayramlar)
 Sizin kültürünüzde/dininizde önemli olan olay/aktiviteler nelerdir?
 İlgi alanlarınız neler? Neyi severek yaparsınız? (TV seyretmek, hangi tv
programları, gazete, dergi, fotoğraf bakmak, elişi, internet, kitap okumak – sesli kitap, müzik,
resim, yazı yazmak, ev işleri, yemek yapmak, hayvanlara bakmak, çiçeklerle ilgilenmek,
dolaşmak, bahçe işleri).
 Hangi aktiviteleri başkaları ile yapmayı tercih edersiniz? (Kart oyunları, tavla, çaykahve içmek, kültürel/dini aktiviteler, mukabele)
 Yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler var mı?
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Aile ve yakınlarına sorulan sorular:
 Anne/babanızla ev içinde/dışında severek yaptığınız, yapmaya devam etmek
istediğiniz aktiviteler var mı? (Alışveriş, pazara gitmek, bir yerde kahve içmek, oyun oynamak,
aile-arkadaş ziyareti, aile gezileri).
 Burada yapılan aktivitelere eşlik etmek ister misiniz?
 Yapılabilecek aktivitelere yönelik önerileriniz var mı?
Sosyal hayat:
 İletişim kurduğunuz kişiler var mı?
 Burada ilişki kurduğunuz kişileri nasıl buluyorsunuz? (Huzurevi sakinleri,
çalışanlar, gönüllüler).
 Sizin için mizah önemli mi?
 Başkalarıyla iletişim kurma konusunda zorluk çekiyor musunuz?
 Eğlenmeyi seviyor musunuz?
 Kendi hâlinize olmayı mı tercih edersiniz?
 Misafir ağırlamak/ misafirliğe gitmek sizin için ne ifade ediyor?
 İletişim kurmak isteyip de kuramadığınız kişiler var mı?
 Misafirinizle oturabilecek veya gelen postanızı rahatlıkla okuyabilecek özel alana
ve gizliliğe sahip misiniz?
 Bir sıkıntınız olduğunda kime gidersiniz?

12.6.3. Mental İyilik Hâli
 Hayatta sizin için önemli olan şeyler nelerdir?
 Son zamanlarda bu değişti mi? Şimdi nasıl? İçinde bulunduğunuz yaşam evresine
bakış açınız nasıl? Güzel tarafları var mı?
 Geleceği nasıl görüyorsunuz? Planlarınız var mı?
 Yaşamın sonlanmasına yönelik bakış açınız nasıl?
 Geriye dönüp baktığınızda hayatınızı nasıl görüyorsunuz? Hayata bakışınız değişti
mi? Güzel hatıralarınız var mı?
 Kötü günleriniz oldu mu? Üzüntü verici şeyler yaşadınız mı?
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 Yaşadıklarınızı içinize sindirebildiniz mi? Bununla ilgili birisiyle konuşmayı arzu
eder misiniz?
 Yapmak ve yaşamak isteyeceğiniz başka neler var?
 Yaşamı iyi veya güzel sonlandırma düşüncesi zihninizi hep meşgul ediyor mu?
 Kendi kültürünüz / dininiz açısından yaşamınıza ve bu yaşam evresine belirli bir
bakış açınız var mı?
 Dininizi yaşayabilmek sizin için önemli mi?
 Bu anlamda aktivitelere katılmak önem taşıyor mu?
Gözlemler:
 Müracaatçının yüzünde, beden dilinde hangi duygusal ifade beliriyor? (Ağlıyor mu,
gülüyor mu, duygularını sınırlı bir şekilde mi dışa vuruyor?).
 Müracaatçı içinde bulunduğu duruma hakim mi?
 Müracaatçı içine kapanık mı/ dışadönük mü?
 Müracaatçının ruh hâli sürekli değişiyor mu?
 Müracaatçı genel olarak mutlu mu, kendini rahat hissediyor mu?
 İletişime açık mı?
 Müracaatçı seslere, kişilere negatif/pozitif tepkiler veriyor mu?
 Müracaatçının ne istediğini/ neyi severek yaptığını nasıl gözlemliyorsunuz?

12.6.4. Fiziksel İyilik Hâli
Yeme/içme:
 Yeme içmeniz nasıl? (Tek başına, yardım ile)
 Diyet yapıyor musunuz? (Evet ise neden)
 Bazı yiyeceklere/içeceklere karşı alerjiniz var mı?
 Sürekli olarak kan şekerinizi kontrol ettirmeniz gerekiyor mu?
Temizlik ve vücut bakımı:
 Vücut bakımına yönelik neler yapıyorsunuz?
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 Bu yaşam evresinde kondisyonunuza yönelik önemsediğiniz şey nedir?
 Kültürel veya dinî açıdan vücut bakımını yapabiliyor musunuz? (Abdest almak
gibi)
 Dişinizi kendiniz mi fırçalıyorsunuz? (Ağız bakımı, diş protezi)
 Tırnak bakımınızı yapabiliyor musunuz? (Tıraş olma, saç kesimi, cilt bakımı,
epilasyon, makyaj).
 Bakımlı görünmek için önemli bulduğunuz şey nedir?
 Dinî / resmî günlerde normal günlerden farklı giyinir misiniz?
Aileye ve yakınlarına sorulan sorular:
 Son zamanlarda vücut bakımına yardımda bulundunuz mu? Nasıldı? Böyle devam
edebilir mi?
 Bakımı esnasında yanında bulunmanız sizin için önem taşıyor mu?
 Bakımla ilgili başka sorunuz var mı? Bakımla ilgili dikkatinizi çeken sıra dışı bir
şey var mı?
 Bakımla ilgili yeterli bilgi ve destek aldığınızı düşünüyor musunuz?
 İhtiyacınız olan başka bir şey var mı?

12.7. Vaka Çalışması
İsmet Bey İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan’dan Türkiye’ye eşi ve iki erkek
çocuğu ile birlikte göç etmiş, İstanbul’a yerleşmiştir. İsmet Bey ve eşi çocuklarını
evlendirdikten sonra bir apartmanın giriş katında birlikte yaşarken İsmet Bey eşini (4 yıl önce)
kaybetmiştir. İsmet Bey öz bakımını ve evinin günlük işlerini yapmakta zorluk çekmeye
başlamıştır. Çocuklarıyla yaklaşık ayda iki kez görüşmesine rağmen çocuklarıyla birlikte
yaşama olanağı söz konusu değildir. İsmet Bey temizlik, beslenme ve evin diğer işlerini tek
başına idare etmekte zorlanmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanı olarak, İsmet Bey’in şu andaki ve gelecekteki ihtiyaçlarına
yönelik bir değerlendirme yaparak, gelecekteki fonksiyon kayıplarını da dikkate alarak
durumunu nasıl değerlendirirsiniz? İsmet Bey sizden bir huzurevinde kalmak için bilgi isterse,
bu durumda nasıl bir mesleki yol izlerdiniz?
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Değerlendirme Soruları
Yaşlıya ilişkin ne tür finansal bilgilere ihtiyaç duyarsınız? Kamusal kaynakları dikkate
alır mısınız? Alırsanız hangi gerekçelerle?
İsmet Bey’in huzurevine girişi ile ilgili durumunu psikolojik ve sosyolojik olarak nasıl
değerlendirirsiniz?
İsmet Bey’e huzurevine girmesi durumunda bütün eşyalarını yanında götürmesinin
mümkün olamayacağını ifade etmek için nasıl bir görüşme yapmayı uygun bulurdunuz?
İsmet Bey’in huzurevine girmesi durumunda bağımsızlık haklarının potansiyel kaybı
ve korkuları hakkında nasıl bir mesleki müdahaleyi uygun bulurdunuz?

İsmet Bey’in huzurevine kabulü esnasında, sosyal hizmet uzmanının dikkat etmesi
gereken diğer önemli hususular ise aşağıda kısaca ifade edilmiştir (Lynch:156, 157).









Huzurevi ya da Bakımevi Seçimi
Sağlık ve Kişisel Bakım
Günlük Yaşam ve Sosyal Aktiviteler
Şikayetler ve Koruma
Fiziki ve Sosyal Çevre
Personel Yönetimi
Yönetim

Yaşlının sosyoekonomik durumuna uygun huzurevi ya da bakımevinin seçilmesine
dikkate edilmelidir. Ayrıca yaşlının sağlık durumunun tespiti ve kişisel bakımına ilişkin
planlamanın yapılması gerekmektedir. Yaşlının bugüne kadar alışık olduğu günlük yaşam ve
sosyal aktivitelerinin neler olduğunun belirlenmesi ve kurum bakımında yaşlıya uygun yeni
günlük yaşam ve sosyal aktivitelerin oluşturulması sağlanmalıdır. Yine yaşlının kurum
içerisinde diğer yaşlılarla ve personelle olan ilişkilerinde karşılıklı şikayetler ve korunma
hususlarında desteklenmesi gerekmektedir. Yaşlının huzurevi ya da bakımevinin fiziki ve
sosyal çevresine uyumu desteklenmelidir. Huzurevi ya da bakım evindeki personelin yaşlıyla
karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanmalıdır. Son olarak ise yaşlının
bakımının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için yönetim ile uyumlu bir işbirliğinin
oluşturulması gerekmektedir.
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12.8. Yaşlı Bakım Planı Uygulama Sonuçları
Değişim sonuçları:
 Fiziksel belirtiler ve davranışlarda gelişmeler (iyileşme).
 Fiziksel işlevsellik ve hareketlilikte gelişmeler.
 Moral açıdan gelişmeler.
Bakım veya koruma sonuçları:
 Temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak,
 Kişisel güvenliğini sağlamak,
 Temiz ve düzenli bir ev ortamı sağlanmak,
 Mümkün olduğu ölçüde aktif ve uyanık olmasını sağlamak,
 Sosyal iletişim ve arkadaşlık,
 Günlük rutin üzerinde kontrole sahip olmasını sağlamak.
Hizmet sunumu sonuçları:
 Değerli ve saygın olduğu duygusu,
 Bir birey olarak tedavi edilen,
 Hizmetleri üzerinde söz ve kontrole sahip,
 Parasının değerinin farkında olan,
 Diğer destek kaynakları ile iyi bir “uyum”,
 Kültürel ve dinî saygı (McDonald:74).
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12.9. Sosyal İnceleme Raporu Formu Örneği
.................................................. MERKEZİ
SOSYAL İNCELEME RAPORU FORMU
KURULUŞ

MÜRACAATCININ
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
T.C. Kimlik Numarası
Adresi
Tel

HİZMETTEN YARARLANACAK KİŞİ
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
T.C. Kimlik Numarası
Anne ve Baba Adı
İnceleme Nedeni
BİLGİ KAYNAKLARI
GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER
RAPOR TARİHİ VE NO
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İNCELEME

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü:134.
Not: Bakım planı ile ilgili olarak “İlk Kabul Formu”, “Sosyal inceleme Formu”, “ilk
kabul muayenesi/sağlık durumu takibi”, “Hemşire Değerlendirme Formu”, “Fizyoterapi
Değerlendirme Formu”, “Psikolojik Değerlendirme Formu”, “Beslenme Değerlendirme
Formu”, “Gelişimsel Değerlendirme Formu”, “Bakım Değerlendirme Formu” ve “Kimlik
Tanımlama Formu” olmak üzere birçok mesleki alanı kapsayan değerlendirme formlarının
uygulandığı bilinmektedir. Ayrıca haftalık bireysel bakım ve rehabilitasyon planı uygulaması
da yapılmaktadır.

12.10. Bakım Kalitesinin Çok Boyutlu ve Çok Aktörel
Değerlendirmesi
Bakım kalitesinin değerlendirilmesi bakım sonucunda, açıkça tanımlanmış hedefler
doğrultusunda bakım yönetimi ve bakım kalitesinin başarılarının değerlendirilmesi anlamına
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gelir. Bu açıkça tanımlanmış hedefler doğrultusunda bir yönetim, yönlendirme, bakım ve
onların başarı değerlendirilmesi anlamına gelir. Yaşlıya bakım sürecinde “rasyonellik” sık sık
bakımın gerektirdiği daha “insani” ve “sosyal” yaklaşım ile çatışma içinde olabilir. Bakım
hizmetlerinin rasyonellik kapsamında maliyeti ve finansmanı gerekçe gösterilerek zaman
zaman bakım kalitesinin düşmesi, insani ve sosyal boyutların daha az dikkate alınır hâle
gelmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle yaşlılara yönelik bakım planlaması ve
yönetimindeki rasyonellik rolünün bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması gerekir (Vaarama,
Pieper ve Sixsmith: 8, 9).
Yönetim bilimi, kalite yönetimi hedeflerinin daha kapsamlı bir bütün içerisinde ele
alınması gerektiğini kabul eder. Bakım hizmetlerinde kalitenin niteliğini artırmanın yolu ise
çok boyutlu olarak ele alınmasından geçmektedir. Bu nedenle bakım kalitesinin
değerlendirilmesinde kalite kavramının sübjektif ve objektif boyutları göz ardı edilmemelidir.
Ayrıca bakım kalitesi ve değerlendirmesinin yalnızca farklı paydaşlar arasındaki memnuniyet
ile sınırlandırılması da tek başına yeterli bir unsur olarak değerlendirilemez (Vaarama, Pieper
ve Sixsmith: 9).
Bakım hizmetinin sunumu;


Müşteri perspektifi,



Profesyonel perspektifi ve



Yönetim perspektifi,

olmak üzere üç farklı paydaşın ortak işbirliği ile gerçekleştirilmesi gereken bir sürece
işaret etmektedir.

12.10.1. Müşteri (Hizmet Alan) Perspektifi
Bakım hizmeti talep eden kişiye “müracaatçı odaklı yaklaşmak” hizmet kalitesini
doğrudan artırıcı bir unsurdur. Diğer bir ifade ile müracaatçı tarafından talep edilmesi olası
hizmetlerin insani ve sosyal boyutları göz ardı edilmemelidir. Ayrıca hizmet alan müracaatçının
insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet alması bakım hizmeti memnuniyetini artırmaktadır
(Vaarama, Pieper ve Sixsmith: 9).

12.10.2. Profesyonel Perspektifi
Profesyonel bakış açısıyla bakım kalitesinin değerlendirilmesi, sadece yapıların ve
kaynakların değerlendirilmesi değil aynı zamanda doğrudan bakım alanlar dâhil bakım
müdahaleleri ve bakım süreçlerinin kalitesini de içerir.
Profesyonel açıdan üç paydaşı da dikkate alarak yapılan ortak değerlendirmede, bakım
hizmetinin nitel ve nicel çıktılarının değerlendirilmesinin yanı sıra bakım kalitesinin
değerlendirilmesinde nihai sonuç, müşterinin yani hizmet alanın memnuniyeti esasına
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dayanmalıdır. Ancak çoğu zaman müşterilerin beklenti ve istekleri ile mesleki standartlar ve
sosyal-politik hedefler birbirleriyle örtüşmeye bilmektedir (Vaarama, Pieper ve Sixsmith: 10).

12.10.3. Yönetim Perspektifi
Bakım hizmetinin müracaatçılar üzerindeki olumlu etkisi, bakımın son hedefi olarak
görülüyor ise, yönetimin görevi bakım sistemi içinde yer alan bütün müşterilere bunu
sağlamaktır. Bunun sistematik ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi için, yönetim
prosedürlerinin her müşteri için kaliteli hizmet sunmak doğrultusunda müşteri yararını esas alan
bir çerçevede oluşturulması gerekmektedir (Vaarama, Pieper ve Sixsmith: 10, 11).
Yönetim prosedürleri;
 Bakım gereksinimini tespit için açık ve net değerlendirme prosedürleri
oluşturmak,
 Müracaatçılar için bakım planlama prosedürünü uygun bir paket hâlinde sunmak,
 Bakım hizmeti sunumunun yapıldığı yerde müşteri ile karşılıklı bir etkileşimin
varlığını göz ardı etmemek,
 Bakım sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde; kaynak kullanımı, dağıtımı ve
öz kaynak verimliliğini dikkate almak,
 Entegre bakım sistemlerindeki hizmet kalitesi; iş organizasyonu, kaynak
yönetimi, personel yönetimi ve işbirliği içindeki yönetim süreçlerini içermelidir.
 Bu yaklaşım “meta-model” anlayışının yerine her boyutu içine alan daha yüksek
seviyede bir matris model hazırlayabilmek açısından önemlidir.
 Bu Model; mevcut kaynakların bireysel ihtiyaçları karşılanmada en verimli
şekilde kullanmasını,
 mümkün olduğu ölçüde insanların rehabilitasyonlarını
yaşamlarını toplum içerisinde sürdürebilmelerini,

sağlayarak

 önlemek veya engellilik ve hastalık etkilerini en aza indirmek için çalışmalar
yapılmasını sağlamak,


hizmet ihtiyacı olanlara saygı duymak ve herkese eşit fırsatlar sunmak,

 hizmet alanın bireysel seçim ve kendi kaderini tayin etme hakkına saygı
duymak ve güçlü yanlarını desteklemek,
 hizmet kullanıcıları, bakıcıları ve hizmet sağlayıcıları arasındaki ortaklığı
teşvik etmek gibi hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
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Literatür göre, bakıma gereksinim duyan (evde veya kurumda yaşayan bakıma az ya da
çok gereksinim duyan) yaşlı insanların yaşam kalitesi üzerinde dokuz boyut ya da faktörün
etkin olduğu kabul edilmektedir (Vaarama, Pieper ve Sixsmith: 8).
Bunlar;
1. Demografik özellikler
2. Sosyoekonomik durum
3. Fiziksel sağlık
4. Psikolojik sağlık
5. Sosyal ağlar
6. Yaşam ortamı
7. Yaşam tarzı ve etkinlikler
8. Travmatik yaşam olayları
9. Bakım

Bakım hizmetinin bireyselleştirilmesi, her şeyden önce doğrudan ödemeler olmak üzere
daha sonra bireysel bütçelerin oluşturulması, bireylerin kendi seçimleri ve tercihleri konusunda
mükellef kılınmaları, güç dengesinin değişerek profesyonellerden yaşlı bireylere doğru
kaymasını sağlamıştır.
Bakım hizmetinin bireyselleştirilmesi, yalnızca geleneksel kurum tabanlı çalışma
şekline karşı radikal bir meydan okuma olarak kalmayıp, yaşlılara yönelik sosyal hizmet
sağlayan geleneksel kurumların hizmet anlayışında da değişikliklere neden olmuştur.
Yaşlıların, kendi önceliklerini belirlemeleri konusunda cesaretlendirilmeleri ve güven
kazanmalarının sağlanması, yaşlı bireyler için bakım planlamasının bireyselleştirilmesi
sürecinin önemli bir yönüdür. Bireyselleştirilmiş bakım planlamasında, yaşlıların ilgi alanları
ve ihtiyaçları, seçim yapabilme yetileri, yaşlıların kişisel yaşam tercihlerine saygı gösterilmesi
gibi unsurlar dikkate alınır. Bu nedenle bireyselleştirilmiş bakım planlaması insani değerlere
önem veren, birey odaklı ve bireyin ötekileştirilmesine karşı pratik bir çözüm şeklindeki hizmet
yaklaşımıdır. Bireysel bakım planlamalarında cinsiyet, cinsellik, etnik köken ve demanslı
yaşlıların özel ihtiyaçlarının dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. Hizmetten
yararlananların ihtiyaçlarına yönelik birey odaklı hizmet anlayışı iyi bir uygulamanın
gerçekleştirilebilmesi için gerekli sihirli sözcük gibi görünse de konunun insan hakları boyutu,
hizmetlerin belirlenmesi ve tasarlanmasıyla ilgili imkânlar hizmetlerin belirlenmesinde önemli
hususlardır.
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Hizmetten yararlandırılacak yaşlı bireylerin kişisel ajandalarının (personalizing
agenda) değerlendirilmesi, sosyal hizmet uzmanlarına tedavi sürecinde yasal olarak bireyin
yanında yer alma veya buna alternatif olarak pratik destek sağlama imkânı tanır. Kesin olarak,
yaşlı bireyler için düzenlenecek kişisel ajandalar stereotipik olmamalıdır, yaşlıları bireysel
olarak tanımlamaya ve onların ihtiyaçlarının belirlenmesine azami ölçüde dikkat edilmelidir (
McDonald: 118,119).
Genellikle kişisel ajandaların belirlenmesinde çözüm gerektiren birçok sorun ve
değişkenler mevcuttur. Yaşlı birey için ajanda hazırlama çalışmaları yaşlılık temalarıyla ilgili
olup, iş görebilirlik, sağlık, akrabalık ilişkileri gibi farklı kayıplar veya emeklilik, büyük
annelik-büyük babalık, yalnızlık gibi sorunlar ya da eğlence imkânları, daha büyük topluluklara
katılma veya yeni beceriler öğrenme gibi aktiviteler üzerinde durur. Yapısal faktörler ve
yaşamın önceki dönemlerinde elde edilen şanslara bağlı olarak bireylerin deneyimleri farklılık
gösterebilir. Yaşlılık farklılıklara göre imkânlar sunabilir: Jung’a göre (2009) yaşamın ikinci
yarısı daha önceki bastırılmış kimliklerin keşfedilmesine olanak tanır. Tornstam’ın (1996)
“gerotranscendence” (zamanın sınırlarını aşma) şeklinde ifade ettiği teori - madde ve
rasyonellikten ruhsallık ve düşünceye geçiş olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla yaşlı bireylerin
düşünce ve deneyimleri, farklı ancak değerli bir bilgi şekli içerdiğinden profesyonel ve
akademik uygulamaların geliştirilmesinde göz ardı edilmemelidir. Levy (2003) yaşlı bireylerle
ilgili stereotip düşüncenin etkileri hakkında farkındalık yaratarak, yaşlının kusurları ve
profesyonel endişeden ziyade özsaygı ve güçlü yanlarına odaklanılması gerektiğini savunur
(McDonald: 119).
Yaşlı bireylerin, sosyal yardım veya müdahaleyi reddetme hakkının kabul edilmesi ve
yasal yönde müdahaleyi gerektiren zorunlu bir durum (acil koruma altına alınmasını gerektiren
durumlar hariç) olmadıkça sosyal hizmet uzmanın, yaşlının bu hakkına saygı göstermesi
müdahale etmemesi gerektiği anlamına gelir (McDonald: 119).

