İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE
GELİŞTİRME

YAŞLI BAKIM

PROF. DR. NURAY GÖKÇEK KARACA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAŞLI BAKIMI ÖN LİSANS PROGRAMI

BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE
GELİŞTİRME

1-5. ve 9-12. Bölüm: Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA
7., 8. ve 13. Bölüm: Dr. Öğretim Üyesi Yasemin KAVLAK
6. ve 14. Bölüm: Öğr. Gör. Selda YILDIZ

ÖNSÖZ

“Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme” başlıklı bu çalışma, her geçen gün önemi daha da artan
bakım elemanlığı mesleğinin yürütümü konusunda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Yaşlı Bakımı (Ön Lisans) Programı öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla uzaktan öğretim
tekniklerine göre hazırlanmıştır. Bu derste başta bakım ve bakım hizmetleri kavramsal, hukuki ve
kurumsal yapılanması boyutlarıyla ayrıntılı inceleme konusu yapılmıştır. Ardından bakım
hizmetlerinin tarafları; bakım hizmetlerinden yararlanan taraf olarak bakım gerektiren bireyler ile
bakım hizmetlerini sunan taraf olarak bakım elemanları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda ilk olarak
bakım gerektiren bireylerin sorunları, gereksinimleri, hakları, sorumlulukları, yaşam kaliteleri, sosyal
ve aktif yaşama katılımları ayrıntılı inceleme konusu yapılmıştır. Daha sonra bir meslek olarak bakım
elemanlığı müessesine değinilerek, bakım elemanlarının sorunları, gereksinimleri, hakları,
sorumlulukları, mesleki yeterlikleri üzerinde durulmuştur. Son olarak çalışmada, bakım elemanlarına
yönelik vücut mekaniği ve egzersiz konuları ile bakım planlaması konularına yer verilmiştir.
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YAZAR NOTU

Sevgili öğrenciler, bu çalışmada bakım ve bakım hizmetleri hem niteliksel hem de hizmetten
yararlananlar ile hizmeti sunanlar açısından kişisel boyutta kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Çalışmada özellikle mezuniyet sonrası yararlanacağınız ve mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken
konulara ağırlık verilmiş, konular sade bir anlatımla uzaktan öğretim teknikleriyle sizlere
aktarılmaya çalışılmıştır.
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1. BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME İLE
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak “Bakım/Bakım Hizmeti Kavramı” başlığı altında bakım ve bakım
hizmetleri kavramları tanımlanarak, bakım/bakım hizmetlerinin özelliklerine yer verilecektir.
Ardından ise “Bakım Gerektiren Birey Kavramı” başlığı altında öncelikle bakım gerektiren
birey kavramı tanımlanarak bakım gerektiren bireyler olarak yaşlı, engelli ve kronik hasta
kavramlarına değinilecektir. Son olarak, “Bakım/Bakım Hizmetleri ile İlgili Diğer Kavramlar”
başlığı altında bakım modeli, bakım kalitesi, bakım planlaması, bakım standartları ve bakım
elemanı kavramına yer verilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlanmayı etkileyen faktörler nelerdir?
2. Yaş ilerledikçe bireylerde görülen değişikliklere bağlı olarak yaşlanma kavramı nasıl bir çeşitlilik
göstermektedir? Açıklayınız.
3. Kronolojik yaş tanımından hareketle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlıları kaç gruba
ayırmaktadır? Açıklayınız.
4. Toplumdaki yaşlılık dönemi ile ilgili yanlış inanış ve önyargılara neler örnek verilebilir?
Açıklayınız.
5. Bir kişinin engelli kabul edilebilmesinin koşulları nelerdir? Açıklayınız.
6. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre engelli grupları nasıl
sınıflandırılabilir?
7. Uygulamada engelli kavramı yerine kullanılan kavramlar nelerdir?
8. Kronik hastalıklar içerisinde en çok hangi hastalıklarda psikososyal desteğe ihtiyaç
duyulmaktadır?
9. Bakım hizmetlerinde standart türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bakım/Bakım
Kavramı

Kazanım

Hizmeti Bakım/bakım
hizmeti
kavramları
ile
bakım
hizmetlerinin
özellikleri
öğrenilecektir.
Bakım Gerektiren Birey Bakım gerektiren birey
Kavramı
kavramı ile bakım gerektiren
bireyler olarak yaşlı, engelli
ve kronik hasta kavramları
öğrenilecektir.
Bakım/Bakım Hizmetleri ile Bakım
modeli,
bakım
İlgili Diğer Kavramlar
kalitesi, bakım planlaması,
bakım standartları ve bakım
elemanı
kavramları
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek
e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek
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Anahtar Kavramlar
Bakım, Bakım Hizmeti, Bakım Gerektiren Birey, Bakım Modeli, Bakım Kalitesi, Bakım
Planlaması, Bakım Standartları, Bakım Elemanı, Yaşlı, Engelli, Kronik Hasta
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Giriş
Günümüz koşullarında ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı
sayısındaki artış ve daha ziyade yaşlılığa bağlı bir sorun olarak ortaya çıkan kronik hastalıklar,
bakım hizmetlerinin önemini artırdığı gibi, engelli sayısındaki artış da bakım hizmetlerini
gerekli kılmaktadır. Bu gerekliliğin kurumlarda mı? Evlerde mi? Karşılanacağı hususu
tartışmalıdır. Ancak son dönemdeki eğilim bakım gerektiren bireyler olarak yaşlılar, engelliler
ve kronik hastaların bakım gereksinimlerinin kurumlar ile birlikte evlerinde karşılanmasıdır.
Bakım gerektiren bireyler, gereksinim duydukları bakım hizmetlerini göreli olarak
kurumlarda uzman ya da yarı uzman bakım elemanlarından daha iyi karşılayabildikleri halde,
aynı kalitedeki hizmeti evlerinde almakta güçlük yaşamaktadırlar. Zira aile yapısının değişmesi
ve kadınları çalışma yaşamına girmeleri ile birlikte ailenin verdiği bakım yetersiz kalmaya
başladığı gibi, bu hizmeti vermek için çalıştırılan bakım elemanlarının da gerekli mesleki
yeterliklere sahip olmadığı görülmektedir. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bakım gerektiren
bireyler yaşam kalitesi açısından kurumlara göre evde kalmayı tercih etmektedirler. Bakım
gerektiren bireylerin bu tercihleri ile birlikte çok yönlü bakım gereksinimleri de dikkate
alındığında, kurumsal bakım hizmetlerinde olduğu gibi, evde bakım hizmetlerinde de belirli bir
ücret karşılığında bakım hizmeti veren, belirli alanlarda uzman ya da yarı uzman bakım
elemanlarına duyulan gereksinim artmaktadır. Böyle olmakla birlikte bakım elemanına yönelik
eğitimin hem niceliksel olarak hem de nitelik olarak istenilen düzeyde olduğu söylenemez.
Bakım hizmetlerinde ve özellikle uzun süreli bakım hizmetlerinde bakım elemanı, bakımın
temel unsurudur ve bakım hizmetlerinin gereği şekilde yerine getirilmesi de ancak etkin ve
ihtiyaca uygun bir eğitim modeli ile gerçekleşecektir. Bu bağlamda yetkin bakım elemanlarının
yetiştirilmesi amacıyla kitabın bu bölümünde sistematik bir yaklaşımla bakım ve bakım
hizmeti, bakım gerektiren birey ve bakım/bakım hizmeti ile ilgili diğer kavramlar üzerinde
durulacaktır.
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1.1. Bakım/Bakım Hizmeti Kavramı
1.1.1. Tanımı
Sözcük anlamıyla bakım kavramı, “bakma işi, bir şeyin iyi durumda kalması için
gösterilen özen, harcanan emek, birinin beslenme, giyim vb. gereksinimlerini üstlenme ve
sağlama işi”; bakım yapmak, “iyi durumda kalması, iyi işlemesi vb. için elden geçirmek,
eksiğini gidermek”; eylem olarak bakmak ise, “bir şeyin gelişmesi ve iyi durumda kalması için
emek vermek, besleyip büyütmek, geçimini sağlamak, öz bakımını yapmak, uğraşmak,
gözetmek, ilgilenmek, önem vermek ve aldırmak” olarak tanımlanır (Püsküllüoğlu, 2003).
Sözcük anlamında olduğu gibi literatürde de bakım çok boyutlu bir kavram olarak ele
alınmakta ve bakım kavramı çeşitliliği dikkat çekmektedir. Nitekim Morse, Solberg, Neander,
ve Battorf (1990) bakımı, “ahlaki bir zorunluluk, bir duygulanım, bir insan özelliği, kişilerarası
etkileşim ve terapötik müdahale” olarak tanımlarken, felsefi bir bakış açısıyla Roach (1984),
bakım vermeyi, içinde yönetsel, duygusal ve bilişsel becerileri kapsayan insan davranışı olarak
değerlendirmektedir. Ona göre bakım verme, basit bir duygusal veya tutumsal tepki değildir.
Bakım tümüyle eylem şekli ve var olma yoludur. (Finfgeld-Connett (2007) bakımı “kişilerarası
süreçte duyarlılık ve samimi ilişkiler çerçevesinde şekillenen uygulamalar” olarak
tanımlamaktadır. Bir başka çalışmada ise Brilowski ve Wendler (2005) bakımın ilişki,
değişkenlik, kabul, tutum ve eylem veya yapma olarak ifade ettikleri beş özelliğine vurgu
yapmışlardır (Öner Altıok, Şengün ve Üstün, 2011: 137-139). Swanson (1991) ise bakım
vermeyi “sorumluluğu hissedilen kişinin beslenmesi, bakılması” olarak tanımlamaktadır.
Yapılan tanımlar farklı olsa da, tanımların çoğunda etkin bir bakım için iletişimin gerekliliğine
bireyin yaşamı ve hastanının anlaşılması gerektiğine vurgu yapıldığı görülmektedir.
Literatür incelendiğinde bakım kavramının yeknesak bir tanımına rastlamak mümkün
değilse de, DSÖ tarafından yapılan tanıma göre bakım; “kendi kişisel bakımını sağlama, yaşam
kalitesini sürdürme kapasitesinde olmayan bireylerin, kişisel tercihlerini kullanmada ve
yaşamın devamının sağlanmasında aile, akraba veya tıbbi, sosyal ve diğer uzmanların desteğine
gereksinim duyulan etkinliklerdir” (Karataş, 2011: 18). Bu tanıma göre bakım, kendi kişisel
bakımını sağlama, yaşam kalitesini sürdürme kapasitesinde olmayan bireylere sunulan bir
hizmettir. En geniş anlamıyla bakım hizmetleri; toplumsal yaşama yeniden kazandırılması
oldukça güç olan bakım gerektiren bireye evde veya kurumda sunulan profesyonel destek
hizmetleridir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM), 2010: 1; III. Özürlüler
Şurası, 2007: 39; Karataş, 2011: 17). Yapılan bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere, bakım
hizmetine öncelikle bakım gerektiren bir durumun varlığı halinde gerek duyulmaktadır.
Dolayısıyla bakım kapsamına günlük yaşam aktivitelerinde engellilik, yaşlılık, kronik
hastalıklar veya başka bir nedenle fiziksel ya da mental yetersizlikleri olan bireyler girmektedir.
Genel olarak muhtaçlık hali ile ifade edilen bakım gerektirme durumu; “yaşlılık, geçici veya
uzun süreli hastalık, malullük, engellilik ve kaza vb. sosyal riskler nedeniyle günlük yaşam
aktivitelerini yerine getirmede zorlanma ve başkalarının geçici ya da sürekli bakımına ve
gözetimine gereksinim duyma durumu olarak ifade edilir (Seyyar, 2005: 8, 9; Karataş, 2011:
20). Ayrıca bakım gerektirme, kişinin, fiziki hareket edebilirliğinin engellenmesi veya akli-ruhi
becerilerin kısıtlanması sonucunda gerek beden temizliği, gerek beslenme, gerekse ev
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idaresinde genelde sürekli olarak bir bakıcının düzenli bakımına gereksinim duyması anlamına
da gelir. Kişisel tercihlerini kullanmada ve yaşamın devamının sağlanmasında yetersizlikleri
olan bu bireyler, engellilik, yaşlılık ve kronik hastalık gibi yetersizliklerinden dolayı tıbbi ve
sosyal yaklaşımlarla, çeşitli derecelerde ve sürelerde bakıma gereksinim duymaktadırlar
(Özgöbek, 2012). Bakım gerektirmenin derecesi ise bireyin durumuna göre değişkenlik
göstermektedir. Bakım gerektirenler arasında yatağa bağımlı olması nedeniyle beslenme,
giyinme, kişisel bakım gibi günlük yaşam aktivitelerinin tamamını başkasının yardımı
olmaksızın yerine getiremeyen engelliler olduğu gibi, basit desteklerle hayatını kısmen bağımlı
sürdürebilen engelliler de bulunmaktadır (Karataş, 2011: 21).
Bakımın odak noktası, bakım gerektiren bireyin ve ailesinin baş etme becerilerini
geliştirerek kendilerini iyi hissetmelerini ve içinde yaşadıkları koşul ve durumlara uyumlarını
artırmak yoluyla daha kaliteli yaşam sürdürmelerini sağlamaktır.
1.1.2. Özellikleri
Yapılan tanımdan da anlaşılabileceği üzere, bakım gerektiren bir durumun varlığı
halinde gereksinim duyulan bakım hizmetinin diğer özellikleri şu şekilde sıralanarak
açıklanabilir (Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı, 2013: 1):
- Bakım hizmeti bakım gerektiren bireye sunulan bir hizmettir.
- Bakım hizmeti, profesyonel bir destek hizmetidir.
- Bakım gerektiren bir durumun varlığı halinde bakım gerektiren bireye sunulacak
bakım hizmeti, bakım gerektiren durumun niteliğine bağlı olarak bir kurumda
sunulabileceği gibi evde de verilebilir.
1.1.2.1. Bakım Gerektiren Bireye Sunulan Bir Hizmet Olması
Bakım hizmetlerinin öncelikle toplumsal yaşama yeniden kazandırılması oldukça güç
olan bakım gerektiren bireye sunulan bir hizmet olduğunu söylemek mümkündür. Bu
doğrultuda bakım hizmetlerinin bakım gerektiren birey olarak yaşlılara, engellilere ve kronik
hastalığı olan bireylere sunulan bir hizmet olduğu söylenebilir (Özen, 2012: 11). Bakımın
gerektirmenin derecesi hangi yöntemle saptanırsa saptansın bakım gerektiren birey çok basit
bir tanımla; sürekli yapılması gereken işlerde üçüncü kişilerin yardımına gereksinim duyan
kişidir (Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 309).
1.1.2.2. Bir Profesyonel Destek Hizmeti Olması
Bakım hizmetinin bu niteliği, bakım işinin mutlak surette bu işi meslek edinmiş, belirli
bir ücret karşılığında çalışan profesyonel bakım uzmanlarınca ve/veya yarı uzman sosyal bakım
elemanlarınca yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bakım elemanları, bakım gerektiren bireyin
bakımında tıbbi hizmetler dışında kişisel bakımına, (saçının yıkanması, tırnağının kesilmesi,
yemeğinin yedirilmesi, tuvalete götürülmesi vb) sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına (basit
zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yaptırılmasına) yardımcı olan ve bireysel gereksinimine uygun
bakımını üstlenen ara meslek elemanıdır (Oğlak, 2008: 1128).
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Aile, akraba, arkadaş ve komşular gibi geleneksel bakıcılar tarafından bakım gerektiren
bireye sunulan çevre ve beden temizliği, kişisel bakım, beslenmesine destek olma, tehlikelerden
koruma, sosyal yaşama uyum sağlamada rehberlik ve manevi destek gibi hizmetlerin bütünü
bakım hizmetleri olarak nitelendiriliyorsa da (Karataş, 2011: 17, 18), bakım gerektiren
bireylerin yaşamlarını mümkün olduğu ölçüde içinde yaşadıkları sosyal çevrede sürdürmesi ve
sağlıklarının iyileştirilmesi veya korunabilmesi amacıyla bu işin mesleki eğitim görmüş bakım
elemanı tarafından belli bir sosyal program dahilinde verilmesi daha uygundur (Seyyar, 2007:
44; Karataş, 2011: 17).
1.1.2.3. Kurumda ya da Evde Sunulabilmesi
Bakım hizmetlerinde öncelikli hedef, bakım gerektiren bireyin ailesinin yanında sosyal
çevresinden koparılmadan bakılması ve ailenin bu bakım hizmetleri konusunda maddi, manevi
desteklenmesidir. Ancak evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma
gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylere ayrıca profesyonel
destek hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir. Bakım gerektiren bireylere bu destek yaşlı bakım
evleri, alzheimer merkezleri ve palyatif bakım merkezleri vb. kurumlarda verilmektedir.
Kurum bakımı, evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma
gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal,
psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği, boş zamanlarını değerlendirici etkinliklerin yapıldığı,
sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin arttırıldığı bakım türüdür. Evde bakım hizmetleri ise,
bakım gerektiren engelli bireye ve aileye verilen her türlü desteği kapsamaktadır.
Bakım hizmeti kavramının tanımı ve özellikleri dikkate alındığında, üç kavramın öne
çıktığı görülmektedir. Bunlardan “bakım gerektiren birey” kavramı 4. Bölümde, “bakım
elemanı” kavramı 9. Bölümde ve “kurumsal ve evde bakım” kavramları ise 3. Bölümde ayrıntılı
inceleme konusu yapılacaktır.

1.2. Bakım Gerektiren Birey Kavramı
Gereksinimlerini bağımsız olarak karşılama olanağından yoksun olup sürekli olarak
başkalarının desteğine ihtiyaç duyan kişilere “bakım gerektiren birey” denir. Bakım gerektiren
bireylerin gereksinimlerini bağımsız olarak karşılama olanaklarının bulunmaması hali, sosyal
risk olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bireylerin gereksinimlerini bağımsız olarak
karşılayabilmelerini zorlaştıran ve bireyin başkalarının sürekli desteğine ihtiyaç duymasına yol
açan yaşlılık, engellilik ve kronik ya da süreğen hastalık gibi hallerin sosyal risk kapsamında
değerlendirilmesi gerekir (Karataş, 2011: 19). Dolayısıyla söz konusu hallere bağlı olarak
bakım gerektiren bireyler yaşlılar, engelliler ve kronik hastalardır.
1.2.1. Bakım Gerektiren Birey Olarak Yaşlılar
Bakım gerektiren birey olarak yaşlılar bağlamında öncelikle yaş, yaşlanma, yaşlılık ve
yaşlı kavramlarını incelemek gerekir.
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1.2.1.1. Yaş Kavramı
Yaş kavramı, “kronolojik yaş” ve “biyolojik yaş” şeklinde ikili bir ayrıma tabi
tutulabilir. Kronolojik yaş, “doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen
yılların toplamı” olarak ifade edilirken, biyolojik yaş ise “içinde bulunulan biyolojik basamağın
zaman birimi olarak gösterilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.
1.2.1.2. Yaşlanma Kavramı
1.2.1.2.1. Tanımı
Yaşlanma “canlının doğumu ile başlayan ve biyolojik ve fizyolojik işlevlerin gün ve
gün azalması anlamına gelen bir süreç” (Emiroğlu, 1995: 15) olarak tanımlanabileceği gibi,
“ana karnında başlayan ve ölüme kadar uzanan, canlının biyolojik, fizyolojik ve zihinsel
yapısında olumsuz yönde değişmelere yani eskimelere, yıpranmalara, pörsümelere ve işlev
yitimine yol açan ve kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen kesintisiz bir süreç”
olarak da tanımlanabilir (Tomanbay, 2002: 250).
1.2.1.2.2. Yaşlanmayı Etkileyen Faktörler
Yaşlanma hızı herkeste aynı değildir. Yaşlanmayı etkileyen birçok faktör vardır. Bu
faktörler şu şekilde sıralanabilir (Uçku, 2012: 4):
-

Bireyin aileden getirdiği genetik özellikler
Yaşanılan ve çalışılan ortam
Yaşam biçimi
Ekonomik durum
Beslenme özellikleri
Sigara, alkol vb. alışkanlıklar
Yaşanılan çevre
Var olan hastalıklar
Geçirilen kazalar.

1.2.1.2.3. Yaşlanma Türleri
Yaşlanmayı etkileyen faktörler bağlamında, yaşlanmayı yaş ilerledikçe bireylerde
görülen biyolojik, psikolojik, ekonomik, patalojik ve sosyal değişiklikler olarak da tanımlamak
mümkündür. Bu değişiklikler dikkate alındığında yaşlanmayı; “biyolojik yaşlanma”,
“psikolojik yaşlanma” “ekonomik yaşlanma”, “patolojik yaşlanma” ve “sosyal yaşlanma”
şeklinde bir ayrıma tabi tutmak mümkündür:
1.2.1.2.3.1. Biyolojik Yaşlanma
Yaş ilerledikçe bireylerin vücudunda, organlarının yapılarında ve işlevlerinde
değişiklikler olmakta, fiziksel ve zihinsel işlevlerinde bozulmalar ve gerilemeler artmaktadır.
Nitekim yaşlılık dönemi yaşamın diğer dönemleri ile karşılaştırıldığında, yaşlı bireyin derisinin
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inceldiği, kuruduğu, kırışıklıklarının arttığı, kemik ve kas yapısında bozulmaların ortaya çıktığı,
boyunun kısalması gibi iskelet sisteminde; damar duvarlarının kalınlaşması ve esnekliğinin
azalması, kalp atışlarının ve akciğerlerinin esnekliğinin azalması, göğüs kafesinin ön arka
genişliğinin artması gibi dolaşım ve solunum sisteminde; diş kayıplarına, yemek borusu, mide,
bağırsak gibi organların hareketleri, algıları ve besinleri emme işlevlerindeki azalmaya bağlı
olarak sindirim sisteminde; böbreklerin işlevlerinde azalma, idrar kesesi kaslarında zayıflama
ve idrar tutamama gibi boşaltım sisteminde önemli değişiklikler yaşadığı görülmektedir.
Yaşanan bu değişiklikler dışında yaşlı birey yaş ilerledikçe işitme, görme, koku ve tat alma
duyularında azalma, hareketlerde yavaşlama, denge sorunları da yaşamaktadır (Uçku, 2012: 4).
Yaşlı bireyin zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki bu değişimler “biyolojik
yaşlanma” olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 2002: 250).
1.2.1.2.3.2. Psikolojik Yaşlanma
Yaş ilerledikçe birey fiziksel ve zihinsel işlevlerindeki bozulma ve gerilemenin, başka
bir deyişle biyolojik yaşlanmanın dışında, stresle başa çıkma ve çevresel etmenlere uyum
sağlayabilme konusunda da sorun yaşamaktadır. Bireyin davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa
bağlı değişimler “psikolojik yaşlanma” olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 2002: 250). DSÖ
de yaşlılığı tanımlarken psikolojik yaşlanma kavramından hareket etmekte ve yaşlılığı çevresel
etmenlere uyum sağlayabilme yeteneğinde azalma olarak tanımlamaktadır. Yaşamın olumlu ve
olumsuz tüm yönleri ile olduğu gibi kabul edilmiş olması yaşlılık dönemine özgü gelişimsel bir
özelliktir. Ancak bazı yaşlılarda yaşamın olumlu ve olumsuz yönleri ile kabullenişi
sağlanamayabilir. Söz konusu yaşlı geçmişe ait pişmanlıklar ve geçmişin iyi yaşanmadığı
duygusu ile bazı sorunlar yaşayabilir. Böyle bir durumda yaşlanan bireyde çevresiyle sağlıklı
bir ilişki kurma yeteneğinde değişiklikler ortaya çıkabilmektedir (Uçku, 2012: 4).
1.2.1.2.3.3. Ekonomik Yaşlanma
Ekonomik yaşlanma ise, parasal koşullardaki değişikliklerin etkisiyle yaşlı kişinin
yaşam tarzının değişmesidir (Tomanbay, 2002: 250). Örneğin, emeklilik ile birlikte çalışma
yaşamının sonlanması ya da çalışamaz duruma gelme genellikle yaşlanan bireyde gelir kaybına
yol açmaktadır. Gelir kaybı ya da yetersizliği yaşlanan bireyde sağlık ve sosyal birçok sorunun
ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu sorunlar onların hizmetlere erişimini engellemektedir.
Ekonomik yoksunluk içindeki yaşlılar toplumdan soyutlanarak daha bağımlı hale gelmektedir
(Uçku, 2012: 4).
1.2.1.2.3.4. Patolojik Yaşlanma
Patolojik yaşlanma, yoksulluğa ya da alışkanlığa bağlı olarak ya da beslenme, sağlık ve
diş bakımı yetersizliği, orta zenginlikte ya da zenginlikte aşırı beslenme, hareket eksikliği gibi
ömür boyu süren etmenler nedeniyle ortaya çıkan bir yaşlanma türüdür (Tomanbay, 2002: 250).
1.2.1.2.3.5. Sosyal Yaşlanma
Sosyal yaşlanma, zaman akışı içinde edinilen sosyal davranış, sosyal konum ve rollerin
değişmesi anlamına gelir (Tomanbay, 2002: 250). Herkes gibi yaşlıların da toplumsal ilişkiler
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içinde bir konumu ve rolü vardır. Yaşlanma ile birlikte bireyin sosyal konum ve rollerinde
değişmeler meydana gelir. Emekli olma, çalışma yaşamından uzaklaşma bireyin statü kaybına
yol açabilir. Böyle bir durumda yaşlanan bireyin sosyal ilişkileri azalabilir, sosyal çevresi
daralabilir ve yeni ilişkiler kurmada sorunlar yaşayabilir. Bu şekilde sosyal konum ve rollerdeki
değişimler sosyal yaşlanma olarak nitelendirilmektedir (Uçku, 2012: 4).
1.2.1.2.3.6. DemografikYaşlanma
Demografik yaşlanma, toplam nüfus içinde 60 yaş ve üstü yaş grubunun oransal
ağırlığının artmasıdır. Doğurganlık oranının ve ölüm hızının gerilemesi, doğuştan beklenen
yaşam süresinin artması ve göçler demografik yaşlanmanın en önemli nedenleridir (Uyanık,
2017).
1.2.1.3. Yaşlılık Kavramı
Yaşlılık, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik, sosyal yönleri ve
sorunları olan bir süreçtir. Yaşlılık dönemi, yaşlanmaya bağlı olarak insan vücudunda meydana
gelen deformasyon ve gerileme nedeniyle fiziksel yeteneklerinin azaldığı, pek çok kronik
hastalığın yaşandığı, bağımlılık ve kaza riskinin arttığı, bireylerin statü kaybettiği ve günlük
işlevlerini yerine getirmede desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemdir (Karahan ve Güven, 2002:
156; Karataş, 2011: 30). Yaşlanma doğumdan ölüme değin bir büyüme ve gelişme süreci iken,
yaşlılık fizyolojik bir olgudur ve bu süreç içerisinde kendini gerçekleştirme ve olgunlaşmanın
ardından özgün değişimlerin yaşandığı son aşamadır. Yaşlılıkta bireyler fiziksel ve psikolojik
güçlerini yavaş yavaş kaybetmektedir. Yaşlılık tarihsel süreçlere göre çeşitlilik gösteren ve
kültürden kültüre değişen bir olgudur. Her toplumda o toplumun kültürel özelliklerine uygun
bir biçimde yaşlılığa farklı anlamlar yüklenir.
1.2.1.4. Yaşlı Kavramı
Kronolojik yaş olarak 65 yaş ve üzerindeki bireyler yaşlı olarak tanımlanmaktadır.
Böyle olmakla birlikte 65 yaş ve üzerindeki yaş grubunun homojen bir özellik göstermediğinin
özellikle onlara sunulacak hizmet açısından bilinmesinde yarar vardır. Nitekim erkek yaşlılara
göre daha az eğitimli olan, gelir ve sosyal güvence açısından yoksunluk içinde olan yaşlı
kadınlar toplum içinde eşitsizliklerden daha fazla etkilenmektedir (Uçku, 2012: 5).
Kronolojik yaş tanımından hareketle Gerd ve Stegbauer yaşlıları üç gruba ayırmıştır.
Birinci grubu 55-64 yaş arasındaki “iktisaden faal olan yaşlılar”; ikinci grubu ise 65-74 yaş
arasındaki “iktisaden faal olmayan yaşlılar”; üçüncü grubu ise, 80 ve üzeri yaştaki “çok yaşlı
insanlar” oluşturmaktadır (Gerd ve Stegbauer, 2005: 17). DSÖ ise yaşlıları üç gruba
ayırmaktadır. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir (Önal, 2006: 5-6; Uyanık, 2017: 71):
-