12.11. Kapsamlı Değerlendirme
Alanlar ve Tek Değerlendirme Sürecinin Alt Alanları
Kullanıcının bakış açısı
Kullanıcının kendi sözcükleriyle ihtiyaçları ve sorunları;
kullanıcının beklentileri, direnci, yetenek ve motivasyonu.
Klinik arka plan
Tıbbi durumların geçmişi ve tanılar;
düşme öyküsü;
ilaç kullanımı ve kendi ilaçlarını kullanabilme yeteneği.
Hastalıkların önlenmesi
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Tansiyonun izlenme geçmişi;
beslenme, diyet ve sıvılar;
aşı geçmişi;
alkol ve sigara geçmişi;
egzersiz alışkanlığı;
göğüs ve boyun taraması geçmişi.
Kişisel bakım ve fiziksel sağlık
Kişisel hijyen, yıkama, banyo, tuvalete ve saç bakımı dâhil;
giyinme;
ağrı;
ağız sağılığı;
ayak bakımı;
doku canlılığı;
hareketlilik;
idrarını tutma;
uyku alışkanlıkları.
Duyular
Görme;
duyma;
iletişim.
Akıl sağlığı
Biliş ve demans, yönelim ve bellek de dâhil olmak üzere;
kayıp ve duygusal zorluklara karşı tepkiler, depresyon dâhil olmak üzere.
İlişkiler
Sosyal ilişkiler, eğlence, hobiler, katılım, iş ve öğrenme;
269

bakıcı desteği ve bakıcı perspektifinden de dâhil olmak üzere bakım
düzenlemeleri.
Güvenlik
İstismar ve ihmal;
diğer açılardan kişisel güvenlik;
genel güvenliği.
Yakın çevre ve kaynaklar
Evde bakım ve günlük görevleri yürütmek, temizlik, yemek hazırlamak, ve alış
veriş yapmak gibi;
konut-bölgesi, erişim olanakları ve ısıtma;
mali düzeyi ve yönetimi;
yerel tesislere ve hizmetlere erişim.
Bakım gereksinimi olan yaşlının yukarıda ifade edilen ihtiyaçlarının multi disipliner
bir yaklaşımla ele alınması ve tek bir değerlendirme planı içerisinde yer alan alt başlıklar
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir (Tanner ve Harris: 77-78).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bakım hizmeti insanın yaşamının herhangi bir döneminde kronik bir hastalık ya da yeti
yetersizliğinden dolayı ihtiyaç duyulan bir hizmet alanıdır. Bakıma duyulan gereksinim sürekli
olabileceği gibi geçici bir süreyi de kapsayabilir.
Bakım hizmeti;
 öz bakım gereksinmelerinin karşılanması,
 beslenme,
 bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanması,
 günlük yaşam aktiviteleri ve
 tedavisinin desteklenmesini içeren bir süreçtir.
Kişilere sunulacak bakım hizmeti bir ücret karşılığı yapılabileceği gibi yakınları
tarafında ücretsiz olarak da yapılabilmektedir.
Ülkemizde ilgili yasa gereği bakım hizmeti veren özel ya da resmi kuruluşlar, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’nin onayı ve
denetimine bağlı olarak hizmet vermektedirler.
Hizmet Modelleri;
 Evde Bakım/Evde Destek Hizmetleri
 Gündüzlü Hizmetler
 Yaşam evi-Umut evi (Toplum Temelli Yaşam Evleri) Huzurevi (Yaşam Evleri)
 Bakımevi
 Yaşam Destek Merkezleri (Evleri/Üniteleri)
 Süreli ve Sürekli Bakım ve Danışma Merkezi
Yaşlı bakım planlamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar;
Müracaatçı için yaşam kalitesini ve sağlık risklerini tespit etme, müracaatçı ile yapılan
görüşme ve değerlendirmeleri özenle yapmak, bu bilgileri temel alarak müracaatçı ile etkin
anlaşmalar yapmak ve yapılan anlaşmaların kaydedilmesini sağlamak, bakım ve hizmetlerin
anlaşmada olduğu gibi sunulmasına özen göstermek, ayrıca anlaşmaların sıklıkla
değerlendirilmesi ve güncellenmesi hususlarını kapsamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım planlamasında dikkat edilmesi gereken
unsurlardan biri değildir?
a) Müracaatçı için yaşam kalitesinin ne anlama geldiği ile ilgili olabildiğince bilgi
edinme,
b) Müracaatçının sağlık risklerini tespit etme,
c) Müracaatçı ile yapılan görüşme ve değerlendirmelerin özenle yapılması,
d) Müracaatçı ile etkin anlaşmalar yapmak, ve yapılan anlaşmaların kaydedilmesi,
e) Anlaşmaların sıklıkla değerlendirilmemesi ve güncellenmemesi
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yaşam kalitesini belirleyen dört temel boyuttan
biri değildir?
a) İkamet ve yaşam koşulları
b) Bankadaki tasarrufunun miktarı
c) Katılım (müracaatçının sosyal hayatı)
d) Zihinsel iyilik hâli ve özerklik
e) Fiziksel iyilik hâli ve sağlık
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının yaşlıyla görüşürken kontrol
listesi (check list) içerisinde yer almaz?
a) Selamlaşma
b) Karşılıklı tanışma
c) Müracaatçının ihtiyaç hâlinde hikayesini/ duygularını ifade etmesine izin verme
d) Yeni yerleşim alanını ve bakım hizmeti ile ilgili önemli noktaları konuşma,
e) Sağlık riski ve bakıma yönelik odak noktalarını belirlememe
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4)

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetini kapsamaz?

a) Öz bakım gereksinmelerinin karşılanması,
b) Beslenme,
c) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması,
d) Günlük yaşam aktiviteleri ve
e) Tedavisinin desteklenmesi
5) “Literatür göre, bakıma gereksinim duyan (evde veya kurumda yaşayan bakıma az
ya da çok gereksinim duyan) yaşlı insanların yaşam kalitesi üzerinde dokuz boyut ya da
faktörün etkin olduğu kabul edilmektedir.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dokuz
faktörden biri değildir?
a) İnternete ulaşımı
b) Fiziksel sağlık
c) Psikolojik sağlık
d) Sosyal ağlar
e) Yaşam ortamı
6) “Bakım hizmetinin müracaatçılar üzerindeki olumlu etkisi, bakımın son hedefi
olarak görülüyor ise, yönetimin görevi bakım sistemi içinde yer alan bütün müşterilere bunu
sağlamaktır. Bunun sistematik ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi için, yönetim
prosedürlerinin her müşteri için kaliteli hizmet sunmak doğrultusunda müşteri yararını esas alan
bir çerçevede oluşturulması gerekmektedir.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu anlamda,
yönetim prosedürleri kapsamında değerlendirilemez?
a) Bakım gereksinimini tespit için açık ve net değerlendirme prosedürleri oluşturmak
b) Müracaatçılar için bakım planlama prosedürünü uygun bir paket hâlinde sunmamak
c) Bakım hizmeti sunumunun yapıldığı yerde müşteri ile karşılıklı bir etkileşimin
varlığını göz ardı etmemek
d) Bakım sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde; kaynak kullanımı, dağıtımı ve öz
kaynak verimliliğini dikkate almak
e) Entegre bakım sistemlerindeki hizmet kalitesini etkin kılmak
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7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik bakım ve koruma hizmeti sonuçlarından
değildir?
a) Temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak
b) Kişisel güvenliğini sağlamak
c) Temiz ve düzenli bir ev ortamı sağlanmak
d) Mümkün olduğu ölçüde aktif ve uyanık olmasını sağlamak
e) Sosyal iletişimini yaşlı rahatsız olmasın diye onun adına engellemek
8) Aşağıdakilerden hangisi süreli ve sürekli bakım ve danışma merkezi hizmetleri
kapsamında yer almaz?
a) Kişinin finansal durumunu yönetmek
b) Gelecekte ihtiyaç duyabileceği bakım hizmet modelleri ve finansmanına yönelik
danışmanlık hizmetleri sunmak
c) İhtiyaç duyan bireyleri evde bakım hizmetlerine yönlendirmek
d) Huzurevi ve bakımevi hizmetlerine yönlendirmek
e) Yaşam destek evleri/ünitelerine yönlendirmek
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlının ev ya da eve yakın ortamlarda bakımı için dikkat
edilmesi gereken temel unsurlardan değildir?
a) Erken müdahale ve değerlendirme
b) Yaşlının toplumda bakımı için gerekli uzun vadeli koşulların yönetimi
c) Hastanelerden erken taburcu edilmelerinin önlenmesi
d) Hastane hizmetlerine (akut durumlarda) hızlı erişim
e) Yaşlı insanların ve ailelerinin ortak ihtiyaçlarının desteklenmesi
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10) Aşağıdakilerden
kaynaklardan biri değildir?

hangisi

bakım

planlamasında

baş

vurulabilecek

olası

a) Müracaatçının kendisi
b) Ailesi
c) Bakım hizmeti sunan kurum
d) Gözlem
e) Yaşlının ekonomik durumu
Cevaplar
1) e, 2) b, 3) e, 4) c, 5) a, 6) b, 7) e, 8) a, 9) c, 10) e
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13. YAŞLILARLA BİREYSEL ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;


Sosyal Hizmet Mesleğinde Yaşlı Bireylerle Çalışma,



Yaşlıyla Bireysel Çalışmada Planlı Değişim Sürecinin Evreleri,

 Yaşlılarla Profesyonel Olarak Gerçekleştirilecek Birebir Görüşmelerde Dikkat
Edilmesi Gereken Unsurlar,


Güçlendirme ve Seçim Yapma,



Davranışı Anlama,



Yaşlılık Döneminde Akıl Sağlığı,



Yaşlılara Psikolojik Destek konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılarla Bireysel
Çalışma

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;
 Yaşlılarla bireysel çalışmayı
kavramış,
 Yaşlıyla planlı çalışma süreci
evrelerini ve tekniklerini öğrenmiş,
 Yaşlıyla bireysel çalışmada
güçlendirme ve davranışı anlamayı
algılayabilmiş,
 Yaşlıyla bireysel çalışma sürecini
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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Giriş
Yaşamın karmaşıklığı ve kişilerin farklılıkları dikkate alındığında bireysel çalışmada
farklı teoriler ve sosyal hizmet müdahale yöntemlerinin yaşlının özelliklerine göre kullanılması
gerekir. Sosyal hizmet uzmanları günün koşullarına uygun olmayan çok dar ve soyut
çerçeveleri benimsemekten uzak durmalıdırlar. Belli bir müracaatçı ya da müracaatçı grubuyla
çalışırken, farklı uygulama yaklaşımları birlikte ya da sırasıyla kullanılabilir. Yaşlıya yönelik
bireysel müdahale planı ve aşamaları üzerinde çalışırken birinden diğerine geçiş yapılabilir.
Örneğin yaşlıyı değerlendirirken ekolojik yaklaşım başlangıç için en uygun yöntem olarak
seçilebilir. Ancak planlama, uygulama ya da müdahalenin değerlendirilmesi gibi aşamalarda
bu yaklaşım daha az faydalı olabilir. Diğer taraftan yaşlıda davranış değişiminin sağlanabilmesi
için bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı kullanılabilir. Yine yaşlının ani ya da gelişimsel bir kriz
ortamında bulunması durumunda krize müdahale yaklaşımı pratik çerçeve sunabilmek için
kullanılabilir (Sheafor ve Horejsi; 107).
Sosyal hizmet kuramlarının temel varsayımları sosyal hizmet uygulamalarını destekler
nitelikte olmalıdır. Müdahale planı bireysel olarak yaşlının tedavi, destek ve bakım ihtiyaçlarını
karşılamalıdır. Böyle bir müdahale planında örneğin, bireyi ve onun dünyasını anlamak için
psikanalitik kuram ya da sorun yaratan bir davranışı söz konusuysa bunu değiştirmek amacıyla
davranışçı yaklaşım kullanılabilir. Ancak temelde bu yaklaşımların her birinin kullanım amacı,
bireyin rehabilite edilmesi ya da sosyal sistem içerisinde sağlıklı ve uyumlu bir yaşam
sürdürebilmesini sağlamaktır. Sosyal hizmet uzmanı, bu paradigma içinde paylaşılan anlam ve
yaşantılardan oluşan sosyal gerçekliğin açıkça müracaatçı odaklı olduğunu ve bireylere kendi
deneyimlerini anlamaları ve değerlerini bilmelerine yardımcı olduğunu bilir. Sosyal hizmet
uzmanı müracaatçı adına sorunları çözen değil, sorunların çözümünde destekleyici olandır.
(McDonald; 111,112).
Yaşlılarla bireysel çalışmaya, yaşlıların gelişme, sosyal ve siyasi algıları, deneyimleri,
sorunları ve bu sorunların bireylerin kendi hayat deneyimleri ve geleceğe yönelik istek ve
beklentileri doğrultusundaki yorumlarından yola çıkarak yaşlıların ortak sorunlarının farkına
varmakla başlanmalıdır. Refah devletinin yaşlılara grup şeklinde hizmet sağlama yöntemi
olarak da bilinen geleneksel yöntem, genellikle ekonomik yoksunlukla ilgili ihtiyaçlara ve
sosyal refaha odaklanır.
Ancak yaşlı insanlar günlük yaşamlarını destekleyen hizmetler için bir ihtiyaç
duymasalar bile psikolojik ve duygusal ihtiyaçları ile ilgili psikososyal müdahale hizmetlerden
yararlanmak isteyebilirler.
Bu bölümde; sosyal hizmet mesleğinde yaşlı bireylerle çalışma; yaşlıyla bireysel
çalışmada planlı değişim sürecinin evreleri, yaşlılarla profesyonel olarak gerçekleştirilecek
birebir görüşmelerde dikkat edilmesi gereken unsurlar, güçlendirme ve seçim yapma, davranışı
anlama, yaşlılık döneminde akıl sağlığı ve yaşlılara psikolojik destek konuları ana hatlarıyla
değerlendirilmektedir.
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13.1. Sosyal Hizmet Mesleğinde Yaşlı Bireylerle Çalışma
Sosyal hizmet mesleğinin ilk ortaya çıkışından günümüze sıkça kullanılan bireylerle
çalışma yöntemi; 1915 yılında Mary Richmond tarafından “değişik kişilerle işbirliğinde
bulunarak, bireysel ve toplumsal gelişmeyi sağlamak için, değişik bir şeyler yapma sanatıdır.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanımlamada dikkat çeken unsur bireyle çalışmanın “sanat” yönü ile bilimsel
bilgiden yararlanması ve bilimsel teknikleri kullanmasıdır. Sosyal hizmet uzmanı, insanın,
biyolojik, psikolojik, zihinsel, ruhsal ve sosyal özelliklerine ilişkin bilimsel bilgiye sahiptir.
Ayrıca sanatta; bilgi, beceri ve duygular kullanılarak, ele alınan malzemeye, değişik bir şekil
vermek suretiyle daha farklı bir biçimde yeniden ortaya koymak, diğer bir ifade ile “yaratmak”
söz konusudur. Bu kapsamda yaşlı bireyle mesleki çalışmada müracaatçının uyumsuz düşünce,
duygu, ve davranışlarını, çevresiyle uyumunu engelleyen koşulları, insanlarla işlevsiz etkileşim
ve ilişkilerini değiştirmek ya da düzeltmek amacı vardır. Sosyal hizmet uzmanı mesleki bilgi,
tecrübe ve teknikleri yaratıcı bir şekilde kullanarak, yaşlı bireyin sorunlarına ona özgü çözüm
önerileri geliştirir.
G. Hamilton (1940) bireyle çalışma tanımlarının ortak özelliklerini belirlemiştir. Bu
ortak özellikler yaşlılarla bireysel çalışma kapsamında şu şekilde değerlendirilebilir.
1) Yaşlı ve toplum birbirine bağımlıdır. Yaşlının bireysel davranış ve tutumları
toplumsal özelliklerden etkilenir. Bunlar yaşlı bireyin kendisini geliştirmesine katkı sağlar.
2) Yaşlı bireyin psikososyal sorunları mevcuttur. Yaşlılarla çalışmada ele alınan
sorunlar, çoğunlukla insanlar arası ilişkilerle ilgilidir. Bu nedenle yaşlı bireyin sorunlarının
çözümü için ailesi ve ilişkide olduğu diğer kişilerle de çalışılmalıdır.
3) Yaşlı birey sorunlarının çözümü sürecine (şayet akıl ve ruh sağlığı yerindeyse) “her
aşamada” katılmalıdır.
4) Yaşlı bireyin sorunların çözümü için müracaatçı-uzman ilişkisi, bilinçli ve
kontrollü kullanılmalıdır (Yolcuoğlu, 2014: 47,48).
Ancak 1960 ve 70’li yıllara gelindiğinde sosyal hizmet eğitimi ve uygulamasında
“sistem” yaklaşımının etkin hâle geldiği görülmektedir. Bu kapsamda müracaatçının yalnızca
psikolojik olarak değil, “müracaatçı ile çevresi arasındaki bio-psiko-sosyal etkileşime” dayalı
olarak değerlendirilmesi genel kabul görmeye başlamıştır. Bu durum diğer mesleki alanlarda
olduğu gibi yaşlılarla yapılan çalışmalarında sistem yaklaşımı içerisinde ele alınmasını
gündeme getirmiştir (Yolcuoğlu, 2014: 48).
Sosyal hizmet uzmanı sistem yaklaşımını kullanarak; yaşlının problem çözme ve baş
etme kapasitesini geliştirme, yaşlılarla; kaynak, hizmet ve şanslar tanıyan sistemler arasında
bağlantı kurma, bu sistemin yaşlılar için etkili ve insancıl kullanımını geliştirme ve yaşlılara
yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ve ilerlemesine katkı sağlaması söz konusudur.
Yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulaması “bütünleştirilmiş (genelci uygulamayı) eklektik
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bilgi temelinin kullanımı, profesyonel değerler ve her genişlikteki hedef sisteme yönelik geniş
becerilerin “dört temel süreç” içeriğinde, değişme için kullanımı olarak tanımlanmaktadır.”
(Yolcuoğlu, 2014: 49).
Bu dört temel süreç;
1. Genelci uygulama örgütsel yapı içerisinde ve süpervizyon altında etkili çalışma
yapılmasını içerir.
2.

Genelci uygulama geniş kapsamlı mesleki rol ve sorumlulukları üstlenmeyi gerektirir.

3. Genelci uygulama planlı değişim sürecine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmayı
gerektirir.
4.

Genelci uygulama müracaatçıların güçlendirilmesini amaçlar.

Yaşlıları sadece sosyal bakım ya da diğer hizmetlerin “kullanıcıları” olarak görmek
onları dar bir lens aracılığıyla değerlendirmek anlamına gelir. Oysa holistik bir bakış açısıyla
değerlendirme onların hayatlarının geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğini de içine alacak bir
perspektiften bütüncül olarak değerlendirmeyi öngörür. Aynı zamanda bütünsel bir yaklaşım
olarak bireyler ve daha geniş sosyal sistemler arasındaki ilişkiyi tanıma anlamına gelir (Tanner
ve Harris: 144).
Holistik yaklaşım yalnızca kişilerle ilgili değildir, kişi ve sistemleri ve aralarındaki
etkileşimleri bir bütünlük içerisinde ele alır. Sosyal hizmet bir meslek olarak bireyler, aileler,
organizasyonlar ve sosyal yapıları eş zamanlı olarak ele alıp değerlendirmesi bakımından
dikkat çekicidir. Bireylerin ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi, hayatlarını
şekillendiren sosyal yapılar ve hizmetlerin kendi deneyimleri üzerindeki etkilerinin de ele
alınmasını gerekli kılar (Tanner ve Harris: 144).
Bu politika ve uygulamalar; yaşlı insanları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak hizmetlere
ihtiyaç duyan bağımlı insanlar yerine, haklara sahip vatandaşlar olarak görür. Yaşlıları haklara
sahip vatandaşlar olarak görmek, yaşlıların toplumsal hayata katılımlarını önleyen engellerin
ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir (Tanner ve Harris: 144).
Genelci yaklaşım, sorunlara holistik (bütüncül) bir bakış açısıyla yaklaşmayı,
müracaatçının problemlerinde planlı değişim stratejilerinin, “suçu olan tüm sistemlere
yönelmesi” gerektiğini öngörmektedir (Yolcuoğlu, 2014: 49).
Görüldüğü üzere genelci uygulamanın iki temel özelliği söz konusudur. Bunlardan
birincisi olan genelci yaklaşım “yöntemlerden ziyade problem çözme”ye odaklıdır. “Problem
çözme süreci ise problemin tanımlanması, taahhüt, değerlendirme, kontrat, müdahale,
sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarını içermektedir.” İkincisi ise genelci yaklaşım
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problem çözme sürecine holistik (bütüncül) bir yaklaşım ile odaklanarak “çevresi içerisinde
birey” yaklaşımını uygular (Yolcuoğlu, 2014: 49, 50).
Bu kapsamda sosyal hizmet uzmanları yaşlılarla çalışırken her zaman kolaylaştırıcı bir
tutum içerisinde olurlar. Hem yaşlı, hem toplum, hem de yaşlı ile toplum arası etkileşimle
ilişkili alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara odaklanırlar. Sosyal hizmet bu anlamda hem yaşlının
tedavisi hem de “sosyal reforma” aynı anda yönelmektedir. 1980 sonrası süreçte bireyle çalışma
klinik sosyal hizmet uygulaması ile eş anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Bireyle çalışma;
“İçsel veya çevresel nedenler yüzünden, sosyal fonksiyonlarıyla ilgili problemlerini
çözümlemede, birey aile ve gruplara yardım etme amacı taşıyan faaliyetler” şeklinde
tanımlanmıştır (Yolcuoğlu, 2014: 51).
Sonuç olarak, günümüzde
uygulanabileceğine bakacak olursak;

bireyle

çalışma

yönteminin

yaşlılarda

nasıl

Yaşlının çevresiyle çeşitli ilişikleri söz konudur. Yaşlı ve ailesi kendilerine özgü
ihtiyaç ve güçlükleri nedeniyle, sorumluluklarını yerine getirmede sorun yaşayabilirler.
Bunların bir bölümü yaşlı ve ailesinin kendi içyapısından, bir bölümü ise toplumsal
yapıdan kaynaklanmaktadır.
Yaşlının sorunlarının çözümlenebilmesi, kendi becerilerinin yanı sıra çevredeki
kaynak ve imkânların kullanılmasınada bağlıdır.
Sosyal hizmet uzmanı mesleki bilgi ve becerisini kullanarak sorunlarını
çözebilecek aşamaya gelebilmeleri için yaşlıya ve ailesine yardım eder. Sorunun çözümü için
yaşlı ve ailesiyle işbirliği yapar.
İnsanlar yaşamları boyunca zaman zaman sorunlarla karşılaşırlar. Bunların çoğunu
kendi problem çözme yöntemleri ile (aile, arkadaş, yakınlar vb.) çözümleyerek üstesinden
gelmeyi başarırlar. Kimi zaman ise insanlar sahip oldukları kaynakları kullanmalarına rağmen
sorunlarını çözmede başarısızlığa uğrarlar. Bu gibi durumlarda profesyonel meslek
elemanlarından yardım alamaya gereksinim duyarlar. Sosyal hizmet uzmanları bireyin
sorunlarıyla toplumun kaynakları arasında “bağlantı” kurarak sorunların çözümüne katkıda
bulunmaya çalışır. Bu kapsamda sorunun çözümü için planlı değişim evrelerini yerine getirmesi
gerekir (Yolcuoğlu, 2014: 52).

13.2. Yaşlıyla Bireysel Çalışmada Planlı Değişim Sürecinin Evreleri
Planlı bir değişim amaçlanıyorsa etkinliklerin ya da müdahalelerin birbiri üstüne
kurularak sıralı evreler şeklinde gerçekleştirilmesi gerekir. Her bir aşamanın gerçekleştirilmesi
sosyal hizmet uzmanının belirli bir hedefe, eyleme, bilgiye, karara ya da sonuca odaklanıyor
olmasına bağlıdır. Şayet sosyal hizmet uzmanı yaşlı ile ilgili planı değişim sürecine rehberlik
edecekse, her bir aşamada başarılması gereken görevlerle ilgili uzman hâline gelmesi gerekir
(Sheafor ve Horejsi; 153).
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Sosyal hizmet mesleğinin tarihsel gelişimi boyunca, bu evrelerin tanımlanması sosyal
hizmet literatürünün önemli bir parçası hâline gelmiştir. Sosyal hizmet mesleğinin öncülerinden
Mary Richmond (1917) ve kırk yıl sonra Helen Perlman (1957), insanlara yardımı “sorun
çözücü süreç” olarak benzer biçimlerde ele almışlar ve üç aşamasından söz etmişlerdir.
Bunlar;
1) Sorunun nedenlerinin ortaya konması için gerekli çalışmanın yapılması,
2) Gerekçelerin analiz edilmesi suretiyle “teşhis” konulması ve
3) “Tedavi”
geçilmesidir.

sürecinin

gerçekleştirilmesi

için

tercihlerin

yapılarak

eyleme

Sosyal hizmet mesleği ve kuramlarındaki değişimlere bağlı olarak son yıllarda bu
değişim sürecinin aşamaları daha kapsamlı hâle gelmiş ve daha detaylı olarak tanımlanmıştır
(Sheafor ve Horejsi; 153,154).
Bu kapsamda yaşlı bireylerle çalışırken:
 Yaşlının kaygı ve endişe verici sorununu ya da durumunu “belirlemek,”
“tanımlamak” ve “açıklamak,”
 Yaşlının endişe ya da durumunu daha iyi değerlendirebilmek için ihtiyaç duyulan
bilgileri toplamak,
 Yaşlının kaygı ya da durumunu analiz etmek ve değerlendirmek neyin değişmesi
ya da neyin değiştirilebileceğine ve nasıl yapılacağına karar vermek,
 Planlı değişim sürecinde ulaşılmak istenen amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve
bunlar üzerinde görüş birliğine varmak,
 Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekçi bir plan yapmak,
 Yapılan plan doğrultusunda harekete geçmek (müdahalede bulunmak)
 Uygulama (müdahale sürecinin izlenmesi) ve istenilen sonuca ulaşılıp
ulaşılmadığına karar vermek ve şayet hedefe ulaşmada sorun varsa planda değişiklik yapmak
ve yeniden denemek,
 İstenilen hedef ve amaçlara ulaşıldığında müdahale sürecini sonlandırmak, değişim
sürecini değerlendirmek ve geri bildirimler almak.
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Yaşlıda Planlı Değişim Süreci Evreleri

Yaşlıyı kabul
ve tanışma

Yaşlıyla ilgili
veri toplama
ve ön
değerlendirme
yaşlıyla
birlikte
planlama ve
sözleşme

Müdahale ve
izleme (Planı
uygulama)
Değerlendirme
ve
Sonlandırma (
Yaşlıyla İlişkiyi
sonlandırma)

(Sheafor ve Horejsi; 155).

13.3. Yaşlılarla Profesyonel Olarak Gerçekleştirilecek Birebir
Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Profesyonel olarak yaşlılarla gerçekleştirilecek olan birebir görüşmeler aşağıdaki
aşamaları içermelidir (Havermans ve Vossen: 38-41).
Hazırlık:
 Yapacağınız görüşmeye önceden hazırlanmalısınız.
 Görüşmeden önce dinlenmiş olmalısınız.
 Amacınızın ne olduğunu ve görüşmenin hangi konu ile ilgili gerçekleştirileceğini
bilmelisiniz.
 Görüşmenizin ve sonraki adımlarınızın neler olacağını bilmelisiniz.
Başlangıç:
 Karşınızdaki kişi sizi tanımıyorsa kendinizi tanıtıp, görüşmenizin amacını
açıklamalısınız.
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 Karşınızdaki kişiyi samimiyetinizle, göz temasınızla, rahat oturup oturmadığını
sorarak rahatlatmaya çalışmalısınız.
 Görüşmenin güven çerçevesinde gerçekleşeceğini belirterek, bu güvenin
oluşmasını sağlamalısınız.
 Karşınızdaki kişiye neden size geldiğini ve görüşmenizin nedenini açıklamalısınız.
 Çalışma yönteminizle ilgili bilgilendirme yapmalısınız.
 Karşınızdaki kişiye, görüşme esnasında soru sorabileceğini belirtmelisiniz.
 Müracaatçıya görüşme esnasında not alıp alamayacağınızı sormalısınız.
 Görüşmeye açık uçlu olan ‘neler oluyor’ sorusu ile başlayabilirsiniz.
SHU Tutumu:
 İçten ve ilgili bir duruş sergilemelisiniz.
 Açık bir tutum sergilemeli ve bunu duruşunuza bile yansıtmalısınız. Örneğin:
kollarınızı birbirine bağlamamalısınız, sandalyenin ucuna oturmamalısınız, rahat olmalısınız.
 Belirli bir dinleme tarzı oluşturmalısınız. İlgiyle dinlediğinizi karşınızdaki kişiye
aktarmalısınız: konuşma esnasında göz teması kurarak, başınızı sallayarak, gülümseyerek,
onaylarcasına ‘mmm..’ ya da ‘evet’ diyerek, bazen de kısa bir sessizliğe izin verebilmelisiniz.
 Müracaatçının sizi iyi duyabilmesini sağlamalısınız.
 Karşınızdakini çok iyi tanımıyorsanız temas konusunda son derece dikkatli
olmalısınız. Kişi çok üzgünse omzuna dokunmak ona iyi hissettirebilir. Fazla temas korku veya
stres oluşturabilir ya da stresi çoğaltabilir.
Görüşmeyi sürdürülebilir kılmak:
 Müracaatçının söylemlerine karşılık cevap vermelisiniz.
 Karşınızdaki kişiden tamamlanmamış cümlelerini tamamlamasını rica etmelisiniz.
Eksikleri sakın siz doldurmaya çalışmayın!
 Karşındaki kişiyi iyi anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için anlatılanları kendi
cümlelerinizle özetlemeye çalışın.
 Açık uçlu soru yöntemini kullanın ve bütün sorulara: nasıl, ne, nerede, ne zaman,
kim, hangi gibi terimleri kullanarak başlayın. Açık uçlu sorular aynı zamanda: ‘Bu konu
hakkında başka ne anlatabilirsiniz?’ , ‘Nasıl yani?’ ve ‘evet, sonra…’ gibi soruları da
kapsamaktadır.
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 ‘Neden’ sorusu ile başlayan soru da açık uçludur ama kullanımı her zaman için
uygun değildir. Bu soruya karşılık, insanlar açıklama yapmak için kendilerini sorumlu
hissedebilirler.
 Karşınızdaki müracaatçıyı cesaretlendirmek için zamanlamayı iyi belirlemelisiniz,
‘mmm..’ veya ‘evet..’gibi kullanacağınız ifadeler doğaçlama gerçekleşmelidir. Eğer kişi çok
hızlı konuşuyorsa cesaretlendirmeye pek ihtiyaç duyulmaz.
 Soru sormaya devam etmelisiniz, örneğin; kişi ‘çok zor’ diyorsa, karşılık olarak
‘evet, çok zor değil mi?’ dememelisiniz. Tam olarak neyin zor olduğunu sormalısınız. Bu
görüşmenin derinliğine inmek için bir başlangıç olacaktır.
 Bazı durumları/olayları daha net aydınlatmak ve yanlış anlaşılmaları önlemek için
soru sormaya devam etmek gerekmektedir. Örneğin: ‘Şu ya da bu olduğunda, bana yardımcı
olur musun?’ diye sorulduğunda karşılık olarak hemen evet dememelisiniz. ‘Yardım etmeden
kastınız nedir?’ diye sorabilmelisiniz.
 Karşınızdaki kişi ile herhangi bir konu üzerine konuşurken direnç hissediyorsanız,
bunu not etmelisiniz. Konuyu başka bir zamanda, farklı bir biçimde yeniden ele almayı
denemelisiniz.
 Müracaatçınız çok duygusalsa ona bir bardak su ikramında bulunarak, onun için ne
yapabileceğinizi sormalısınız. Müracaatçınız bunun üzerine biraz düşünür, biraz daha
sakinleşir. Dinlemeye ve anlayış göstermeye devam etmelisiniz.
 Karşınızdakini gerçekten anlamıyorsanız ona ‘bu durumun sizin için bir sorun
olduğunu anlıyorum’ diyerek cevap vermemelisiniz.
 Görüşme esnasında uzun süreli bir sessizlik oluşursa, konunun devamını farklı bir
yaklaşım sergileyerek başka bir soru üzerinden sürdürebilirsiniz.
Yaşlılara özgü durumlar:
 Şayet yaşlı, işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın takılı ya da çalışır olduğuna dikkat
etmeniz gerekir.
 Yaşlı yorgunluktan veya hastalıktan konuşamıyorsa kapalı uçlu soru tekniğini
kullanmalısınız. Kapalı uçlu sorular sadece evet ya da hayır ile cevaplanan sorulardır. Bu
bağlamda yaşlıyla bir kodlama anlaşması yapabilirsiniz. Elini bir defa sıkmak evet, iki defa
sıkmak ise hayır anlamına geliyor gibi. Yukarıya bakmak hayır, aşağıya bakmak ise evet gibi.
Bu esnada sabırlı olmalısınız çünkü karşınızdaki için durum biraz karmaşık olabilir kodu
kullanabilmesi biraz zaman alabilir. Bu yöntem de sürekli soru sormak önem taşımaktadır.
Örneğin: iletişim kurduğunuz kişinin ağrısı olduğunu sorduğunuzda ‘evet’ cevabı aldıysanız,
ağrının tam olarak nerede olduğunu öğrenmek için soru sormaya devam etmelisiniz. Ağrıyan
bölgeyi öğrendiğinizde başka ağrılarının olup olmadığını da sormalısınız.
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 Görüşmeyi çok uzatmamalısınız. Maksimum görüşme süresi 1 saat olmalıdır.
Yaşlının çok yorgun olmamasına dikkat etmelisiniz. Yorgun olduğunu fark ettiğinizde bunun
üzerine konuşup görüşmeyi bir sonraki randevuya ertelemelisiniz.
 Aşırı bitkin olan yaşlılarda görüşmeyi en fazla 15 ila 30 dakika arasında tutmalısınız
(Havermans ve Vossen: 38-41).
 Yaşlıların duygu durumlarında ani değişimler söz konusu olabilmektedir. Yaşlıların
içinde bulundukları duruma göre mesajları algılama ve yorumlaması farklılaşabilmektedir. Bu
nedenle yaşlının duygu durumunu iyi gözlemlemelisiniz.
 Hafıza sorunu yaşayan yaşlılarla yapacağınız görüşmelerde tek seferde aşırı bilgi
yüklemesi yapmayınız. Yaşlının durumu dikkate alınarak kısa aralıklarla ve bilgileri bölerek
belirli bir düzende vermelisiniz.
 Yaşlılarla iletişimde kısa ve sade cümleler kurmaya özen gösterin.
 Yaşlılara öğüt vermeyin ve basma kalıp cümlelerle cevap vermeyin, bu durum
yaşlıyı kızdırabilir.
 Görme engelli yaşlılarla görüşmede size dokunmasına izin verin. Sizde yaşlıya
dokunmadan önce ismini söyleyerek yaklaştığınız konusunda bilgilendirin. Ona rehberlik
ederken kolunuza girmesine müsaade edin. Nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun.
 Konuşma sorunu olan yaşlıyla iletişim kurmakta sorun yaşıyor ve söylediklerini
anlamıyorsanız ona karşı dürüst olun ve anlamadığınızı söyleyin. Kendisiyle daha iyi bir
iletişimi nasıl kurabileceğinizi sorun. İfade etmek istediği şeyleri yazması için cesaretlendirin
ve yüksek sesle okutturun.
 Alzheimer ya da demans olan yaşlılarla iletişimde her zaman yaşlının önüne
geçerek sizi görebileceği bir noktadan iletişime başlayın. Bu tür rahatsızlıklara sahip yaşlılarla
konuşurken el hareketlerinizi en aza indirin, amaçsız dolaşmaları sırasında onlarla birlikte
yürüyün. Yavaş ve düşük bir ses tonuyla konuşmaya özen gösterin.
 Ajitasyonu yüksek olan yaşlılarla iletişimde, yaşlıyla tartışmayın, soğukkanlı olun
ve kişiselleştirmemeye özen gösterin.
 Şayet karşınızdaki yaşlı ağlıyorsa ağlamasının onun ihtiyacını giderdiği
düşünülmeli ve ağlaması durdurulmaya çalışılmamalıdır. Yaşlının ağlamasına izin verin ve
yanında olduğunuzu hissettirmek için ona zaman ayırın. Bu durum yaşlının rahatlamasına ve
size güven duymasına neden olur.
 Tedaviyi reddeden yaşlı ile iletişim kurabilmek için tedaviyi neden reddettiğini iyi
araştırın. Yaşlının durumuyla ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlayın. Hastalığa ve tedaviye
ilişkin olumsuz tavrının nedenlerini anlamaya çalışın.
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 Psikotik bozukluğu olan hastalarla iletişimde konunun açık ve anlaşılır olmasına
özen gösterin. Soyut kavramlar kullanmamaya dikkat edin. Ayrıca suçlayıcı, eleştirel ve öfkeli
tutum ve davranışlar ajitasyonunu artıracağından özellikle bu tür durumlardan sakının (Kanar:
180-193).
Görüşmenin sonlandırılması:
 Görüşmede belirlenmiş olan son dakikalar yaklaşınca görüşmeyi yavaş yavaş
sonlandırmalısınız.
 Karşınızdaki kişiye eksik veya ilave etmek istediği bir şeyin olup olmadığını
sormalısınız.
 Görüşmenin önemi ve bundan sonraki aşamalarla ilgili kısaca bilgi vermelisiniz.
 Görüşme çok duygusal geçmişse kişi gitmeden canlı bir ortamın oluşmasını
sağlamalısınız.
 Görüşme için müracaatçıya teşekkür etmelisiniz (Havermans ve Vossen: 38-41).

13.3.1. Yaşlılarla Yapılan Görüşmelerde Kullanılabilecek Konular,
Sorular ve Harekete Geçirmek İçin Tetikleyici Unsurlar (Triggers )
 Evdeki günlük yaşam:


Banyo:

Sobada ısıtılan su, haftada bir banyo yapmak, soba üzerinde güğümün ısıtılması, kışın
buz gibi suyun kullanılması, banyodan arta kalan suyla bahçe veya kapı önünün yıkanması.


Tuvalet:

Tuvaletin evin dışında bulunması, su giderinin olmaması, gazete kağıtlarının tuvalet
kağıdı yerine kullanılması, tuvalet için kullanılan terimler: …


Radyo:

Radyonun görünümü nasıldı? En çok neleri dinlerdiniz?


Tv:

İlk ne zaman televizyonunuz oldu? Hangi kanalı izlerdiniz? Hangi saatlerde?
Televizyonun şimdiki yaşamınızdaki rolü nedir? Televizyonun şimdiki sunumlarını nasıl
buluyorsunuz?
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Ev hayvanı:

Evinizde hayvan besler miydiniz? Evinizde hangi hayvan vardı? Ev hayvanı sizin için
ne anlama geliyor? Çalışma yaşamında kullanılan hayvanlar: öküz, eşek vs.


Hastalanma:

Gençliğinizde hasta olduğunuzu hatırlayabiliyor musunuz? Ailenizde çocuk olarak
hasta olmak nasıl bir şeydi? Biri hastalandığında belirli âdetleriniz var mıydı? Çevrenizde ne
gibi hastalıklar vardı? Hangilerini hatırlıyorsunuz? Doktora nasıl gidiyordunuz? Hastane var
mıydı? Nasıldı?


Yatak Odası:

Yatak odanızın nasıl bir görünümü vardı? Abla veya abinizle odanızı paylaşıyor
muydunuz? Gaz lambası, yün yorganlar var mıydı?


Kış mevsimi:

Eskiden kış mevsimi nasıl olurdu? Soba kullanımı, ibriklerde olan donmuş sular, yatak
da kullanılan ısıtılmış tuğlalar, erken yatma…


Yaz mevsimi:

Eskiden yazlar nasıl geçerdi? Yatılı misafirler, 5 kuruşluk dondurmalar, panayırlar, açık
hava tiyatroları..


Bayramlar:

Katholiklerde Christmas
Ailenin kendi yetiştirdiği tavşanın hazırlanması, annenin bütün gününü mutfakta
geçirmesi, çam ağacı, en iyi odanın kullanılması, fırına kendi ununu götürüp ekmek yaptırma..
Ramazan Bayramı:
Bayram namazı, fakirlere zekât verme, aile ziyaretleri, tatlı ikramı, ellere kına sürme,
evi temizleme-süsleme, temiz-yeni elbiseler giyinme, vaaz dinleme..
 Dış Dünya:


Tiyatro- Sinema

Eskiden tiyatro veya sinemaya gider miydiniz? Hangi filmlere veya gösterilere
giderdiniz? Gitmenizin yasak olduğu filmler var mıydı? Film izlerken yeme içme yasak mıydı?
Sinema neredeydi? Kimlerle giderdiniz? Bir biletin ücreti ne kadardı?
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İletişim araçları:

Evinizde telefon var mıydı? varsa telefon nasıldı? Telgraflar, el yazılı mektuplar, karbon
kağıdı, Şimdi: bilgisayar, laptop, internet, tablet, cep telefonu, sizin bir cep telefonunuz var mı?
Bilgisayarla aranız nasıl? Kullanabiliyor musunuz?
 Aile ve İlişkiler:


İlk aşk:

İlk aşık olduğunuz kişiyi hatırlıyor musunuz? O kişiyle evlenebildiniz mi? Birlikte neler
yapardınız? Hala aşık olabiliyor musunuz? Yaşlılar aşık olur mu?


Evlilik:

Evlendikten sonra sizin için büyük bir değişim başladı mı? Düğününüz nerede oldu?
Şimdiki evliliklerle geçmişteki evlilikler arasında ki farklar neler?


Eskiden anne olmak:

Annenizden bahseder misiniz? Annenizi özellikle anımsatacak anılar neler? Onun bir
günü nasıl geçerdi? Hobileri var mıydı?


Eskiden baba olmak:

Babanızdan bahseder misiniz? Aileniz ne kadar genişti? Babanızı özellikle anımsatacak
anılar neler? Onun bir günü nasıl geçerdi? Hobileri var mıydı?


Kuşak farkı:

Eskiden sizin anne-babanızın veya büyük anne-babanızın arasında kuşak farkı var
mıydı? O fark nasıl ortaya çıkardı? Şimdi sizin, çocuklarınız-torunlarınız arasında kuşak farkı
var mı? Büyük anne-babanızla iletişiminiz nasıldı? Sizin torunlarınızla iletişiminiz nasıl?