Genç yaşlılar: 65-74 yaş arasındakiler
Yaşlı Yaşlılar: 75-84 yaş arasındakiler
Çok Yaşlılar: 85 ve üzeri yaştakiler
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DSÖ 65 yaşı yaşlılık için sınır olarak ele almakta iken, Birleşmiş Milletler (BM) ise 60
yaşı yaşlılık için sınır olarak kabul etmektedir. BM de DSÖ gibi yaşlıları üç gruba ayırmaktadır.
Bu gruplar şunlardır (Döner, 2006: 6; Uyanık, 2017: 71):
-

Genç yaşlılar: 60-69 yaş arasındakiler
İleri Yaşlılar: 70-79 yaş arasındakiler
Çok İleri Yaşlılar: 80 ve üzeri yaştakiler

Toplumda yaşlılık dönemi ile ilgili bazı yanlış inanışlar ve önyargılar vardır. Söz konusu
inanış ve önyargılar şu şekilde sıralanabilir (Uçku, 2012: 5-6):
-

Yaşlılarda fiziksel ve zihinsel gerilemenin kaçınılmaz olduğu,
Yaşlıların gereksinimlerinin birbirine benzediği,
Üretkenliğin ve yaratıcılığın genç bireylere özgü olduğu,
Modern toplumlarda yaşlıların deneyimlerinin pek önemi olmadığı,
Yaşlıların genellikle sakin ve sessiz bir yaşam istediği,
Yaşlıların temel gereksinimlerinin hastaneler ve hemşireler olduğu,
Yaşlılara sunulan hizmetlerin gençlere ayrılan kaynakları azaltmadığı,
Yaşlı bakımı için yapılan harcamaların kaynakların yok edilmesine yol açtığı,
Yaşlıların modern çalışma alanları için uygun olmadığı,
Yaşlıların yeni şeyler öğrenemeyeceği,
Yaşlıların herşeyden çekilmeleri gerektiği,
Yaşlılarla ilgili pek çok sorunun kendiliğinden çözüldüğü.

1.2.2. Bakım Gerektiren Birey Olarak Engelliler
Bakım gerektiren birey olarak engelliler bağlamında öncelikle engel, engellilik ve
engelli kavramlarını incelemek gerekir.
1.2.2.1. Engel Kavramı
Engellilik ve engelli kavramını açıklayabilmek için öncelikle engel kavramını
incelemek gerekir. Engel, bireyin yetersizliği nedeniyle toplumun beklentilerine yanıt
verememesi sonucunda fiziksel ve sosyal çevresiyle etkileşimde sınırlılık ya da sorun yaşaması
durumudur. Yetersizliği olan bireye gerekli bilgi ve beceriler kazandırıldığında, sosyal ve
gerektiğinde fiziksel çevrede bazı değişikliklere gidildiğinde yetersizliğin engel durumuna
dönüşmesi önlenebilir. Örneğin bir kolunu kaybeden bir çocuk protez kullanmayı öğrendiğinde,
sorun yaşamadan işlevlerini yerine getirdiğinde, en azından etkileşimde bulunduğu fiziksel
çevre açısından engelli değildir (Akçemete, 2009; Eripek, 2008; Özen, 2012: 4). Ayrıca
yetersizlik bazı ortamlarda engele yol açabilirken, bazı ortamlarda engel oluşturmayabilir.
Örneğin bir kolunda protezi olan çocuk basketbol maçında akranları ile karşılaştırıldığında
engelli olabilir ama sınıfta aynı çocuk akademik anlamda bir engelli olmayabilir. Engel bireyin
çevreyle etkileşimde yaşadığı sorun, çevrenin fiziksel olarak uygun düzenlenmemiş olmasından
kaynaklanabileceği gibi çevredeki insanların olumsuz tutum ve davranışlarından da
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kaynaklanabilmektedir. Örneğin, tekerlekli sandalye kullanan bir çocuğun devam ettiği okulda
rampa yoksa yetersizlik o noktada engele dönüşebilir.
1.2.2.2. Engellilik Kavramı
Engellilik; bedensel, akli ve ruhsal yapıdaki bozulmalar sonucu doğal yaşama yetilerinin
kısıtlanması ya da bu yetilerden tamamen yoksun kalınması durumudur.
1.2.2.3. Engelli Kavramı
1.2.2.3.1. Tanımı
Engelli, engellilik durumuna maruz kalan kişidir. Nitekim 5378 sayılı Engelliler
Kanunu’nda da değinilen durumu yaşayan kişi olarak engelli, “doğuştan ya da sonradan
herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini
karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek
hizmetlerine gereksinim duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır (5378 Sayılı Engelliler Kanunu
mad. 3/a).
1.2.2.3.2. Engelli Kabul Edilebilmenin Koşulları
Yapılan açıklamalar bağlamında bir kişinin engelli kabul edilebilmesi için öncelikle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama konusunda güçlük
yaşamasına neden olan ve onun başkalarının korumasına, bakımına ve desteğine gereksinim
duymasına yol açan bir zedelenme ve/veya yetersizlik durumunun varlığı gerekir.
Zedelenme, bir vücut parçası ya da organın kaybını ya da işlevinin azalmasını ifade
eder. Örneğin bir kolun kopması zedelenme dir. Zedelenme, bireyin belirli bir görevi yerine
getirmesini sınırladığında ise yetersizlik oluşmaktadır. Yetersizlik, bir eylemi ya da davranışı
sergilemede yeterli olmamayı, belirli bir şekilde davranmada kapasitenin sınırlılığını, başka bir
deyişle herhangi bir etkinliği normal sınırlarda olduğu kabul edilen bireyler gibi yerine
getirememe olarak tanımlamaktadır (Eripek, 2008; Özen, 2012: 4). Örneğin birey, yetersizliğe
bağlı olarak kolu olmadığı için tutamayabilir. DSÖ’ye göre yetersizliğe yol açan nedenler
“Yapısal nedenler” ve “Edinilmiş nedenler” şeklinde iki başlık altında toplanabilir (Özen, 2012:
5).
Genetik bozukluklar, kalıtsal metabolizma bozuklukları ve kromozom hastalıkları
yapısal nedenlere örnektir. Edinilmiş nedenler bağlamında yetersizlikler, bebeğin doğum
öncesi, doğum sırasındaki ya da sonrasında veya erken çocukluk döneminde çok farklı
nedenlerle beyin gelişimini etkileyen olumsuz durumlara maruz kalması ile ortaya çıkmaktadır.
Annenin hamileliği sırasında ya da öncesinde madde bağımlısı olması, travma ve yaralanmalar,
bebeğin doğum öncesi, sırası ve sonrasında enfeksiyonu ya da toksik etkilere maruz kalması,
beslenme yetersizliği, yoksulluk ve yoksunluk gibi olumsuz durumlar çevresel etmenlere örnek
olarak sıralanabilir (Özen, 2012: 5).
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Yetersizliği “Sık rastlanan yetersizlik grupları” ve “Az rastlanan yetersizlik grupları”
şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmak da mümkündür (Kurt, 2012:23).
Sık rastlanan yetersizlik grupları içinde en çok karşılaşılan grup gelişimsel yetersizliği
olan bireylerdir. Gelişimsel yetersiz kavramı, bağımsız yaşama yeterliliği, ekonomik anlamda
kendine yetme, öğrenme, hareket edebilme, alıcı dil ve ifade edici dil, öz bakım ve öz yönetim
alanlarından üç ya da daha fazlasında günlük işlevde bulunmayı etkileyen, yaşam boyu süren
yetersizler şeklinde tanımlanabilir (Kurt, 2012: 23). Genellikle 22 yaşından önce başlayan
yetersizlikleri kapsayan gelişimsel yetersizliğin en sık görülen iki türü “otizm spektrum
bozukluğu” ve “zihinsel yetersizlik”tir (Kurt, 2012:23). Bu iki yetersizlik türüne göre göreli
olarak daha az rastlanılan gelişimsel yetersizlik türleri ise “down sendromu ve “serabral palsi”
dir.
Sık rastlanılan yetersizlik türlerine göre göreli olarak daha az rastlanılan yetersizlik
türleri ise şunlardır (Batu, 2012: 47-62):
- Görme yetersizliği
- İşitme yetersizliği
- Bedensel yetersizlikler
- Süreğen hastalıklar
- Dil ve konuşma güçlüğü
- Duygusal ve davranışsal bozukluk
- Öğrenme güçlüğü
- Üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler.
“Down sendromu ve “serabral palsi” de gelişimsel yetersizlik türlerine örnek verilebilir.
Serabral palsi, doğum öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli hastalık, travma veya yapısal sorunlara
bağlı gelişebilen ve beyinde kalıcı hasarlar bırakarak yaşam boyu bireyin motor, bilişsel,
iletişim ve sosyal alanlarda sınırlılıklar yaşamasına neden olan çoklu gelişimsel bir nörolojik
yetersizlik durumudur (Yanardağ, 2012: 134).
1.2.2.3.3. Engelli Türleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (R.G.,
T.7.07.2018, S.30471) yapılan özel gereksinimli birey tanımından hareketle engelli kavramı,
öğrenme ve/veya davranış sorunları gösteren bireyleri, bedensel ya da duygusal yetersizliği
olan bireyleri olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli bireyleri de kapsamaktadır
(Özen, 2012: 3). Ayrıca engellilerin yetersizlik tür ve dereceleri birbirinden farklılıklar
göstermektedir.
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MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre engelliler şu şekilde
gruplandırılabilir (Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA), 2004: 10; Karataş, 2011: 22-23;
Kavaklı ve Özkara, 2012: 66):
1.2.2.3.3.1. Otizmi Olan Birey
Otizm spektrum bozukluğu, osyal etkileşim sorunları ve sınırlı/yinelenen ilgi ve
davranışlarla ya da çoğunlukla olduğu gibi bu sorunların yanı sıra, dil ve iletişim becerilerinde
gözlenen rahatsızlıklarla ortaya çıkan ileri derecede ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik
türüdür. Otistik özellikler gösteren bireylerin tanılamasında en sık başvurulan kaynaklardan biri
olan Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozukluklara İlişkin Tanı ve İstatistik El Kitabında
(DSM-IV-TR) otizm spektrum bozukluğu, “Otizm ya da otistik bozukluk, Asperger sendromu,
A-tipik otizm, Çocukluk dezentegrafik bozukluğu ve Rett sendromu” olmak üzere beş ayrı
kategoride ele alınmaktadır. Otizm ya da otistik bozukluk ise, günümüzde otizm spektrum
bozukluğu kapsamında yer alan alt kategorilerinden yalnızca biri olarak ele alınmaktadır (Kurt,
2012: 24). Amerikan Psikiyatri Birliği DSM-IV-TR’de belirtilen Otizm ya da otistik
bozukluğun tanılama ölçütlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Kurt, 2012: 24-25):
 Ağır Düzeyde Otizmi Olan Birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan
iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle yoğun özel eğitim ve destek eğitim
hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/a).
 Orta Düzeyde Otizmi Olan Birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan
iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine
yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/r).
 Hafif Düzeyde Otizmi Olan Birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan
iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki hafif düzeydeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim
hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/m).
1.2.2.3.3.2.

Zihinsel Engelli Birey

Zihinsel engelli birey, çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Bu kişiler
zihinsel fonksiyonları genel nüfusa göre daha düşük bireyler olarak tanımlanırlar. DSÖ’ye göre
zihinsel yetersizlik dünya genelinde %1-3 arasındadır. Uluslararası düzeyde zihinsel yetersizlik
konusunda en saygın kuruluşlardan biri olan Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlik
Birliği’ne (AAIDD) göre zihinsel yetersizlik, “zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda
gözlenen önemli düzeyde sınırlılıkların karakterize ettiği, bilişsel, sosyal ve pratik uyumsal
becerilerde kendini gösteren ve 18 yaşından önce ortaya çıkan bir yetersizlik türüdür (Kurt,
2012: 33). Zihinsel yetersizlik gösteren bireyler, sanılanın aksine tüm yetersizlik kategorileri
içinde en sık rastlanılan oldukça heterojen bir gruptur.
 Çok ağır düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel yetersizliği yanında öz bakım,
günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamayan, yaşam boyu bakım ve gözetime
ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/ğ).
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 Ağır düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik
uyum ve öz bakım becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle yaşam boyu süren, yoğun özel eğitim
ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/b).
 Orta düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik
uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin
kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi ifade
eder (mad. 4/s).
 Hafif düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve
pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim
hizmetine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/n).
1.2.2.3.3.3. Bedensel Engelli Birey
Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişidir. Kas, iskelet ve
sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan
bireyi ifade eder (mad. 4/ç).
1.2.2.3.3.4. Görme Engelli Birey
Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme
gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine
ihtiyacı olan bireyi ifade eder (mad. 4/l).
Tanımdan da anlaşılabileceği üzere, görme yetersizliği olan bireyler görme kalıntısı olan
ve bundan yararlanan bireyler ve görme kalıntısı hiç olmayan, başka bir deyişle hiç görmeyen
bireyler olarak iki gruba ayrılmaktadır (Batu, 2012: 47). Görme yetersizliği sık rastlanan bir
yetersizlik türü değildir. DSÖ, Dünya genelinde yaklaşık 314 milyon kişinin görme yetersizliği
olan bireyler olduğunu ve bunların 45 milyonunun kör olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde ise,
tüm görme yetersizliğinden etkilenenlerin oranının %0,15 ile %0,56’sını oluşturduğu tahmin
edilmektedir.
1.2.2.3.3.5. İşitme Engelli Birey
Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme duyarlılığının
kısmen veya tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan bireyi
ifade eder (mad. 4/o).
1.2.2.3.4. Engelli Kavramı Yerine Kullanılan Kavramlar
Literatür ve engelli mevzuatı incelendiğinde, engelli kavramı yerine özel gereksinimli
birey, özürlü, zedelenme ve yetersizlik ile risk gibi kavramların da kullanıldığı görülmektedir.
Engelli kavramı yerine kullanılan bu kavramları şu şekilde incelemek mümkündür:
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1.2.2.3.4.1. Özel Gereksinimli Birey
MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel gereksinimli birey, “çeşitli
nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından
beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır (mad. 4). Bu
tanıma göre özel gereksinimli birey, öğrenme ve/veya davranış sorunları gösteren bireyleri,
bedensel ya da duygusal yetersizliği olan bireyleri olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel
yetenekli bireyleri de kapsamaktadır.
Yönetmeliğin 4. maddesinde özel eğitim ihtiyacı olan birey, “bireysel ve gelişim
özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren
birey” olarak tanımlanmıştır (mad. 4/t). Özel yetenekli birey ise, “yaşıtlarına göre daha hızlı
öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip,
soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde
performans gösteren birey” olarak tanımlanmıştır (mad. 4/u).
Özel eğitimin en temel amacı, özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları toplumda
başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmeleri sağlayabilmektir. Hiç kuşkusuz bu amaca
ulaşmada, özel gereksinimli bireylerin bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim
ihtiyaçlarına göre eğitim hakkından yararlanmalarının sağlanmasının yanında bakım hizmetleri
de önemli bir işleve sahiptir (Özen, 2012: 11).
1.2.2.3.4.2. Özürlü
“Engelli” ve “özürlü” kavramları aralarındaki anlamsal farklılıklara rağmen, konuşma
ve yazı dilinde sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır (Karataş, 2002: 43; Uşan, 1999: 87).
DSÖ (1980)’nun tanımına göre engellilik, bozukluk ve özürlülükten kaynaklanan sosyal
dezavantajdır. Toplumlarda bazı kişiler, kendilerinin ya da yer aldıkları toplumun özellikleri,
koşulları nedeniyle daha dezavantajlı bir konumda bulunurlar. Renkleri, etnik kökenleri,
dinleri, cinsel kimlikleri ve inançları gibi sosyo-kültürel nedenlerle kişiler yaşadıkları toplumda
ayrımcı davranışlarla karşılaşabildikleri gibi, yeteneklerindeki bir yetmezlik ya da eş cinsel
olma gibi bazı özellikleri nedeniyle toplumdaki diğer bireylere göre yaşamın tüm alanlarında
ciddi entegrasyon sorunu yaşamaktadırlar. Toplumsal yaşama katılabilme, bir iş bulup, o işi
elinde tutabilme olanaklarından toplumun diğer bireylerine göre kısmen ya da tamamen yoksun
bulunan bu kişilere engelli, bu kişilerce oluşturulan kesimlere ise engelliler, engelli grupları
denilir. Yapılan açıklamalar bağlamında, göçmenler, eş cinseller, evli olmaksızın çocuk sahibi
olanlar, farklı etnik kökenliler ve özürlüler toplumdaki diğer bireylere göre yaşamın tüm
alanlarında ciddi entegrasyon sorunu yaşayan kişiler olarak engelliler grubunda yer almaktadır.
“Özürlü” ise, sakatlıkları nedeniyle yetenekleri belirli bir oranda azalmış kişileri ifade etmek
için kullanılan bir kavramdır (Altan, 2004: 247).
Yapılan açıklamalar doğrultusunda, engelli kavramının özürlü kavramından daha geniş
kapsamlı olduğu, özürlülerin engelliler içerisinde özel bir grubu oluşturduğu söylenebilir.
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1.2.3. Bakım Gerektiren Birey Olarak Kronik Hastalar
Bakım gerektiren birey olarak kronik hastalar bağlamında öncelikle hastalık, hasta,
kronik hastalık kavramlarını incelemek gerekir.
1.2.3.1. Hastalık ve Hasta Kavramı
Kronik hasta kavramını açıklamaya yardımcı olması bakımından öncelikle hastalık ve
hasta kavramının incelenmesi gerekir. Hastalık insanın normal yaşantısında aksaklıklara yol
açan, ruhsal durumunu ve sosyal ilişkilerini etkileyen, fizyolojik yakınmalara neden olan bir
var oluş krizidir. Hasta ise, hastalık durumuna maruz kalan kişiyi ifade eder.
1.2.3.2. Kronik/Süreğen Hastalık Kavramı
Süreğen hastalık olarak da adlandırılan kronik hastalık, genel anlamda kişinin çalışma
kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan uzun süreli bakım ve tedavi
gerektiren, oluşmasında sosyo-ekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol oynadığı
hastalıklardır. DSÖ kronik hastalıkları, uzun dönemli ve genellikle yavaş ilerleme gösteren,
tıbbi girişimlerle tedavi edilemeyen, hastalığın derecesini azaltmak ve öz bakımında kişinin
işlevini ve sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için periyodik izlem ve destek bakımı
gerektiren durumlar olarak tanımlamaktadır (Özdemir ve Taşçı, 2013: 58). Kan hastalıkları,
kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları,
cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış
bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, AIDS vb. kronik hastalıklara örnek verilebilir. Kronik
böbrek yetmezliği, kanser, AIDS, hipertansiyon, koroner kalp yetmezliği, şeker hastalığı ve
tüberküloz gibi tedavisi uzun süren hastalıklar bireyin yaşam aktivitelerini sınırlar ve tedaviye
bağımlı hale getirir (Tabak ve Bidar, 2006: 15; Kara ve Akbayrak, 2005: 13; Karataş, 2011:
28).
En sık karşılaşılan kronik hastalıklar şu şekilde sınıflandırılabilir (Özdemir ve Taşçı,
2013: 58-63):
- Endokrin Sistemi Hastalıkları: Diyabet, tiroid, yağ metabolizması, addison, kuşing,
hipertansiyon hastalıkları.
- Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları: Multiple skleroz (MS), Fibromyalji
- Kalp-Damar Hastalıkları: İskemik kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, ritm
bozuklukları, kardiyomiyotpatiler.
- Solunum Sistemi Hastalıkları: Obstrüktif hastalıklar, astım, Lyme hastalığı.
- Mide-Bağırsak Hastalıkları: Peptik ülser, gastrit, irritabl bağırsak hastalığı, kronik
kabızlık, karaciğer safra kesesi hastalıkları, hazımsızlıkla ilgili hastalıklar.
- Nörolojik Hastalıklar: Merkezi Sinir Sistemi (MSS) tümörleri, travma, konvülsiyon,
enfeksiyon gibi nörolojik sistem hastalıkları, frontal lob bölgesi lezyonları, temporal
bölge lezyonları, parietal bölge timörleri, oksipital bölge lezyonları, limbik sistem
tutulması, alzheimer, migren, parkinson, MS, epilepsi.
- Psikiyatrik Hastalıklar: Depresyon, takıntı.
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- Kadın Hastalıkları: Kronik vajinal enfeksiyon, infertilite, hormon bozuklukları,
dismenore hastalıkları.
- Göz Hastalıkları
- Kulak Hastalıkları: Meniere.
- Böbrek Hastalıkları: Kronik böbrek yetmezliği ve diyaliz Hastaları
- Cilt Hastalıkları: Sede, cüzzam ve zona.
- Otoimmün Hastalıklar: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Behçet hastalığı.
- Romatizmal Hastalıklar
- Kanser
- Organ Nakli Olan/Olacak Hastalar
- Edinilmiş Baığışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS).
Bu hastalıklar içerisinde en sık psikososyal sorunlara ise şu kronik hastalıklarda
rastlanmaktadır (Özdemir ve Taşçı, 2013: 59-63):
-

Diyabet
Hipertansiyon
Bağ dokusu hastalıkları
Kalp hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Kanser
Kronik böbrek yetmezliği
Organ nakli olan ve olacak olan hastalar
AIDS olan hastalar
Cilt hastalıkları.

Literatürde kronik hastalıkların bir engel türü olduğu ifade edildiği gibi, “anatomik
(bedensel), fizyolojik (vücudumuzdaki doku ve organlarla ilgili olarak) ve mental (ussal,
zihinsel) kayıp ya da anormallik” anlamında kullanılan “bozukluk” kavramı ile de ifade edildiği
görülmektedir.

1.3. Bakım/Bakım Hizmetleri ile İlgili Diğer Kavramlar
1.3.1. Bakım Modeli Kavramı
Bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması bağlamında, bakım modeli bakımın
kalitesini etkileyen iç faktörlerden biridir. Bakım modeli kavramı, bakımın kuramsal
temellerinin yanında bakım uygulamalarında uyulması gereken tutum ve davranışları
açıklayan, bilimsel ve mantıki temeller üzerine kurulmuş sistemli bir yapıyı ifade etmektedir.
Bakım faaliyetleri izlenerek uzun zaman alan araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bakım
modelleri, bakım politikalarını oluşturmak, geliştirmek ve bakım hizmeti uygulamalarına kalite
sağlayıcı belirli standartlar getirmek açısından önemli bir başvuru kaynağıdır. Bakım modelleri
bakım planlarının hazırlanabilmesi için gereklidir. Zira bakım planları oluşturulan bakım
modellerine göre hazırlanmaktadır. Sosyal bakım hizmetlerinde niteliği artırabilmek ve
koruyabilmek için, bakım modellerinin oluşturulması ve geliştirilmesi zorunludur. Modeller
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kapsamında sistemli bir şekilde sürdürülmesi gereken bakım hizmetleri, bir plan çerçevesinde
yürütülmektedir (Seyyar, 2005).
1.3.2. Bakım Kalitesi Kavramı
“Bakım kalitesi” kavramını tanımlayabilmek için öncelikle “kalite” kavramını
tanımlamak gerekir. Kalite kavramı birçok kişi için çok farklı anlam ifade edebilir. Böyle
olmakla birlikte kaliteyi “iç paydaşların ve dış paydaşlardan tüketicilerin gereksinim ve
isteklerinin tam olarak karşılanması ve gelecekte oluşacak beklentilerinin karşılanma çabası”
olarak tanımlamak mümkündür. İç paydaş, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen
kuruluş içindeki her kademedeki kişi, grup veya ilgili/bağlı kuruluşlardır. Dış paydaş ise
kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup ya da kuruluşlardır.
Tüketiciler, dış paydaşların altında yer alan ve kuruluşun ürettiği ürün/hizmetleri alan, kullanan
veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kuruluşlardır (Taşçı, 2013: 58). Kalite tanımından
hareketle bakım elemanlığı müessesesi için kalite, “bakım gerektiren bireylerin gereksinim ve
isteklerinin tam olarak karşılanması ve gelecekte oluşacak beklentilerinin karşılanma çabası”
olarak tanımlanabilir. Bakıma gereksinim duyan bireylerin gereksinimlerine ve beklentilerine
yanıt verecek kalitenin sağlanabilmesi ise genel olarak bakım hizmetlerinin kurumsal
yapılanması ile bakım elemanının rolü ve uygulamaları olarak ifade edilen iç faktörlere bağlıdır.
1.3.3. Bakım Planlaması Kavramı
Bakım planlaması kavramının tanımlanabilmesi için öncelikle “planlama” kavramının
açıklanması gerekmektedir. Planlama, yöneticilerin örgütsel hedefleri belirlediği, bu hedeflere
ulaşmak üzere atılacak adımları tanımladığı, belirlenen faaliyetleri yerine getirmek üzere belli
kişilere veya birimlere sorumluluk verdiği, hedeflerle elde edilen sonuçları kıyaslayarak
örgütsel başarıyı ölçtüğü ve düzenli olarak işletme planlarını gözden geçirdiği biçimsel bir
süreç olarak tanımlanabilir (Koçel, 2001: .90). Başka bir deyişle, planlama hedefleri
gerçekleştirmek için görevleri ve programları özetleyen, geliştirme stratejilerinin ve hedeflerin
belirlendiği süreçtir (Qotba, 2014). Bakım planlaması ise, toplum sağlığı sorunlarını
tanımlamanın, karşılanmamış gereksinimleri belirlemenin, gereksinimleri karşılamak için
araştırma yapmanın, gerçekçi ve uygulanabilir öncelikli hedefler saptamanın, önerilen
programların amacını gerçekleştirmek için idari eylem projelendirmenin düzenli bir sürecidir
(Qotba, 2014). Yapılan tanımdan da anlaşılabileceği üzere, bakım planlaması yapılırken ilk
aşamada ülkenin sağlık durumu analiz edilir. Bu bağlamda nüfus, doğum ve ölüm oranı
istatistikleri, epidemoloji, tıbbi bakım kuruluşları, işgücü ve bakıma yönelik tutum ve inançlar
inceleme konusu yapılır. Bakım planlamasının ikinci aşamasında amaçlar ve hedefler
oluşturulur. Bakım planlamasının amaç ve hedefleri yetkili bir kişi tarafından belirlenir.
Amaçlar ve hedefler oluşturulurken hedeflerin gerçekçi, belirli, kabul edilebilir ve kolay
ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Bakım planlamasının üçüncü aşaması kaynakların
değerlendirilmesidir. Bu aşamada bireylerin bakım gereksinimlerinin karşılanması için gerekli
işgücü, finansan, araç-gereç, bilgi ve beceri düzeyi, teknik donanım olanakları değerlendirilir.
Bakım planlaması yapılırken kaynaklar değerlendirildikten sonra öncelikler belirlenerek planın
hazırlanması aşamasına geçilir. Bu aşamada ayrıntlandırılmış girdi ve çıktı tespiti yapılır.
Uygulamaya dönük bir çalışma kılavuzu niteliğinde olan bakım planlarında ayrıca
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değerlendirmenin nasıl yapılacağı da belirlenmelidir (Murray, 2007). Bakım planlamasının
altıncı aşaması programlama ve uygulamadır. Bu aşamada bireylerin bakım gereksiniminin
karşılanmasına yönelik sorumluluklar tespit edilir ve görevlendirmeler yapılır. Roller ve
görevler tanımlanarak uygulamaya geçilir. Bu aşamada bakım elemanlarının seçimi, eğitimi,
motivasyonu ve denetlenmesi önemlidir. İzleme aşamasında bakım gereksinimlerinin
karşılanmasına yönelik yapılan organizasyon ve proje faaliyetleri hakkında raporlama, kayıt ve
gözlem yapılır. Değerlendirme aşamasında ise bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ilişkin
sonuçların kalitesi, amaç ve hedeflerin yerine getirilme derecesi ölçülür (Gökçek-Karaca,
2016d: 101-102).
1.3.4. Bakım Standartları Kavramı
Bakım standartları, bakım alanını ve hedefini belirleyen ve bakım elemanları tarafından
genelde kabul edilen ve uygulanabilen bütün yararlı norm ve ölçülerdir. Başka bir deyişle
Bakım standartları, bakım elemanlarına genelde sürekli olarak tekrarlanan somut sorunların ve
olayların karşısında bakım ile ilgili nasıl bir hizmet tutumu ve davranış şekli göstermesi
gerektiği konusunda yol gösteren sistemli kurallardır. Bakım hizmetlerinde standartları üçe
ayırarak incelemek mümkündür (Seyyar, 2005):
 Yapısal Standartlar/Yapı Kalitesi: Bakım hizmetlerinde yapısal standartlar,
bakımın uygulanabilirliğini sağlayan teknik, örgütsel, personel, mekânsal, hukuki vb. tüm
koşullardır. Başka bir deyişle bakım hizmetlerinde yapısal standartlar, bakımın hangi koşullar
altında yürütüldüğünü gösteren bir kavramdır.
 Süreç Standartları/Süreç Kalitesi: Bakım çalışmalarının kapsamı, niteliği, yapısı,
boyutuna dayanan ve özellikle çalışma yönergeleri veya tavsiyeleri, bakım yerinin felsefesi ve
kültürü, bakımın niteliği, bakımın kapsamı, yöntemleri ve teknikleri gibi unsurların etkisi
altında kalan bir durumu ifade etmektedir. Bakım hizmetleri ile ilgili yapılan çalışmaların ve
faaliyetlerin tümü, süreç standartları çerçevesinde belirlenmekte ve değerlendirilmektedir.
 Sonuç Standartları/Sonuç Kalitesi: Bakım faaliyetlerinden elde edilen sonuçların,
konulan hedeflere ne derecede ulaştığını gösteren bir ölçüdür. Dolayısıyla sonuç standartları
bakımın niteliği ve bakım gerektiren bireyin memnuniyet derecesini yansıtan standartlardır.
1.3.5. Bakım Elemanı Kavramı
Bakım elemanını genel olarak “bakım gerektiren bireyin bakımını üstlenen kişi” olarak
tanımlamak mümkündür. Bu tanıma göre bakım elemanı, işini belli bir ücret karşılığında
yürüten uzman ve/veya yarı uzman bir bakım profesyoneli olabileceği gibi, bakım hizmetini
herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın sırf yardım amacıyla gönüllü olarak veren bakım
gerektiren bireyin ailesinden biri ya da yakını veya bir komşusu da olabilir (Erdem, 2005: 102).
Bakım gerektiren bireyin bakımının yardım amaçlı yapılması durumunda yapılan iş bir meslek
olarak yürütülmemektedir. Bu bakımdan bakım elemanlığının bir meslek olarak tanımlanması
gerekmektedir. Bu bağlamda literatürde yapılan tanımlar dikkate alındığında, bakım elemanını
“bakım gerektiren bireyin tıbbi hizmetler dışında, saçının yıkanması, tırnağının kesilmesi,
yemeğinin yedirilmesi, tuvalete götürülmesi gibi kişisel bakımına, basit zihinsel ve fiziksel
aktiviteler ile sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına yardımcı olan ve bakım gerektiren bireyin
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kişisel gereksinimine uygun bakımını üstlenen ara meslek elemanı” olarak tanımlamak
mümkündür (Oğlak, 2008: 1128).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakım/bakım hizmeti kavramı, bakım gerektiren birey kavramı ile birlikte bakım
gerektiren bireyler olarak yaşlı, engelli ve kronik hasta kavramları, bakım/bakım hizmeti ile ilgili
bakım modeli, bakım kalitesi, bakım planlaması, bakım standartları ve bakım elemanı kavramları
öğrenilmiştir. Bu bağlamda, bakım/bakım hizmetlerinin özellikleri, yaşlanmayı etkileyen faktörler,
yaş ilerledikçe bireylerde görülen değişiklikler ve bu değişikliklere bağlı yaşlanma türleri,
kronolojik yaş tanımından hareketle yaşlı grupları, toplumdaki yaşlılık dönemi ile ilgili yanlış inanış
ve önyargılar, bir kişinin engelli kabul edilebilmesinin koşulları, engelli gruplarının
sınıflandırılması, en sık karşılaşılan kronik hastalıklar konuları hakkında genel bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Felsefi bir bakış açısıyla bakım vermeyi, içinde yönetsel, duygusal ve bilişsel becerileri kapsayan
insan davranışı olarak değerlendiren kimdir?
a) Roach
b) Morse
c) Finfgeld
d) Connett
e) Swanson

2) Bakım vermeyi, sorumluluğu hissedilen kişinin beslenmesi, bakılması olarak tanımlayan kimdir?
a) Roach
b) Morse
c) Finfgeld
d) Connett
e) Swanson

3) Gereksinimlerini bağımsız olarak karşılama olanağından yoksun olup sürekli olarak başkalarının
desteğine ihtiyaç duyan kişilere ne denir?
a) Korunmaya muhtaç kişi
b) Bakım gerektiren birey
c) Risk altındaki birey
d) Özel olarak korunması gereken birey
e) Düşkün

4) I. Bireyin aileden getirdiği genetik özellikler
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II. Beslenme özellikleri
III. Ekonomik durum
IV. Geçirilen kazalar
V. Yaşanılan çevre
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yaşlanmayı etkileyen faktördür?
a) I ve II
b) II, IV ve V
c) I, II, III, IV ve V
d) Yalnızca II
e) I, II ve III

5) Bireyin davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa bağlı değişimlere ne ad verilir?
a) Biyolojik yaşlanma
b) Sosyal yaşlanma
c) Ekonomik yaşlanma
d) Psikolojik yaşlanma
e) Patolojik yaşlanma

6) DSÖ’ye göre yetersizliğe yol açan nedenler “……………..” ve “……………….,” şeklinde
iki başlık altında toplanabilir.

7) …………….. genel anlamda kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine
neden olan uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren, oluşmasında sosyo-ekonomik, kişisel ve
genetik etkenlerin rol oynadığı hastalıklardır.

8) Bakım elemanlığı müessesesi için ……………….,,, “bakım gerektiren bireylerin gereksinim
ve isteklerinin tam olarak karşılanması ve gelecekte oluşacak beklentilerinin karşılanma çabası”
olarak tanımlanabilir.

27

9) …………….., toplum sağlığı sorunlarını tanımlamanın, karşılanmamış gereksinimleri
belirlemenin, gereksinimleri karşılamak için araştırma yapmanın, gerçekçi ve uygulanabilir
öncelikli hedefler saptamanın, önerilen programların amacını gerçekleştirmek için idari eylem
projelendirmenin düzenli bir sürecidir

10) …………….., bakım elemanlarına genelde sürekli olarak tekrarlanan somut sorunların ve
olayların karşısında bakım ile ilgili nasıl bir hizmet tutumu ve davranış şekli göstermesi
gerektiği konusunda yol gösteren sistemli kurallardır.

Cevaplar
1) a
2) e
3) b
4) c
5) d
6) Yapısal nedenler ve Edinilmiş nedenler
7) Kronik hastalık
8) Kalite
9) Bakım planlaması
10) Bakım standartları
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2. BAKIM MODELLERİ VE TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak “Bakım Modellerinin Sınıflandırılması” başlığı altında Tıbbi Bakım
Modeli ile Sosyal Bakım Modeli karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ardından “Bakım
Modelleri Yaklaşımları” başlığı altında, bakım gerektiren bireylere hizmet veren bakım
modelleri ayrıntılı bir şekilde incelenecek, daha sonra bakım modellerinin hazırlanmasında
dikkate alınması gereken ölçütlere yer verilecektir. Son olarak “Bakım Türleri” başlığı altında,
tıbbi ve sosyal bakım; bakımın niteliğine, bakımın sunum zamanına, bakımın sunum süresine,
bakımın verildiği yere ve bakımı sunan bireyin niteliğine göre sınıflandırılarak incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Günümüzde bakım gerektiren bireylere hizmet veren öne çıkan bakım modelleri nelerdir?
2. Tıbbi bakım modeli ile sosyal bakım modelinin farklılıkları nelerdir?
3. Bakım modellerinin hazırlanmasında dikkate alınması gereken ölçütler nelerdir?
4. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre kaç tür ihtiyaç vardır?
5. Palyatif bakım nedir? Özellikleri nelerdir?
6. Evde bakımın kurum bakımına göre yararları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Bakım
Modellerinin Tıbbi bakım modeli ve e-ders kitabı, e-ders sunumu
Sınıflandırılması
sosyal bakım modeli ile bu materyallerini
okuyup,
iki
model
arasındaki dinleyerek
farklılıklar öğrenilecektir.
Bakım
Yaklaşımları

Modelleri Bakım
modelleri e-ders kitabı, e-ders sunumu
yaklaşımlarından; Gordon materyallerini
okuyup,
Modeli,
Juchli
Modeli, dinleyerek
Krohwinkel
Modeli,
NANDA-Reaksiyon Modeli,
Henderson Modeli ve Orem
Modeli öğrenilecektir.

Bakım
Modellerinin Bakım
modellerinin e-ders kitabı, e-ders sunumu
Hazırlanmasında
Dikkate niteliğini artıran temel ilkeler materyallerini
okuyup,
Alınması Gereken Ölçütler
ile
bakım
modellerinin dinleyerek
hazırlanmasında
dikkate
alınması gereken ölçütler
öğrenilecektir.
Bakım Türleri

Tıbbi ve sosyal bakımın; e-ders kitabı, e-ders sunumu
bakımın niteliğine, bakımın materyallerini
okuyup,
sunum zamanına, bakımın dinleyerek
sunum süresine, bakımın
verildiği yere ve bakımı
sunan bireyin niteliğine göre
türleri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım Modeli, Tıbbi Bakım, Sosyal Bakım, Bakım Modeli Yaklaşımı, Akut Bakım, Subakut
Bakım, Kronik Bakım, Özel Bakım, Hospis Bakım, Palyatif Bakım, Psikolojik Bakım, Evde
Bakım, Kurum Bakımı, Toplum Temelli Bakım, Erken Dönemdeki Bakım, Geç Dönemdeki
Bakım, Kısa Süreli Bakım, Uzun Süreli Bakım, Profesyonel Bakım ve Profesyonel Olmayan
Bakım
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Giriş
Bakım hizmetlerinin amacı, bireyin bakıma gereksinim duyma nedeniyle yakından
ilişkilidir. Bakım hizmetlerinin nihai hedefi, bakım gerektiren bireyin başkasına bağımlı
olmaksızın yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda
bakım hizmetlerinin sunumunda bakım gerektiren bireyin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve
sosyal gereksinimleri dikkate alınır. Söz konusu gereksinimler ise bakım gerektiren bireyin
engelli, yaşlı ya da kronik hasta olma durumuna göre farklılık göstermektedir. Zira bakım
gerektiren bireyin engelli olması durumunda daha çok kişisel bakım hizmetleri ile psiko-sosyal
destek hizmetlerine gereksinim duyması söz konusu iken yaşlı olması durumunda ise daha çok
barınmaya ilişkin hizmetler, gündüz bakımı ve destek hizmetleri boş zaman değerlendirmesine
yönelik faaliyetler ile çalışma yaşamı ve ekonomik sorunlara ilişkin hizmetler ön plana
çıkmaktadır (Cankurtaran, 2013: 3). Benzer şekilde bakım gerektiren bireyin kronik hasta
olması durumunda ise hastalığın niteliğine bağlı olarak fonksiyonel yetersizliğin korunması,
bilişsel durumun takibi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi, sağlığın
korunması amacıyla rehabilitasyona ve tıbbi bakım hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır.
Bakım gerektiren bireylerin yaşlı, engelli ve kronik hasta olması durumuna göre
gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik “tıbbi bakım modeli” ve “sosyal bakım modeli”
şeklinde iki modelin öne çıktığı görülmektedir. Tıbbi model kapsamında bakım gerektiren
bireylere gereksinimleri bağlamında genel sağlık kontrolü, ücretsiz check-up, acil sağlık
hizmetleri, sağlık taraması şeklinde tıbbi bakım hizmetleri sunulurken, sosyal bakım modeli
kapsamında ise, bakım gerektiren bireylere gereksinimleri bağlamında yemek yeme, banyo,
tuvalet, giyinme, soyunma, hareket etme gibi günlük yaşam aktiviteleri ile ev işleri, yemek
yapma, alışverişe gitme gibi yardımcı günlük yaşam aktiviteleri desteği hizmetleri
sunulmaktadır.
Bakım gerektiren bireylerin gereksinimleri bağlamında öne çıkan tıbbi bakım ve sosyal
bakım modellerine dayalı olarak bakımın; niteliğine, sunum zamanına, sunum süresine, sunum
yerine ve sunan bireyin niteliğine göre sınıflandırılması mümkündür. Bakım hizmetlerinin
bakım gerektiren bireylerin gereksinimleri bağlamında kategorik bir yaklaşımla ele alınıp
inceleneceği bu bölümde, bakım politikalarını oluşturmak, geliştirmek, bakım planlarını
hazırlayabilmek ve bakım hizmeti uygulamalarına kalite sağlayıcı belirli standartlar getirmek
açısından önemli bir başvuru kaynağı ve bakımın kalitesini etkileyen bir iç faktör olarak bakım
modelleri ile birlikte kategorik bir yaklaşımla bakım türleri üzerinde durulacaktır.
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2.1. Bakım Modellerinin Sınıflandırılması
Günümüzde bakım gerektiren bireylere hizmet veren iki bakım modeli öne çıkmaktadır.
Bu modeller; “Tıbbi Bakım Modeli” ve “Sosyal Bakım Modeli”dir (University of Leicester,
2007).
2.1.1. Tıbbi Bakım Modeli
Tıbbi bakım modelinin konusunu, bir ya da daha fazla engeli veya bozukluğu olan
sorunlu birey oluşturur. Bu bireyler tekerlekli sandalyeye mahkum, iletişim kuramayan,
yürüyemeyen, yıkıcı, bir şeyler yapmak için yardıma ihtiyaç duyan, ilaca ihtiyaç duyan,
anlayamayan, bir işitme cihazına bağlıdırlar. Tıbbi bakım modeli, söz konusu bireyleri
düzeltilmesi veya değiştirilmesi gereken bir sorun olarak görmekte ve bireylerdeki engel ya da
bozuklukların onarılmasının ise tıbbi tedavi ve rehabilitasyonla düzeltilebileceğini ileri
sürmektedir.
Tıbbi bakım modeli, engelli bireylerin haklarından çok bakım gereksinimlerine
odaklanmakta ve toplumsal değişimi değil bireysel uyumu öne çıkartmaktadır. Ayrıca
yaşamlarının her döneminde birçok zorlukla karşılaşan engelliyi bakım gerektiren birey olarak
tanımlar ve toplum tarafından dışlanmalarını gerekçelendirir. Böylece engelli bireylerin kendi
seçimlerini ellerinden alıp uzmanların sözlerinin geçtiği bir yaşam alanı sunar (Okur ve
Erdugan 2010).
Tıbbi bakım modeli; sağlık sistemleri, dağıtım sistemi tasarımı, karar desteği, klinik
bilgi sistemleri ve öz yönetim desteği şeklinde beş temel unsurdan oluşur (Sağlık Bakımı
Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ), 2013). Tıbbi bakım modeli hastaların sağlığına kavuşması
için organize edilmiş planlı bir yaklaşımı gerektirir. Bu yaklaşım her hastanın gerekli tıbbi
bakımı almasını sağlamak için koroner arter hastalığı olan bireyler gibi belirli bir hasta grubuna
odaklanır (AHRQ, 2013). Tıbbi yaklaşım aynı zamanda engelliliği de tıbbi bir hastalık olarak
kodlar ve tedavisi için yöntemler geliştirir. Bu yönüyle, tek tipleştirici, farklılıkları yadsıyan ve
dışlayıcı bir özelliğe sahiptir. Tıbbi modele göre, engellilerin özel ulaşım sistemleri ve sosyal
hizmetler gibi özel hizmetlere ihtiyaçları vardır.
2.1.2. Sosyal Bakım Modeli
Sosyal bakım modeli; tıbbi tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yadsımayarak,
engelli bireylere yönelik farklı bir yaklaşım geliştirir. Toplumların engelli bireylere yaklaşımını
insan hakları çerçevesinde ele alır ve fiziksel ve sosyal çevredeki engellere odaklanır. Sosyal
bakım modeline göre engellilik, insan olmanın getirdiği farklılık ve özelliklerden bir tanesidir;
‘tedavisi’ ya da ‘düzeltilmesi’ gereken bir durum değildir (Oliver, 1996; Okur ve Erdugan,
2010).
Sosyal model, engellilerin bireye indirgenmesi ile engellilik sorununun, herhangi bir
yetersizliğin sonucu oluşan fonksiyon sınırlılığı ya da kaybına bağlı olarak oluştuğu
düşüncelerine bir tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Bu modelde yetersizliğin varlığı
reddedilmemekte, ancak bunun bir sorun olarak yaşanması bireyde değil, toplumda
aranmaktadır (Özgökçeler ve Alper, 2010: 37-38).
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Sosyal modele göre engelli bireylerin toplumsal yaşamda var olabilmeleri, engelli
olmayan bireyler gibi tüm olanaklardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacak fırsatların ve
yaşam alanlarının sağlanması ile mümkündür. Bu bağlamda engellilik, politik olarak insan
hakları sorunu haline gelen ve sosyal değişim gerektiren düşünsel, ideolojik ve politik bir
sorundur. Bu sorunun çözümü ise sosyal devletlerin en önemli görevlerinden biridir. Aynı
zamanda insan hakları temelinde değerlendirilen bir sorun olarak engellilerin engelli olmayan
bireylerle tüm olanaklardan eşit şekilde yararlanmaları BM, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa
Konseyi (AK) gibi uluslararası kuruluşların plan ve politikalarında da gündeme gelmektedir.
Böylece ‘engellilik’ kavramı, ‘insan hakları’, ‘ayrımcılıkla mücadele’ ve ‘eşitlik’ kavramları
ile birlikte ele alınmaya başlanmış, politika ve uygulamaların yönünü belirler olmuştur
(Özgökçeler ve Alper, 2010: 37-40; Çağlayan, 2006).
Sosyal bakım modeli; kişi, grup ve toplulukların, yapı ve şartlarından meydana gelen
bedeni, ruhi ve zihni eksikliği veya eşitsizliği gidermek amacıyla, toplumun değişen
şartlarından doğan sosyal sorunları çözümlemek, ve hayat standardını yükseltmek amacıyla
eğitim, danışmanlık, bakım, tıbbi ve psiko-sosyal rehabilitasyon alanlarında devlet veya
gönüllü hizmet kuruluşları tarafından sistemli bir şekilde yürütülen hizmet programlarının
bütünüdür (Seyyar, 2005: 41; Uyanık, 2017: 93). Bu modelde engellilik bireyin bir niteliği
değil, toplumun örgütlenme biçimindeki eksiklikler nedeniyle sosyal ortam tarafından
yaratılmış bir durumdur. Bu nedenle sorunun yönetimi toplumsal eylemi gerektirir. Engellilik
sosyal modelinin konusu, çevresel engel, olumsuz tutumlar, engellemeler ve ayrımcılıktır. Bu
bağlamda engellilerin karşılaştıkları sorunlar; ulaşıma erişim, kötü tasarlanmış binalar,
başkalarınca anlaşılamama, olumsuz algılar, bilgiye erişememe, yoksulluk, desteksizlik ve
işaret dili tercümanlarının azlığıdır.
2.1.3. Tıbbi Bakım Modeli ile Sosyal Bakım Modelinin Karşılaştırması
Tıbbi bakım modeli ile sosyal bakım modeli karşılaştırıldığında, iki model arasındaki
farklılıkların ne olduğu Tablo 1’de gösterilmiştir:
Tablo 1. Tıbbi Bakım Modeli ile Sosyal Bakım Modelinin Karşılaştırması
Tıbbi Bakım Modeli

Sosyal Bakım Modeli

Birey sorundur.