Normlar ve değerler:

Norm ve değerler ne kadar önemli? Geçmişte olup da şimdiki zamanda olmayan norm
ve değerleri hatırlıyor musunuz? Şimdiki gençler nasıl, eskiden evde bir şeyleri kaldırmaya
yardımcı olmak sıradandı, şimdi nasıl? Küfür etmek, saygı göstermek, özgürce fikirlerini dile
getirebilmek, toplu taşımalarda büyükler için ayağa kalkmak, başkası için bir şeyler yapmak,
nezaketli olmak …
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Eskiden her şey daha mı iyiydi?

Eskiden sizin gözünüzde daha iyi olan durumlar var mıydı? Eğitim, tedavi, dayanışma,
yazlar, kışlar, katkısız yiyecekler, tutumluluk, ağırbaşlılık.. Şimdi daha iyi bulduğunuz
durumlar var mı? Bakım hizmetleri, yardım imkânları, taşıma, sıcak evler, duş-banyo...


Eğitim-Yetiştirme:

Katı bir eğitim iyi bir şey mi? Neden evet ya da hayır? Kendi eğitiminizden örnekler
verebilir misiniz? Sizin döneminizde ne gibi kurallar mevcuttu? Ne gibi yasaklar vardı? Neleri
izin almadan yapabiliyordunuz? Siz nasıl (korunaklı, özgür vb.) yetiştirildiniz? Yetiştirilme
tarzınız size ne kattı? Şimdiki verilen eğitim nasıl? Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Bu zamanın
ebeveynlerine önerileriniz var mı?
 Derin mevzuları içeren konular:
1.

Nasıl hatırlanmak istiyorum?

Hayatta neyi önemli buluyorsunuz? Başarılarınız neler? İş, arkadaşlar, gönüllülük,
sevgi, evlilik, yakınlarına olan sevgi-muhabbet...
2.

Eski zamanda yaşlanma ile şimdiki zamanda yaşlanma:

Eskiden yaşlanmak nasıldı? Büyük anne-babanızı hatırlayabiliyor musunuz? Yaşlılar
için yardımcı araçlar/cihazlar var mıydı? Neler vardı? Duyma cihazları, görme, hareket
edebilmek için destekler, ilaçlar, bakım hizmetleri, ikamet ettikleri yerler, büyük anne-babanız
nerede oturuyordu? Şimdi yaşlı olmak nasıl bir şey? Artı ve eksileri neler?
3.

Yalnızlık mı Yalnız olmak mı?

Yalnız olmaktan hoşlanıyor musunuz? Yalnız olduğunuzda ne yapıyorsunuz?
Eskiden yalnız kalmak ile şimdi yalnız kalmak arasında nasıl bir fark var? “Ben yalnız
olmaktan hoşlanıyorum. Kalabalık ortamlarda ise kendimi gerçek anlamda yalnız
hissediyorum.” Yalnız olmakla, kendini yalnız hissetmek arasında ki fark nedir? Jean Paul
Santre’ye göre: “Yalnız olduğunda kendini yalnız hissediyorsan, iyi bir ortamda
bulunmuyorsun demektir.” Yalnızlığın insanda nasıl bir his oluşturduğunu bilir misiniz? Size
tanıdık geliyor mu? Yalnızlıkla nasıl baş ediyorsunuz? Başkalarının yalnızlığını
gözlemleyebiliyor musunuz? Yalnız olma sanatı nedir?
4.

Arkadaşlık/Dostluk

Sizce dostluk nedir? Nasıl arkadaş ediniyorsunuz? Arkadaşlığın bir tanıdık/ iş arkadaşı/
iyi bir komşudan farkı nedir? Kızınız en iyi arkadaşınız olabilir mi? Bir arkadaşı kaybetmek,
yeni bir arkadaş edinmek, ilk arkadaşlığınızı hatırlıyor musunuz? Yaşamınız boyunca edinmiş
olduğunuz arkadaşlıkları hatırlıyor musunuz? Hala yeni arkadaşlıklar edinebiliyor musunuz?
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Aristoteles’e göre; “Dostluk yaşam için gerekli bir ihtiyaçtır.” Sizce de bu böyle mi?
Farklı dostluklar, arkadaşlıklar var mı? Dostluk bir yanılsama mıdır?
5.

Yaşlılık ve Gençlik:

Sizce yaşlılık ve gençlik arasındaki fark nedir? Hala kendinizi genç hissediyor
musunuz? Etrafınızda gençleri mi yaşlıları mı tercih ediyorsunuz? Yaşlı olarak zevk aldığınız
şeyler neler? Hala genç olmayı arzu eder miydiniz?
6.

Kadınların eşit haklara sahip olması:

Kadınlarının eşit haklara sahip olmadığı dönemde anneniz için yaşam şartları nasıldı?
Kadınların eşit haklara sahip olmaya başladıkları o süreci hatırlıyor musunuz? Bu
eşitliğe karşı muhalif bir yaklaşım ortaya çıktı mı? Bu gelişme sizde nasıl bir etki oluşturdu?
7.

Empati:

“Kendini başkalarının yerine koymak,” çevrenizde tanıdığınız empatik olan insanlar var
mı? Sizin için bunun bir önemi var mı? Siz empatik misiniz? Herhangi bir örnek verebilir
misiniz?
8.

Gülmek:

Güldüğünüz oluyor mu? Nelere gülersiniz? Kiminle? Gülmenin sizde bıraktığı etki
nedir? Üzüntünüzü maskelemek için gülmek, yüksek sesle gülmek ya da gülümsemek, komik
olmayan bir şakaya gülmek, başkalarına gülmek, art niyetle gülmek? Kendine gülmek,
gülünmemesi gereken ortamlarda gülmek.
9.

Yakınların sevgisi:

Yakınlarınızın sevgisi sizin için ne kadar önemli? Bir örnek verebilir misiniz?
Yakınlarınızın sevgisinde eskiye oranla bir değişiklik fark ediyor musunuz? Yakınların
sevgisinin önemi yaşlandıkça artıyor mu? Yaşlı biri olarak yakınlarınıza sevgi verebiliyor
musunuz?
10. Başkalarına bağımlı olmak:
Başkalarının bakımına muhtaç olma durumu ile nasıl baş ediyorsunuz? Bazen bakımı
gerçekleştiren kişi işini biraz eksik yapabiliyor, bazen de işinizi kendinizin yapma şansını elde
edemiyorsunuz, hoşlanmadığınız durumları her zaman ifade edebiliyor musunuz? İnsan her
anlamda bağımlı değildir. Örneğin; başkalarıyla iletişim kurma noktasında bağımlı değilsiniz.
Bağımlı olmaktan kaçmanın bir yolu var mı? Düşünceler özgür mü?
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11. Zenginlik:
Zenginlik size neyi ifade ediyor? Ekonomik anlamda zenginlik önemli mi? Zenginliğin
başka ne gibi türleri var? Gençliğiniz nasıldı? Zengin olmayı düşünür müydünüz? Yaşlıların ilk
defa ne zaman yaşlı maaşı aldığını hatırlıyor musunuz? Bu durumun onlar üzerindeki etkisi
nasıldı? (Havermans ve Vossen: 101-112).

13.4. Güçlendirme ve Seçim Yapma
Yaşlı bireylere bir vatandaş gibi davranmak, yalnızca onların hizmetler hakkındaki
düşüncelerini sorgulamak değil, onların söylediklerine uygun olarak hareket etme anlamına
gelir. Thompson and Thompson (2001), sosyal hizmet çalışanlarından, yaşlı bireylere yönelik
sosyal hizmetlerde ataerkil ve medikalize yaklaşımı hakim kılan - “bakım modelinin” ötesine
bakmalarını ister. Thompson and Thompson’ın yaşlı bireyler ile çalışmada önerdiği
“güçlendirme modeli,” hareket engelli bireyler ve mental sağlık hizmetinden yararlanan
bireylere sunulan hizmet modeline benzerdir. Bu modelde sosyal hizmet uzmanının rolü,
“uzmanlıktan” ziyade kolaylaştırıcı ve etkinleştirici olmaktır.
Yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını dile getirmede karşılaştıkları engeller, Thompson and
Thompson tarafından şu şekilde tanımlanmıştır (2001:65):
 Yapısal baskı ve içselleştirilen “sıkıntı vermek istememe” duygusu;
 Dert, keder gibi umutsuzluk ve kabullenmeye yol açan duygusal faktörlerle
şiddetlenmiş bilgi yetersizliği; ve
 Yaşlı bireylerin içinde bulundukları koşulların çok karmaşık olması;
Bu üç faktör, yaşlı bireylerin güçlendirmeye yönelik sosyal hizmet uygulamasını daha
karmaşık hâle getirir. Yaşlının hizmetten yararlanmayı ve desteği reddetmesi hâlinde sosyal
hizmet uzmanının durumdan hemen el çekmesi yaşlının düşünce ve ihtiyaçlarının
belirlenmemesine neden olur. Yaşlının ihtiyaç ve duygularını tespit etmek için yeterli zaman
ayrılması gerekmektedir. Finansal piyasaların ve kalite kontrolünün karmaşıklığını gerçekçi
olmayan bir şekilde göz ardı eden liberal değerlere bağlılık nedeniyle, yaşlılara ihtiyaçlarını
belirleme ve seçim yapma konusunda destek verilmemesi durumunda meydana gelebilecek
tehlike, “seçim yapma dilinin bir örtü görevi görmesi, dolayısıyla da sosyal dışlanma ve ihmal
durumlarının etkin bir şekilde gizlenmesidir.”
Yaşlı bireyler etkili seçim yapabilmek için uzman desteğine ihtiyaç duyarlar, seçim
yapma haklarını piyasa güçlerine bırakmaktansa, savunma desteği hizmetleri ve karar
vermelerini destekleyici tedavi yöntemleriyle yaşlılara destek verilmesi gerekmektedir. Yaşlı
bireylerin, gerçekten kendi kaderlerini belirleyebilecek duruma ulaşabilmelerini sağlayacak
desteği almaları için cesaretlendiren sosyal hizmet anlayışı, sosyal hizmet uzmanları için
girişimcilik ve kişilerle ileri iletişim becerileri gerektirmektedir.
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İşbirliği içinde çalışma
Thompson and Thompson’a (2001:66) göre, sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılar ile
işbirliğine katkıları:
 Yaşlı bireylerin içsel baskıdan kurtularak güven ve öz saygılarını geliştirmelerine
yardım etmeye yönelik kişilerarası ve problem çözme becerilerini geliştirme;
 Sosyal hizmet modelleri, kullanılacak kaynaklar ve diğer problem çözme
olanaklarını anlayabilme;
 Karmaşık sosyal ve bireysel durumları analiz edebilme ve ileriye dönük birçok
yapısal yöntemleri tanımlayabilme becerileri gibi sıralanabilir.
Yukarda belirtilenlere ilaveten:
 Yaşlılığın davranışlarını ve ilişkilerindeki karmaşıklığı açıklayan yaşlılığın
psikososyal yönlerinin farkında olmak;


Denetçiler ve kaynak sahipleri ile görüşmeler yapmak; ve



İhtiyaçlarda meydana gelebilecek değişimleri önceden görebilmek ve planlamak.

Bu beceriler, yaşlı bireylerin isteklerini etkili bir şekilde anlamaya ve sorunlarına çözüm
üretmeye yardımcı olan bir dizi sosyal müdahale yöntemlerinin planlanmasında etkilidir.
Dolayısıyla, görev odaklı yöntemlerin kullanılması, spesifik sorunların tanımlanmasını
kolaylaştırmakla kalmaz, geleceğe yönelik genel problem çözme becerilerini (güven ve öz
saygı duyularını arttırır) geliştirir. Bakım hizmetleri yönetim süreci, “yardım” odaklı uzman
görüşünü kontrol altına alarak, hizmet aracısı hâline getirir, bu tür hizmetleri izlenebilir ve
kontrol edilebilir hâle getirir (McDonald: 118-120).

13.5. Davranışı Anlama
Mesleki müdahaleler, mutlaka belirli (bireysel veya sosyal bağlamda) gelişimsel
sorunları anlamaya yönelik olmalıdır. Sosyal hizmet uzmanları müdahale sürecinde zihinsel
sorun yaşayan yaşlılara özellikle dikkat etmelidir. Yaşlının daha önceki tecrübeleri, sonradan
edindiği tecrübeleri ve olaylar izlenecek yolun belirlenmesinde ve sorunlara çözüm bulmada
yardımcı olur (McDonald: 124,125).
Davranışı anlama tedavi edici müdahaleye geçme olanağı tanır. Yaşlılık döneminde
biriken ihtiyaçların karmaşıklığı, yüzeysel hizmet-temelli yanıtın ötesinde düzeltici
müdahalenin gerekli olduğunu gösterir.
Bağlanma teorisi, yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmette ilişki temelli yaklaşımı açıklar.
Bağlanma insanın doğumdan ölümüne kadar uzanan, yaşam boyu devam eden ve erken
dönemde oluşan zihinsel modellerin çok fazla değişim göstermeden yetişkinlikte de işlev
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sürdürdüğünü öngörmektedir (Sümer ve Güngör: 74). Kararların hangi bağların etrafında
alındığını açıklar, örneğin yaşlının evde bakım hizmet modelinden yararlandırılmasının
geleneksel dinamiklerden ziyade rekabet, rıza veya nakdi esaslara dayandığını savunur. Bakım
ilişkilerindeki bozulmanın, kurum bakımına geçişi tetikleyici faktör olarak kalmaya devam
ettiğini öngörür. Shemmings (2005) sosyal hizmet uzmanlarına, insanların özellikle stresli
durumlarda yakın akrabalık ilişkileri içerisinde kendilerini nasıl hissettiklerini ve nasıl
davrandıklarını anlamalarına yardımcı olmak için yetişkinlerde bağlanma teorisinin değerlerini
araştırmıştır.
Bağlılık ilişkisi, yetişkinlik döneminde çocukluk döneminden farklıdır, bunun nedeni
ilişkinin çift yönlü olmasıdır, taraflardan herhangi biri destek verebilir veya alabilir.
Yetişkinlikte bağlanma teorisi Sperling ve Berman’ın (1994) çalışmalarından yola çıkarak
geliştirilmiş olup, bağlanma türlerinin yaşam süresince nispeten sabit kaldığı, biricik ve yeri
doldurulamaz olma gibi bağlanma teorisinin belirgin özelliklerinin, örneğin, yetişkinlik
dönemindeki arkadaşlık ve diğer yakın ilişkilerden farklı olduğunu vurgular. Bretheron ve
Mulholland’ın “kuşaklararası geçiş hipotezi” nde (1999) ebeveynlerden edinilen deneyimlerin
sonraki nesle nasıl ebeveynlik edilirken belirleyici olup olmayacağı sorusuna yanıt aranmıştır.
Böylelikle, çocukluk dönemindeki bağlılık türlerinin, etkisi ömür boyu devam edebilecek içsel
çalışma modelleri yaratacağı varsayılmıştır. Bağlanma kuramının önemli prensiplerinden biri,
bağlanma ilişkilerinin yaşam boyu önemli ölçüde devam ettiği şeklindedir (McDonald:
124,125).
Bowlby’ye (1973) göre, bağlanma deneyimleri temelinde gelişen zihinsel modeller iki
ana boyut içermektedir. Bunlar, (a) “bağlanma figürünün genel olarak korunma ve destek
çağrılarına karşılık veren türden biri olarak görülüp görülmediği; (b) kişinin kendisini başkaları,
özellikle de bağlanma figürü tarafından yardıma değer birisi olarak görüp görmediğidir.
Mantıksal olarak, bu değişkenler birbirinden bağımsızdır. Uygulamada ise iç içe geçmiş bir
durumdadırlar. Sonuç olarak, bağlanma figürü modeli ve benlik modeli birbirlerini tamamlayıcı
ve karşılıklı olarak birbirlerini doğrulayıcı biçimde gelişirler” (Sümer ve Güngör: 75).
Bu tanımlamaya bağlı kalarak Bartholomew ve Horowitz (1991) bebeklik döneminde
görünen bağlanma stillerinden yola çıkarak güvenli stil (dengeli stil ), ve güvensiz stiller
(saplantılı, kayıtsız ve korkulu) olmak üzere üç olumsuz bağlanma stilini tanımlamışlardır.
Güvenli bireyler, diğer insanları kabul eden ve duyarlı tepki veren, değerlilik ve sevilebilirlik
duygularını yansıtmaktadır. Güvenli stile sahip bireyler kendisinin sevilmeye değer olduğunu,
başkalarının da genel olarak kabul edici ve destekleyici olduklarını düşünürler. Saplantılı stile
sahip kişiler diğer insanları olumlu değerlendirmekle birlikte bir değersizlik duygusu
içerisindedir. Bu bireyler, yakın ilişkilerinde kişisel yeterlilik ve değerlilik bulmak için çaba
gösterirler. Bu stile sahip bireyler kendileri hakkında olumsuz bir benlik şemasına sahiptirler.
Korkulu stile sahip bireyler diğer insanlara güvenmezler ve reddedilen birey olacağı
düşüncesiyle kendisinin sevilmeyeceğine dair beklentiler gösterir. Kayıtsız stile sahip kişiler
ise “özerkliklerine aşırı derecede önem veririler ve başkalarına olan gereksinimi ve yakın
ilişkilerin gerekliliğini savunmacı şekilde reddederler. Yakınlık duygusundan yoksun kalma
pahasına özerklik ve öz saygıya sahip olurlar. Bu bireyler yakın ilişkilerden kaçınarak, özerklik
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ve incinmeme duygularını devam ettirerek kendilerini hayal kırıklığına karşı korurlar.” Sosyal
hizmet uzmanları da bağlanma stillerine göre strese farklı şekilde tepki verirler. Sosyal hizmet
uzmanları, yalnızca bağlanma ilişkilerinin organizasyonunun aile üyeleri ve hizmetten
yararlananları nasıl etkileyeceği hakkında düşünmekle kalmayıp, diğer uzmanlar ile gerginlik
ve anlaşmazlık yaşadıklarında neler olabileceği konusunda da tahmine sahip olabilirler
(McDonald: 125; Sümer ve Güngör: 76).
Sonuç olarak; yaşlılık döneminde bağlanma kuramı,”1) bakım verme-bakım alma
ilişkisi, 2) kayıp ve yas süreciyle baş etme, 3) yaşlılıkta iyi-olma hâli 4) yaşlılık psikopatolojisi
ve 5) bağlanma figürü olarak Tanrı” gibi alanlarda kullanılabilir (Yıldız: 11).

13.6. Yaşlılık Döneminde Akıl Sağlığı
Sadece mental bozukluğun olmaması, yaşlılık döneminde akıl sağlığının yerinde
olduğunu anlamına gelmez. Yaşlının iyilik durumu ve kendini yeterli hissetmesi gerekmektedir.
Aynı zamanda, ifade özgürlüğünü kısıtlayan yapıların farkında olmak son derece önemlidir.
Ayrıca başkalarının bakımına muhtaç hâle gelen bazı yaşlılar, nasıl hissettiklerine dair dürüst
ve sağlıklı bilgi verebilirler. Tüm bu faktörler yaşlı bireylere uygulanacak tedavi sürecinde
kullanılabilir. Daha sonraki karmaşa ise yaşlılıkta mental bozukluğun başlamasıyla ortaya
çıkmaktadır (McDonald:126).

13.6.1. Depresyonu Anlamak
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre depresyon fiziksel, duygusal, toplumsal ve ekonomik
sorunlara yol açan hastalıklar arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Sıklığı ve süresi yaşla
giderek artan bu bozukluk yineleyici bir hastalıktır ve uzun süreli tedavisi gerekir. Toplumsal
ve mesleki işlevsellik üzerindeki etkileri çok önemli olmakla birlikte gerektiğinden az
vurgulanmaktadır. Yoğunlaşamama ve dikkat eksikliği depresyonun öncül belirtilerindendir.
Zihin süreçlerinde genel olarak yavaşlamanın yanında kısa süreli bellek, öğrenme, istemli
dikkat, amaca yönelik işlevler gibi yüksek bilişsel işlevlerde önemli ancak geri dönüşlü
bozukluklara yol açmaktadır. Bazen de depresyon demansın öncü belirtisi olabilmektedir.
Demansla birlikte olabilmesi ve demansın öncü belirtisi olabilmesi nedeniyle de yaşlılarda özel
bir önem taşımaktadır (Altın, 2006: 41).
Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon yaşlı bireylerde diğer hastalıklarla veya tek
başına ortaya çıkabilmekte ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yaşlanma
sürecine eşlik eden psikososyal ve fonksiyonel kayıplar sıklıkla depresyonla sonuçlanır (Kırdı,
2012:207).
İnsanın birçok bedensel ve psiko-sosyal nedenlerin etkisiyle yaşlandıkça depresyona
yakalanma ihtimali artmaktadır ve tedavi edilemediği zaman ise bu bireyin bedensel, zihinsel
ve duygusal bakımlardan genel sağlığını bozmakta, hayat kalitesini düşürmekte ve kişiyi intihar
etmeye kadar sürükleyebilmektedir (Göktaş ve Özkan, 2006; Kaya, 1999). Yaşlılıkta görülen
depresyon ile intihar arasında anlamlı bir ilişki vardır, dolayısıyla depresyon bu dönemdeki
gerçekleşen intihar vakalarının birincil etkenidir (Yıldız, 2012: 20).
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Depresyondaki yaşlı umutsuzluk duyguları, değersizlik fikirleri taşır. Geçmişteki
gerçek veya hayal ürünü başarısızlıklardan, hatalardan ya da düşüncesizliklerinden dolayı
kendini suçlar. Kendilerine göre, şu anki durumları ve gelecekleri umutsuzdur (Altın, 2009: 44)
Depresyonun yaşlı üzerindeki etkilerini şöyle sıralayabiliriz:
 Önemli yeti yitimlerine neden olur,
 Yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır,
 Beden hastalığının gidişini olumsuz yönde etkiler,
 İntihar ve beden hastalıklarına bağlı ölümleri artırır
 Sağlık, bakım gibi hizmetlerin kullanımını ve maliyetini artırır.
Yaşlanmaya bağlı fiziksel ve zihinsel yeti yitimi, ekonomik zorluklar ve yaşam
tarzındaki (örneğin dul kalma) değişiklikler depresyona olan yatkınlığı arttırmaktadır. Eşin
yitirilmesinden sonraki özellikle ilk iki yıl belirgin depresif özellikler gözlenebileceği, ilk iki
yıl sonunda yasta olan yaşlı bireylerin %14’ünün major depresyona girebilecekleri
vurgulanmaktadır (Tamam ve Öner, 2001:52). Ülkemizde yapılan bir çalışmada geriatri
polikliniğine başvuran hastaların %30,7’sinde, yatmakta olan hastaların %35’inde majör
depresyon saptanmıştır (Duru ve Özdemir, 2009: 37). Ayrıca yaşlılık döneminde ortaya çıkan
depresyon ve yeti yitimi kişide ölme isteğine neden olabilmektedir.
Yine depresyon, yaşlılık döneminde mental bozukluğun en sık görülen şeklidir.
Yaygınlık oranı toplumlarda farklılık göstermekle birlikte %10 ile %20 arasında değişmektedir.
Evde bakım hizmetinden yararlananlarda ise bu oran yaklaşık olarak %40’tır.
Depresyonun genel semptomları aşağıda belirtilmiştir;
 Üzgünlük duygusunun hâkim olması;
 Hayata karşı ilgi duymama, hayattan zevk alma duygusunu yitirme;
 Yorgunluk ve uyku problemleri;
 İştah kaybı;
 Düşük konsantrasyon ve bilgileri hafızada tutamama;
 Korku ve kışkırtma;
 Umutsuzluk;
 Suçluluk ve gereksiz hissetme;
 İntihar düşünceleri.
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Yaşlı bireyler depresyondan şikayet etmezler, fiziksel semptomlara daha çok önem
verirler. Oysa depresyonun bazı semptomları fiziksel hastalıkların semptomuna benzer. Bu
durum açık, dikkatli ve farklı değerlendirmeler gerektirir. Ancak depresyondaki risk faktörleri
aynı zamanda hem sosyal hem de biomedikal türdedir ve yaşlıların farklılıklarını yansıtır.
Sosyal dışlanma, yas ve çoklu karşıt olumsuz eylemler ve olaylar depresyonu tetikleyebilir
(McDonald:126).
Sosyal ve ekonomik faktörlere bağlı depresyonda, güvenilir ilişkilerin eksikliği ve
işsizlik önemli etken olarak görülmektedir. Dolayısıyla, intiharın depresyondaki yaşlılar için
büyük risk oluşturması şaşırtıcı değildir. Yakının ölümü, fiziksel sağlığın kötüleşmesi, alkol
bağımlılığı gibi faktörler intihar girişimlerinde büyük risk faktörlerini oluştururlar.
Depresyondaki yaşlı, intihar edeceğini açıkça söylemeyebilir, ancak sosyal hizmet uzmanları
ve yaşlıyla iletişim hâlindeki diğer kişiler yaşlının söylediği söylem ya da davranışlardan
belirtileri fark edebilirler.

13.6.2. İntihar
Yaşlılık bireyin fiziksel görünüm, güç, rol ve bulunduğu konum açısından kayba
uğradığı, yeti yitimleri ve fiziksel hastalıklar nedeniyle bağımlılığın arttığı bir dönemdir. Yaşlı
grupta intihar; kronik hastalıklar, bağımlılık ve yeti yitimleri nedeniyle diğer yaşlara göre daha
fazla görülmektedir. Yaşlılarda intihar nedenleri arasında yeti yitimine yol açan kronik
hastalıklar (kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser), yalnızlık, depresyon, alkol ve ilaç
kötüye kullanımı, geçim sıkıntısı gibi sorunlar yer almaktadır. İntihar erken dönemde fark
edilirse önlenebilecek bir sorundur (Duru ve Özdemir, 2009: 38).
Fiziksel bağımlılığı ya da yeti yitimi olan yaşlıların yaşadıkları ortamda desteklenmesi,
yaşam ile bağlantılarının devam ettirilmesi ve üretkenliklerinin korunması intiharın
önlenmesinde önemli uygulamalardır. Ayrıca toplumun sosyoekonomik gereksinimine göre
emeklilik yasaları yeniden düzenlenmeli; devlet tarafından yaşlılar maddi yönden güvence
altına alınmalıdır. Yaşlıların ihtiyacı olan hizmetlerin belirlenmesi ve bu hizmetlerin yaşlılara
uygun şekilde ulaşması için yeni politikaların geliştirilmesi gerekmektedir (Duru ve Özdemir,
2009: 38).
Yaşlı erkeklerde, gençlere oranla intihar girişimi daha fazladır. Özellikle yalnız
yaşayan, 75 ve üzeri yaşlardaki erkekler, kendine zarar verme ve intihar etmeyi başarmaları
açısından büyük risk taşımaktadırlar. Dolayısıyla bu risk grubundaki yaşlılar ile çalışırken bu
riskler mutlaka bilinmeli ve buna göre davranış geliştirilmelidir (McDonald; 127).
Yaşlılarda kendine zarar verme davranışı her zaman ciddiye alınmalıdır. Kendine zarar
verme girişiminde bulunan 76 yaşlı üzerinde yapılan bir araştırmada (Dennis ve diğerleri.,
2007) çoğunluğunda intihar girişimi riskinin çok yüksek olduğu, yüzde altmış dokuzunun
depresyonda olduğu ve bu iki faktör arasında doğrudan bağlantı olduğu görülmüştür. Bu
çalışma, birinci basamak bakım hizmeti sağlanırken, depresyonlu yaşlılarla iletişim ve
yaklaşımda, depresyon sürecinin yönetimi ve tedavisinde önemli bilgilere ışık tutmuş, özellikle
izole bir yaşam sürdüren yalnız yaşlılar ile fiziksel sağlığı kötü durumda olan yaşlılardaki
298

yüksek risk faktörlerine vurgu yapmıştır. Bu tür risk faktörleri taşıyan bireyler aslında, sosyal
hizmetler tarafından bilinmektedir: Örnekte bahsedilen yaşlıların %59’u, bir önceki ayda kendi
hekimlerine başvurmuşlardır, %29’u daha önce kendine zarar verme eyleminde bulunmuştur
ve %21’i ise daha önce psikiyatri servisinden yardım almıştır. İpucu bulmak için depresyon,
fiziksel sorunlar (daha az görülse de akrabalık ilişkilerindeki sorunlar) ve toplumsal dışlanma
gibi tüm faktörlerin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Detaylı değerlendirmenin bir
parçası olarak yaşlının sosyal ve sağlık ihtiyaçları belirlenmeli ve muhtemel güvenlik açığı
tespit edilmelidir (McDonald; 127).

13.7. Yaşlılara Psikolojik Destek
Yaşlılara yönelik psikolojik terapi şeklindeki destek hizmeti, yaşlının tedavi
edilebilirliğine yönelik negatif basmakalıp yargılar, teorik modeller ve görüşlerle
sınırlandırılmıştır. Yaşlılarda psikolojik sorunlardan kaynaklı rahatsızlıkların çözümünde
(psikolojik destekleme yerine) çoğu zaman “biyolojik ve farmakolojik” tedavi yaklaşımı
kullanılmaktadır. Murphy’nin (2000) mental sağlık ve sosyal bakım hizmeti sunan uzmanlar
arasında yaptığı araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların %87’sinin sundukları
hizmetin yaşlılar için yeterli terapi hizmeti sağlayamadığı düşüncesinde oldukları belirlemiştir.
Buna rağmen yaşlılar için pozitif olduğu düşünülen birçok yaklaşım ve özellikle yaşlıların
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirilen müdahaleler mevcuttur. Bu müdahale
yöntemlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Bu yöntemlerin, farmakolojik müdahaleye
alternatif müdahale şeklinde sunulması gerekmemektedir. Son zamanlarda, yaşlı bireylerin
psikolojik terapiye katılmalarını desteklemek amacıyla uygulanan proaktif müdahaleler söz
konusudur. Bu müdahale yöntemi, esnek ve erişilebilir yaklaşımı savunur, yaşlıların ihtiyaç
duydukları müdahaleyi aramaya isteksiz olduklarını belirterek, mental sağlık hizmeti içerisinde
sosyal hizmet uzmanlarının rolünü, yaşlılara karşı ayrımcılığı algılayan ve buna meydan
okuyan potansiyel ilgili kişiler olarak görür (McDonald: 130).

13.7.1. Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)
Bilişsel davranışçı terapinin, genel olarak depresyondaki tüm bireyler ve yaşlılar için
etkili müdahale olduğu görülmüştür. Müdahaleler Beck’in (1992) kognitif depresyon teorisini
temel alır. Bu müdahale yönteminde bireyler, depresyonun gelişmesine neden olan hassasiyet
faktörlerini görür ve yorumlar. Teori, neden bazı kişilerin olumsuz koşullar altında depresyona
girdiklerini ve bazılarının ise neden depresyona girmediklerine açıklık getirir (McDonald: 130).
Solomon ve Haaga (2003) depresyonun etiyolojisini şu şekilde açıklar:
 Kişisel yetersizlik veya kayıplarla ilgili katı negatif inançların gelişmesi (Örneğin,
şu dünyada yapayalnızım), bazı sonuçların abartılı şekilde değerlendirilmesi (yapayalnız
olduğum için bu hayat yaşamaya değmez) ile birleştiğinde bu tür inançlar depresyon
gelişmesine neden olacak hassasiyet yaratır:
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Dışarda gelişen değişiklikler karşısında çaresizlik veya sevgiden yoksunluk gibi
çocukluk deneyimleri neticesinde öğrenilmiş temel yanılgılar, bu tür temel inançlar negatif bir
deneyim sonucunda tekrar geri gelebilir (ve/veya daha da güçlenebilir);
Günlük deneyimleri değerlendirme, aşırı genelleme, iki uçtan birinde düşünme,
felaketleştirme veya kişiselleştirme neticesinde sistematik olarak bozuk temel negatif
inançların gelişmesine yol açar.
Bu tür bilişsel çarpıtmalar, olaylar ve fikirlerin gelişmesinde olumsuz filtre görevi görür;
örneğin, depresyondaki kişinin çevresi tarafından kabul görmesinde yaşanan başarısızlık
olumsuz filtre sayesinde, gözden kaçma yerine reddedilme olarak algılanır.
“Otomatik düşünceler” olumsuz çarpıtmalardan yapılan çıkarımlardır. Bu tür
düşünceler, müdahaleci, tekrarlayan ve görünüşte istemsiz gelişen düşüncelerdir;
Bu tür negatif düşünceler, letarji (fiziksel ve mental uyanıklığın kaybı),
konsantrasyon eksikliği, kişilerarası çatışma gibi depresyonun diğer hâllerini ağırlaştırır ve
olumsuz düşünceleri güçlendirir; bu tür semptomların kanser hastaları ve diğer ağır hastalarda
görülmesi muhtemeldir.
Bilişsel davranışçı terapi (CBT) yöntemiyle tedavide, hasta ile işbirliği yapmak,
sorgulama becerilerini geliştirmek ve otomatik negatif düşünceleri yeniden değerlendirmeyi
öğretmek hedeflenir. Davranışsal metotlar, negatif düşüncelere meydan okumak ve dengeleyici
pozitif deneyimler sunmak için kullanılır. Temel inançlar, bu tür yeni düşünme ve dünyayı
keşfetme yöntemleri ile yeniden şekillenir. Geçmişteki zorlukları sorgulamaktan ziyade
“burada ve şimdi” üzerine ve gelecekteki davranış şekli üzerine odaklanılır. Hepple’e göre
(2004: 236) bilişsel davranışçı terapi, dile getirilen korku semptomlarında ve panikli kaçınma
davranışlarında birincil basamak yaklaşım olmalıdır. Örneğin, bireyin yakınının ölümü gibi
karmaşık depresyon hastalıklarında uygulanması özellikle önemlidir (McDonald: 130-131).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Bireylerle çalışma yöntemi; 1915 yılında Mary Richmond tarafından “değişik
kişilerle işbirliğinde bulunarak, bireysel ve toplumsal gelişmeyi sağlamak için, değişik bir
şeyler yapma sanatıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
 1960 ve 70’li yıllara gelindiğinde sosyal hizmet eğitimi ve uygulamasında “sistem”
yaklaşımının etkin hâle geldiği görülmektedir. Bu kapsamda müracaatçının yalnızca psikolojik
olarak değil, “müracaatçı ile çevresi arasındaki bio-psiko-sosyal etkileşime” dayalı olarak
değerlendirilmesi genel kabul görmeye başlamıştır. Bu kapsamda yaşlılarla yapılan
çalışmaların sistem yaklaşımı kapsamında ele alınması gündeme gelmiştir.
 Yaşlıları sadece sosyal bakım ya da diğer hizmetlerin “kullanıcıları” olarak görmek
onları dar bir lens aracılığıyla değerlendirmek anlamına gelir. Oysa holistik bir bakış açısıyla
değerlendirme, onların hayatlarının geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğini de içine alacak bir
perspektiften bütüncül olarak ele alınmasını öngörür. Aynı zamanda bütünsel bir yaklaşım
olarak bireyler ve daha geniş sosyal sistemler arasındaki ilişkiyi tanıma anlamına gelir.
 Sosyal hizmet uzmanları günün koşullarına uygun olmayan çok dar ve soyut olan
çerçeveleri benimsemekten uzak durmalıdırlar. Belli bir müracaatçıyla ya da müracaatçı
grubuyla çalışırken, farklı uygulama yaklaşımlarını birlikte ya da sırasıyla kullanabilirler.
 Yaşlıya yönelik bireysel müdahale planı ve aşamaları üzerinde çalışırken birinden
diğerine geçiş yapabilirler. Örneğin yaşlıyı değerlendirirken ekolojik yaklaşım başlangıç için
en uygun yöntem olarak seçilebilir. Ancak planlama, uygulama ya da müdahalenin
değerlendirilmesi gibi sonraki aşamalarda bu yaklaşım daha az faydalı olabilir. Diğer taraftan
yaşlıda davranış değişiminin sağlanabilmesi için bilişsel davranışcı terapi yaklaşımı
kullanılabilir.
Ayrıca bu bölümde, yaşlılarla profesyonel olarak gerçekleştirilecek birebir
görüşmelerde dikkat edilmesi gereken unsurlar, güçlendirme ve seçim yapma, davranışı
anlama, yaşlılık döneminde akıl sağlığı ve yaşlılara psikolojik destek konuları ana hatlarıyla ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulaması “bütünleştirilmiş (genelci uygulamayı)
eklektik bilgi temelinin kullanımı, profesyonel değerler ve her genişlikteki hedef sisteme
yönelik geniş becerilerin “dört temel süreç” içeriğinde, değişme için kullanımı olarak
tanımlanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu dört temel süreç içerisinde yer almaz?
a) Genelci uygulama örgütsel yapı içerisinde ve süpervizyon altında etkili çalışma
yapılmasını içerir.
b) Genelci uygulama geniş kapsamlı mesleki rol ve sorumlulukları üstlenmeyi
gerektirir.
c) Genelci uygulama planlı değişim sürecine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmayı
gerektirir.
d) Genelci uygulama müracaatçıların güçlendirilmesini amaçlar.
e) Genelci uygulama planlı değişim sürecine eleştirel olmayan bir bakış açısıyla
yaklaşmayı gerektir.
2) Aşağıdakilerden hangisi planlı değişim sürecinin aşamaları içerisinde yer almaz?
a) Müdahale ve izleme
b) Yaşlıyı kabul ve tanışma
c) Müracaatçının desteklenmesi
d) Planlama ve sözleşme
e) Veri toplama ve ön değerlendirme
3) Aşağıdakilerden hangisi depresyonun genel semptomları içerisinde yer almaz?
a) Yüksek konsantrasyon ve bilgileri hafızada tutama
b) Korku ve kışkırtma
c) Umutsuzluk
d) Suçluluk ve gereksiz hissetme
e) İntihar düşünceleri
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4) “.............. stile sahip kişiler ise özerkliklerine aşırı derecede önem veririler ve
başkalarına olan gereksinimi ve yakın ilişkilerin gerekliliğini savunmacı şekilde reddederler.
Yakınlık duygusundan yoksun kalma pahasına özerklik ve öz saygıya sahip olurlar.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamayı içermektedir?
a) Kayıtsız
b) Saplantılı
c) Güvenli
d) Korkulu
e) Saplantısız
5) “..............stile sahip bireyler diğer insanlara güvenmezler ve reddedilen birey
olacağı düşüncesiyle kendisinin sevilmeyeceğine dair beklentiler gösterir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamayı içermektedir?
a) Güvenli
b) Saplantılı
c) Korkulu
d) Kayıtsız
e) Korkusuz
6) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel davranışçı terapi için söylenemez?
a) Genel olarak depresyondaki tüm bireyler için etkili müdahale olduğu görülmüştür.
b)

Genel olarak depresyondaki tüm yaşlılar için etkili müdahale olduğu görülmüştür.

c) Müdahaleler Beck’in (1992) kognitif depresyon teorisini temel alır.
d) Bu müdahale yönteminde bireyler, depresyonun gelişmesine neden olan hassasiyet
faktörlerini görür ve yorumlar.
e) Teori, neden bazı kişilerin olumsuz koşullar altında depresyona girdiklerine ve
bazılarının ise neden depresyona girmediklerine açıklık getirmez.

303

7) Aşağıdakilerden hangisi depresyonun etiyolojisi içerisinde yer almaz?
a) Kişisel yetersizlik veya kayıplarla ilgili katı negatif inançların gelişmesi
b) Dışarda gelişen değişiklikler karşısında çaresizlik veya sevgiden yoksunluk
c) Bu tür negatif düşünceler, letarji ve konsantrasyon eksikliğine yol açmaz.
d) Günlük deneyimleri değerlendirme, aşırı genelleme, iki uçtan birinde düşünme
e) “Otomatik düşünceler” olumsuz çarpıtmalardan yapılan çıkarımlardır.
8) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sosyal ve ekonomik faktörlere bağlı oluşan
depresyonun etkenleri arasında yer almaz?
a) Güvenilir ilişkilerin eksikliği
b) İşsizlik
c) Yakının ölümü
d) Yalnızlık
e) İntihar girişimi
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik planlı değişim sürecinin unsurları
içerisinde yer almaz?
a) Yaşlının kaygı ve endişe verici sorununu ya da durumunu “belirlemek,”
“tanımlamak” ve “açıklamak”
b) Yaşlının endişe ya da durumunu daha iyi değerlendirebilmek için ihtiyaç duyulan
bilgileri toplamak
c) Amaç ve hedefleri belirlenmek ve bunlar üzerinde görüş birliğine gereksinim
duymadan acil olarak uygulamak
d) Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekçi bir plan yapmak
e) Yapılan plan doğrultusunda harekete geçmek (müdahalede bulunmak)
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10) “ ............... stile sahip bireyler kendilerinin sevilmeye değer olduğunu, başkalarının
da genel olarak kabul edici ve destekleyici olduklarını düşünürler.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamayı içermektedir?
a) Korkusuz
b) Güvenli
c) Saplantılı
d) Kayıtsız
e) Korkulu
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) a, 4) a, 5) c, 6) e, 7) c, 8) e, 9) c, 10) b
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14. YAŞLIYA YÖNELİK AİLE VE GRUP ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;





Eşitliği Teşvik ve Farklılıklara Saygı,



Değişen Aileler,



Aile Müdahaleleri,



Yaşlının Sorunun Aile Düzeyinde Değerlendirilmesi,



Karmaşık Aile Dinamikleriyle Çalışma,



Destek Ağları,



Gündüzlü Hizmetlerin İşlevi,



Toplu Bakım Alanlarında Yaşam,



Kurumsal Bakım Koşulları,



Yatılı Bakımın Anlamı,



Personel Etkileşimleri ve
Bakım Evlerinde Sosyal Dışlanma konuları öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlıya Yönelik
Aile ve Grup
Çalışması

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Bu ünite kapsamında;
 Yaşlılara yönelik eşitliği teşvik ve
farklılıklara saygıyı kavramış,
 Yaşlıya yönelik karmaşık aile
dinamikleriyle mesleki çalışmayı
öğrenmiş,
 Yaşlılara yönelik toplu bakım
hizmetlerinin anlamını ve işlevini
algılayabilmiş,
 Yaşlıya yönelik aile ve grupla
çalışma süreçlerini içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.
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Giriş
Sosyal hizmet mesleğinde aile ve gruplarla çalışma bireylerin arasındaki ilişkilerin
anlaşılması ve birlikte yaşamalarının sağlaması açısından önemlidir. Bu bağlamda aile ve
grupla çalışma yaşlı insanların toplum içerisindeki yaşam kalitelerinin yükseltilmesi,
tecrübelerinden yararlanılması, kültürel katkıları ve aile içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri
için yapılan mesleki çalışmaları kapsamaktadır. Yapısal faktörler ve mevcut kaynaklar yaşlı
insanların deneyimlerini belirleyici bir role sahiptir; ancak kişilerarası ilişkilerin kalitesi ve
kapsamı da ileri yaş sürecinde yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Yaşlı insanların
özerkliklerinin geliştirilmesi veya kısıtlanması yukarıda ifade edilen yaşam çevresi ve
ilişkileriyle doğrudan ilişkilidir (McDonald:139).
Yukarıdaki verilerin ışığında, bu bölümde yaşlıların aileleriyle olan ilişkileri üzerinde
durulacaktır. Ayrıca yaşlıların yatılı bakım kurumlarına olan ihtiyaçları her geçen gün
artmaktadır. Bu bağlamda toplu bakım alanlarında yaşayan yaşlıların sayısı da giderek
artmaktadır. Bu nedenle yaşlıların diğer gruplarla olan ilişkileri ve yatılı kurum deneyimleri
üzerinde durulacaktır. Örneğin; gündüzlü yaşlı merkezlerinde ya da yatılı bakım merkezleri
olan huzurevleri veya bakım merkezlerindeki diğer yaşlılarla ve personelle olan ilişkileri ve
bulunduğu ortamdaki yaşam koşulları değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
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14.1. Eşitliği Teşvik ve Farklılıklara Saygı
Aileler ve kuşaklararası ilişkiler özel bir alan ile sınırlı değildir. Yaşlı insanların kişisel
durumu onların sağlık, sosyal, ekonomik ve hukuki durumlarına göre tanımlanmaktadır.
Hastalık başlangıcı, ekonomik durumda kötüleşme ve değişen sosyal statü söz konusu
olabilmektedir. Sosyal yapılar yaşlının statüsü ve endişeleri üzerinde aktif belirleyici bir role
sahiptir. Yaşlı insanların sosyal statüsü kişisel düzeyde eşitsizliklerin yaşanmasına yol
açabilmektedir. Bu nedenle yaşlıların kamusal güvenceye alınmış özel haklara sahip olması
gerekmektedir. Örneğin; ihtiyacını karşılayabileceği bir emekli gelirine sahip olması, yeterli
düzeyde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi ve ailelerinin desteklenmesi, büyük ölçüde
kamusal düzeyde oluşturulacak yasal düzenlemelere bağlıdır. Kamu hukuku gereği ayrımcılık
yapmama kanunu 2006 düzenlemesi ve yaşlı insanların sanat alanında ayrımcılığa uğramaması,
eşit haklara sahip olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer almıştır. Yaşlıların ve
ailelerinin dengelerini koruyabilmeleri ya da uyum yeteneklerini artırabilmeleri önemli ölçüde
toplumun sosyal yatırımlarına bağlıdır. Örneğin, zamanında tanı ve demans tedavisi, yeterli
mali destek sağlanması ve sosyal bakım hizmetlerinde yeterli yatırım gerçekçi çözümler ortaya
koyarak onları destekleyici olacaktır. Sonuçta devlet bu tür hizmetleri kendisi bir fiil
yapabileceği gibi hizmet satın alma yoluyla da yaptırabilir (McDonald:141).