Engeller, toplumda var olan sorunlardır.

Birey değişime gereksinim duyar.

Engellerin ortadan kaldırılması gereklidir.

Engelli insanlar mağdur olur, bakım Engelli insanlar bağımsızlığa, kontrole ve
gerektiren birey olur, sorumlulukları yoktur seçeneğe sahiptir.
ve güçsüzdür.
Bozukluklarla ilgili bilgiler
sınıflandırmak için kullanılır.

insanları

Erişim gereksinimleri konusundaki bilgi
kapsama alınmaları temelinde bilinmesi
gereken bir husustur.

Kaynak: http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/Social-Model.ppt
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Tıbbi bakım modeli ile sosyal bakım modeli arasındaki en önemli fark, tıbbi bakım
modelinin engellliği bireyin, sosyal bakım modelinin engelliliği toplumun sorunu olarak
görmesidir. Bu farklı bakış açısı engelliliğe ait problemlerin çözümüne de yansımaktadır. Tıbbi
bakım modeli, engelli bireyin bakım ihtiyaçlarına, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarına
odaklanır ve uzmanların sözünün geçtiği bir çözüm sunar. Sosyal bakım modeli ise, tıbbi bakım
modelini yadsımayarak fakat başka bir boyuta taşıyarak engelli bireylerin hakları temelinde,
toplumsal yaşamda var olabilmelerine odaklanır. Engellilik, sosyal bakım modeline göre insan
olmanın getirdiği farklılık ve özelliklerden birisidir.
Tıbbi bakım modeli, tek-tipleştirici, farklılıkları yadsıyan ve dışlayıcı bir özelliğe sahip
oluşu nedeniyle sosyal bakım modeli ve post-modern yaklaşım çerçevesinde eleştirilmiştir.
Sosyal bakım modeli akımındaki düşünürler, engelliliğin bireysel değil aynı zamanda toplumsal
bir sorun olduğunun, engellilerin içinde bulundukları durumun sadece bireysel patolojiden
değil, toplumun onları dışlamasından, onlara fırsat eşitliği sunamamasından, haklarını
tanımamasından kaynaklandığının; refah devleti anlayışı içinde devletin tüm vatandaşlarına ve
doğal olarak engellilere karşı da sorumlulukları olduğunun altını çizmiştir. Bu bağlamda post
modern yaklaşımın sosyal bakım modeline, engelli bireyin güçlenmesi, bağımsız yaşaması,
kendi geleceğine dair karar hakkını öncelemiş olması yönünde önemli katkıları olmuştur
(Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2013: 308).

2.2. Bakım Modelleri Yaklaşımları
Bakım modelleri yaklaşımları; “Davranış Kalıpları Modeli”, “Günlük Yaşama Ait 12
Aktivite Modeli”, “13 Aktivite ve Yaşamsal Önem Arz Eden Tecrübeler Modeli”, “NANDAReaksiyon Modeli”, “14 Temel İhtiyaca Dayanan Günlük Yaşam Aktiviteleri Bakım Modeli”
ve “Kendi Kendine Bakım Yetersizliği Modeli” şeklinde 6 başlık altında incelenebilir (Seyyar,
2005):
2.2.1. Davranış Kalıpları Modeli
Davranış Kalıpları Modeli, Majory Gordon tarafından bakım hizmetlerini daha etkili bir
şekilde uygulayabilmek amacıyla şekillendirilmiş bir bakım modelidir. Gordon Modeli olarak
da adlandırılan bu bakım modelinde, sosyal bakımın muhatapları ve sorumluları, geniş tutulmak
suretiyle sosyal dayanışma içinde nitelikli bakım hizmetleri uygulanmak istenmektedir. Bu
modelin ana hedefi, bakım gerektiren bireye kendi benlik yapısına ve içinde yaşadığı sosyal
ortama uygun bakım hizmetinin sağlanabilmesinin temel esaslarını belirlemek ve bu doğrultuda
bakım niteliğini artırmaktır. Bu nedenle Gordon’un bakım modelinde bakım gerektiren bireyin
fiziki, psikolojik ve sosyal yönleri ele alınırken, kendisinin ve ailesinin, grubun veya toplumun
bir parçası olduğu kabul edilerek, sosyal bakım hizmetleri sadece bakım gerektiren bireye
yönelik değil, aile bireylerine ve sosyal çevreye dönük düzenlenmektedir. Dolayısıyla Gordon
modeli, sosyal çevrenin olumlu ve olumsuz etkisi altında olan bakım gerektiren bireyin daha
çok tutum ve davranış kalıpları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Nitekim bu modelde bakım
gerektiren bireyin bireysel özelliklerini ve fiziki yeteneklerini belirleme açısından başvurulan
değerlendirme ölçütlerinden ilki de “bakım gerektiren bireyin kendi sağlığını algılama ve
hastalıkların karşısında tutum ve davranış biçimleri”dir. Bu ölçütün dışında bakım gerektiren
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bireyin bireysel özelliklerini ve fiziki yeteneklerini belirleme açısından başvurulan diğer
değerlendirme ölçütleri ise şunlardır (Seyyar, 2005):
-

Beslenme
Tuvalet gereksinimini giderme
Aktivite ve hareket
Biliş ve algılama
Kendini idrak ve tanıma
Rol ve ilişkiler
Cinsellik ve üreme
Strese karşı dayanıklılık
Uyku ve dinlenme.

Bakım gerektirmenin boyutunun belirlenmesi açısından önem arz eden bu ölçütlerin
özellikleri dikkate alındığında, Gordon Modeli’nde bakım gerektiren bireyin fiziki durumu
yanında psiko-sosyal yapısına önem verildiği de anlaşılmaktadır (Seyyar, 2005).
2.2.2. Günlük Yaşama Ait 12 Aktivite Modeli
Liliane Juchli tarafından geliştirilen ve Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı” ile
de yakından ilişkili olan ve Juchli Modeli ve ATL-Modeli olarak da adlandırılan Günlük
Yaşama Ait 12 Aktivite Modeli, temel gereksinimlerin karşılanması veya giderilmesinin bir
takım fiili hareketlerin yapılmasını gerektirdiği düşüncesine dayalı olarak yapılandırılmıştır. Bu
bağlamda günlük zorunlu sosyal faaliyetler, temel fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasını
sağlayan temel fiiller olarak kabul edilmiştir. Söz konusu temel fiillerin herhangi bir nedene
bağlı olarak engellenmesi durumunda, hem diğer faaliyetlerin gerçekleşmesi hem de diğer
gereksinimlerin giderilmesi zorlaşacak ve bu durum bireyin bakım gereksinimini de o oranda
artacaktır. Juchli Modeli’nde hem bireyin bakıma gereksinim durumunun ya da derecesinin
hem de bakım hizmetlerinin boyutunun belirlenmesi açısından önem taşıyan faaliyet alanları şu
şekilde sıralanabilir (Seyyar, 2005):
-

Uyanık olmak ve uyuyabilmek
Hareket
Yıkanabilmek ve giyinebilmek
Yeme-içme gereksinimini karşılamak
Tuvalet gereksinimini karşılamak
Vücut sıcaklığını düzenleyebilmek
Normal nefes alıp verebilmek
Güvence altında yaşayabilmek
Zamanı ve mekânı idrak etmek ve değerlendirmek
Kişisel sorumluluk ve vicdani görevler üstlenebilmek, derdini ifade edebilmek ve
sosyal diyaloglar kurabilmek
Cinsel ilişkilerde denge
Yaşamın temel amacını anlamak.
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Yukarıda sıralanan temel faaliyet alanlarında sorun yaşayanlar, sosyal ve psikolojik
nitelikte bakım hizmetlerine gereksinim duyarlar. Bakım gerektirmenin derecesi, kişinin günlük
yaşamını sürdürmesini sağlayan yukarıda sıralanan 12 faaliyetle sıkı ilişki içerisindedir.
Dolayısıyla ATL olarak ifade edilen günlük bütün fiili hareketlerin farklı derecede kısıtlanmış
olması durumunda değişik boyutlarda bakıma gereksinim duyma durumu ortaya çıkmaktadır.
2.2.3. 13 Aktivite ve Yaşamsal Önem Arz Eden Tecrübeler Modeli
Monika Krohwinkel, ATL-Yapı Modeli’ni özellikle bakım gerektiren yaşlıların psikososyal boyutunu yeterince dikkate almadığı gerekçesiyle revize ederek geliştirdiği, Krohwinkel
Modeli ve AEDL-Yapı Modeli olarak da adlandırılan 13 Aktivite ve Yaşamsal Önem Arz Eden
Tecrübeler Modeli’nde, DSÖ’nün “Dört Aşamalı” bakım modelini esas almıştır. Krohwinkel
Modeli’nin bakıma ait paradigmaları şunlardır (Seyyar, 2005):
-

Faaliyetler ve yaşama ait deneyimlerin bağımsızlık, esenlik, sağlık ve yaşam
kalitesi üzerindeki etkileri
Bakım hizmetlerinde bakım süreçleri
Bakım gerektiren birey hakkında tutulan dosyalar
Bakım yönetimi.

Krohwinkel Modeli’nde bakıma gereksiniminin ve boyutunun değerlendirilmesini
sağlayan 13 faaliyet alanları şunlardır (Seyyar, 2005):
-

İletişim kurabilme
Hareket edebilme
Yaşamsal fonksiyonları idame ettirebilme
Kendi kendine bakım potansiyeli
Yemek yemek ve içmek
Tuvalet ihtiyacını gidermek
Giyinebilmek
Dinlenme-uyuma
Meşguliyet
Cinsel anlamda tutum ve davranışlar
Güvenli yaşama
Yaşamın sosyal fonksiyonlarını sağlama
Yaşamsal öneme sahip yaşam deneyimleriyle yaşamak.

Krohwinkel Modeli’nde yer alan 13 yaşam faaliyeti, bakım gerektiren bireyin sağlığını,
esenliğini etkilemektedir. Bakım gerektiren bireyin nitelikli bir yaşam sürdürebilmesi için bu
faaliyet alanlarına yönelik aktif, bütünsel, kuşatıcı bakım hizmetlerinin organize edilmesi ve
uygulanması gerekmektedir (Seyyar, 2005).
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2.2.4. NANDA-Reaksiyon Modeli
Diğer modeller gibi NANDA-Reaksiyon Modelinde de bakım gereksiniminin
belirlenmesine yardımcı olan temel ölçütler sıralanmıştır. Söz konusu ölçütleri şu şekilde
sıralamak mümkündür (Seyyar, 2005):
-

Beden teması
İletişim kurma
Hareket etme
İdrak-şuur
Bilmek-tanımak
Hissetmek
Konuşmak
Seçebilme
Değer verme.

2.2.5. 14 Temel İhtiyaca Dayanan Günlük Yaşam Aktiviteleri Bakım Modeli
Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı” ile de yakından ilişkili olan Virginia
Henderson tarafından geliştirilen 14 Temel İhtiyaca Dayanan Günlük Yaşam Aktiviteleri
Bakım Modeli’nde, günlük yaşam aktiviteleri 14 temel gereksinime dayandırılmaktadır. Bu
gereksinimler ise şunlardır (Seyyar, 2005):
-

Normal nefes alma
Yeterli yiyip içmek
Vücut atıklarını atmak
Hareket edip, uygun pozisyon almak
Uyku ve istirahat
Uygun giyimi seçmek, giyinmek ve soyunmak
Çevre ve giysileri değiştirerek vücut ısısını normal tutmak
Vücudu temiz ve bakımlı tutmak
Başkalarına zarar vermekten ve çevreden gelen tehlikelerden korunmak
Duygu, ihtiyaç, korku ve görüşleri ifade etmek için başkaları ile ilişki kurmak
İnançlarına uygun olarak ibadet etmek
Eğlencelerde yer almak veya katılmak
Çalışmak
Sağlıklı ve normal gelişim için öğrenmek, keşfetmek, merakı gidermek, var olan
sağlık olanaklarını kullanmak.

2.2.6. Öz Bakım Yetersizlik Modeli
Dorotha E.Orem tarafından geliştirilen, Orem Modeli olarak da adlandırılan Öz Bakım
Yetersizlik Modeline göre öz bakım; bireyin sürekli, kontrollü, etkili ve amaçlı davranışlarının
olgunlaşmasıyla kendi kendisine yaptığı bakımdır. Orem’in Modeli, birbiriyle ilişkili üç
kuramdan oluşur. Bu kuramlar; “Öz Bakım Kuramı”, “Öz Bakım Yetersizlik Kuramı” ve
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“Hemşirelik Sistemleri Kuramı”dır. Öz bakım kuramı, yaşamın sürekliliği için öz bakımın
neden gerekli olduğunu açıklar. Bireylerin kişisel olarak yaşamlarını, sağlık ve iyiliklerini
korumak için kendilerine düşeni yapmalarıdır. Öz bakım yetersizlik kuramı ise, hemşireliğin
niçin ve ne zaman gerekli olduğunu açıklar. Hemşirelik, erişkinin yeteneğinin sınırlanması ya
da olmaması durumunda ya da çocuklarda öz bakım gereksinimini karşılamak, özel teknik ve
bilimsel bilgilerin kullanılmasını gerektiren durumlarda bakımın sağlanması ve planlanması
için gereklidir. Hemşirelik sistemleri kuramı, insanlara hemşirelik ile nasıl yardım edileceğini
açıklar. (Öztürk ve Karataş, 2006: 85-86).

2.3. Bakım Modellerinin Hazırlanmasında Dikkate Alınması Gereken
Ölçütler
Riehl ve Roy’a (1980) göre bakım modeli, bakımın kuramsal temellerinin yanında
bakım uygulamalarında uyulması gereken değerleri açıklayan; bilimsel ve mantıki temellerin
üzerine inşa edilmiş sistemli bir yapıdır. Bakım modelleri, bakım faaliyetlerinin izlenmesi
sonucunda uzun dönem çalışmayı gerektiren araştırmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Bakım modellerinde bakımın niteliğini arttırdığı düşünülen bazı temel ilkeler veya kavramlar
yer almaktadır. Bunlar şunlardır (Seyyar, 2005):
-

İnsan
Sosyal Ahlak
Sağlık
Çevre

Bakım modellerinin ortak özelliği içerdikleri ana konseptlerin benzerliğidir. Zira tüm
bakım modellerinde yer alan ana konseptler; bakım, insan, sağlık ve çevredir.
Bakım modelleri, değişik etik, felsefi ve teknik ölçütlere göre hazırlanmaktadır. Bu
ölçütler, bakım modellerinin içeriğini amacını belirlemede kullanıldığı gibi, modelleri
karşılaştırmak için de kullanılmaktadır. Bakım modellerinin hazırlanmasında dikkate alınması
gereken bu ölçütleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Seyyar, 2005):
-

İnsana bakış çerçevesinde bakım gerektirme sorunun ele alınış biçimi
Bakım müdahalesini gerekli kılan koşullar/nedenler/faktörler
Bakım gerektirme durumunun tespiti çerçevesinde oluşturulan ölçütler
Bakım planının içerikleri, adımları ve hedefleri
Denetim ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ölçütleri
Bakım elemanının, bakım gerektiren bireyin ve aile üyelerinin rolü ve önemi.

2.4. Bakım Türleri
Tıbbi ve sosyal bakımı; bakımın niteliğine, bakımın sunum zamanına, bakımın sunum
süresine, bakımın verildiği yere ve bakımı sunan bireyin niteliğine göre sınıflandırmak da
mümkündür.
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2.4.1. Bakımın Niteliğine Göre
Tıbbi ve sosyal bakımı, bakım elemanı açısından bakımın derecesine göre, “birinci
derece bakım (tehlikeli bakım)”, “ikinci derece bakım (tehlikesiz bakım)”, “üçüncü derece
bakım (uygun bakım)” ve “dördüncü derece bakım (ideal bakım)” şeklinde gruplandırmak
mümkündür. Yapılan ayrımdan da anlaşılabileceği üzere, bakımın derecesi arttıkça, bakım işi
kolaylaşmakta ve niteliği yükselmektedir (Seyyar, 2005). Bakımın niteliğine göre ise tıbbi ve
sosyal bakımı; “akut bakım”, “subakut bakım”, “kronik bakım” ve “özel bakım” şeklinde dörde
ayırarak incelemek de mümkündür. Bakım gerektiren bireye söz konusu bu bakım türlerinden
hangisinin uygulanması gerektiğini, bakım gerektiren bireyin bağımlılık düzeyi, bakım
gereksiniminin süresi, bakımın yoğunluğu, bakımın karmaşıklığı, kişisel faktörler ve çevresel
faktörler belirlemektedir (Cankurtaran, 2013: 7).
2.4.1.1. Akut Bakım
Akut bakım ünitelerinin amacı, tıbbi tedavi vermenin yanında multidisipliner işbirliği
ile fonksiyonel bağımsızlığın idamesini sağlamak, çok yönlü bir taburculuk planı çizmektir.
Akut bakım, yaşlının hastanede bakımını içermektedir.
2.4.1.2. Subakut Bakım
Subakut bakımın amacı, uzun dönem bakım evlerinde kısa bir süre kalması planlanan
hastaların rehabilitasyonu, kompleks bir tıbbi bakımı ve/veya yara bakımını sağlamaktır. Bu
bakımı alan kişiler, genellikle hastanelerden yeni taburcu edilmiş olup hemşirelik bakımına
gereksinim duymaktadır. Subakut bakımın temel hedefleri, fonksiyonel yetersizliğin
korunması, bilişsel durumun takibi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi,
sağlığın korunmasıdır.
2.4.1.3. Kronik Bakım
Kronik bakım çoklu kronik hastalıkları olan ve toplumda yaşamayı tek başına
başaramayan yaşlılara sunulan bir bakımdır. Kronik bakımın temel hedefleri, subakut bakımla
benzerlik göstermektedir. Kronik hastalıkların yönetiminde kaliteyi sağlamak üzere ilk
geliştirilen model kronik bakım modelidir. Daha sonra bu modelde bazı yenilikler yapılarak
geliştirilen “genişletilmiş kronik bakım modeli” ve “yenilikçi bakım modeli” bulunmaktadır.
Wagner ve arkadaşları, kronik hastalığı olan bireylerin ve grupların bakımında
kullanılmak üzere bir “Kronik Bakım Modeli” geliştirmiştir. Bu modelde hastalar; mevcut
kaynakları kullanmaları, problem çözmeyi öğrenmeleri ve kendi kendilerini izlemeleri için
eğitim verilerek desteklenir; ortak belirlenmiş hedeflere yöneltilir; değişime karşı olası engeller
belirlenir ve değişim planları yapılır. Kendi bakımlarına bilinçli şekilde katılan hastalar ile
hastalık daha iyi biçimde kontrol altında tutulur. Sağlık ekibi üyeleri arasında da daha verimli
bir ortak çalışma sürdürülür. Böylece hizmet sunumu daha etkin hale gelir ve hasta ile ilgili
klinik çıktılarda düzelme olur ve maliyetler düşer.
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Kronik hastalıklarda psikolojik tedavi ve bakım, genel tedavi ve bakımın ayrılmaz
parçasıdır. Zira kronik hastalıklarla birlikte depresyon, uyku bozukluğu, iştah kaybı ve bitkinlik
gibi psikolojik sorunlar da görülebilmektedir. Bakım elemanları psikolojik bakımın ilk iki
düzeyinde görev alırlar. Bu nedenle bu düzeylerin gerektirdiği mesleki yeterliklere sahip
olmaları önemlidir. Temel iletişim ve tanılama düzeyi ile rutin-koruyucu psikolojik bakım
düzeyinde görev almalarına rağmen bakım elemanları psikolojik bakımın üçüncü ve dördüncü
düzeyinde görev almazlar. Özelleşmiş psikolojik girişimler olarak ifade edilen üçüncü düzeyde
sorun çözme becerileri, kaygı ile baş etme teknikleri gibi amaç-yönelimli ve kısa-süreli
özelleşmiş yeterlikler devreye girdiğinden bu düzeyde uzman klinik hemşiresi, sosyal
çalışmacı, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresi, psikolog ve psikiyatrist hasta ve
yakınlarına doğrudan veya danışmanlık yolu ile doğrudan veya danışmanlık yolu ile dolaylı
olarak hizmet verebilir. Terapi olarak ifade edilen düzey dört ise bilişsel terapi, davranışçı
yöntemler, aile terapisi gibi psikolojik tedavileri içeren beceriler gerektirdiği için bu düzeyde
doğrudan konusunda uzmanlaşmış terapistler görev alır (Özdemir ve Taşçı, 2013: 67-68).
2.4.1.4. Özel Bakım
Özel bakım, taburculuk planı olmayan, demans bakımı, diyaliz, hospis ve palyatif
bakıma gereksinim duyan bakım gerektiren bireylere, mutlaka eğitilmiş personel tarafından
sunulması gereken bir bakım türüdür.
Hospis ve palyatif bakım hizmetleri, ağır hasta veya ölmek üzere olan insanların
yaşamının son döneminde aileleriyle birlikte destekleyen farklı kuruluşların, servislerin ve
kişilerin sunduğu hizmetler ve destekleri kapsamaktadır. Hospis ve palyatif bakımın amacı,
hastaları ve yakınlarını da dahil ederek kapsamlı olarak tedavi etmek, onlara eşlik etmek, onlara
destek olmak, korkularını azaltmak ve onların yüklerini hafifletmektir. Hospis ve palyatif
bakımın hedefi ise değinilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için çok çeşitli tedavi ve destek
hizmetleriyle hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini muhafaza etmek veya daha da artırmak
ve onların yaşamının son dönemini onurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamaktır (EthnoMedizinisches Zentrum, 2016: 3). DSÖ palyatif bakımı; “yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı
olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken
tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal ve manevi
gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik
uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım” olarak
tanımlamaktadır. DSÖ tarafından yapılan bu tanıma göre palyatif bakımın özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:
-

Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar.
Yaşamı onaylar ve ölümün doğal bir süreç olduğunu varsayar.
Ne ölümü hızlandırır ne de ertelenmesini amaçlar.
Hasta bakımının psikolojik ve ruhsal yönlerini fiziksel bakımla bütünleştirir.
Mümkün olduğunca hastanın ölümüne kadar aktif yaşaması için bir destek sistemi
sunar.
Aileye hastanın hastalığı süresince yas sürecinde baş edebilmesi için destek sistemi
sunar.
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-

Gerektiğinde yas süreci danışmanlığı da olmak üzere hastaların ve ailelerinin
ihtiyaçlarını karşılamak için ekip çalışması yaklaşımını kullanır.
Yaşam kalitesini artırır ve aynı zamanda hastalığın seyrini olumlu etkiler.
Hastalık sürecinin erken evrelerinde kemoterapi ya da radyoterapi gibi hastanın
yaşamını uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Palyatif bakım ile kısaca yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı yapılan uygulamalarla hasta
ve yakınlarının acı çekmesinin önlenmesi ve hafifletilmesi ile yaşam kalitelerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç bağlamında, son yıllarda kanser görülme sıklığındaki artış, kanser
hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması ve insan ömrünün uzaması sonucu
artan kronik hastalıklar palyatif bakıma duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu durum palyatif
bakımın sağlık sistemi ile bütünleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Palyatif bakımın özellikleri ve amacı dikkate alındığında, disiplinlerarası bir oluşum
olduğu, farklı uzmanlık alanlarından meslek mensuplarının işbirliğine dayandığı görülür. Bu
bakımdan palyatif bakım ekibinde hasta ve hasta yakını ve/veya refakatçi ve gönüllü hospis
çalışanlarına ilaveten hekim, hemşire, psikiyatrist ve psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen,
terapist ve din görevlisi yer almaktadır.
Palyatif bakım; “Duygusal Bakım”, “Manevi ya da Ruhsal Bakım” ve “Kültürel Bakım”
olmak üzere üç başlık altında incelenebilir (Better Health Channel, 2018):
Bakım elemanının duygusal bakım bağlamında hastaya yardımcı olmak için yapması
gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
-

Dinleme
Kişiyle oturmaya ve üzücü düşünceler ve hisleri paylaşmaya hazırlanmak
İstenirse, her gün biraz yalnız kalmasını sağlamak
Bir şeyleri daha kolaylaştırabilecek şeyleri sormak
Birlikte yapmak için bazı eğlenceli şeyler önererek
Herhangi bir özel bir isteği olup olmadığını sormak
Zaman zaman kendisini yıpranmış hissetmenin normal olduğunu hatırlamak
Haberler ve sosyal aktiviteler gibi günlük etkinliklere katılımı teşvik etmek
Becerilerini ve palyatif bakım ekibinin farklı rollerini hatırlatmak
Onlara ne kadar önem verdiklerini ve onlara yardım etmek istediklerini söylemek.