14.2. Değişen Aileler
Aile hayatının coğrafik ve sosyal hareketliliğe ve olası ilişkilerdeki çeşitlilik nedeniyle
daha hızlı değiştiği; buna bağlı olarak yaşlı insanlardan beklenen rol ve statüler, destek
mekânizmaları ve yaşlının deneyimine olan ihtiyaca yönelik beklentilerinde değişime uğradığı
görülmektedir. Günümüzde normatif aile rolleri (büyükbaba ve ebeveyn gibi) yanında çağdaş
arkadaşlık ilişkilerinin samimiyet bağlamında önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.
Geleneksel aile bağlarının dışında hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunmayan samimi ilişkiler ve
arkadaşlıkların günümüzde artığı bilinmektedir. Phillipson ve diğerlerinin (1998) çalışmaları
temel aile bağlarının zayıflamasının bir sonucu olarak ayrı yaşayan insanların yeni bağlar ortaya
çıkarıyor olduğunu göstermektedir. Ayrı yaşayan insanlar için akraba ilişkilerinin “uzaktan
samimiyet” şeklinde varlığını sürdürmekle birlikte; doğrudan destek sağlayıcılar ve
arabulucular olarak arkadaşlıkların önemli hâle geldiğini ortaya koymaktadır. Yine araştırma
sonuçlarına göre, yaşlı insanların çocuklarıyla olan ilişkilerinde destek nitelikli beklentilerinin
giderek azaldığı görülmektedir. Yaşlıların çoğunluğunda ailelerine “yük olma” korkusu söz
konusudur. (McDonald:142, 143).
Gierveld ve Peeters’ının (2003) yapmış oldukları araştırma sonuçlarına göre
Hollanda’da 50 yaş üstü insanların yeniden evlenmek yerine daha çok “ayrı birlikte yaşama”
veya “birlikte yaşama” tercihlerine yöneldikleri tespit edilmiştir. İster birlikte yaşayan çiftler
olsun isterse aynı konutu paylaşmayan yani ayrı birlikte yaşayanlar olsun çocuklarıyla olan
ilişkilerinin zayıfladığı tespit edilmiştir. Yaşlı insanlar çoğu zaman ailelerinden yardım
almasalar bile kendi çocuklarının refahı için bazen duygusal bazen de maddi katkıda
bulunabilmektedirler. Örneğin; büyükanne ve büyükbabalar çalışan ebeveynlerin yerine evde
torunlarının bakımı ile ilgilenebilmektedirler. Aksi takdirde çocukların kurumsal bakım
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sisteminden yararlanmaları söz konusu olabilir. Yaşlılara yönelik önemli politik tartışmaların
iş/yaşam dengesi ve miras, birikmiş sermaye yetenekleri, konut piyasası ve işgücü içindeki
yerleri gibi konularda olduğu görülmektedir. Ayrıca aile içerisinde yaşlı ve genç kuşakların
duygusal, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları nedeniyle ilişkilerinde sorunlar ortaya
çıkabilmektedir.
Yaşlılıkta geleneksel (kişinin yetişkinlik döneminde sahip olduğu) rollerin değişiminin
samimi aile ilişkileri içerisinde daha katlanılabilir olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere yaşlı
insanların emeklilik sonrası cinsiyet ve yaşama ilişkin rollerinde toplumsal bağlamda
değişimler söz konusu olmaktadır. Bu dönemde (ileri yaşlarda) kadınların çoğunlukla birincil
sorumluluk olarak sosyal ilişkilerini korumaya yöneldikleri; yalnız yaşayan erkeklerin ise daha
çok sosyal ilişkilerden uzaklaştıkları olasılığı kabul görmektedir.

14.3. Aile Müdahaleleri
Değişen aile yapıları sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer meslek elemanlarının
müdahale yöntemleri üzerine de etki etmektedir. Curtis ve Dixon (2005) geleneksel rollerdeki
değişime ve kurumsal erozyona cevap olarak yaşlılarla aile terapisi ve sistemik uygulamanın
geliştirilmesi üzerinde durmuşlardır. Değişen kültürel bağlam mevcut olumsuz kalıplaşmış yapı
bozumu için bir fırsat sağlarken, aynı zamanda karışıklık ve kaygı duyguları oluşturabilir. Aile
terapisi yaklaşımı kullanılarak aile ile yapılacak görüşmeler yoluyla emeklilik sonrası dönemde
geleneksel cinsiyet beklentilerinin dışında görevlerin paylaşımı için yeni yöntemler
geliştirilebilir. Aile içerisinde hastalık ya da ölüm gibi diğer geçiş durumları ailenin psiko
sosyal gerginlikler yaşamasına neden olur. Bazen aile içindeki bu kriz durumları kişiler arası
gerginlikleri gidermek için bir fırsata dönüştürülebilir (McDonald:144,145).
Bu nedenle Curtis ve Dixon (2005) ailelerin içindeki ilişkisel durumları araştırmak için
Hargrave ve Anderson’un “ilişkisel etik” (1992) kavramlarını kullanmışlardır. İlişkisel etik bir
ömür boyunca ilişkinin inşa, hak ve yükümlülük arasındaki adalet dengesi; ve ebeveyn-çocuk
ilişkilerinde kendi anne ve babası tarafından bir bebeğe verilen bakım ile başlar. Bu anlayış
bakım, istismar ya da çocukluk dönemindeki farklı hatıralara dayalı çatışmaları keşfetmek için
kullanılır. Ayrıca ailelerdeki mevcut ilişkisel gerginliği yeniden açıklamak için hizmet
verebilir. Curtis ve Dixon’a göre sistemik uygulama ise; yaşlılar için hizmetlerin sürekli
sunulması, aile ve toplum içerisindeki yaşlıların desteklenmesi ve ilişkilerinin keşfedilmesi
sürecini kapsamaktadır. Sistematik bir biçimde sürece yönelik çalışma karşılıklı güven
gerektiren bir durumdur. Bu süreçte aile üyelerinin karşılıklı çatışma durumlarının ve görüş
farklılıklarının ortaya çıkması söz konusu olabilir. Soruna ilişkin çözümün ortaya
konulabilmesi için sorunlardan tek birinin üzerine odaklanmak yerine aile üyelerinin ortak
amaçlar etrafında bir araya getirilmesi hedeflenmelidir. Bakım planlaması yapılırken yaşlıya
bakacak olan kişinin aileden birisi ya da dışarıdan bir bakım elemanı olması söz konusu olabilir.
Bakıcı üzerinde aile üyelerinin mutlaka görüş birliğine varmaları sağlanmalıdır. Ayrıca sosyal
hizmet uzmanı bakım planlaması aşamasında bakım işini üstlenen kişinin iş ve yaşam
dengesine ilişkin taleplerini de dikkate almalıdır.
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Yine yaşlılık ve yaşlılara bakım konularında ailelerin sosyokültürel durumu sosyal
hizmet uzmanları tarafından dikkate alınmalıdır. Guberman ve Maheu (1999) Amerika Birleşik
Devletleri’nde etno-kültürel ailelerde yaşlanma ve bakım verme konularını araştırmışlardır. Bu
araştırmada hastalık, bağımlılık, bakım, aile dinamikleri ve cinsiyet ilişkileri gibi temalar ile
ilgili değerler, anlamlar, normlar ve tutumlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu araştırma bulgularına göre, ailelerde yaşlıya yönelik bakım gerektiren durumlarda aile
dayanışmasının sınırlı kaldığı ancak yine de sürdürülmeye çalışıldığı, ayrıca bakım işinin kadın
ve erkekler arasında eşit bölüşülmediği, daha çok kadınların baktığı bulunmuştur. Araştırma
sonuçları, kadınların işgücüne katılımı, küçük konut, coğrafi uzaklık ve kronik sağlık sorunları
olan kişilerin artan yaşam beklentisi gibi yapısal değişikliklerin sosyal, ekonomik ve kişisel
ilişkiler üzerine etki ettiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları bakıcıların
görevlerini yerine getirme düzeyleri ile etnik kimlikleri arasında anlamlı bir farkın olmadığını
ortaya koymuştur. Ancak bazı etnik gruplar yaşlının ailede bakıma muhtaç olduğu durumlarda
aile üyelerinin evden ayrılmasını geleneksel değerler kapsamında günah olarak
değerlendirilmektedir. Yine yaşlının bakımına yönelik aile içerisindeki hizmetlerin eksikliği
veya yetersizliğinin dışarıdan alınması gereken bakım yardımını doğrudan etkilediği tespit
edilmiştir.
Bu gibi durumlarda genelci sosyal hizmet (generalist approach) ve krize müdahale
yaklaşımlarından problem çözme araçları olarak yararlanılabilir. Krist-Ashman ve Hull (1997)
göre; genelci sosyal hizmet “eklektik bilgi temelinin kullanımı, profesyonel değerler ve her
genişlikteki hedef sisteme yönelik geniş becerilerin, “dört temel süreç” içeriğinde, değişme için
kullanımı olarak tanımlanmaktadır.” Bu dört temel süreçlerden birincisi, genelci uygulamanın
süpervizyon altında sunumudur. İkincisi, genelci uygulama geniş mesleki sorumlulukları
üstlenmeyi gerekli kılmaktadır. Üçüncüsü, planlı değişim süreçlerine eleştirel bir bakış açısıyla
yaklaşmayı ön görmektedir. Dördüncüsü, genelci uygulama adil araştırmalar yapmak ve uygun
sosyal politikalar üretmek durumundadır. Ayrıca birey ve çevresini birbirleriyle etkileşim
içerisinde ele alması açısından önemlidir. Bu yaklaşımdan yararlanarak yaşlıların sorunlarının
çözümüne destek olunabilmektedir (Yolcuoğlu: 49).
Yine krize müdahale yaklaşımı, yaşlının bakımında aile üyelerinin “mazeretlerin
kaldırılması” için uygulanabilir. Bilindiği üzere kriz durumu rutin yaşamın dışında
beklenmedik anlarda ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda krize müdahale yaklaşımı, kişilerin
günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması amacıyla kullanılabilir.
Krize müdahale yaklaşımının en önemli kolaylığı ise kısa süreli bir uygulama olmasıdır. Krize
müdahale yaklaşımı eş, anne, baba, kardeş ve çocuk ölümü gibi (sevgi objesinin kaybı); yangın,
sel, deprem gibi doğal afetlerde de kullanılmaktadır. Yine krize müdahale yaklaşımından
okuldan ve işten atılma, terk edilme, kaza, engelli ve bakıma muhtaç hâle gelme gibi durum ya
da durumlar da yararlanılmaktadır. Özellikle evde birinin bakıma muhtaç hâle gelmesi ya da
ölümü aile içerisinde ciddi bir kriz durumunun ortaya çıkmasına yol açar. Böyle durumlarda
sosyal hizmet uzmanları krize müdahale yaklaşımını kullanarak bireylerin çevreye uyum
kapasitelerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Krize müdahale yaklaşımında
bireyin yakın çevresiyle birlikte ele alınması öngörülmektedir. Yani yaşlı kişinin bakıma
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muhtaç hâle gelmesi durumunda ailesi ve yakın çevresiyle birlikte ele alınması ve durumunun
değerlendirilmesi gerekmektedir (Turan; 297, 299).

14.4. Yaşlının Sorunun Aile Düzeyinde Değerlendirilmesi
Yaşlının sorunlarına çözümler ararken, yaşlının yaşamında vaz geçilmez bir yere sahip
olan ailenin fonksiyonları bakımından ele alınarak incelenmesi kaçınılmazdır. Aile yaşlıların
yaşamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile üyeleri arasındaki ilişkiler bireyin kimlik
kazanmasına, kendisine güvenmesine ve sosyal beceriler kazanmasına uygun ortam yaratır.
Hamilton, aile üyeleri arasındaki interaksiyonların bireyin yaşamını olumlu ya da olumsuz
yönde etkilediğini ifade etmektedir. Aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinden
etkilenmeleri söz konusudur. Aile bir sistem olarak ele alındığında bu sistemin belli bir yapıya
sahip olduğu görülür. Bu yapı içerisinde aile fonksiyonlarının yerine getirilmesi için aile
üyelerinin belirli kurallara uymaları, belirli rolleri yerine getirmeleri ve bazı yetkileri
paylaşmaları gerekir. Her aile yapısı bir diğerinden farklı nitelikte olup her birinin kendisine
özgü yapısı söz konusudur. Her ailenin işlevlerinin de kendi yapısına özgü olarak uyumlu
yürütülmesi gerekir. Diğer bir ifade ile aile içerisinde belirli bir dengenin varlığı söz konusudur.
Aile üyeleri mevcut denge durumunun korunmasına özen gösterirler. Ancak aile dengenin
bozulması durumunda ise dengenin yeniden kurulmasına çalışırlar (Turan: 121).
Bireylerin isteği dışında bir şeyleri yerine getirmeye zorlanması özgürlüklerinin tehdit
edildiği algısına kapılmalarına yol açabilir. Bu durum bireylerin karşı çıkma, kızgınlık ve pasif
direniş gösterme gibi olumsuz davranışlara yönelmelerine yol açabilir. Dolayısıyla ailede
meydana gelen bu gibi tepkilerin azaltılması yönünde sosyal hizmet uzmanı çalışmalıdır.
Sosyal hizmetinin bu aşamadaki işlevlerine bakacak olursak;
1.

Aileye alternatif seçenekler sunmak,

2.

Aile üyelerinin rahat davranmalarını sağlamak,

3. Ailedeki üyelerin bazı davranışlarını ailenin endişe ve korkularını azaltmak
amacıyla bir süreliğine görmemezlikten gelmek,
4. Aile üyelerinin davranışlarının bütünüyle değişimi yerine, bir kısmının değişimi
üzerine odaklanmak,
5. Mümkün olabildiği ölçüde aile üyelerinin kendileriyle ilgili kararları kendilerinin
vermesini sağlamak.
Yaşlının sorununun çözümü için kuruma kendi isteği ile başvurmayan ailelerin sorunları
çözme ve değişim isteğinin arzulanan düzeyde olmayacağı söylenebilir. Bu gibi ailelerle
çalışacak sosyal hizmet uzmanlarının yardım süreci için gerekli olan istekliliği yaratabilmesi
bazı mesleki bilgi ve becerilere sahip olmalarına bağlıdır (Turan: 131). Aile fonksiyonlarını
değerlendirirken, hangi fonksiyonların ne ölçüde yerine getirildiğini tespit etmek amacıyla
Fisher tarafından geliştirilen aşağıdaki kriterlerin meslek elemanları tarafından dikkate alınması
gerekmektedir.
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Aile Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
• “Aile Sisteminin Sınırları” (Ailenin yaşadığı sosyal çevre ile kendine özgü
etkileşimi, sınırlarının esnek olup olmaması, diğer sistemlerle etkileşim düzeyi vb. ayrıntılı
olarak öğrenilmelidir.)
• “Ailedeki Alt Sistemlerin Sınırları” (Ailedeki üyelerin yaşları, cinsiyetleri, ilgi
alanları ve birbirleriyle olan ilişki düzeyleri vb.)
• “Ailede Yetki Paylaşımı” (Aile içerisinde alt sistemlerin oluşmasının başlıca
etkenlerinden birisi yetkilerin aile üyeleri arasındaki paylaşımıdır. Yetki aile içerisinde bir
üyenin diğer üyenin davranışını değiştirme gücüne sahip olmasıdır.)
• “Ailede Karar Verme Süreci” ( Aile içerisindeki karar verme süreci ile yetki
paylaşımı arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Aile üyeleri kararları kimin vereceği
konusunda önceden anlaşmazlar. Bu durum aile içerisinde kendiliğinden gelişir. Bu konuda
eşlerin baba evinde edindikleri deneyimler rol oynar.)
• “Ailedeki Duyguların İfade Ediliş Şekli” (Aile üyelerinin duygularını ifade
ediş şekliyle ailenin yapısı arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Sınırları kapalı bir ailede
depresyon, endişe, düşmanlık suçluluk vb. gibi duygulara sıklıkla rastlanır. Sınırları açık
ailelerde ise bunun tam tersi iyi niyet, samimiyet ve sevgi duyguları söz konusudur.)
• “Ailenin Ulaşmak İstediği Amaçlar”(Ailenin sosyal bir birlik olmasını
belirleyen önemli özelliği kendine özgü amaçlarının olmasıdır.)
• Ailedeki İnançlar ve Düşünce Kalıpları (Aile üyelerinin davranışlarını
birbirleri ve çevreleri hakkındaki inançları ile kalıplaşmış düşünceleri etkiler.)
• “Aile Üyelerinin Üstlendiği Roller” (Her üyenin, ailenin yapısına uyan çeşitli
rolleri vardır.)
• “Aile Üyeleri Arasındaki İletişim Biçimi” (Aile üyeleri arasındaki iletişim
kalıpları, sorunlara yol açan başlıca etkenler arasındadır. Aile üyeleri sözlü olarak ya da
davranış ve mimikler aracılığıyla anlaşırlar.)
• “Ailenin Güçlü Yönleri” (Toplum içinde belli bir yeri olan ailenin, hangi sosyoekonomik düzeye ait olursa olsun, bazı bakımlardan güçlü, yeterli yönleri vardır.)
• “Ailenin Yaşam Döngüsü” (Aile kurulduktan sonra üyelerinin tamamını
kaybedinceye kadar geçen zaman içinde çeşitli yaşam dönemleri yaşar.)”(Turan:123-130).
Ailelerle çalışmada sosyal hizmet uzmanının uyması gereken ilkeler Johnson (1998)
tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:
1. Aile sisteminin sosyal öyküsü alınmalıdır. Böylece sosyal hizmet uzmanı aile
hakkında yeterli bilgiye sahip olmuş olur.
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2. Aile sisteminde yer alan bütün aile üyeleriyle karşılıklı güven ve anlayış esasına
dayalı mesleki bir ilişki temeli oluşturulmalıdır.
3.

Ailede mevcut olan sorunların aile üyeleri tarafından kabul edilmesi sağlanmalıdır.

4. Sosyal hizmet uzmanı aile üyelerinin kendisini suçlu hissetmelerini sağlayıcı
davranışlardan kaçınmalıdır.
Yaşlı ve ailesi ile yapılacak mesleki çalışmanın bütüncül sosyal hizmet müdahalesi
kapsamında yapılması gerekmektedir. Yaşlı ve ailesiyle tanışma ve değerlendirme planlı
değişim sürecinin ilk aşamasıdır. Sosyal hizmet uzmanın sürece katılımıyla birlikte yaşlı ve
ailesiyle profesyonel mesleki bir ilişkinin kurulması sağlanmış olur (Yolcuoğlu: 153).

14.5. Karmaşık Aile Dinamikleriyle Çalışma
Kişi yaşlanmayla birlikte daha bağımlı hâle gelirken aile içi roller ve
sorumluluklar nasıl bir değişime uğramaktadır?
Aile içindeki ihtiyaçları ve rekabeti dengelemek için ne tür sosyal hizmet
becerilerine ihtiyaç vardır?
Mesleki etik ilkeler gereği sosyal hizmet uzmanları insanların yaşam tarzı
seçimlerine saygı duyar, ancak bu saygının bir sınırı var mıdır?
(Jones ve Watson:115-124).