Manevi ya da ruhsal bakım, kişinin değerlerine bağlı olarak, yaşamın anlamı hakkındaki
sorularla ilgili her türlü desteği ifade eder. Hepimizin belirli değerleri, inançları ve gelenekleri
vardır ve bunlar genellikle kültürel geçmişlerimizle ilişkilidir. Palyatif bakım ekibinin hastanın
diyet, kişisel hijyen, kıyafet, özel ulusal veya kutsal günler ve diğer önemli ritüellerden oluşan
kültürel uygulamalarından haberdar olması gerekir.
2.4.2. Bakımın Sunum Zamanına Göre
Sunum zamanına göre bakım; “erken dönemdeki bakım” ve “geç dönemdeki bakım”
şeklinde ikiye ayrılır (III. Özürlüler Şurası Raporu, 2007; Danış, 2004; Akdemir, 2003).
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2.4.2.1. Erken Dönemdeki Bakım
Erken dönemdeki bakım, yetersizliğin oluşumundan itibaren ilk 3-6 aylık dönemi
içermektedir. Bu dönemde bakım gerektiren bireyin bakımı hastane ya da rehabilitasyon
merkezinde sağlanmaktadır. Hastane bakımı, tıbbi ağırlıklıdır ve bakım gerektiren bireyin
sağlık durumu kontrol altına alındığında sona ermektedir. Rehabilitasyon merkezlerinde ise
bakım gerektiren bireyin var olan performansını en üst düzeye çıkarmak hedeflenir. Erken
dönemdeki gelişimsel sorunların erken dönemde saptanarak aile desteği, eğitim ve
rehabilitasyonla iyileştirilmesi önemli bir adımdır (Özen, 2012: 11).
2.4.2.2. Geç Dönemdeki Bakım
Geç dönemdeki bakım, bakım gerektiren bireyin bebeklik döneminden yaşamının
sonuna kadar sürecek rehabilitasyon bakım hizmeti olarak düşünülebilir. Geç dönemdeki
bakım, bakıma gereksinim duyan bireyin tıbbi yönden takibi ve gerektiğinde yatırılarak
değerlendirilmesi hizmetlerini kapsadığı gibi, bireye sosyal ve psikolojik destek sunma gibi
hizmetleri de kapsamaktadır. Daha sonra ayrıntılı olarak incelenecek olan “kurumsal bakım
hizmetleri” ve “toplum temelli bakım hizmetleri” geç dönemdeki bakım hizmetleri kapsamında
yer alan bakım hizmeti türleridir (Özen, 2012: 11).
2.4.3. Bakımın Sunum Süresine Göre
Sunum süresine göre bakım; “kısa süreli bakım” ve “uzun süreli bakım” şeklinde ikiye
ayrılır.
2.4.3.1. Kısa Süreli Bakım
Kaza, hastalık ve doğum sonrası bireyde oluşan geçici yeti kaybı dolayısıyla kısa süreli
bakım ihtiyacı ortaya çıkabileceği gibi bireyin tıbbi tedaviyle düzelemeyecek fiziksel, zihinsel
ya da ruhsal bir engele sahip olması da uzun süreli bakım hizmetinden yararlanmasını
gerektirmektedir. Kısa süreli bakım, genel olarak bireyin fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarının
karşılanmasında, bir başkası tarafından kısa bir zaman diliminde desteklenmesine ya da bir
başkasının kısa süreli yardımına odaklanan bir bakım hizmetidir.
2.4.3.2. Uzun Süreli Bakım
Uzun süreli bakım, genel olarak bireyin fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarının
karşılanmasında, bir başkası tarafından, geniş bir zaman diliminde desteklenmesine ya da bir
başkasının uzun süreli yardımına odaklanan alternatif bakım hizmetidir (Dölek, 2012: 95).
Uzun süreli bakım ihtiyacı, yaşanan bir hastalıktan, engellilikten, kronik hastalıklardan ya da
yaşlılıktan kaynaklanan sorunlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Uzun dönem bakım ihtiyacı,
nedenine bağlı olarak birkaç hafta ya da birkaç ay sürebileceği gibi yıllarca da sürebilir (Dölek,
2012: 95). Uzun süreli bakım hizmetlerinden yararlanan bakım gerektiren bireyler, genelde;
engelliler, kronik hastalığı olanlar ya da yaşlılardır (Dölek, 2012: 95). Genel olarak bakım
hizmetleri gibi, uzun dönemli bakım hizmetleri de, kurumda ve evde verilen hizmetler olarak
sürdürülmektedir. Dolayısıyla uzun süreli bakım hizmetleri; “uzun süreli kurum bakımı” ve
“uzun süreli evde bakım” şeklinde ikiye ayrılır (Dölek, 2012: 95).
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2.4.4. Bakımın Sunum Yerine Göre
Sunum yerine göre bakım; “evde bakım”, “kurum bakımı” ve “toplum temelli bakım”
şeklinde üç başlık altında incelenebilir.
2.4.4.1. Evde Bakım
Evde bakım, basit bir ifadeyle bireylerin bakım gereksinimlerinin ev ortamında
karşılanmasına yönelik bireye ve ailesine verilen her türlü desteği kapsamına alan bir hizmet
türüdür (Karahan ve Güven, 2002: 156; Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 309). Hizmeti
verenler ile hizmetin niteliği açısından bir tanım vermek gerekirse, ev hizmetleri, hekim,
hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, ev ekonomisti ve bakım
destek elemanı gibi farklı meslek ve branş üyelerinin işbirliği ve eşgüdümü ile sürekli, kapsamlı
ve organize bir biçimde sunulan koruyucu ve tedavi edici hizmetler bütününü ifade etmektedir
(Aksayan ve Cimete, 1998: 5; Seyyar ve Öz, 2010). Bir başka ifadeyle evde bakım hizmeti
fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden ihtiyacı olan bireye koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite
edici sağlık ve sosyal hizmetlerin sürekli ve etkili bir biçimde yaşadıkları ortamda sunulmasıdır
(Oğlak, 2007: 101). Evde bakım hizmetlerinin amacı, bireylere kaliteli, ihtiyaca uygun ve düşük
maliyetli bakım hizmetleri sunarak, onların bağımsızlıklarını sağlamak ve yaşam kalitelerini
yükseltmek ve bakım gerektiren bireylerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayarak aileye
destek vermektir. Böylece hem bir bütün olarak ailenin hem de tüm aile üyelerinin işlevselliğini
arttırmaktır (EYHGM, 2010: 1; Bulut, 2001: 34; Danış, 2005: 5). Evde bakım hizmeti ile bireyi
uyum içinde bulunduğu sosyal çevresinden koparmadan yaşam kalitesini korumak ve
yükseltmek hedeflenmektedir. Aile bireyleri tarafından yerine getirilen bakım hizmetleri,
kişisel bakım hizmetleri ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsamaktadır (Bahar ve Parlar,
2007: 34). Ülkemizde ev ortamında aile bireyi bakıcılar (enformel bakıcılar) tarafından sunulan
evde bakım hizmeti 2006 yılından itibaren finansal açıdan desteklenmektedir (Karataş, 2011:
35). Evde bakım hizmetinin temel hedefi, bakım gerektiren bireyin gereksinimlerini en iyi
şekilde karşılayarak aileye destek vermek ve ailenin işlevselliğini arttırmak, bakım gerektiren
bireylerin kendi evlerinde olabildiğince uzun, bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde
yaşamalarını sağlamaktır (Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 310).
Dünya’da uzun dönemli kurum bakımının bireyler üzerinde olumsuz etkileri ve
maliyetin yüksek olması nedeniyle evde bakım modelinin tercih edildiği görülmektedir
(Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 309). Batı’da özellikle 1950’li yıllardan itibaren tercih
edilmeye başlayan ve tüm dünyada yaygınlaşma eğilimi gösteren evde bakım hizmetleri,
demografik, toplumsal ve ekonomik nedenlerle öncelikli hale gelmiş bir bakım modelidir
(Seyyar ve Öz, 2010).
Dünya ülkelerinde evde bakım hizmetleri üç model çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu
modellerden ilki “primli model”dir. Bu modelde bakım hizmetleri sosyal sigortalar sistemi ile
güvence altına alınmaktadır. İkinci model ise “primsiz model”dir. Bu modelde ise bakım
hizmetleri genel vergilerden finanse edilen kamusal sosyal yardım ve devletçe destek
yöntemiyle güvence altına alınmıştır. Evde bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı üçüncü
model ise primli ve primsiz modelin birlikte uygulandığı “karma model”dir. Bu modelin
uygulandığı sistemlerde bakım hizmetleri, hem kamusal sosyal yardım, hem de bakım sigortası
aracılığıyla yürütülmektedir. Hangi model benimsenmiş olursa olsun dünya ülkelerinde evde
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bakım hizmetlerinin sunumunu çoğunlukla belediyeler üstlenmektedir. Ayrıca belediyelerin
evde bakım hizmetlerinde evde tıbbi bakıma göre evde sosyal bakımda, daha fazla rol üstlendiği
görülmektedir (DSÖ, 2008: 14).
2.4.4.2. Kurum Bakımı
Kurum bakımı, evde destek verilmesine rağmen, bakılamayacak derecede yardıma
gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan yaşlı, engelli ve kronik
hastalığı olan bireylere bireysel, sosyal, psikolojik gereksinimlerinin karşılandığı, serbest
zamanlarını etkili ve verimli şekilde kullanabilmelerinin sağlandığı, sosyal ilişkilerinin ve
aktivitelerinin artırıldığı bakım türüdür (EYHGM, 2010: 1; Dölek, 2012: 95).
Bakım ölçütlerine göre önerilen modellerde ise modellerin biri veya birkaçı bir arada
olabilir; bunlar hastaneden, yataklı rehabilitasyon merkezlerine, gündüz bakım evlerinden evde
bakım modellerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin verildiği kurum
modelleri hastaneler, gündüz hastaneleri, özel üniteler, bakım evleri, gündüz bakım merkezleri,
özel bakım evleri şeklindedir. Sağlıklı yaşlılar için de huzur evleri, sığınma evleri, yaşlı
kulüpleri olabilmektedir. Ülkemizde de yaşlılara yönelik hizmet modellerinin büyük bir
kısmının verilmekte olduğu bilinmektedir, ama yurt dışında bakım modellerine getirilen
kriterlerin Türkiye’de ne kadar geçerli olup uygulandığı tartışmalı bulunmaktadır
(http://ozurlu.oyhgm.gov.tr). Daha gelişmiş ülkelerde temel modalite değerlendirmesine bağlı
olarak (kişinin fiziksel, psikososyal ve sosyal durumu hakkında bilgiler) yaşlının en uygun
bakım modeline yönlendirmesi yapılırken normal bir değerlendirme sonucunda belirlenen
bakım modellerine kabul edilme konusu ükemizde, ciddi bir tıbbi problemin dışında, aile veya
yaşlının kendisinin verdiği karara dayanmaktadır.
Kurumsal bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığı Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
AÇSHBEYHGM’ye bağlı kuruluşlarca sürdürülmektedir.
Günümüzde uzun dönemli kurum bakımının bireyler üzerinde yalnızlaşma, sosyal
izolasyon, depresyon gibi olumsuz etkilere neden olması ve maliyetinin yüksek olması
nedeniyle toplum temelli bakım modeline geçişin benimsendiği görülmektedir. Ancak kurum
bakımı evde bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan bireyler için bir seçenek
olmaya devam etmektedir (Gökçek-Karaca, 2016a: 12).
2.4.4.3. Toplum Temelli Bakım
Toplum temelli bakım; yaşlı, engelli ve süreğen hastalığı olan bireylere yönelik hizmet
modelidir. Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmet dağılımını geliştirmeyi, onlara daha eşit
fırsatlar sağlamayı ve özel gereksinimli bireylerin haklarını iyileştirmeyi ve korumayı
amaçlayan bir bakım hizmetidir. Toplum temelli bakımla bireye, yaşadığı sosyal çevreden
uzaklaştırmadan yaşamını kendi evinde sürdürmesi için gereksinim duyduğu destek ve yardım
sunulmaktadır.
Toplum temelli bakım gelişmekte olan ülkelerde engelli insanların yaşam standartlarını
artırmak için yapılan toplumsal çalışmaları ifade eder. Bununla birlikte toplum temelli bakım,
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yalnızca gereksinim içerisindeki engelli bireylere değil aynı zamanda yaşlı ve süreğen hastalığı
olan bireylere de yönelik bir hizmet modelidir. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan bakım ve
sosyal desteğe gereksinim duyan bireyi, yatılı sosyal hizmet kurumlarının izole edici ve psikososyal açıdan örseleyici olumsuz etkilerinden uzak tutmak için onları alıştıkları ve sosyal
ilişkilerini sürdürdükleri yaşam alanı içerisinde çeşitli hizmetlerle destekleyerek, yaşamlarını
kendi evlerinde ve aile çevresinde sürdürmelerini sağlamak amacıyla kurumsal bakım
hizmetleri terk edilerek, toplum temelli bakım modellerine geçilmektedir (Danış, 2005).
Toplum temelli bakımda bireyler ve topluluklar engelli bireylerin yaşamlarını
iyileştirmek için sorumluluk üstlenir. Toplum temelli bakım ile engelli bireyin toplumsal
yaşama katılım araçları desteklenir ve bireysel sorumluluğunu yerine getirebileceği eğitim,
çalışma yaşamı, rehabilitasyon hizmetlerine erişim, erişilebilir bir çevre gibi çeşitli haklar ve
yaşamsal araçlar sağlanmış olur (Çamur Duyan ve Önal Dölek, 2013: 90).
2.4.5. Bakımı Sunan Bireyin Niteliğine Göre
Sunan bireyin niteliğine göre bakım; “profesyonel (formel)” ve “profesyonel olmayan
(informel) bakım” şeklinde ikiye ayrılır (III. Özürlüler Şurası Raporu, 2007; Danış, 2004;
Akdemir, 2003):
2.4.5.1. Profesyonel Bakım
Belli bir ücret karşılığında profesyonel bakım uzmanı ve/veya yarı uzman sosyal bakım
elemanları tarafından verilen bakım hizmetidir. Profesyonel bakım olarak da ifade edilen
formel bakım, disiplinlerarası mobil ekip tarafından yerine getirilmesi gereken ve kurum
bakımına alternatif bir evde bakım hizmeti modelidir. Geleneksel aile yapısında meydana gelen
değişimler, kadının çalışma hayatında yer alması ve sürekli bakım ihtiyacının varlığı, bakım
hizmetlerinin profesyonel elemanlar tarafından yerine getirilmesini zorunlu kılmıştır. Böylece
bakıcılık bir meslek olarak literatürde yerini almış ve modern toplumlarda geleceğin önemli bir
istihdam alanı olarak anılmaya başlamıştır. Hatta gelişmiş ülkelerde genç nüfusun azalması ve
bakım sorumluluğunu yerine getirecek yeterli elemanın bulunmaması nedeniyle göçmen
kadınlar eliyle bu hizmetlerin yerine getirilmesi giderek yaygınlaşan bir çözüm olarak
karşımıza çıkmaktadır (Gökbayrak, 2009: 64).
2.4.5.2. Profesyonel Olmayan Bakım
Profesyonel olmayan ya da enformel bakım hizmetleri; aile bireyleri, yakınları veya
komşuların çoğu kez para karşılığı olmayan, gönüllü olarak vermiş oldukları bakım
hizmetlerini ifade etmektedir. Kişisel yakınlığı olan birine, karşılığında ücret almadan sağlanan
yardım davranışıdır (Erdem, 2005: 102).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakımın kalitesini etkileyen bir iç faktör olarak öne çıkan tıbbi bakım modeli ile
sosyal bakım modeli, bakım modeli yaklaşımları, bakım modellerinin hazırlanmasında dikkate
alınması gereken ölçütler ile bakım türleri öğrenilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle bakım
gerektiren bireylerin bakımının kapsamını belirleyen iki temel model olarak tıbbi ve sosyal bakımın
özellikleri ile farklılıkları konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Ardından bakım gerektiren bireylerin
gereksinimlerinden hareketle hazırlanan bakım modeli yaklaşımları ve bu yaklaşımlar bağlamında
bakım modellerinin hazırlanmasında dikkate alınması gereken ölçütler öğrenilmiştir. Son olarak
bakımın niteliğine, bakımın sunum zamanına, bakımın sunum süresine, bakımın verildiği yere
ve bakımı sunan bireyin niteliğine göre bakım türleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) I. Sağlık sistemleri
II. Dağıtım sistemi tasarımı
III. Karar desteği
IV. Öz yönetim desteği
V. Klinik bilgi sistemleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tıbbi bakım modelinin temel unsurları arasında yer alır?
a) I ve II
b) III
c) IV ve V
d) I, II, III, IV ve V
e) I, IV ve V

2) Hangi bakım modeli tıbbi tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yadsımayarak, engelli
bireylere yönelik farklı bir yaklaşım geliştirir?
a) Sosyal bakım modeli
b) Tıbbi bakım modeli
c) Rehabilitasyon modeli
d) Entegrasyon modeli
e) Subakut bakım modeli

3) I. Birey sorundur
II. Engellerin ortadan kaldırılması gereklidir.
III. Birey değişime gereksinim duyar
IV. Engeller, toplumda var olan sorunlardır.
V. Bozukluklarla ilgili bilgiler insanları sınıflandırmak için kullanılır.

51

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tıbbi bakım modelinin özellikleri arasında yer alır?
a) I ve II
b) III
c) IV ve V
d) I, III ve V
e) II, IV ve V

4) Davranış Kalıpları Modeli kim tarafından geliştirilmiş bir bakım modelidir?
a) Juchli
b) Gordon
c) Krohwinkel
d) Maslow
e) Henderson

5) Günlük Yaşama Ait 12 Aktivite Modeli kim tarafından geliştirilmiş bir bakım modelidir?
a) Maslow
b) Gordon
c) Juchli
d) Krohwinkel
e) Orem

6) …………….. amacı, uzun dönem bakım evlerinde kısa bir süre kalması planlanan hastaların
rehabilitasyonu, kompleks bir tıbbi bakımı ve/veya yara bakımını sağlamaktır.

7) …………….., taburculuk planı olmayan, demans bakımı, diyaliz, hospis ve palyatif bakıma
gereksinim duyan bakım gerektiren bireylere, mutlaka eğitilmiş personel tarafından sunulması
gereken bir bakım türüdür.
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8) …………….., bakım gerektiren bireyin bebeklik döneminden yaşamının sonuna kadar
sürecek rehabilitasyon bakım hizmeti olarak düşünülebilir.

9) …………….., genel olarak bireyin fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında, bir
başkası tarafından, geniş bir zaman diliminde desteklenmesine ya da bir başkasının uzun süreli
yardımına odaklanan alternatif bakım hizmetidir.

10) …………….., evde destek verilmesine rağmen, bakılamayacak derecede yardıma
gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan yaşlı, engelli ve kronik
hastalığı olan bireylere bireysel, sosyal, psikolojik gereksinimlerinin karşılandığı, serbest
zamanlarını etkili ve verimli şekilde kullanabilmelerinin sağlandığı, sosyal ilişkilerinin ve
aktivitelerinin artırıldığı bakım türüdür.

Cevaplar
1) d
2) a
3) d
4) b
5) c
6) Subakut bakımın
7) Özel bakım
8) Geç dönemdeki bakım
9) Uzun süreli bakım
10) Kurum bakımı
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3. BAKIM HİZMETLERİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Bakım Hizmetlerinin Uluslararası Hukuki Dayanakları başlığı altında
başta BM ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, AK, AB, Uluslararası Çalışma Örgütü (ÜÇO) ve
Dünya Tabipler Birliği (DTB) tarafından doğrudan veya dolaylı bir şekilde engelli, yaşlı ve
hastalara yönelik yapılan düzenlemelere yer verilecektir. Ardından ise “Bakım Hizmetlerinin
Ulusal Hukuki Dayanakları” başlığı altında, Türkiye’de bakım hizmetlerinin ulusal hukuki
dayanakları, kanunlar ya da normlar hiyerarşisine göre inceleme konusu yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bakım hizmetlerinin hukuki dayanakları nelerdir?
2. Bakım hizmetlerinin uluslararası hukuki dayanakları nasıl sınıflandırılabilir?
3. BM’nin bakım hizmetlerine yönelik düzenleme ve belgeleri nelerdir? Açıklayınız.
4. AK’nin bakım hizmetlerine yönelik düzenleme ve belgeleri nelerdir? Açıklayınız.
5. AB’nin bakım hizmetlerine yönelik düzenleme ve belgeleri nelerdir? Açıklayınız.
6. DSÖ’nün bakım hizmetleri yönelik düzenleme ve belgeleri nelerdir? Açıklayınız.
7. UÇÖ’nün bakım hizmetlerine yönelik düzenlemeleri nelerdir? Açıklayınız.
8. DTB’nin bakım hizmetlerine yönelik düzenlemelerini açıklayınız.
9. Türkiye’de bakım hizmetlerinin hukuki dayanakları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bakım
Uluslararası
Dayanakları

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Hizmetlerinin Bakım
hizmetlerinin e-ders kitabı, e-ders sunumu
Hukuki uluslararası
hukuki materyallerini
okuyup,
dayanakları olarak engelli, dinleyerek
yaşlı ve hastalara ve onların
bakımına yönelik BM ve
bağlı kuruluşlar ile AK, AB,
UÇÖ ve DTB tarafından
yapılan
düzenleme
ve
çalışmalar öğrenilecektir.

Bakım Hizmetlerinin Ulusal Bakım hizmetlerinin ulusal
Hukuki Dayanakları
hukuki dayanakları olarak
engelli, yaşlı ve hastalara ve
onların bakımına yönelik
başta Anayasa hükümleri
olmak
üzere
kanunlar,
Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri,
yönetmelikler, genelgeler ve
tebliğlerde
yer
alan
düzenlemeler öğrenilecektir.

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek
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Anahtar Kavramlar
Bakım, Uluslararası Hukuki Dayanak, Ulusal Hukuki Dayanak, Sözleşme, Bildirge, Hak, İnsan
Hakları, Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ,
Uluslararası Kuruluş
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Giriş
Engellilik ilk kez BM tarafından 1948 tarihinde yayınlanan İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi ile dile getirilmiştir. Bununla birlikte BM sistemi içerisinde engellilikle ilgili
çalışmalar incelendiğinde, özellikle görme, işitme ve bedensel engelli bireylerin haklarının
arttırılmasına odaklanılan, engelliliği önleme ve rehabilitasyona yönelik çalışmaların 1945
yılına kadar uzandığı görülmektedir (AÇSHBEYHGM, 2018).
Hastaların korunmasına yönelik ilk çalışmalar ise 1970’li yıllarda ABD’de Amerika
Hastaneler Birliği tarafından başlatılmıştır. Söz konusu kuruluşun 1972 tarihli Hasta Hakları
Bildirgesi bu konuda bilinen ilk belgedir. Ancak hasta hakları arasında ayrıntılı bir şekilde
bakım hakkına da yer veren ilk düzenleme DSÖ’nün 1994 tarihli Avrupa Hasta Haklarının
Geliştirilmesi Bildirgesi’dir.
Yaşlıların korunması ile ilgili uluslararası çalışmalar, dünya genelinde 20. yüzyılda
dikkati çekmeye başlayan toplum yaşlanması ise uluslararası düzeyde ilk kez 1982 yılında
Viyana’da yapılan BM Dünya Yaşlanması Asamblesi’nde gündeme gelmiştir. BM, DSÖ, BM
Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), UÇÖ, Avrupa
Komisyonu, AB gibi örgütler bu konu ile ilgili olarak çeşitli belge, ilke ve programlar
oluşturmuşlardır. Ancak bu uluslararası örgütlerin yaşlıların korunması ile ilgili çalışmaları özel
olarak korunması gereken diğer gruplara oranla daha sınırlı düzeydedir.
Engellilere, hastalara ve yaşlılara yönelik çok sayıda uluslararası düzenleme ve belge
mevcuttur. Herkes için eşitlik ilkesi ile hareket eden BM ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere,
AK ve AB gibi bölgesel oluşumlar ile UÇÖ ve DTB engelliler, yaşlılar ve hastalar konusunda
düzenlemeler yapmışlardır. Genel olarak engellilere, yaşlılara ve hastalara ilişkin sosyal yaşam,
sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam, erişebilirlik, rehabilitasyon ve mali kolaylıklar
konularında hükümler ihtiva eden uluslararası nitelikteki bu düzenlemelerin önemli konu
alanlarından biri de bakımdır. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan düzenlemeler
belirtilen konuları itibariyle kategorize edildiğinde, söz konusu düzenlemelerin bazılarının
doğrudan engelli ve yaşlı bakımına yönelik olduğu, bazılarının ise engelli ve yaşlıların
korunmasına ilişkin olmakla birlikte dolaylı bir şekilde bakıma ilişkin hükümler ihtiva ettiği
görülmektedir.
Türkiye’de ise engellilere, yaşlılara ve hastalara yönelik mevcut kurumsal bakım
hizmetleri 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın oluşumuyla birlikte yeni bir
yapılanma sürecine girmiş ve bu süreçle birlikte bakım hizmetlerinin sadece bürokratik
yapılanmasında değil, sunum biçimi ve kapasitesinde de önemli değişimler yaşanmıştır. Söz
konusu yeni yapılanma sürecinde, bakım hizmetlerinin kamu sektörünce sunumunun yanında
özel sektör ve yerel yönetimler tarafından da sunumu güçlendirilmiş ve evde bakım gibi yeni
hizmet sunumundaki gelişmeler etkili olmuştur (Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 312). Hiç
kuşkusuz bu gelişmeler, bakım hizmetlerine yönelik yasal düzenlemelerde değişikliğe
gidilmesine ve yeni düzenlemeler yapılmasına ön ayak olmuştur.
Bakım hizmetlerinin hukuki dayanaklarının “uluslararası düzenlemeler” ve “ulusal
düzenlemeler” şeklinde iki başlık altında inceleme konusu yapılacağı bu bölümde, öncelikle
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engelli ve yaşlıların korunmasına ilişkin tüm uluslararası düzenleme ve belgelere yer verilerek
bu düzenleme ve belgeler içerisinde doğrudan bakıma yönelik düzenleme ve belgeler ayrıntılı
inceleme konusu yapılacaktır. Uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanan engelli
ve yaşlı bakımına yönelik ulusal düzenlemeler ise kanunlar hiyerarşisi bağlamında kategorize
edilip incelenecektir.

3.1. Bakım Hizmetlerinin Uluslararası Hukuki Dayanakları
Bakım hizmetlerinin uluslararası hukuki dayanaklarını başta BM ve bağlı kuruluşları
olmak üzere, AK, AB, ÜÇO ve DTB tarafından doğrudan veya dolaylı bir şekilde engelli, yaşlı
ve hastalara yönelik yapılan düzenlemeler oluşturmaktadır.
3.1.1. Birleşmiş Milletler ve Bağlı Kuruluşlar Tarafından Yapılan Düzenlemeler
Kurulduğu ilk günden bu yana engellilerin sosyal durumlarını iyileştirmek ve yaşam
kalitelerini yükseltmek için çaba harcayan BM’in, engellilerin onurlarına ve haklarına yönelik
çabalarının dayanağını kuruluş ilkeleri oluşturmaktadır. BM Genel Kurulunca 1950 tarihinde
yapılan Cenova Konferansı’nda, engellilerin sosyal rehabilitasyonu dile getirilmiş ve bir
komisyon kurularak eğitim, tedavi, mesleki rehabilitasyon ve istihdam konularında uluslararası
standartlar belirlenmesi öngörülmüştür (AÇSHBEYHGM, 2018). Yine BM, 1952 tarihinde
engellilerle ilgili BM Kalkınma Programı (UNDP), UÇÖ, DSÖ, UNESCO ve BM Çocuklara
Yardım Fonu’nun (UNICEF) katılımıyla gerçekleştirdiği bir toplantıda yeni bir bakış açısıyla
eğitim ve rehabilitasyon programları geliştirilirken, engellilerle ilgili konuların söz konusu
uluslararası kuruluşların programlarına dahil edilmesini istenmiştir (AÇSHBEYHGM, 2018).
BM’e bağlı faaliyet gösteren BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)
tarafından da engellilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. UNESCO’nun engellilere yönelik
iki önemli faaliyeti son derece önemlidir. Bunlardan ilki, 7 Kasım 1981 tarihinde İspanyol
hükümeti ile işbirliği içerisinde İspanya’nın Malaga kentinde gerçekleştirdiği “Sundberg
Bildirgesi” olarak adlandırılan “Dünya Eğitim, Önleme ve Katılım Faaliyetleri ve Stratejileri
Konferansı 1”dir. İkincisi ise, 7-10 Haziran 1994 tarihleri arasında İspanya Salamanca’da
düzenlenen “Salamanca Bildirisi” olarak adlandırılan “Özel Eğitim Dünya Konferansı: Erişim
ve Kalite’dir. Yine UNESCO’nun engellilere yönelik olarak yürüttüğü iki çalışma son derece
önemlidir. Bunlardan biri UNESCO Genel Konferansı’nda 14 Aralık 1960 tarihinde kabul
edilen “Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme” ile UNESCO Herkes İçin Eğitim Dünya
Konferansı’nda 9 Mart 1990 tarihinde kabul edilen “Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesi”dir
(AÇSHBEYHGM, 2018).
BM bağlı olarak faaliyette bulunan bir diğer organ ise, BM Genel Sekreterliği Ekonomik
ve Sosyal İşler Bölümü, Sosyal Politika ve Kalkınma Birimidir. Engellilere yönelik hazırlanan
temel program niteliğindeki, bu Birimce hazırlanan BM Engelliler Programı engelli haklarının
korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi bakımından son derece önemlidir. BM
Engelliler Programının genel çerçevesi ve hedefleri Engelliler İçin Dünya Eylem Programı ve
Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar belgelerine dayanmaktadır. Bu
programın temel amaçları ise, engellilerin sosyal yaşama ve kalkınma sürecine tam ve etkin
katılması konusunda destek sağlanması, engelli haklarının ve onurlarının korunmasına yönelik
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çabaların arttırılması ve eğitim, istihdam, bilgi edinme, ürün ve hizmetlere erişimlerinin
artırılmasıdır (AÇSHBEYHGM, 2018).
BM’ler ile kendisine bağlı kuruluş ve birimlerce doğrudan veya dolaylı bir şekilde
engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik olarak yapılan düzenleme ve belgeler şu şekilde
sıralanarak açıklanabilir:
3.1.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
BM Genel kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin en önemli özelliği insan haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye çıkaran ilk
belge olmasıdır. Bu bildirgede, klasik kişisel hakların ancak sosyal ve ekonomik haklarla
birlikte gerçekleşebileceğine vurgu yapılmakta ve bu nedenle tüm hak ve özgürlükler herhangi
bir ayrım yapılmadan bütünlük içinde ele alınmaktadır. Ayrıca bildirgede, herkesin kendisi ve
ailesinin sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyi edinme hakkı bulunduğu, bu
hakkın beslenme, giyim, konut, sağlık hizmetleri ve gerekli sosyal hizmetleri kapsadığı
belirtilmektedir (mad. 25). Yine Bildirgenin 25. maddesinde herkesin işsizlik, hastalık,
engellilik, dulluk, yaşlılık, kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda
güvenlik hakkına sahip olduğu, anne ve çocukların ise özel bakım ve yardım görme haklarının
bulunduğu belirtilmektedir.
3.1.1.2. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
BM Genel Kurulu İlke Kararı ile 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilen ve 1976 yılında
yürürlüğe giren Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesinde sadece altı maddede yer verilmiş olan ekonomik, sosyal ve kültürel
hakları ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Sözleşmenin 12. maddesinde, herkesin erişebilir en
yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardından yararlanma hakkı bulunduğuna ve bu hakkın
tam olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda, taraf devletlerce hastalık durumunda tüm tıbbi
hizmetlere ve tıbbi müdahaleye güvence verecek koşulların yaratılması hususuna vurgu
yapılmaktadır.
3.1.1.3. Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
BM Genel Kurulu İlke Kararı ile 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilen ve 1976 yılında
yürürlüğe giren Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne benzer şekilde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden
esinlenerek hazırlanılmıştır. Ancak Bildirgeye göre Sözleşmede daha geniş ve belirgin
düzenlemeler yapılmıştır. Sözleşmenin herkesin her türlü zeminde ayrımcılığa karşı eşit ve
etkili bir şekilde korunma hakkına sahip olduğuna vurgu yapan 26. maddesindeki düzenleme
engelli ve yaşlıları da ayrımcılığa karşı koruma kapsamına almaktadır.
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3.1.1.4. Sosyal Kalkınma ve Kalkınma Sürecine Dair Bildirge
11 Aralık 1969 tarihli 2542 sayılı BM Genel Kurul Kararı ile kabul edilen bu bildirgede,
zihinsel ve bedensel engellilerin topluma tam katılımının artırılmasını da kapsayacak şekilde
sağlık, güvenlik ve sosyal refah önlemlerinin alınması öngörülmektedir (AÇSHBEYHGM,
2018).
3.1.1.5. Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirgesi
20 Aralık 1971 tarihli 2856 sayılı BM Genel Kurul Kararı ile kabul edilen ve engellilerin
haklarının uluslararası ve ulusal eylem planlarında hükümetler tarafından çerçeve olarak
kullanılmasını öngören bu bildirge de zihinsel engelli bireylerin eğitim, öğretim, rehabilitasyon,
rehberlik, terapi haklarına ilaveten uygun tıbbi bakım hakkına sahip olduğuna da vurgu
yapılmaktadır (AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.6. Engelli Hakları Bildirgesi
9 Aralık 1975 tarihli 3447 sayılı BM Genel Kurul Kararı ile kabul edilen ve tüm
engellilerin haklarını din, dil, ırk, cinsiyet, ideolojik ayrım yapılmaksızın güvence altına alan
bu bildirgede, engellilerin bakım haklarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir
(AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.7. Engelliler İçin Dünya Eylem Programı
1981 yılı BM tarafından uluslararası engelliler yılı olarak ilan edilmiş ve aynı yıl
Viyana’da “Engellilerin Eğitimi, Engelliliği Önleme ve Sosyal Hayata Tam Katılım Konusunda
Dünya Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Ardından 3 Aralık 1982 tarihli 37/2 sayılı BM Genel
Kurul Kararı ile kabul edilen bu programda, engellilikle ilgili oluşturulacak politikalar; önleme,
rehabilitasyon ve fırsat eşitliği şeklinde üç başlık altında toplanmıştır. Yine aynı tarihte yapılan
Genel Konseyde ise her yıl 3 Aralık gününün Engelliler Günü olarak kutlanması konusunda bir
tavsiye kararı sunularak Engelliler İçin Dünya Eylem Programının tavsiye ettiği faaliyetlerin
hükümetlerce uygulanmasını ve tüm dünyada engellilerle ilgili global bir kalkınma sağlamak
amacıyla 1983-1992 BM Engelliler Onyılı ilan edilmiştir. 1992 yılında BM Engelliler
Onyılı’nın kapanış toplantısında her yıl 3 Aralık gününün Engelliler günü olarak kutlanması
kararlaştırılmıştır. Bu toplantıda ayrıca engellilerin büyük bir kısmının gelişmekte olan
ülkelerde yaşadığına binaen 1993-2002 yılının Asya-Pasifik Engelliler Onyılı olarak ilan
edilmiştir. Engelliler İdaresi Başkanlığının 1998 yılında dahil olduğu Engelliler Onyıl sürecinin
kapanış toplantısı 2002 yılında gerçekleştirilmiş ve Asya-Pasifik Engelliler Onyılı’nın 20022012 süreci için bir onyıl daha uzatılması kararı alınmıştır (AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.8. Çocuk Hakları Sözleşmesi
20 Kasım 1989 tarihli 44/25 sayılı BM Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 23. maddesi engelli çocukların kişisel, sosyal, ekonomik ve kültürel
haklarının korunmasına yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Söz konusu madde hükmü ile
engelli çocuğun eğitim, öğretim, sağlık, sosyal yardım, rehabilitasyon, istihdam, rekreasyon ve
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özel bakım hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerden yararlanma hakları güvence altına
alınmıştır. Yine Sözleşmenin 23. maddesinde zihinsel ve bedensel engelli çocuğun onurunu
koruyucu, kendine güvenini artırıcı, toplumsal yaşama aktif katılımını sağlayıcı ve yaşamını
kolaylaştırıcı koruyucu düzenlemelerin sözleşmeye taraf devletlerce yapılmasının güvence
altına alındığı görülmektedir.
3.1.1.9. Engelliler İçin Dünya Eylem Programı’nın Uygulanması ve BM Engelli
Bireyler On Yılı BM Genel Asamblesi
Engelliler İçin Dünya Eylem Programı’nın uygulanmasının sağlanmasına ilişkin
hükümler ihtiva eden 8 Aralık 1989 tarihli BM Genel Asamblesi’nde, Engelliler Alanında İnsan
Kaynakları Geliştirme Eylem Planı İçin Tallinn Çerçevesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede
engellilerin işgücü piyasasında yer almaları ve mesleki istihdamları için eğitilmeleri gerektiği
belirtilmektedir (AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.10. Akıl Hastalarının Korunmasına
Geliştirilmesine İlişkin İlkeler

ve

Akıl

Sağlığı

Hizmetlerinin

17 Aralık 1991 tarihli 46/119 sayılı BM Genel Kurul Kararı ile kabul edilen bu belgede,
akıl hastalarının teşhisi, tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin hükümlere yer verilerek,
söz konusu bireylerin temel hakları ve özgürlüklerine değinilmiştir (AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.11. Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar
BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihinde yapılan 48. Toplantısında 48/96 Sayılı
kararla engelliler için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar kabul edilmiştir. Bu kurallar
Engelliler için Dünya Eylem Planını özetlemekte ve ülkelere eşit fırsatlar sunma konusunda
nasıl önlemler alacağını bildirmektedir (AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.12. Kopenhag Sosyal Kalkınma Bildirgesi ve Sosyal Kalkınma Eylem Planı
1995 yılında Kopenhag’da yapılan Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesinde hazırlanan
Kopenhag Sosyal Kalkınma Bidirgesi ve Sosyal Kalkınma Eylem Planında devletlerin
engellilere eşit eğitim fırsatı vermesi konusunda güvence vermesi istenmiştir
(AÇSHBEYHGM, 2018).
3.1.1.13. Engelli Hakları Sözleşmesi
Görüşmelerine 2002 yılında başlanılan, 2006 yılında BM Genel Kurulu’nun kararıyla
kabul edilen ve 2008 yılında yürürlüğe giren BM Engelli Hakları Sözleşmesi (BMEHS) engelli
bireylerin haklarına bütüncül bir koruma sağlaması ve bağlayıcı olması bakımından uluslararası
nitelikteki ilk ve tek düzenleme olması bakımından oldukça önemlidir. Toplam 50 maddeden
oluşan bu sözleşmede öncelikle engelli hakları bağlamında genel ilkeler, genel yükümlülükler,
ayrımcılık yasağı, erişebilirlik, farkındalığın artırılması, yaşam hakkı, adalete erişim, kişisel
özgürlük ve güvenlik, sömürü, şiddet ya da istismara maruz kalmama, kişisel hareketlilik, konut
ve aile dokunulmazlığı, rehabilitasyon, eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam, siyasi ve kamusal
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hayata katılım, sosyal koruma gibi çeşitli başlıklar altında düzenlemeler yer verildiği gibi,
sosyal politika konularına ve taraf devletin yükümlülüklerine de yer verilmiştir (Özgökçeler,
2011: 271).
3.1.1.14. Asya-Pasifik Bölgesinde Engelli Bireyler İçin Hakların Gerçeğe
Dönüştürülmesine Yönelik Incheon Stratejisi 2013-2022
BM Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) tarafından organize edilen
2003 – 2012 Asya-Pasifik Engelliler Onyılını sona erdiren ve 2013-2022 On yılı başlatan
Incheon Stratejisi (ESCAP, 2012) Asya-Pasifik bölgesi ve dünya geneli için, ilk kez üzerinde
bölgesel uzlaşma sağlanmış, engellilik boyutunu içeren kalkınma hedefleri sunmaktadır. 10
hedef, 27 amaç ve 62 göstergeden oluşan Incheon Stratejisi, Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme ile Asya-Pasifik Bölgesinde Engelliler için Engelsiz, Hak Temelli ve Bütünleştirici
Toplum Oluşturmaya Yönelik Biwako Binyıl Eylem Çerçevesi ve Biwako Artı Beş Eylem
Çerçevesinin ilkeleri üzerine kurulmuştur.
3.1.1.15. Yaşlı Bireylere İlişkin BM İlkeleri
Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı temelinde hazırlanmış olan BM’in 16 Aralık 1991
tarihli 74. toplantısında alınan kararla Yaşlı Bireylere İlişkin BM İlkeleri kabul edilmiştir.
Hükümetleri mümkün olduğunca ulusal programlarına dâhil etmeye teşvik etmekle yükümlü
tutan bu ilkeler; bağımsız yaşam, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar olarak
belirlenmiştir. Görüldüğü üzere bakım, BM’nin yaşlı bireylere ilişkin kabul ettiği temel
ilkelerden biridir. Bakım ilkesinin kapsamı ise şu şekilde özetlenebilir:
-

-

-

Yaşlı bireyler her toplumun kültürel değerler sistemine uygun biçimde aile içi ve
toplumsal bakım ve korumadan yararlanmalıdır.
Yaşlı bireyler, en iyi bedensel, zihinsel ve duygusal refah düzeyini korumalarına
veya bu düzeye ulaşmalarına katkı sağlayacak veya hastalık başlangıcını önleyen
veya geciktiren sağlık hizmetlerine erişebilmelidir.
Yaşlı bireyler bağımsızlık, sosyal koruma ve bakım düzeylerini iyileştirebilmek
için sosyal ve hukuki hizmetlere erişebilmelidir.
Yaşlı bireyler, insani ve güvenli bir ortamda sosyal koruma ve rehabilitasyonun
yanı sıra sosyal ve zihinsel uyarımlar sunan kurumsal bakım hizmetlerinden uygun
düzeyde yararlanabilmelidir.
Yaşlı bireyler herhangi bir barınak, bakım veya tedavi merkezinde kalmaları
halinde tüm insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanabilmeli; haysiyet,
inanç, gereksinim ve mahremiyetlerine mutlak saygı görmeli ve kendi yaşam
kaliteleri ve bakımları üzerinde söz sahibi olabilmelidir.

3.1.1.16. Birleşmiş Milletler Madrid 2002 Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı
BM Madrid 2002 Yaşlanma Eylem Planı’nın amacı; her yerde insanların güven ve
saygın şekilde yaşlanmalarını ve toplumlarında bütün haklara sahip birer vatandaş olarak
yaşamaya devam etmelerini güvence altına almaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda yaşlılar
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için, koruyucu ve rehabilite edici hizmetler dahil olmak üzere, sağlık hizmetleri, destek ve
sosyal koruma sağlanması için gerekli olanların yapılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
3.1.1.17. Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi
BM’e bağlı faaliyet gösteren DSÖ tarafından da engellilere, yaşlılara ve hastalara
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Nitekim DSÖ’nün hasta hakları kapsamında bakım ve tedavi
hakkına da yer verdiği Amsterdam Bildirgesi olarak bilinen 1994 Tarihli Avrupa Hasta
Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi de konumuz açısından son derece önemlidir. Söz konusu
bildirgede bakım ve tedavi hakkı kapsamında şu hususlara yer verilmiştir:
-

-

-

-

-

-

Herkes, kadın ve erkek olarak koruyucu bakım ve sağlığının geliştirilmesi
çalışmalarını içeren, sağlık ihtiyaçlarının karşılamaya yönelik yeterli sağlık bakımı
alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, herkes için eşit ulaşılabilirlikte ve sürekli
olmalı; ayrımsız ve maddi, insani, finansman kaynaklarından bağımsız olarak
hizmet verilen toplum için mevcut olmalıdır.
Hastaların, sağlanan hizmetlerinin düzeni, kalitesi ve amaçlarını içerecek şekilde
sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve planlamasını ilgilendiren konularda
sağlık sisteminin her düzeyinde temsilci biçiminde katılmaya hakkı vardır.
Hastalar, hem yüksek teknik standartlar hem de sağlık personeli ile aralarındaki
insani ilişkiler bakımından kaliteli sağlık hizmeti hakkına sahiptir.
Hastalar, tanı, bakım ve tedavi bakımından tüm sağlık personeli ve/veya sağlık
kurumları arasında işbirliğini kapsayacak şekilde bakım devamlılığı hakkına
sahiptir.
Özellikle tedavi bakımından hizmet sınırlılığı olan durumlarda sağlık personelinin
hasta seçimi yapması gerekiyorsa, bu seçimin bütün hastaların hakkı dikkate
alınarak eşit bir şekilde yapılması gerekir. Bu seçim tıbbi ölçütlere göre ve ayırım
yapılmaksızın yapılmalıdır.
Hastalar, sağlık sisteminin işleyişi ile uyumlu olarak, hekimlerini veya diğer sağlık
personelini ve sağlık kurumlarını seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
Tıbbi nedenlerle sağlık kurumlarında daha fazla kalması gerekmeyen hastalara
başka bir sağlık kurumuna veya eve gönderilmeden önce durumları tam olarak
açıklanmalıdır. Başka bir sağlık kurumuna nakil ancak o sağlık kurumunun hastayı
kabul etmesi durumunda yapılabilir. Durumları evine gönderilmesine uygun olan
hastalar için ayaktan ve evde bakım servisleri olmalıdır.
Hastalar tanı, tedavi ve bakımları sırasında saygı görme; kültür ve değerlerine
uygun şekilde davranılma hakkına sahiptir.
Hastalar bakım ve tedavileri süresince arkadaşları, akrabaları ve aileleri tarafından
desteklenme ve her zaman manevi destek ve yol gösterilme hakkına sahiptir.
Hastalar son bilgilerin ışığında çektikleri ızdırapların iyileştirilmesi hakkına
sahiptirler.
Hastalar yaşamlarının son döneminde insanca bakılıp, itibar içinde ölme hakkına
sahiptir.
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3.1.2. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Düzenlemeler
AK’nin doğrudan veya dolaylı bir şekilde engellilerin korunması ve bu kapsamda bakım
hizmetlerinden yararlanmasına yönelik birçok düzenlemesi olmakla birlikte konumuz açısından
iki temel belgesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu belgelerden biri klasik kişisel ve siyasal hakları
güvence altına alan “İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme”
(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) iken, bir diğeri ise sosyal ve ekonomik hakları güvence
altına alan “Avrupa Sosyal Şartı”dır.
3.1.2.1.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AK kurulduğundan bugüne insan haklarının korunması ve geliştirilmesine önem ve
öncelik vermiş ve kuruluşundan çok kısa bir süre içinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni
hazırlamıştır. Bu sözleşmeyle BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki hakların her yerde
ve etkin olarak korunması, geliştirilmesi ve güvenceye kavuşturulması amaçlanmıştır.
3.1.2.2.

Avrupa Sosyal Şartı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bir yıl gibi kısa bir sürede hazırlanırken, sosyal ve
ekonomik haklarla ilgili olan Avrupa Sosyal Şartı’nın hazırlanması, AK üyesi devletlerin
ekonomik ve sosyal yapılarındaki farklılık nedeniyle on yıl sürmüştür. Sosyal ve ekonomik
hakların korunması alanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini tamamlayıcı bir belge olan
Avrupa Sosyal Şartı, “istihdam koşulları” ve “sosyal bağlılık” şeklinde iki temel kategoriye
ayrılabilecek nitelikte bir dizi hakkı güvence altına almaktadır. Hiç kuşkusuz bu haklardan
sağlığın korunması hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sosyal ve tıbbi yardım hakkı ve sosyal refah
hizmetlerinden yararlanma hakkı bakım hizmetlerinden yararlanmayı da kapsamına alan temel
haklardır. Ayrıca Avrupa Sosyal Şartında engellilerin mesleki eğitimi, mesleğe ve topluma
yeniden intibakları yönünde haklar ve tedbirlere ilişkin çalışma yaşamı ile ilgili hükümlere de
yer verilmiştir. Şart, hazırlanmasından 35 yıl sonra, uygulamadan kazanılan deneyimlerden de
yararlanılarak, etkinliğini artırmak ve özellikle izleme mekanizmasının daha iyi işlemesini
sağlamak amacıyla yeniden gözden geçirilmiş ve yeni bir takım hakları da güvence altına alacak
bir şekilde geliştirilmiştir. 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda korunan
hakların sayısı artırılmış ve mevcut haklara gençlerin korunma hakkı ile istihdam meslek
konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkı
eklenmiştir.
3.1.2.3.