Hayriye Hanım 75 yaşında olup, küçük oğlu ve gelini ile birlikte İstanbul’da iki odalı
bir gecekonduda yaşamaktadır. Hayriye Hanımın eşi 20 yıl önce vefat etmiştir. Hayriye Hanım
ikisi erkek yedi çocuğunun hepsini büyüterek evlendirmiştir. Ayrıca Hayriye Hanım’ın geniş
bir akraba çevresi bulunmaktadır. Çocuklarının beşi İstanbul’da ikamet etmektedir. Ankara’da
oturan büyük kızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Alo 183 sosyal destek hattını
arayarak annesine gerektiği kadar iyi bakılmadığını ve uzmanların müdahale etmesi gerektiğini
ifade etmiştir.
Bu vaka dosyası yaşlı ve engelliler alanında 20 yıllık tecrübeye sahip olan sosyal hizmet
uzmanı Arzu Hanım’a verilmiştir. Arzu Hanım kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda aileyi
arayarak ziyaret için randevu talep etmiştir. Arzu Hanım aileyi ziyaret öncesi elindeki bilgiler
doğrultusunda ilk görüşmede neler sorması gerektiğine ilişkin bir kontrol listesi oluşturmuştur.
Arzu Hanım aileye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğinde kapıyı Hayriye Hanım’ın 40 yaşındaki
oğlu Turgay Bey ve eşi Kezban Hanım birlikte açmıştır. Arzu Hanım içeriye girdiğinde salonda
Hayriye Hanım’ı kanepenin üzerinde otururken görmüştür. Aile üyeleriyle yaptığı görüşme ve
gözlemler sonucu Hayriye Hanım’ın kısa bir süre önce sol tarafından felç geçirdiğini ve aynı
zamanda bilişsel hasara maruz kaldığını öğrenmiştir. Arzu Hanım Hayriye Hanım’ın daha fazla
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yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunu açıkça gözlemlemiştir. Hayriye Hanım’ın üstünün dağınık
ve kirli olduğu açıkça görülmektedir. Bu görüşme sırasında Arzu Hanım aile üyeleri arasındaki
ilişkinin karmaşık ve alışılmışın dışında olduğu izlenimini edinmiştir.
Hayriye Hanım bakım ve bilişsel davranış sorunları yaşamasına rağmen, hâlâ Turgay
Bey ve Kezban Hanım evin karar vericisi olarak Hayriye Hanım’ı görmektedir. Yine Hayriye
Hanım sıklıkla kendi kendine konuşarak Turgay Bey’e kendisinin bakması gerektiğini ifade
etmektedir. Arzu Hanım ailenin farklı üyeleri tarafından alınan rolleri keşfetmeye başlamıştır.
Aynı zamanda, aile üyelerinin gizlilik hakkına saygı ve her bireyi dinlemenin onun
sorumluluğunda olduğunun bilincindedir. Arzu Hanım’ın ilk değerlendirme ziyaretinden ortaya
çıkan sonuç ailedeki resmin karmaşık olduğudur. Sosyal hizmet uzmanı aile içi ilişkilerde kaygı
ve endişenin hakim olduğu, karşılıklı bağımlılıkların bulunduğu bir aileyle karşılaşmıştır.
Hayriye Hanım genişletilmiş aile resmi içerisinde çocukları ve torunları tarafından kabul
edilmesi için güçlü bir kişiliği yıllarca devam ettirmiştir. Hayriye Hanım yıllarca çocukları ve
yakın çevresinde yardıma ihtiyacı olanlarla yakından ilgilenmiştir. Şimdi de Turgay Beyle
ilgilenmesi gerektiğini ifade ederek kendi rolünü sürdürmek istemektedir. Kezban Hanım’ın
kayınvalidesi ile yakın ilişki içerisinde olduğu, hastalık döneminden itibaren Hayriye Hanım’ın
bakımı ile ilgilenmeye çalıştığı izlenimi edinilmiştir. Turgay Bey ve Kezban Hanım kendi
başlarına savunmasız durumda olup, haklarını koruyabilecek durumda değillerdir. Her ikisinin
de öğrenme güçlüğü tanısı olmamakla birlikte, görünürde günlük işleri yürütmede önemli
ölçüde yardıma ihtiyaçları olduğu izlenimi edinilmiştir. Kezban Hanım’ın aşırı derecede kilolu
olması nedeniyle Hayriye Hanım’ın bakımına yardımcı olmakta güçlük yaşadığı
gözlemlenmiştir. Turgay Bey ise günlük yaşamında çoğu yönden onu yönlendirmesi için
annesine bağımlı olarak yaşamıştır. Hayriye Hanım felç oluncaya kadar her gün oğlunun
giymesi için elbiselerini hazırlamış ve yine her sabah oğlunun ayakkabılarının bağını kendisi
bağlamıştır. Hayriye Hanım evdeki dengeyi hassas bir şekilde kendisi kurmuştur. Hayriye
Hanım hayatı boyunca sadece birkaç kez kişisel bakımı ve ev işleri için kısa süreli yardıma
gereksinim duymuştur. Bu gibi yardımları da kısa süreli olarak Turgay Bey ve Kezban Hanım
gönüllü olarak sunmuşlardır. Hayriye Hanım ise bu gibi durumlarda her ikisine de danışmanlık
ve destek sağlamış böylece evin günlük işleri ve ekonomik durumunun yönetimi sağlanmıştır.
Ayrıca Turgay Bey ve Kezban Hanım’ın ilişkilerinin ilk yıllarında sıklıkla yaşadıkları
çatışmaların çözümü noktasında hayati bir rol üstlenmiştir. Yaşanan bu süreçte üçü arasında
sadakat duygusuyla desteklenen kendi içerisinde hassas ve güçlü bir ilişki dengesi oluşmuştur.
Bu durum Hayriye Hanım’ın felç olması ve kısa dönem hafızasının bozulmasıyla
ortadan kalkmıştır. Kezban Hanım işinde çalışmaya devam etmiş ancak Turgay Bey çalıştığı
tekstil atölyesinden ayrılarak annesine bakmaya başlamıştır. Bu yeni durum evdeki herkesin rol
ve statüsünde farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuş ve her bir aile üyesinin bu güçlükle
baş etme stratejileri geliştirmeleri sonucunu doğurmuştur.
Arzu Hanım ev ziyaretlerinde Turgay Bey’in iletişime çok fazla istekli davranmadığını,
huzursuz olduğunu ve agresif davranışlar sergilediğini gözlemlemiştir. Annesinin bakıcısı
olmasına rağmen onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını hissetme ve karşılama noktasında çok
fazla başarılı değildir. Eşi Kezban Hanım ise Turgay Bey’in aksine her zaman Arzu Hanım’la
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iletişime gönüllü ve açık olmuştur. Kezban Hanım ilk başlarda eşinin işten ayrılarak annesine
bakmasından memnun olmuş ancak aradan geçen birkaç hafta içerisinde eşinin bakım işini
yeterince iyi yapamadığını fark etmiştir. Turgay Bey annesine yemek yedirmek, elbiselerini
temiz tutmak ve hijyenini sağlamakla ilgili yeterli önlemleri almakta başarılı olamamıştır.
Kezban Hanım bunların farkında olmakla birlikte yine de umutsuz olmamakta sanki yarın her
şey güzel olacakmış gibi davranmaya devam etmiştir. Hayriye Hanım bazen konuşmalara
katılmakta bazense kaçınılmaz olarak hastalığından dolayı konuşma dışı kalmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanı Arzu Hanım bu nedenle Hayriye Hanım’ı değerlendirmenin merkezine alarak
özel bakım sağlanması için neler yapılması gerektiği üzerinde durmuştur.
Sosyal hizmet uzmanı yaşlının mümkün olduğu ölçüde kendi ailesi içerisinde kalmasını
sağlamayı amaçlarken diğer taraftan yaşlının bakım ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliğini de
dikkate almaktadır. Oğlunun annesini sevdiğini ve onunla ilgilenmek istediğini ancak bakımı
için yeterli olmadığını bilmektedir. Diğer taraftan Kezban Hanım ve Turgay Bey’in kendilerine
bile zorlukla baktıklarının farkındadır. Turgay Bey hiç bir zaman kardeşlerinden yardım almayı
düşünmemektedir.
Arzu Hanım’ın bu ailede anlayış gerektiren ve destekleyici bir ilişki inşa etmesinin yanı
sıra kendisine güven duyması ve bağımsız profesyonel karar vermesi gerekmektedir. Hayriye
Hanım’ın acil olarak kurum bakımına alınmasını gerekli kılacak kötü niyet (istismar) ya da
kasıtlı bir ihmal durumunun söz konusu olmadığının farkındadır. Ancak Turgay Bey ve Kezban
Hanım’ın bakım hizmetini gerektiği gibi karşılayabilme yetisine sahip olmadıklarının da
bilincindedir. Ancak açık olan durum ise Hayriye Hanım’ın bakıma gereksinim duyduğu
gerçeğidir.
Arzu Hanım aile üyelerinin her birini dikkatle dinleyerek mevcut sorunun her ailede
olabilecek bir sorun olduğunu, aileye ve kişilere karşı saygı duyulması gerekliliğinden hareket
ederek, Turgay Bey’in evdeki bakım işinde desteklenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Sonuçta aile üyelerinin ortak kararı doğrultusunda evde bakım hizmeti alınması ve bu hizmetin
de Hayriye Hanım’ın beslenmesi, giyimi ve yıkanması gibi alanları kapsaması noktasında
anlaşmaya varılmıştır. Bu karar doğrultusunda bir ay kadar evde bakım hizmeti alınmış ve bu
süreçte yaşlının sağlık durumunda iyileşme başlamıştır. Daha sonra Kezban Hanım sosyal
servisi arayarak artık dışarıdan destek almalarına gerek kalmadığını ve yaşlının durumundaki
iyileşmeyle birlikte kendilerinin bakabileceklerini ifade etmiştir. Ancak Arzu Hanım’ın aile ile
yapmış olduğu görüşmede bakım hizmeti almaktan vazgeçmek istemelerinin temelinde yaşlının
emekli maaşından bir kısmının bakım için kesiliyor olmasının asıl gerekçe olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu süreçte aileyle mesleki çalışmaya devam edilmiştir. Turgay Bey ve Kezban
Hanım yaşlının maaşından kesinti yapılmasını istemedikleri için bakım hizmetinin
kaldırılmasını istemişler ve ailenin isteği üzerine evde bakım hizmeti sonlandırılmıştır. Hayriye
Hanım’ın yıllarca oğluna cep harçlığı olarak emekli maaşını vermiş olduğu dikkate alındığında
bu gelirin kesilmesi ya da azalması Turgay Bey’in çalışmadığı da dikkate alındığında aileyi
ekonomik açıdan rahatsız etmiştir. Ancak çok kısa bir süre sonra Hayriye Hanım rahatsızlanmış
ve idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Hayriye Hanım’ın rahatsızlığı
diğer çocukları ve torunları tarafından hastane ziyaretinde sorun hâline getirilmiş ve aile üyeleri
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arasında karşılıklı suçlamalar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Yaşlının bundan sonraki
süreçte bakımı ile ilgili anlaşmazlıklar had safhaya ulaşmıştır.
Aileyle mesleki çalışmasını sürdüren Arzu Hanım kendisini birden geniş bir ailenin iç
hesaplaşmasının içinde bulmuştur. Aile üyeleri ile birkaç defa iyi planlanmış görüşmeler
sonucu aile üyelerinin görüş birliğine varmalarını sağlayarak Hayriye Hanım’ın hastaneden
ayrıldıktan sonraki bakım sürecinin planlanması sağlanmaya çalışılmıştır. Hayriye Hanım’ın
kendi geleceğiyle ilgili sağlıklı karar verememesine rağmen evine geri dönmek için istekli
olduğu kısa süreli hafıza sorunu yaşamadığı zamanlarda kendisi ile yapılan görüşmelerde
ortaya konmuştur. Sonuç olarak aile üyeleri ile yapılan mesleki görüşmeler sonucu Hayriye
Hanım’ın birkaç haftalığına bir bakım merkezine gitmesine ve böylece tedavisine yardımcı
olunmasına karar verilmiştir.
Arzu Hanım bu süreçte Turgay Bey ve Kezban Hanım’ın yanı sıra diğer aile üyeleriyle
de Hayriye Hanım’ın eve dönüşüne yönelik mesleki çalışmalarda bulunmaya devam etmiştir.
Arzu Hanım ailenin üç üyesinin tekrar aynı ortamda kalmasını sağlamanın yanı sıra yaşlının
bakım ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yapmaya devam etmiştir. Arzu Hanım bu
süreçte aile içi dinamikleri keşfederken dürüstlük, açıklık ve saygı çerçevesinde davranmıştır.
Yine Arzu Hanım yaşlının geçici bakım için kaldığı bakım merkeziyle de yakın ilişki içerisinde
mesleki çalışmalarını sürdürmüştür.
Yaklaşık bir ay sonra Hayriye Hanım tekrar kendi evine dönmüştür. Hayriye Hanım’ın
evde bakım hizmetlerinden yararlandırılması tekrar başlamıştır. Ailenin ekonomik açıdan
desteklenmesi için bir miktar paranın her ay kardeşler arasında toplanması sağlanmıştır. Turgay
Bey ve Kezban Hanım’ın diğer aile üyeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yapılmıştır. Ayrıca sosyalleşmeleri için belediyenin yüzme ve spor tesislerinden ücretsiz
yararlanmaları sağlanmıştır. Aile meslek elemanı tarafından yaklaşık olarak altı ay kadar
izlenmiştir. Bu süreçte aile içi ilişkilerin ve ekonomik durumlarının daha iyiye gittiği
gözlemlenmiştir. Ayrıca ailenin evdeki eski ve bozuk eşyaları gönüllülerden sağlanan
kaynaklarla değiştirilerek hijyen açısından daha uygun hâle getirilmiştir.
Sonuç olarak bu vaka ihbarı üzerinden meslek elemanı mikro, mezzo ve makro düzeyde
mesleki müdahalelerde bulunmuştur. Toplum kaynaklarını kullanmış, aile ve grup görüşmeleri
yoluyla vakanın sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşması için mesleki çalışmalar yapmıştır. Diğer
taraftan mesleki değer ve ilkeler doğrultusunda hareket ederek, bütün karşılaştığı zorluklara
rağmen sorumluluğunu başarıyla yerine getirmeye çalışmıştır. Sosyal hizmet mesleği karmaşık,
zorlu ve çok yetenek gerektiren bir faaliyetler bütünüdür. Bu nedenle sosyal hizmet
uzmanlarının çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri ve bireysel uygulamaların yanı sıra
aile ve grup çalışmaları hakkında da yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

14.6. Destek Ağları
Pierson (2008) tarafından yaşlılara yönelik destek ağları ve bakım ağları arasında bir
ayrım çizilmiştir. Yaşlılara duygusal ve pratik destek içeren ziyaretler; ayak işleri, telefon
görüşmeleri ve rutin ziyaretler gibi destek ağlarının gücü kişisel bağların yalnızca sürekliliği
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ile ilgi değildir. Aynı zamanda yaşlıya ne kadar destek teklif edildiği ve ne kadarının kabul
edildiği ile de yakından ilişkilidir. Destek ağları ilerleyen yaşla orantılı olarak eş, arkadaş ve
akran kaybıyla birlikte enerjinin yalnızca geriye kalan yakın arkadaş ve ilişkilere yönelimini
içerebilmektedir. Bakım ağları ise daha küçük ve yakın ilişkiler içinde karşılıklılık esasına
dayalı olma eğilimindedir. Bu tür bakım ağları eve ait görevler, kişisel bakım ve ev faturalarını
ödemeye yardım sağlayabilir (McDonald:145, 146).
Destek ve bakım ağlarına sahip olmak, yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması açısından
kolaylık sağlayabilir. Yaşlının bakımına ilişkin görevlerin aile ve arkadaşlar tarafından
paylaşımı bakıcı ve bakılan arasındaki gerginliklerin azaltılmasına fırsatlar oluşturulabilir.
Ailenin sosyalleşmesi ya da hobileri, duygusal olarak rahatlamasına ve yaşam kalitesinin
artırmasına yardımcı olabilir. Yaşlıların dostluk veya arkadaşlık ilişkileri geliştirmeleri de
yaşlıların yaşam kalitesinin artmasına olanak sağlamaktadır.
Cheang tarafından (2002) yaşlılar üzerine yapılan bir araştırmada yaşlıların günü birlik
fastfood restoranlara gitmeleri insanlarla bir araya gelmeleri gençler kadar zevk almalarına ve
sosyalleşmelerine yardımcı olmaktadır. Yaşlı insanlar yaşamlarının merkezine önceki yaşam
dönemlerinden gelen arkadaşlıklarını odak noktası hâline getirerek sürdürmezler. Onlar da
değişen durumlarına ve önceliklerine göre yeni arkadaşlıklar edinmeye devam ederler.

14.7. Gündüzlü Hizmetlerin İşlevi
Yaşlı insanların sosyalleşmeleri için çeşitli kamusal olanaklar söz konusu olmakla
birlikte, sağlık durumu, yeterli gelir ve ulaşım imkânları da kişinin sosyalleşmesi ile doğrudan
ilişkilidir. Günlük hizmetlerin işlevi, yaşlı insanların sosyalleşmelerini, bilgi ve danışmanlık
hizmetlerine erişimini, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gruplar hâlinde bira
araya getirilmelerini içermektedir. Ayrıca gündüzlü hizmetlerin sunumu 24 saat bakım
sorumluluğunu taşıyan bakıcıların da dinlenmelerine olanak sağlaması açısından önemlidir.
Ayrıca demans hastaları ve bakıcıları arasında sadece o gün için rutin bir mola olmaktan öte
kalıcı kurumsal bakımın geciktirilmesi ya da önlenmesi açısından da önemlidir (McDonald:
146).

14.8. Toplu Bakım Alanlarında Yaşam
Toplu bakım alanlarında (yani kurumsal bakım hizmeti veren huzurevi, bakım ve
rehabilitasyon merkezi gibi yerlerde) yaşamak durumunda kalan yaşlıların iyilik hâllerinin
artırılabilmesi için yaşlıların sorunlarına duyarlılık gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca toplu
bakım ortamlarında yaşamaya alışık olmayan yaşlı kişilerin günlük yaşam deneyimlerinin
ötesinde bir dizi becerilere de sahip olması gerekmektedir. Sosyal hizmet uzmanları için ise bu
durumun tersi söz konusudur. Sosyal hizmet uzmanları 24 saat bakım desteğinin sağlandığı
toplu bakım merkezlerine aşinadırlar. Mesleki olarak yaşlıların toplu bakım alanlarında
yaşamaya yönelik tutumlarını anlayamama durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Yaşlılar için
toplu bakım alanlarını sıcak bir ortam ve korunaklı bir yaşam alanı olarak görme eğiliminin
dışında yaşlıların geçmiş yaşamlarını ve toplu bakıma ilişkin kaygılarını da içselleştirebilmeyi
öğrenmelidirler (McDonald:147).
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Yaşlılar için yaşlı konutlarında ve huzurevlerindeki yaşam grup içerisinde yaşamanın
ilk deneyimi olmaktadır. Grup yaşamına geçiş aşamasında bazen yaşlılar açısından istenmeyen
durumların varlığı söz konusu olabilmektedir. Alışık olduğu ev ve çevre koşullarından farklı
bir ortama gelmesi yaşlının kısa süre içerisinde depresyona girmesine ya da hastalanmasına
neden olabilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için bakım merkezlerinin yaşlıların
özerkliklerini sürdürebilmelerine uygun şekilde planlanmasına özen gösterilmelidir. Blanda
(1999) göre ise toplu bakım alanlarının bir otel yaklaşımında olmasının daha kabul edilebilir
olacağıdır.
Diğer taraftan yaşlı insanların tamamının toplu bakım merkezlerinde kalması söz
konusu değildir. Yaşlıların önemli bir kısmına ev ortamında yakınları tarafından bakılmaktadır.
Ev ortamlarında yapılacak fiziki düzenlemeler ile yaşlıların uzunca süre kendi mekânlarında
yaşamları sağlanabilir. Toplu bakımının yapıldığı ortamlarda ise yaşlılar için kişiselleştirilmiş
uygun yaşam alanları oluşturulmalıdır. Ayrıca bakım kurumlarının akraba ve yakınların
ziyaretlerine uygun hâle getirilmeleri yaşlıların yaşam kalitesini artıracaktır.
Yaşlının evde bakımının sağlanması kimi zorlukları beraberinde getirmektedir. Evde
bakım hizmetinin (yemek ve saatlik bakım için) kolay ulaşılabilir olması önemlidir. Ayrıca
yaşlının alışık olduğu yaşam koşulları da dikkate alınmalıdır. Bunun yanında evde yaşlının
durumu daha kötüye gitmişse ve ihtiyaçlarının tamamını dışa bağımlı olarak karşılıyorsa evde
bakım maliyetlerinin yükselmesi söz konusudur. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanının yeni
kaynaklar oluşturması ya da aile üyelerinin görüş birliğini sağlayarak destek alması zorunlu
hâle gelebilir.
Yaşlı insanların yeni bir yaşam alanında toplu yaşam kurallarına uyum göstermeleri ve
başka insanların davranışlarına tahammül göstermeleri oldukça zordur. Bu nedenle yaşlı
insanların kurum bakımına girmeden önce toplu yaşam koşulları ve kuralları konusunda
bilgilendirilmesi ayrıca toplu yaşama başladıktan sonrada çevreye ve koşullara uyum sağlaması
için sosyal hizmet uzmanı ve diğer kurum çalışanları tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Toplu bakım alanlarındaki yaşam halka açık olduğu için kişinin kendi bireyselliğini
gerçekleştirmesi ve özel hayatını yaşaması güçleşmektedir. Yaşlının toplu bakım ortamında
daha önce sahip olduğu rollerinin dışında yeni toplumsal roller edinmesi söz konusudur. Diğer
taraftan personelinde yaşlının günlük faaliyetlerini denetlemek ve gereksinimlerini karşılamak
için yetkiye gereksinimi söz konusudur. Kurum bakımında personelin diğer bir görevi de
ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı insanların ebeveyni rolünü üstlenmektir. Kurumsal bakım
şartları ortak homojen bir kimlik oluşturmakla birlikte yaşlının benlik duygusunu sürdürmesi
ile çelişkili bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Toplu bakım ortamında olumlu
yönde (yeni gelen yaşlılara hoş geldine gitme ya da kendisinden daha düşkün durumda olan
yaşlılara yardımcı olma) rolleri üstlenebilirler. Diğer taraftan istem dışı saldırganlık ya da kasıtlı
olarak saldırganlık eğilimi gösterebilirler. Grup normları dedikodu korkusu nedeniyle erkek ve
kadınları ayırmayı ya da duygusal yakınlaşmalardan uzaklaşmayı sağlayabilir. Yine bakım
evinde ölmek üzere olan yaşlıların çeşitli ihtiyaçlarının inkarı da söz konusu olabilmektedir.
Yaşlı kişinin ölüm sürecinde kendi akraba ve ailesinden uzakta olması yaşlının ölüm sürecinde
kurumun tüm ihtiyaçları karşılayamamasının bir yansımasıdır (McDonald:147, 148).
320