Diğer Düzenlemeler ve Belgeler

AK’nin değinilen düzenlemeler dışında, doğrudan veya dolaylı bir şekilde bakım
hizmetlerini de kapsayacak şekilde engellilerin korunmasına yönelik diğer düzenlemelerini şu
şekilde sıralamak mümkündür (AÇSHBEYHGM, 2018):
-

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
Zihinsel Hastalıkları Olan Bireylerin Durumları Konusunda AK Tavsiye Kararı
Engellilere Yönelik Bütüncül Bir Politika Konusunda AK Tavsiye Kararı
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-

Engellilere Yönelik Rehabilitasyon Politikaları Konusunda AK Kararı
Engellilerin Mesleki Değerlendirilmesine İlişkin Şartın Oluşturulması Yönünde
İlke Kararı
Omurilik Yaralanmalarının Bakımı ve Tedavisine Yönelik Parlamenterler Birliği
Tavsiye Kararı
Engellilerin Toplumla Tam Bütünleşmelerine Yönelik AK Tavsiye Kararı.

3.1.3. Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler
AB düzenlemelerinde engellilerin toplumda yaşayan en dezavantajlı grup olarak
nitelendirildiği ve sürekli olarak sosyal yaşamın tüm alanlarında, fiziksel eksikliklerinden
kaynaklanan engellerden daha fazla kısıtlayıcı nitelikte engellerle karşılaştıkları ifade
edilmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak AB düzenlemelerinde engellilerin sosyal, siyasal ve
ekonomik yaşamın tüm alanlarında korunmasına dönük hükümlere yer verildiği ve geliştirilen
programlarla engellilerin rehabilitasyon ve destek teknolojileri ile özellikle sosyal ve fiziksel
çevrelerinin geliştirilmeye, etkili ve yeterli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin sunulması ile
yaşam kalitelerinin ve bağımsızlıklarının artırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
AB’nin engellilere yönelik yeni yaklaşımı fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkan “haklar”
temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım engellilerin haklarını tanıma ve koruma biçiminde
gerçekleşmektedir. Avrupa çerçevesinde, refah devletleri ve engelli bireyler arasındaki ilişki
sosyal haklar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu ilişki dört temel hakka dayanmaktadır.
-

Sosyal güvenlik hakkı
Sosyal ve tıbbi yardım hakkı
Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı
Engellilerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma
hakkı.

Engelliler, bu dört temel hak kapsamında bakım hizmetlerinden yararlanma hakkına
sahiptir. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde bakım hizmetlerini de kapsayacak şekilde
engellilerin korunmasına yönelik AB düzenlemeleri şunlardır (AÇSHBEYHGM, 2018):
-

-

Avrupa Topluluğu’nda Engellilerin İstihdamı Konusunda 24 Temmuz 1986 Tarihli
Konsey Tavsiye Kararı (86/379/EEC)
Engelli Çocukların ve Gençlerin Normal Eğitim Sistemlerine Entegrasyonu
Konusunda 31 Mayıs 1990 Tarihli Konsey ve Eğitim Bakanları Toplantısı Kararı
(90/C162/02)
Engelliler İçin Park Kartı Verilmesi Hakkında 4 Haziran 1998 Tarihli Konsey
Tavsiye Kararı (98/376/EC)
Engelli Bireylere İstihdamda Fırsat Eşitliği Sağlanması Konusunda 17 Haziran
1999 Tarihli Konsey İlke Kararı (99/C186/02)
İstihdamda ve İşte Eşit Muamele Konusunda Genel Çerçeve Belirleyen 27 Kasım
2000 Tarihli Konsey Direktifi (2000/78/EC)
AB Temel Haklar Şartı (2000/C364/01)
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-

-

Engelli Bireyler İçin Engelsiz Avrupa Hakkında 12 Mayıs 2000 tarihli Avrupa
Komisyonu Tebliği, COM (2000) 284 Final
Ayrımcılığa Karşı Topluluk Eylem Programı Oluşturulması (2001-2006) Hakkında
27 Kasım 2000 tarihli Konsey Kararı (2000/750/EC)
2003 Yılının Avrupa Engelliler Yılı Olarak Belirlenmesi İçin Konsey Kararı
Alınması Hakkında 29 Mayıs 2001 Tarihli Komisyon Tebliği, COM (2001) 271
Final
2003 Yılının Engelli Kişiler ile İlgili Avrupa Yılı Olarak Saptanması Konusunda 3
Aralık 2001 Tarihli Konsey Kararı (2001/903/EC)
Engellilerin Bilgi Toplumuna Erişimlerinin Arttırılması Hakkında 6 Şubat 2003
Tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C39/03)
Engelli Öğrencilere Eğitim ve Mesleki Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanması
Hakkında 5 Mayıs 20003 Tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C134/04)
Engellilere Yönelik Kültürel Etkinlikler ve Etkinliklere Ulaşılabilirlik Hakkında 6
Mayıs 2003 Tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C134/05)
Engellilerin İstihdamının ve Toplumsal Bütünleşmelerinin Teşvik Edilmesi
Hakkında 15 Haziran 2003 Tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C175/01)
Engellilere Yönelik Fırsat Eşitliği: Avrupa Eylem Planı Hakkında 30 Ekim 2003
Tarihli Avrupa Komisyonu Tebliği, COM (2003) 650 Final.

Türkiye AB müktesebatı bağlamında AB’nin engellilik alanındaki sosyal politika ve
sosyal hizmetlere ilişkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük
kapsamında AB’nin refah devleti nosyonuyla engellileri bağımsız bireyler olarak kurgulayan
yeni yaklaşımları ışığında engellilerin pasif ve yardıma muhtaç bireyler olarak değil, toplumda
diğer bireylerle eşit haklara sahip ve bu haklar doğrultusunda toplumla bütünleşmek için
mücadele eden bir topluluk olarak görülmesi gerekmektedir. Gerçekten hangi model kabul
edilmiş olursa olsun refah devleti bireylerin insanca koşullarda yaşamalarını sağlamakla
yükümlüyken, engellilerin de korunmaya muhtaç pasif nesneler olarak kurgulamak yerine,
ihtiyaçlarını bilen, haklarını ve taleplerini savunan ve gereksindiği bakımı aktif bir tüketici
olarak alabilen bireyler olarak kurgulamaktadır.
3.1.4. Uluslararası Çalışma Örgütü Tarafından Yapılan Düzenlemeler
UÇÖ, 1919’da imzalanan Versay Barış Anlaşması ile Birinci Dünya Savaşından sonra
giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve bu
reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, çalışma
yaşamını düzenlemeye dönük faaliyetlerde bulunan bir kuruluştur. UÇÖ’nün bu faaliyetleri
arasında engellilerin ve yaşlılar ile birlikte diğer dezavantajlı kesimlerin çalışma yaşamında
korunmasına dönük düzenlemeler ihtiva eden sözleşmeleri ve tavsiye kararları önemli bir yer
tutmaktadır. Söz konusu sözleşme ve tavsiye kararlarını UÇÖ Genel Konferansında kabul
edilme tarihlerine göre sırasıyla şu şekilde sıralamak mümkündür (AÇSHBEYHGM, 2018):
-

Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu Hakkında 99 Sayılı UÇÖ Tavsiye Kararı (22
Haziran 1955)

68

-

İş Kazaları Durumunda Kazanımlar Hakkında 121 Sayılı UÇÖ Sözleşmesi (8
Temmuz 1964)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hakkında 142 Sayılı UÇÖ Sözleşmesi (4
Haziran 1975)
Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı UÇÖ
Sözleşmesi (1 Haziran 1983)
Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 168 Sayılı UÇÖ
Tavsiye Kararı (21 Haziran 1988).

3.1.5. Dünya Tabipler Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler
Hasta hakları konusunda yapılan ilk uluslararası girişim 1981 yılında DTB tarafından
“Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi”nin kabul edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu girişimi Lizbon
Hasta Hakları Bildirgesi’nin kapsamını genişleten 1995 tarihli “Bali Hasta Hakları Bildirgesi”
takip etmiştir. Lizbon Hasta Hakları bildirgesinde; hastanın hekimini özgürce seçme, hiçbir
baskı altında kalmadan karar verebilen hekim tarafından bakılabilme, kendisine önerilen
tedaviyi kabul veya reddetmeye, kendisi ile ilgili tıbbi veya özel bilgilerin gizliliğine saygı
duyulmasını beklemeye, onurlu bir şekilde ölmeye, ruhi ve ahlaki teselliyi kabul veya
reddetmeye hakkı olduğu belirtilmiştir. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesinin gözden geçirildiği
hasta haklarının on bir başlık altında toplandığı Bali Bildirgesinde ise hasta hakları arasında
kaliteli tıbbi bakım hakkına da yer verilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2014).

3.2. Bakım Hizmetlerinin Ulusal Hukuki Dayanakları
Bakım hizmetlerinin ulusal hukuki dayanaklarını kanunlar ya da normlar hiyerarşisine
göre incelemeye başlamadan önce belirtmek gerekir ki, Anayasanın usulüne göre yürürlüğe
konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır”
hükmünü taşıyan 90. maddesine göre, Türkiye’nin usulüne göre yürürlüğe koyduğu yukarıda
değinilen uluslararası sözleşmeler, bakım hizmetlerinin ulusal hukuki dayanakları arasında yer
almaktadır. Örneğin; Türkiye’nin 03.12.2008 Tarih ve 5825 Sayılı Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu ile yürürlüğe
koyduğu Engelli Hakları Sözleşmesi bakım hizmetlerinin önemli ulusal kaynaklarından biridir.
3.2.1. Anayasa
Refah devleti anlayışını benimsemiş çağdaş demokrasilerde olduğu gibi, 18.10.1982
Tarih ve 2709 Sayılı T. C. Anayasası’nda da (R.G., T. 09.11.1982, S. 17863 (Mükerrer) sağlık
hakkı, yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Anayasada
herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, tıbbi
zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı,
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır (mad.
17). Yine Anayasada herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna;
çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve
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vatandaşların ödevi olduğuna vurgu yapılmıştır (mad. 56). Anayasaya göre Devlet, herkesin
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf
ve verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp
hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir
şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir (mad. 56). Ayrıca
Anayasa’nın devletin engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı
tedbirler alması gerektiğini (mad. 61/2), yaşlıların devletçe korunması gerektiğini, yaşlılara
devlet yardımı ile sağlanacak diğer hakların ve kolaylıkların kanunla düzenlenmesi gerektiğini
(mad. 61/3) düzenleyen hükümleri de, engellilerin ve yaşlıların korunmasına ve toplumsal
yaşama katılımlarına yardımcı olunmasına temel oluşturmaktadır. Bu temele dayanılarak
hazırlanmış Kanun ve yönetmeliklerle engellilerin, yaşlıların ve hastaların yaşamını
kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.
TC. Anayasası’nda yer alan “sosyal bir hukuk devleti” (mad. 2), “sosyal güvenlik hakkı”
(mad. 60) ve “sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” (mad. 61) başlıklı
düzenlemeler bakım güvencesinin Anayasal temelini oluşturmaktadır (Altuntaş ve Atasü
Topcuoğlu, 2014: 313).
3.2.2. Kanunlar
Doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bakım hizmetlerine yönelik hükümler ihtiva eden
kanunlar şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:
3.2.2.1.

24.05.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Anayasa’nın 61. maddesine uygun olarak hazırlanmış olan Sosyal Hizmetler
Kanununun (R.G., T. 27.05.1983, S. 18059) amacı; korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı
olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri
yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyet ve
gelirlerine ait usul ve esasları düzenlemektir (mad. 1). Sosyal Hizmetler Kanununun “engelli
ve bakıma ihtiyacı olan engelli” kavramları ile “bakıma ihtiyacı olan yaşlı” kavramının
tanımlandığı 3. maddesinde aynı zamanda bakım hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları da
sıralanmıştır.
Sosyal Hizmetler Kanununun sosyal hizmetlere ilişkin genel esasların düzenlendiği 4.
maddesinde ise, Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetlerin, Devletin
denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da
sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülmesi gerektiği ve sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin
kapsamının ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usûl ve esasları
ile diğer hususların bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır (mad. 4/a).
Ayrıca söz konusu maddede sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği ve
mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılması gerektiği de belirtilmiştir (mad.
4/b).
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Bakım hizmetleri ile ilgili Sosyal Hizmetler Kanununun 4. maddesinde değinilen
hususlardan biri de ihtiyacı olan engelli ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde
sürdürmesi, ihtiyacı olan engellilerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve
üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan tedavisi
mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir
alınması gerektiğidir (mad. 4/l). Ayrıca 03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4.
maddeye eklenen Ek fıkranın a) bendinde “eşit katılım için engellilerin sahip oldukları hak ve
yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbi bakım ve
rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında kendi başlarına yasayabilme
kapasitelerinin artırılması” engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel
esaslardan biri olarak belirlenmiştir.
3.2.2.2.

22.11.2001 Tarih ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanununda akıl hastalığı ve akıl zayıflığı gibi nedenlerle fiil ehliyetine
sahip olmayan zihinsel engellilerin fiillerinin hukuki sonuç doğurmayacağına ilişkin hükümlere
yer verildiği gibi, bedensel ve zihinsel engelli çocuklara verilecek eğitimin niteliği ve kapsamı
da düzenleme konusu yapılmıştır. Nitekim TMK’nın 13. ve 14. maddelerinde akıl hastalığı ve
akıl zayıflığının akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun kılan sebepler arasında
sayıldığı ve bu durumdaki kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmadıkları için fiil ehliyetlerinin
olmadığı, 15. maddesinde ise ayırt etme gücü olmayanların fiillerinin hukuki sonuç
doğurmayacağı ifade edilmektedir. TMK’da bedensel ve zihinsel engelli çocuklara verilecek
eğitimin niteliği ve kapsamı konusundaki düzenlemeye eğitim başlığını taşıyan 340.
maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre ana ve baba çocuğa, özellikle
bedensel ve zihinsel engeli olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve
mesleki bir eğitim sağlamakla yükümlüdür.
TMK’da engellilere ilişkin bir diğer düzenlemeye de akıl hastalığı veya akıl zayıflığını
vesayet gerektiren haller başlığı altında kısıtlama nedeni olarak öngören 405., 408. ve 409.
maddelerinde yer verilmiştir. TMK’nın 405. maddesinde akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken
ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her erginin kısıtlanacağı, 408. maddesinde ise
yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi
yönetemediğini ispat eden her erginin kısıtlanmasını isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.
TMK’nın 409. maddesinde ise, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlamaya ancak
resmî sağlık kurulu raporu üzerine karar verilebileceği; hâkimin, karar vermeden önce, kurul
raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebileceği belirtilmiştir. Akıl
hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlamada olduğu gibi söz konusu nedenlere dayalı
olarak kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması kararının da ancak kısıtlama
nedeninin ortadan kalkmış olduğunun resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi durumunda
mümkündür (TMK mad. 474). Ayrıca TMK’da Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, ağır tehlike
arzeden bulaşıcı hastalıklardan biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişinin kişisel
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korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli
bir kuruma yerleştirileceği veya alıkonulabileceği de hüküm altına alınmıştır (mad. 432).
TMK’da yaşlılar ve engellilerin vasilik kabul etmeyebileceklerine ilişkin düzenlemeler
de mevcuttur. Vasilikten kaçınma sebepleri başlığı altında vasiliği kabul etmeyebilecekleri
belirtilen kişiler arasında yaşlılara ve engellilere de yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmüne
göre 60 yaşını doldurmuş olanlar ile bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları nedeniyle bu
görevi güçlükle yapabilecek olanlar vasiliği kabul etmeyebilirler.
3.2.2.3.

03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Türkiye’de kurumsal bakım hizmetleri kapsamında AÇSHB dışında faaliyette bulunan
bir diğer kuruluş ise yerel yönetimlere ait kuruluşlardır. Yerel yönetimlerce sağlanan bakım
hizmetlerinin hukuki dayanağını 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu (R.G., T.
13.07.2005, S. 25874) ile Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği (R.G.,
T. 16.08.2006, S. 26261) oluşturmaktadır.
Belediye Kanunu’na göre, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler
merkezini oluşturmak, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal
hizmet ve yardımları düzenlemek, engelli dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri
geliştirmek gibi görevler belediyelere verilerek tanımlanmıştır (mad. 14/5, mad. 38/n, mad.
60/i).
3.2.2.4. 01.07.2005 Tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun
Kısaca Engelliler Hakkında Kanun olarak adlandırılan Engelliler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (R.G., T.
07.07.2005, S. 25868) 06. 02.2011 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen
“Destek ve Bakım” başlığını taşıyan 6. maddesine göre, engellilerin öncelikle bulundukları
ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal destek ve
bakım hizmetleri sunulur. Destek ve bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel,
psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır. Destek ve
bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan
çalışmalar AÇSHB’ce yürütülür.
5378 Sayılı Kanun ile evde bakım hizmetlerinin verilmesi olanağı sağlanarak bakıma
gereksinim duyan engelliler için nitelikli ve sistemli bakım hizmetlerinin verilmesine yönelik
düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu kanunda kurum bakımından çok kişinin sosyal ve
fiziksel çevresinden ayrılmaksızın bakımının sağlandığı evde bakım modeline öncelik
verilmiştir (Altuntaş ve Atasü Topcuoğlu, 2014: 313).
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3.2.2.5. 25.04.2013 Tarih ve 6462 Sayılı Engelli Bireylere Yönelik Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kısaca Engelli Bireylere Yönelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olarak adlandırılan 6462 Sayılı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin
Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (R.G., T. 03.05.2013, S. 28636) ile başta 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun olmak üzere bir çok kanun ve kanun hükmünde
kararnamedeki engelli bireylere yönelik ibareler engelli bireylere yönelik özürlü, özürlülük
ibareleri engelli ve engellilik şeklinde; sakat, sakatlık ibaresi engel ve engellilik değiştirilmiş
ve 5378 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir.
3.2.2.6. 06.02.2014 Tarih ve 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
(R.G., T. 10.02.2014, S. 28918) 14. maddesi ile Sosyal Hizmetler Kanununun bakım
hizmetlerini de kapsayan sosyal hizmet kuruluşlarını düzenleyen 3. maddesinin birinci
fıkrasının f) bendinin 6, 9, 12, 13 ve 14 numaralı alt bentleri değiştirilerek, “çocuk destek
merkezleri, aktif yaşam merkezi, çocuk evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimleri ve ev tipi
sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezleri”ne dönüştürülmüştür. Ayrıca söz konusu
Kanunun 15. maddesinde de ev tipi sosyal hizmet birimlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 4.
maddesinin 1. fıkrası hükmü kapsamında olduğu da belirtilmiştir.
Bakım hizmetleri ile ilgili olarak 6518 sayılı kanunun 21. maddesi ile 2828 sayılı sosyal
hizmetler kanununun ek 7. maddesi değiştirilmiş, 22. maddesi ile 2828 sayılı kanununa ek
madde 9; 23. maddesi ile ek madde 10 ve 11; 24. maddesi ile ek mad. 11; 25. maddesi ile geçici
madde 10 ve 29. madde ile de geçici madde 14 eklenmiştir.
3.2.2.7. 07.05.1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (R.G., T. 15.05.1987, S. 19461) doğrudan
hasta haklarına yönelik düzenlemeler içermektedir. Amacı, sağlık hizmetleriyle ilgili temel
esasları düzenlemek olan (mad. 1) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre bütün
kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel, kıstaslarını belirlemeye, sağlık
kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının
amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, hizmet içi
eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet
standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir (mad. 9/c). Söz konusu madde hükmünden
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de anlaşılabileceği üzere, sağlıkla ilgili hususlardan biri olarak hasta haklarının da söz ayrıntısın
bir yönetmelikle düzenlenmesi mümkündür.
3.2.3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Yeni anayasal sistemde, KHK’lerin yerini Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri almıştır.
Anayasa’da tanımı olmamakla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa hükümlerine
göre “yürütme yetkisine ilişkin olarak daha önce Bakanlar Kurulu Kararı, tüzük veya
KHK’lerle düzenlenen hususlara benzer hususları düzenleyen ve fakat bakanların imzalarını
değil sadece Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan yasal düzenleme aracı” şeklinde
tanımlanabilir. Yeni Anayasal sistemde Bakanlar Kurulu bulunmadığından TBMM tarafından
yürütme organına KHK çıkarma yetkisi verilmesi ve yürütme organınca KHK çıkarılması
mümkün değildir.
Anayasada 2017 yılında yapılan değişiklik ile bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği hükmü yer almıştır (AY. mad. 106).
Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/05/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır (Karar Sayısı:
KHK/703). Yeni anayasal sisteme geçmeden önceki dönem incelendiğinde, bakım hizmetleri
konusunda çıkarılan KHK sayısının son derece az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örnek
verilebilecek iki düzenlemeden söz edilebilir. Bu düzenlemelerden ilki, 03.06.2011 Tarih ve
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamedir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda köklü değişiklikler
öngören ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını yeniden yapılandıran bu KHK’nın 2.
maddesine göre, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini
yürütmek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmıştır. Yine söz
konusu Kararnamenin 10. maddesinde, engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici,
eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine
etmek, EYHGM nin görevleri arasında sayılmıştır. 703 sayılı KHK’nın 3. maddesi ile 633 sayılı
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin adı “Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir. Yine 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmet Bakanlığı adıyla tek bir bakanlık çatısı altında birleştirilmiştir.
Bakım hizmetlerine hukuki dayanak oluşturması bakımından örnek verilebilecek bir
diğer KHK ise 13.12.1983 Tarih ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (R.G., T.
14.12.1983, S. 18251) amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını
sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren
amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden
planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir (mad. 1).181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
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43. maddesine göre, Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük,
yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Söz
konusu madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere Sağlık Bakanlığı yükümlü olduğu sağlık
hizmeti ile ilgi olarak hasta hakları konusunda bir yönetmelik çıkarabilir. 703 sayılı KHK’nın
25. maddesi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname adı “Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenemez. Bunun dışında Anayasada yalnız kanunla düzenlenmesi
öngörülen konularda ve kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarılamaz. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması
halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun
çıkarması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler düzenleme konusu yapılabilir (Yıldırım, 2017: 13-28). Dolayısıyla bir sosyal ve
ekonomik hak olarak engellilerin, yaşlıların ve hastaların bakım hizmetlerinden yararlanma
hakkına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilecektir.
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı adıyla tek bir
bakanlık çatısı altında birleştirilmesi düzenlemesine uygun olarak 10.07.2018 tarihinde kabul
edilen Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname
Numarası:1) ikinci bölümünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının görevlerini de devralan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
(AÇSHB) teşkilat yapısı, görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
3.2.4. Yönetmelikler
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dışında kanunların uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Yönetmelik,
idarenin düzenleyici bir işlemidir. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi
görev alanlarını ilgilendiren yasaların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla, yönetmelikler çıkarabilirler.
Yönetmeliklerin tümünün Resmî Gazete’de yayımlanması zorunluluğu yoktur. Hangi
yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı konusu yasal düzenlemeye bırakılmıştır.
Ayrıca, yönetmelikler idari yargı denetimine tabidir. Üst hukuk kurallarına aykırı olan
yönetmeliklerin iptali için idari yargıya dava açılabilir.
Bakım hizmetlerinin ulusal hukuki dayanakları arasında yönetmelikler önemli bir yere
sahiptir. Engelli, yaşlı ve hasta bakımı ile ilgili yönetmelikler şu şekilde sıralanarak
açıklanabilir:
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3.2.4.1. Huzurevleri ile Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Yönetmeliği
Huzurevleri ile Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin
(R.G., T. 21.02.2001, S. 24325) amacı, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması, bakım
ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması, verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş
esaslarını belirlemek, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir (mad. 1). Bu
Yönetmelik; 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve
fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara
bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle görevli ve yükümlü olan AÇSHB’ye bağlı
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerini kapsar (mad. 2).
3.2.4.2. Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği
Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin (R.G., T.
07.08.2008, S. 26960) amacı; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak
huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım merkezlerinin açılış işlemleri, hizmet standardı, personel
durumu, işletilme koşulları, ücreti, denetimi, devri ve kapatılmasına yönelik usul ve esasları
belirlemektir (mad. 1). Söz konusu Yönetmeliğin kapsamına, gerçek kişiler veya özel hukuk
tüzel kişilerince açılan huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım merkezleri girer (mad. 2).
3.2.4.3. Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım
Merkezleri Yönetmeliği
Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri
Yönetmeliğinin (R.G., T. 30.06.2007, S. 26244) amacı; resmî kurum ve kuruluşların
bünyesinde açılacak bakıma muhtaç engellilere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma
şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve
esaslarını düzenlemektedir (mad. 1). Bu yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun
9. maddesinin (g) bendi ile 34, 35, ve ek 7. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır
(mad. 3).
Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri
Yönetmeliğin kapsamına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) dışındaki
diğer resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak olan bakım gerektiren engellilere
yönelik bakım merkezleri girer (mad. 2).
3.2.4.4. Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin (R.G., T.04.11.2016,
S.29878) amacı, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere
yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel
standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, başvuru, inceleme,
kabul ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir (mad. 1). Bu
Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 34. ve ek 7. maddeleri ile 633 sayılı Aile
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ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır (mad. 2).
3.2.4.5. Engellilerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine
Dair Yönetmelik
2010 tarihli 27697 sayılı Engellilerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı
Hizmetlerine Dair Yönetmeliğin (R.G., T. 03.09.2010, S. 27691) amacı; bedensel, zihinsel ve
ruhsal engelleri nedeni ile yaşama gereklerine uyamama durumunda olan engelli bireylerin,
tespitini, incelenmesini, bakımını ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmalarını,
engelli ve engelli ailelerine danışmanlık hizmetini, bu hizmetlerin niteliğine ve işleyişine ilişkin
usul ve esasları, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir (mad. 1). Bu
Yönetmelik AÇSHB’ye bağlı yatılı, gündüzlü ya da yatılı ve gündüzlü hizmet veren merkezler
ile bakım, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar (mad.
2).
3.2.4.6. Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliğinin (R.G., T.
16.08.2006, S. 26261) amacı; büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan
engellilerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan engelli
olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; büyükşehir belediyelerinde
engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve
mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve
görevleri ile bu birimde çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve
esaslarını düzenlemektir (mad. 1). Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre bakım, durumları
gereği toplum içerisinde bağımsız yaşama becerilerini kazanamayan veya kaybeden,
rehabilitasyondan yararlandığı halde özel ilgi destek ve korunmaya gereksinim duyan bireylere
verilen hizmetleridir (mad. 4/a). Engelli hizmet birimi ise, büyükşehir belediyelerinde
engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve
mesleki rehabilitasyon hizmetlerini vermek amacıyla oluşturulmuş birimlerdir (mad. 4/b).
Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere, Büyükşehir belediyelerinde engelli hizmet
birimlerinin kurulmasını öngören ve düzenleyen 26261 sayılı Yönetmelik hükümleri uyarınca,
oluşturulacak engelli hizmet birimlerinin engellilerle ilgili sorumlu olduğu hizmetler arasında
bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon
hizmetlerine ilaveten bakıma da yer verildiği görülmektedir.
3.2.4.7. Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin
Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş
Esasları Hakkında Yönetmeliğin (R.G., T.05.04.1987, S.19422) amacı, kamu kurum ve
kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin açılış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartları,
teftiş ve denetim işlem ve esaslarını mevcut mevzuata uygun bir şekilde belirlemek, çağdaş
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anlayış ve şartlara uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır (mad. 1). Bu yönetmeliğin
kapsamına genel ve katma bütçeli kurumlar, belediyeler ve bu kurumların kurdukları döner
sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkül ve teşebbüsleri, özel kanunlarla kurulan diğer
devlet teşekküllerinin bünyesinde açılan veya açılacak olan huzurevleri girer (mad. 2). Bu
Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9.
maddesinin (g) fıkrası ile 34 ve 35. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.
3.2.4.8. Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere
Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık
Ödenmesine İlişkin Yönetmeliğin (R.G., T.31.01.2015, S.29253) amacı, sosyal güvenlik
kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından
yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken
bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, AÇSHB’nin sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze
Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti AÇSHB tarafından ödenerek özel sosyal
hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da AÇSHB’ce yardım yapılmak suretiyle
desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da
AÇSHB’nin sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya
ilişkin koşulları haiz olan yaşlılara ve engelli bireylere aylık harçlık ödenmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir (mad. 1). Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek
11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
3.2.4.9. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmeliğin (R.G., T.07.08.2008, S.26970) amacı, huzurevi bakımını tercih
etmeyen yaşlılar için gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetlerinin niteliğini ve bu hizmetleri
yerine getiren birim ve personele ilişkin usul ve esasları belirlemektir (mad. 1). Bu yönetmeliğin
kapsamına kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak
yaşlı hizmet merkezleri tarafından yaşlılara verilecek gündüzlü bakım ile evde bakım hizmeti
faaliyetleri girer (mad. 2). Bu yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
3.2.4.10. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkındaki Yönetmelik
Türkiye’de evde bakım hizmeti, Sağlık Bakanlığı’nın 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 5/7/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9. maddesinin (c) bendi ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43.
maddesine dayanılarak hazırlanan 2005 tarihli 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu
Hakkındaki Yönetmelik (R.G., T. 10.03.2005, S. 25751) hükümlerine göre yürütülmektedir
(mad. 3). Bu yönetmeliğin amacı, bireylerin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla, evde
bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten
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kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve
esasları düzenlemektir (mad. 1). Bu yönetmeliğin kapsamına, bağımsız işyerleri şeklinde veya
tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik ve özel hastane bünyesinde evde bakım hizmeti sunmak
amacıyla açılan sağlık kuruluşları ile bu sağlık kuruluşlarının sahip ve işletenleri ve evde bakım
hizmeti faaliyetleri girmektedir (mad. 2). Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre evde bakım
hizmeti, hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda sağlık
ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi gereksinimlerini
karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını sağlar (mad. 4/d).
3.2.4.11. Hasta Hakları Yönetmeliği
Hasta Hakları Yönetmeliği (R.G., T. 01.08.1998, S. 23420) 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır (mad. 3). Söz konusu Yönetmeliğe göre hasta hakları,
sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip
bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile
teminat altına alınmış bulunan haklardır (mad. 4/3). Hasta Hakları Yönetmelik 2-7
bölümlerindeki madde hükümlerine göre hasta haklarının ana başlıkları şu şekilde sıralanabilir
(mad. 6-41):
-