14.9. Kurumsal Bakım Koşulları
Kurumsal bakım insanların ve sistemlerin; görevlerin ve kişisel ilişkilerin
kombinasyonu içermektedir. Kurumsal bakım ortamlarında yaşam koşullarına ilişkin algı
kendini daha çok günlük yaşam aktiviteleri üzerine kurgulamıştır. Toplu bakım merkezlerinde
günlük yaşam aktiviteleri ise, sabah kalkmak, yıkanmak, giyinmek, odasını temiz ve düzenli
tutmak, kahvaltı yapmak, doğrudan ve dolaylı olarak birileriyle konuşmak, kişinin bunları
kendi başına ya da başkalarıyla birlikte yapıyor olması gibi durumları içermektedir. Yaşlıların
kendilerini gerçekleştirebilmeleri için günlük aktivitelerde kurum yönetiminin yaşlıların
seçimlerine imkân tanıması ve esneklik sağlaması önemlidir (McDonald: 148).
Kurumsal bakım koşullarının yalnızca günlük yaşam aktiviteleri üzerine kurgulanmış
olması, bakım işini yerine getiren personelin de geleneksel kurum bakımı rolüne uygun olarak
temizlik ve fiziksel bakım gibi rutin görevleri yerine getirmelerine, dolayısıyla yaşlının
duygusal açıdan gereksinimlerinin yok sayılmasına yol açtığı söylenebilir. Doğası gereği,
yaşlıların günlük işleyişte esneklik, süreklilik ve dostluk ihtiyaçları söz konusuyken,
çalışanların güvenli bir iş ortamı ve günlük rutin görevleri arasında uyuşmazlık söz konusudur
(McDonald: 149).
Miller ve Gwynne (1972) fiziksel engelliler için kurumsal bakımı üç farklı model
üzerinden analiz etmiştir. Bunlardan birincisi yaşlıların barındığı ve kayıtlarının tutulduğu depo
modeldir. İkincisi gelişim potansiyeli üzerinde durularak hizmet sunumunun gerçekleştirildiği
bahçecilik modeldir. Üçüncüsü ise yaşlıların bağımsızlık, güven, bağlılık ve desteklenmesine
olanak sağlayan örgütsel modelidir En önemlisi ise kurumsal koşulların geniş bir yelpazede
ihtiyaçları karşılar nitelikte olmasıdır. Bu kurumsal koşullar;
 güvenlik ve kontrol;
 kişiliğin yansıması ve değerler;
 kalıcılık ve süreklilik;
 aile ve arkadaşlarla ilişki için bir yer;
 bir faaliyet merkezi;
 dış dünyadan korunmak için bir sığınak;
 kişisel durumun bir göstergesi;
Kurumsal bakım hizmetinden yararlanan yaşlılar için kaldıkları kurum farklı
zamanlarda farklı anlamlar içerebilir ve yaşlıların farklı talepleri söz konusu olabilir. Bu gibi
durumlara kurumsal olarak hazırlıklı olmak ve yaşlının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
yaşlının yaşam kalitesini artırabilir. Yatılı bakım, psikodinamik açıdan çeşitli zorlukları da
beraberinde getirir. Kurumda kalan yaşlılar kadar kurumda çalışan personelin de çalışma
koşulları, örgütsel kaygıları ve duygusal koşulları eylemlerinde kaçınmaya neden
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olabilmektedir. Kurum çalışanları yönetimi destekleyici ya da olumlu şekilde algılamıyorsa bu
durum bakım hizmetinin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kurum yönetimi tam tersi olarak
gerek yaşlılar gerekse çalışanlar için güvenilir bir ortam da sağlayabilir. Kurum içerisinde
yaşlılarla ya da personelle grup çalışmaları yapılabilir. Ancak grup çalışması kimi zaman
yöneticiler tarafından gereksiz zaman kaybı olarak da görülebilmektedir. Ancak mesleki ve
resmi grup çalışmaları yoluyla grup üyelerinin davranışlarında değişim ve iyileşmeler
sağlanabileceği göz ardı edilmemelidir (McDonald: 149).

14.10. Yatılı Bakımın Anlamı
Yatılı bakım hastaneden taburcu olma sonrası ya da ailelerin yaşlıları için başvurdukları
hizmet modellerinden birisidir. Yatılı kurumun anlamı aileden ve kişiden kişiye farklılıklar
gösterebilmektedir. Yatılı kurum yöneticileri ailelerin katkı sunması için fırsatlar sağlamalıdır.
Yaşlının kurumda kalmaya başladığı andan itibaren ilişkilerini, dostluklarını ve rutinlerini
kurum içinde sürdürebilmesi için geçişken sınırların oluşturulması gerekmektedir. O’connor ve
Vallerand (1994) göre uzun süreli bakım planlamasının yani kurumsal koşulların kişinin
özerkliğine olanak tanıyacak şekilde oluşturulması, yaşlıların görüşlerine yer verilmesi
yaşlıların motivasyonlarının başlangıç seviyesi ve sonraki süreçleri açısından önemlidir
(McDonald:149, 150).
Yatılı bakım kurumlarının fiziksel görünümü hücreleri gardiyana bakan dairevi
hapishane şeklinde, bakım elemanın gözetim ve denetimde özel hayattan mahrumiyet
içermemelidir. İngiltere’de Towers’ın (2006) yaptığı araştırma sonuçlarına göre, kurumsal
koşulların yetersizliğinin yalnızca yaşlılar üzerinde değil çalışan personeller üzerinde de
olumsuzluklara neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları, çalışanlara yönelik
düşük ücret politikası, personelin hızlı sirkülasyonu ve olumsuz kariyer ortamı gibi koşulların
kurum personeli kadar yaşlılar üzerinde de olumsuzluklara neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Yaşlıların ailelerinin katılımı verilen kişisel bakımın kalitesini artırmak ve aynı zamanda
huzurevi politikaları ve bakım kalitesi için bir monitör olarak işlev görür. Kontrol duygusu
Towers’a göre ‘bir yerde evinde olmak gibi hissediyorum’ duygusunun ve iyilik hâlinin
artmasına katkı sağlamaktadır.
Kontrolün temel özellikleri;
 akrabalar ve arkadaşların ziyareti ile kontrol ediliyor olmak,
 zamanını nasıl kullanacağıyla ilgili kontrol sahibi olmak,
 gelmek ve gitmek konusunda kontrol sahibi olmak,
 kendi zevkinize göre oda düzenleyebilmek,
 istediği kadar yalnız zaman geçirebilme olanağına sahip olmak,
 istediği zaman ve istediği kadar odasında kalabilmek,
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Yaşlının yeni yaşam alanı olan kurum bakımında yukarıda ifade edilen kontrollere sahip
olması yaşlının kendisini bulunduğu ortama ait hissetmesini ve yaşam kalitesini artırması sağlar
(McDonald: 150, 151).

14.11. Personel Etkileşimleri
Yatılı kurumlarda yaşlılar ile personel arasındaki etkileşim aynı zamanda güçlü
terapötik bir süreçtir. Ward’e (2007) göre personele günlük faaliyetleri yürütürken yetki
verilmesi sorumluluk üstlenmesini ve aidiyet duygusu geliştirmesini olanaklı kılmaktadır.
Personel için eğitimin anlamı yalnızca kendi yetersizliklerinin ve olumsuzluklarının farkına
varmak değildir. Eğitimler davranışın anlamını kavrayarak yaşlılar ve çalışanlar arasındaki
bakım ortamının toplam yaşam kalitesini artırmayı da sağlarlar. Lyne ve arkadaşlarının (2006)
yapmış oldukları çalışmada bakım personeli eğitiminin yalnızca bakım kalitesini
iyileştirmediği, aynı zamanda moral ve personel arasındaki güvenin artmasına ve yaşlılar
arasındaki depresyonun azalmasına neden olduğunu bulmuşlardır. Bakım personellerinin
çalışma süreci içerisinde motive edilmeleri ve başarılı çalışmalarından dolayı takdir edilmeleri
ve ödüllendirilmelerinin hizmetin kalitesini artırdığı tespit edilmiştir. Yine araştırma
sonuçlarına göre, çalışanlara davranışsal problemi ve demansı olan yaşlılarla ilgili eğitim
programları düzenlenmesi personel arasında (iş doyumu ve işten ayrılmama konularında)
olumlu sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca sistemik aile terapisi yaklaşımları
da yataklı kurumlarda uygulanmaktadır. Bu yaklaşımla bireysel olarak yaşlı üzerinde durmak
yerine daha çok ilişkiler üzerinde durmak yoluyla sorunların çözümüne ve ilişkilerin
geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır (McDonald: 151).

14.12. Bakım Evlerinde Sosyal Dışlanma
Bruce (2004) bakım evleri sakinleri için sosyal dışlanma sorunlarını tanımlamıştır.
Bruce göre, yaşlının demansının daha şiddetli hâle gelmesi duygusal, fiziksel, manevi ve sosyal
ihtiyaçlar için uygun bakım alma olasılığını azaltır. Bu duruma ek olarak personelin beceri
eksikliği, karamsar yönelimi ve olumlu geribildirim eksikliği sorunu daha da artır. Bu nedenle
yaşlılar için daha iyi personel eğitimi ve yaşlılarla birebir ilgilenme (etkileşim) için zaman
ayrılması acil ihtiyaç anahtarıdır (McDonald: 152).
Savishinsky (1991) benzer şekilde huzurevi doğasının çelişkisini tarif etmiştir.
Savishinsky huzurevinin doğasına ilişkin çelişkiyi “bir ev değil ve bu bir tedavi (iyileşme)
değil.” şeklinde tanımlamıştır. Bruce (2004) göre, kapalı sistemlerin doğası gereği, personel
arasında baskın kişilerin kanaat önderi olarak desteklenmesi ve bu kişilerin olumsuz görüş ya
da yorumlarının çalışanlar tarafından desteklenmesi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Böylece, bu yapı hayatın tüm yönlerini gözlemleyen ve kontrol eden ‘toplam’ kurum hâline
gelir. Kurum çalışanlarının yaşlılar üzerinde baskı kurmaları söz konusu olabileceği gibi
istismara yönelmeleri de söz konusu olabilir. Bu nedenle kurumların mümkün olduğunca yaşlı
yakınları ve diğer toplum kuruluşları tarafından denetlenebilir olmaları gerekmektedir. Ayrıca
toplu bakımın doğası gereği vardiya usulüyle çalışılması personel ile yaşlılar arasında düzenli
bir ilişkinin geliştirilmesini engellemektedir (McDonald: 152).
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Bakımevi ya da huzurevinde kalan yaşlılar ihtiyaçlarının fark edilmemesi ve
sorunlarının çözümlenmemesi durumunda kendilerini mutsuz ve değersiz görme gibi duygusal
sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca yaşlı kendi ortamında yaşaması için yeterince maddi destek
alamamış ve bu nedenle kuruma yerleştirilmişse bu durumu kabullenmekte sorunlar
yaşayabilir. Yaşlı toplumsal hayattan soyutlandığını düşünebilir. İlk kez kurum bakımıyla
karşılaşan yaşlı sosyal ve psikolojik sorunlarla karşılaşabilir. Ailesi ve yakınları tarafından terk
edildiği duygusuna kapılan yaşlı, toplumun genel ve geçerli ahlak kurallarıyla uyuşmayan bu
durum karşısında sorunlar yaşayabilir. Yaşlılar alışık olmadıkları bir ortamda kendileriyle
benzer özellikler taşıyan kişilerle aynı odayı paylaşmak ya da aynı binada bakılmaktan kaynaklı
sorunlar yaşayabilir. Kurum bakımını kendisi için bir statü ve değer kaybı olarak görebilir.
Ayrıca alıştığı, bildiği, kendini güvende hissettiği ve anılarının bulunduğu evinden ayrılarak
huzurevine gelmesi, yaşlının bağımsızlığını yitirerek denetim altına girdiğini düşünmesine
neden olabilir. Yaşlı bu yeni durumu kabullenmekte uyum sorunları yaşayabilir ve bu durumun
bir sonucu olarak da kurum çalışanları ya da diğer yaşlılar tarafından sosyal dışlanmaya maruz
kalabilir (Dönümcü, 2016).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
 Yaşlılarla çalışırken eşitliği teşvik etmek ve farklılıklara saygı göstermek
önemlidir.
 Ayrıca değişen aile ve toplumsal yapının yaşlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltılması için mikro, mezzo ve makro düzeyde mesleki çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 Karmaşık aile ilişkileri için genelci sosyal hizmet yaklaşımının uygulanması
yaşlının sorunlarının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasını olanaklı kılacaktır.
 Kuramsal bakım ortamlarında yaşlıların karşılaştıkları uyum sorunlarının en aza
indirgenebilmesi için yaşam alanlarının yaşlının kişisel mahremiyetine olanak tanıyacak
şekilde oluşturulması gerekmektedir.
 Yatılı kurum çalışanlarına hizmet içi eğitim verilmesi, hizmet kalitesini ve
dolayısıyla yaşlı memnuniyetini artırmaktadır.
 Yaşlı ve personele yönelik mesleki grup çalışması kurumsal ortamdaki ilişkileri
olumlu yönde etkileyeceği gibi toplam kaliteyi de artıracaktır.
 Ayrıca yaşlıların ailelerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bakım kurumuna
katkı sağlamaları teşvik edilerek kurumsal hizmet kalitesi artırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ailelerle çalışmada sosyal hizmet uzmanının uyması
gereken ilkelerden değildir?
a) Aile sisteminin sosyal öyküsü alınmalıdır. Böylece sosyal hizmet uzmanı aile
hakkında yeterli bilgiye sahip olmuş olur.
b) Aile sisteminde yer alan bütün aile üyeleriyle karşılıklı güven ve anlayış esasına
dayalı mesleki bir ilişki temeli oluşturulmalıdır.
c) Aile üyelerinin karar vermekte zorlandıkları durumlarda uzman onların yerine
kendisi karar verebilmelidir.
d) Ailede mevcut olan sorunların aile üyeleri tarafından kabul edilmesi sağlanmalıdır.
e) Sosyal hizmet uzmanı aile üyelerinin kendisini suçlu hissetmelerini sağlayıcı
davranışlardan kaçınmalıdır.
2)

Aşağıdakilerden hangisi ailedeki fonksiyonların değerlendirilmesinde yer almaz?

a) Aile sisteminin sınırları
b) Ailedeki alt sistemlerin sınırları
c) Ailede yetki paylaşımı
d) Ailede karar verme süreci
e) Ailenin güçsüz yönlerini ısrarla vurgulamak
3) Aşağıdakilerden hangisi ailedeki tepkilerin azaltılmasında sosyal hizmet
uzmanının işlevlerinden değildir?
a) Aileye alternatif seçenekler sunmak
b) Aile üyelerinin ciddi davranmalarını sağlamak
c) Ailedeki üyelerin bazı davranışlarını ailenin endişe ve korkularını azaltmak
amacıyla bir süreliğine görmemezlikten gelmek
d) Aile üyelerinin davranışlarının bütünüyle değişimi yerine, bir kısmının değişimi
üzerine odaklanmak
e) Mümkün olabildiği ölçüde aile üyelerinin kendileriyle ilgili kararları kendilerinin
vermesini sağlamak
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4) Aşağıdakilerden hangisi yatılı bakım hizmeti için söylenemez?
a) Yatılı bakım hastaneden taburcu olma sonrası ya da ailelerin yaşlıları için
başvurdukları hizmet modellerinden birisidir.
b) Yatılı kurumun anlamı aileden ve kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir.
c) Yatılı kurum yöneticileri mümkün olduğunca yaşlıların dışarıya çıkmasını
önlemelidir.
d) Kurumsal koşulların kişinin özerkliğine olanak tanıyacak şekilde oluşturulması
önemlidir.
e) Yaşlının kurumda kalmaya başladığı andan itibaren ilişkilerini, dostluklarını ve
rutinlerini kurum içinde sürdürebilmesi için geçişken sınırların oluşturulması gerekmektedir.
5) Aşağıdakilerden hangisi bakım evlerinde yaşlıların sosyal dışlanmaya maruz
kalması ile ilişkilendirilemez?
a) Yaşlının demansının daha şiddetli hâle gelmesi duygusal, fiziksel, manevi ve sosyal
ihtiyaçlar için uygun bakım alma olasılığını azaltır.
b) Personelin beceri eksikliği, karamsar yönelimi ve olumlu geribildirim eksikliği
sorunu daha da artır.
c) Yaşlılara bakacak personelin iyi bir eğitime tabi tutulması gereklidir.
d) Yaşlılarla birebir ilgilenme (etkileşim) için zaman ayrılması önemlidir.
e) Huzurevinde kalan yaşlıların beslenmesine dikkat edilmelidir.
6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların destek ve bakım ağlarına sahip olması ile ilgili

a) Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması açısından kolaylık sağlayabilir.
b) Yaşlının bakımına ilişkin görevlerin aile ve arkadaşlar tarafından paylaşımı bakıcı
ve bakılan arasındaki gerginliklerin azaltılmasına fırsatlar oluşturulabilir.
c) Yaşlının diyet yapması yaşam kalitesini artırır.
d) Yaşlıların dostluk veya arkadaşlık geliştirmeleri yaşam kalitelerinin artmasına
olanak sağlar.
e) Yaşlılar değişen durumlarına ve önceliklerine göre yeni arkadaşlıklar edinmeye
devam ederler.
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7) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal bakım koşullarıyla ilgili söylenemez?
a) Kurumsal bakım insanların ve sistemlerin; görevlerin ve kişisel ilişkilerin
kombinasyonu içermektedir.
b) Kurumsal bakım ortamlarında yaşam koşullarına ilişkin algı kendini daha çok
günlük yaşam aktiviteleri üzerine kurgulamıştır.
c) Toplu bakım merkezlerinde günlük yaşam aktiviteleri sabah kalkmak, giyinmek,
kahvaltı yapmak, odanın temiz tutmak gibi durumları içerir.
d) Yaşlıların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için günlük aktivitelerde kurum
yönetiminin yaşlıların seçimlerine imkân tanıması ve esneklik sağlaması önemlidir.
e) Kurumsal bakım koşulları bakım personelinin yaşlının sosyal ve psikolojik
sorunlarıyla ilgilenmesine dolayısıyla da rutin işlerden kaçınmalarına olanak sağlar.
8) Aşağıdakilerden hangisi değişen aile ilişkileriyle ilgili değildir?
a) Yaşlı insanlardan beklenen rol ve statüler değişmektedir.
b) Destek mekânizmaları değişmemektedir.
c) Yaşlının tecrübesine yönelik ihtiyaç beklentileri değişime uğramaktadır.
d) Günümüzde normatif aile rolleri yanında çağdaş arkadaşlık ilişkilerinin samimiyet
bağlamında önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.
e) Doğrudan destek sağlayıcı ve arabulucu olarak arkadaşlıkların önemli hâle geldiği
görülmektedir.
9) Aşağıdakilerden hangisi aile fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yer almaz?
a) Ailenin ulaşmak istediği amaçlar
b) Ailedeki inançlar ve düşünce kalıpları
c) Aile üyelerinin üstlendiği roller
d) Aile üyeleri arasındaki iletişim biçimi
e) Ailenin yaşam döngüsünü önemsememek
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10) Aşağıdakilerden hangisi yatılı kurumlarda çalışan personel için söylenemez?
a) Yaşlı ile personel arasındaki etkileşim aynı zamanda güçlü terapötik bir süreçtir.
b) Personele günlük faaliyetleri yürütürken yetki verilmesi sorumluluk üstlenmesini
ve aidiyet duygusu geliştirmesini olanaklı kılmaktadır.
c) Personel için eğitimin anlamı yalnızca kendi yetersizliklerinin ve
olumsuzluklarının farkına varmak değildir. Eğitimler davranışın anlamını kavrayarak yaşlılar
ve çalışanlar arasındaki bakım ortamının toplam yaşam kalitesini artırmayı da sağlarlar.
d) Personelin motive edilmesi için sıkı iş disiplini ve cezalandırma önemlidir.
e) Çalışanlara davranışsal problemi ve demansı olan yaşlılarla ilgili eğitim
programları düzenlenmesi personel arasında (iş doyumu ve işten ayrılmama konularında)
olumlu sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Cevaplar
1) c, 2) e, 3) b, 4) c, 5) e, 6) c, 7) e, 8) b, 9) e, 10) d
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