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı
Hasta haklarının korunması
Tıbbi müdahalede hastanın rızası
Tıbbi araştırmalar
Diğer haklar.

2.2.5. Genelgeler
Bakım hizmetlerinin ulusal hukuki dayanakları arasında genelgeler önemli bir yere
sahiptir. Bakım konusunda yayımlanan genelgelere şunlar örnek verilebilir:
-

-

2008/06 sayılı Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde
Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması Konulu
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Genelgesi
2010/12 sayılı Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti konulu Başbakanlık Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi
2010/13 sayılı Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler Konulu Başbakanlık Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Genelgesi
2012/26 sayılı Evde Bakım Ücreti Geri Ödemeleri Hakkında Genelge
2013/02 sayılı Özel Bakım Merkezleri Hakkında Genelge
2013/08 sayılı Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer
Hizmetlerden Yararlanması Hakkında Genelge
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-

2013/20 sayılı Özel Bakım Merkezlerinin İhtiyaç Programı Erişebilirlik
Standartları Hakkında Genelge
2014/07 sayılı Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar
Hakkında Genelge
2014/10 Sayılı Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik Hakkında
Genelge
2014/11 sayılı Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri
Hakkında Genelge.

2.2.6. Tebliğler
Bakım hizmetlerinin ulusal hukuki dayanakları arasında tebliğler de yer almaktadır. Bu
alanda tebliğlere “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (“Engelli ve Yaşlı Bakım
Elemanı”, “Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü”, “Gerentolog”) örnek verilebilir.
Son olarak bakım hizmetlerinin hukuki dayanaklarına 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanunu’nu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne
uygun bir şekilde yürürlüğe konulan Hasta Hakları Yönergesi de eklenebilir. Söz konusu
Yönerge hükümlerine göre tıbbi gereklere uygun bakım hakkı, sağlık hizmetlerinden
yararlanma hakkı ve hasta haklarının korunması kapsamında hasta hakları arasında sayılmıştır
(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), 2011).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde engelli, yaşlı ve hasta bakımına ilişkin hükümler içeren uluslararası düzenlemeler ile
Türkiye’de bakım hizmetlerine yönelik yasal düzenlemeler öğrenilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle
engelli, yaşlı ve hasta bakımına ilişkin hükümler içeren başta BM ve bağlı kuruluşları olmak üzere,
AK, AB, UÇÖ ve DTB tarafından yapılan düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
Ardından Türkiye’de engelli, yaşlı ve hasta bakımının hukuki dayanağını oluşturan başta Anayasa
olmak üzere Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelikler, Genelgeler ve
Tebliğlerden oluşan hukuki kaynaklar öğrenilmiştir.

82

Bölüm Soruları
1) Engellilik ilk kez BM tarafından yapılan hangi düzenleme ile dile getirilmiştir?
a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b) Engelli Hakları Bildirgesi
c) Engelli Hakları Sözleşmesi
d) Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
e) Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirgesi

2) Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin haklarına bütüncül bir koruma sağlaması ve bağlayıcı
olması bakımından uluslararası nitelikteki ilk ve tek düzenlemedir?
a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b) Engelli Hakları Bildirgesi
c) Engelli Hakları Sözleşmesi
d) Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
e) Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirgesi

3) I. Bağımsız yaşam
II. Katılım
III. Bakım
IV. Kendini gerçekleştirme
V. İtibar
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri BM’nin 16 Aralık 1991 tarihli 74. toplantısında alınan kararla
kabul edilen yaşlı bireylere ilişkin ilkelerdendir?
a) I
b) III
c) II ve IV
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d) V
e) I, II, III, IV ve V

4) Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında bakım ve tedavi hakkına da yer veren,
Amsterdam Bildirgesi olarak bilinen DSÖ düzenlemesidir?
a) Avrupa Sosyal Şartı
b) Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi
c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
e) Avrupa Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

5) Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması
Sözleşmesi hangi kuruluşa ait bir düzenlemedir?
a) UÇÖ
b) BM
c) AB
d) AK
e) DSÖ

6) AB’nin engellilere yönelik yeni yaklaşımı fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkan “haklar”
temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım engellilerin haklarını tanıma ve koruma biçiminde
gerçekleşmektedir. Avrupa çerçevesinde, refah devletleri ve engelli bireyler arasındaki ilişki
sosyal haklar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu ilişki; …………….., ………………., sosyal
refah hizmetlerinden yararlanma hakkı ile engellilerin toplumsal yaşamda bağımsız olma,
sosyal bütünleşme ve katılma hakkından oluşan dört temel hakka dayanmaktadır.

7) Hasta hakları konusunda yapılan ilk uluslararası girişim 1981 yılında DTB tarafından
“……………..”nin kabul edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu girişimi Lizbon Hasta Hakları
Bildirgesi’nin kapsamını genişleten 1995 tarihli “……………….,” takip etmiştir.
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8) TC. Anayasası’nda yer alan “……………….”, “……………….” ve “sosyal güvenlik
bakımından özel olarak korunması gerekenler” ile bu düzenlemeler bakım güvencesinin
Anayasal temelini oluşturmaktadır

9) …………….., Anayasa hükümlerine göre “yürütme yetkisine ilişkin olarak daha önce
Bakanlar Kurulu Kararı, tüzük veya kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) düzenlenen
hususlara benzer hususları düzenleyen ve fakat bakanların imzalarını değil sadece
Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan yasal düzenleme aracı” şeklinde tanımlanabilir.

10) Bakım hizmetlerinin ulusal hukuki dayanakları arasında tebliğler de yer almaktadır. Bu
alanda tebliğlere “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (“……………….”,
“……………….”, “……………….”) örnek verilebilir.

Cevaplar
1) a
2) c
3) e
4) b
5) d
6) sosyal güvenlik hakkı, sosyal ve tıbbi yardım hakkı
7) Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi, Bali Hasta Hakları Bildirgesi
8) sosyal devlet, sosyal güvenlik hakkı,
9) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
10) Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı, Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü, Gerentolog
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4. TÜRKİYE’DE BAKIM HİZMETLERİNİN KURUMSAL
YAPILANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde “Bakım Hizmeti Veren Kurum ve Kuruluşların Hukuki Niteliklerine Göre
Kurumsal Yapılanma” başlığı altında Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması
bakımından öncelikle Merkezi Yönetim Kuruluşlarına yer verilecek, ardından yerel yönetim
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara değinilecektir. Daha sonra
Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması bakım gerektiren bireylere/gruplara
göre kategorize edilip inceleme konusu yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar hukuki nitelikleri bakımından kaça ayrılır?
2. Türkiye’de bakım hizmeti veren merkezi yönetim kuruluşları nelerdir?
3. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunun bakım hizmetleri bağlamında görevleri nelerdir?
4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım hizmetleri bağlamında görevleri nelerdir?
5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım hizmetleri konusunda görev yapan hizmet
birimleri nelerdir?
6. Türkiye’de bakım hizmetleri alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu var mıdır?
7. Türkiye’de bakım hizmetleri alanında faaliyet gösteren özel kuruluş var mıdır?
8. Türkiye’de engellilere hangi kuruluşlar bakım hizmeti vermektedir?
9. Türkiye’de yaşlılara hangi kuruluşlar bakım hizmeti vermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bakım
Hizmeti
Veren
Kurum ve Kuruluşların
Hukuki Niteliklerine Göre
Kurumsal Yapılanma

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’de
bakım e-ders kitabı, e-ders sunumu
hizmetlerinin
kurumsal materyallerini
okuyup
yapılanması
bakımından dinleyerek
bakım hizmeti veren kurum
ve
kuruluşların
hukuki
niteliklerine göre kategorize
edilen merkezi yönetim
kuruluşları, yerel yönetim
kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve özel kuruluşlar
ile bu kuruluşlar arasındaki
benzerlik ve farklılıklar
öğrenilecektir.

Bakım
Gerektiren Türkiye’de
bakım e-ders kitabı, e-ders sunumu
Bireylere/Gruplara
Göre hizmetlerinin
kurumsal materyallerini
okuyup
Kurumsal Yapılanma
yapılanması
bakımından dinleyerek
bakım
gerektiren
bireylere/gruplara
göre
kategorize edilen engelli
bakım kuruluşları ve yaşlı
bakım kuruluşları
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Anahtar Kavramlar
Bakım Hizmetlerinin Kurumsal Yapılanması, Merkezi Yönetim Kuruluşları, Yerel Yönetim
Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Kuruluşlar, Engelli Bakım Kuruluşları, Yaşlı Bakım
Kuruluşları, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
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Giriş
Toplumsal gereksinimlerin çeşitlenmesi, siyasal, sosyal ve ekonomik haklardaki
gelişmeler, devletin faaliyet alanını genişleterek sosyal ve ekonomik yaşama müdahale ederek
düzenleyici ve denetleyici işlevler üstlenmesine yol açmıştır. Devletin bu anlamdaki
işlevlerinde, özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında benimsenen “Sosyal Devlet” anlayışının
etkisiyle çok ciddi bir artış yaşanmıştır. Hiç kuşkusuz engelli, yaşlı ve kronik hasta bireylerin
bakımına yönelik politikalar ile uygulamalar da devletin üstlendiği önemli kamusal
hizmetlerden biridir.
Sosyal bir hukuk devleti olmanın bir gereği olarak Türkiye’de de devlet sosyal
alanlardan biri olarak bakım hizmetleri alanında da aktif rol üstlenmiştir. Nitekim literatürde
yaygın olarak kamu kurum ve kuruluşları şeklinde adlandırılan kuruluşlar eliyle bakım
gerektiren bireylere bakım hizmeti sunan başat yapılanmanın devlete ait olduğu görülmektedir.
Anayasada, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarına dayandığı açıkça belirtilmiştir (AY. mad. 123/2). Dolayısıyla, her tür kamu hizmeti
gibi bakım hizmetleri de merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarınca yerine getirilir.
Bakım hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hukuki niteliğine göre bakım hizmetlerinin
kurumsal yapılanması bakımından bu iki kuruluşa sivil toplum kuruluşları ile özel kuruluşları
da eklemek mümkündür.
Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanmasını; bakım hizmeti sunan kurum
ve kuruluşların hukuki niteliği dışında bakım gerektiren bireylerin/grupların niteliğine göre de
incelenmesi mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması,
“engelli bakım kuruluşları” ve “yaşlı bakım kuruluşları” şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulabilir.
Bu bölümde Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması; bakım hizmeti veren
kurum ve kuruluşların hukuki niteliğine ve bakım gerektiren bireylerin/grupların niteliğine göre
kategorik bir yaklaşımla ele alınıp incelenecektir.
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4.1. Bakım Hizmeti Veren Kurum ve Kuruluşların Hukuki Niteliklerine
Göre Kurumsal Yapılanma
Türkiye’de bakım gerektiren birey olarak yaşlı, engelli ve kronik hastalara bakım
hizmeti veren kurum ve kuruluşları hukuki nitelikleri bakımından “Merkezi Yönetim
kuruluşları”, “yerel yönetimlere bağlı bakım kuruluşları”, “sivil toplum örgütlerine ait bakım
kuruluşları” ve “özel sektöre ait bakım kuruluşları” şeklinde sınıflandırmak mümkündür:
4.1.1. Merkezi Yönetim Kuruluşları
Türkiye Cumhuriyeti tek yapılı bir devlet yapısına sahip olduğu için kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde merkezî örgütlenme biçimine ağırlık verilmiştir. Dolayısıyla, ülkemizde temel
kamu hizmetleri merkezî yönetim kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Merkezî yönetime
“genel yönetim” de denir. Merkezî yönetim kendi içinde merkez ve taşra örgütü olmak üzere
ikiye ayrılır. Türk kamu yönetiminin merkez örgütünde Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar yer alır.
Ayrıca merkezî yönetime önerilerde bulunmak, danışmanlık yapmak ya da denetimde
bulunmak amacıyla kurulmuş yardımcı kuruluşlar da merkez örgütü içinde
değerlendirilmektedir. Görüldüğü gibi, yürütme yetkisi ve görevini kullanan Cumhurbaşkanı
aynı zamanda, merkezî yönetimin merkez örgütü içinde yer almaktadır. Merkezî yönetimin
taşra örgütü ise il yönetimi, ilçe yönetimi ve bölge müdürlüklerinden oluşmaktadır (Sözen,
2013).

MERKEZİ YÖNETİM
KURULUŞLARI

MERKEZ ÖRGÜTÜ
1. Cumhurbaşkanlığı Sosyal
politiklar Kurulu
2. Bakanlıklar: AÇSHB ve
Sağlık Bakanlığı

TAŞRA ÖRGÜTÜ
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlükleri
İl Sağlık Müdürlükleri

Şekil: 4.1. Türkiye’de Bakım Hizmetlerinin Yapılanması Bakımından Merkezi
Yönetim Kuruluşları
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4.1.1.1. Merkez Örgütü
Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması bağlamında merkezi örgütleri;
sosyal politikanın önemli konu alanlarından biri olan bakım politikalarının geliştirilmesi
konusunda da görev üstlendiği düşünülen Cumhurbaşkanlığına bağlı Sosyal Politikalar Kurulu
ile bakım hizmetleri ile ilgili görev ve yetkileri bulunan AÇSHB ve Sağlık Bakanlığı şeklinde
sınıflandırmak mümkündür.
4.1.1.1.1. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre,
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetim sistemimize yeni giren bir önemli yapı da
politika kurullarıdır. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve
oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek, stratejiler oluşturmak ve bunlarla ilgili
çalışmalar yapmak üzere politika kurulları oluşturulmuştur (mad. 20). Bu kurullardan Sosyal
Politikalar Kurulu hiç kuşkusuz bakım hizmetleri ile de ilgilidir. Sosyal politika alanında görev
ve yetkilerle donatılan Sosyal Politikalar Kurulunun bakım hizmetleri ile ilgili görevleri ve
yetkileri şu şekilde sıralanabilir (mad. 30):
-

Toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik yapılan çalışmaların etkinliği için
politika önerileri oluşturmak,
Sosyal refahın oluşturulmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,
Dezavantajlı gruplara yönelik politika önerileri oluşturmak.

4.1.1.1.2. Bakanlıklar
Ülkemizde devletin üstlendiği temel kamu hizmetleri bakanlık örgütlenmesiyle
yürütülmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bakanlıklar işbölümünü gösterir. Her
bakanlık belirli bir kamu hizmetini veya hizmetleri yerine getirmekle görevlendirilmiş ve
yetkili kılınmıştır. Örneğin, sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı, sosyal hizmetler AÇSHB
tarafından yerine getirilmektedir. Görüldüğü gibi, bakanlıklar devlet tüzel kişiliğinde belli bir
hizmet görmek ve bu hizmetlerle ilgili işleri yürütmek amacıyla oluşturulmuştur (Sözen, 2013).
Anayasada 2017 yılında yapılan değişiklik ile bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği hükmü yer almıştır (AY. mad. 106). 1 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmında 16
bakanlığın kurulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu Kararname hükümlerine
göre bakım hizmetleri konusunda görev yetki üstlenen iki bakanlık; AÇSHB ile Sağlık
Bakanlığıdır.
Devlet adına bakım hizmetlerinden sorumlu başat merkezi yönetim kuruluşu
AÇSHB’dir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı da bakım hizmeti veren önemli devlet
kurumlarından biridir.
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AÇSHB

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65. maddesine göre AÇSHB’nin sosyal
politikanın önemli konu alanlarından biri olan bakım politikalarının geliştirilmesi ve bakım
hizmetlerinin sunumu ile ilgili görevleri şu şekilde sıralanabilir:
-

-

-

-

-

-

-

Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin
geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını
izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek,
Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal
hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere,
belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere
ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak
tedbirleri almak,
Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım
faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek, yoksullukla mücadeleye ilişkin
ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine
etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları
belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek
programları geliştirmek,
Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri
merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek,
izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek,
Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri
izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere
değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların
ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,
Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini
uygulamak, sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
için gerekli tedbirleri almak.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre AÇSHB, merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilatından oluşur (mad. 66); görevlerini ise hizmet birimleri eliyle yürütür. 1 nolu
Kararnamenin 67. maddesinde gösterilen bu hizmet birimlerinden EYHGM ile Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı doğrudan bakım hizmetleri alanında görev üstlenen bir hizmet birimleridir. 1
nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre EYHGM’nin bakım hizmetleri ile ilgili görev ve
yetkileri şu şekilde sıralanabilir (mad. 71):
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Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici,
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine
etmek,
Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu,
ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata
katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi
amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın
geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak,
Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak
ve uygulamak,
Münhasıran engellilere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada
kullanılmak üzere hazırlanan engelli kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek,
Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, belirlenen
politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek,
Yaşlıların ve bakım gerektiren engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal
çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için
gerekli mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip
etmek ve denetlemek,
Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına,
işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine
ilişkin mekanizmalar oluşturmak,
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke,
usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bakım
hizmetleri ile ilgili görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir (mad. 78):
-

-

Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve
soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak,
Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın
uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve
denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda
ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirlemek,
Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak,
Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri
hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini
ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarını
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mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak
değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere iletmek,
Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve
kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol
gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,
Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen kişi,
kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşları teşvik edici mekanizmaların
oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda
çalışan meslek elemanlarına rehberlik etmek,
Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların
önlenmesini, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hâle
gelmesini sağlamak,
Bu Bölüm kapsamında hizmet sunan sosyal hizmet kuruluşları ile sosyal
hizmetlerden yararlananlara ilişkin olarak ortak veri tabanı oluşturulmasına katkıda
bulunmak,
Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yapılan açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere, AÇSHB, özellikle dezavantajlı
gruplar içerisinde yer alan çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli bireylere yönelik koruyucuönleyici-iyileştirici-geliştirici-tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunmaktadır (Genç ve Barış,
2015: 40).


Sağlık Bakanlığı

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352. maddesinde herkesin bedenî, zihnî ve
sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık
Bakanlığına bazı görev ve yetkiler verilmiştir. Hiç kuşkusuz bu görevlerden bazıları sağlıkla
yakından ilişkili bakım konusuna yöneliktir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının sağlık
politikasının önemli konu alanlarından bir olan bakım politikalarının geliştirilmesi ve bakım
hizmetlerinin sunumu ile ilgili görevleri şu şekilde sıralanabilir:
-

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve
önlenmesi için çalışmalar yapmak,
Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Sağlık Bakanlığı, merkez ve
teşkilatından oluşur (mad. 353); görevlerini ise hizmet birimleri eliyle yürütür. 1 nolu
Kararnamenin 354. maddesinde gösterilen bu hizmet birimlerinden Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü rehabilite edici sağlık hizmetleri kapsamında bakım hizmetleri alanında görev
üstlenen bir hizmet birimidir. 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün bakım hizmetleri ile ilgili görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir (mad.
355):
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Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak,
teknik düzenleme yapmak, standartları belirlemek ve bu hizmetler ile sunucularını
sınıflandırmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmak,
Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde
sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini
planlamak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak,
Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.

4.1.1.2. Taşra Örgütü
Merkezî yönetimin üstlendiği tüm hizmetleri sadece başkentte örgütlenerek ülke
genelinde yürütebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle merkezî yönetim taşrada, merkez
dışında da örgütlenmiştir. Merkezî yönetimin taşra örgütü, yerinden yönetim kuruluşları gibi
ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip değildir; merkezî örgüte hiyerarşik olarak bağlıdır. Bu
kuruluşlar merkezî örgütün taşradaki uzantısı olarak kabul edilir. Bu bağlamda merkezi
yönetim kuruluşu olarak AÇSHB’nin taşradaki uzantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il
müdürlükleridir. İl müdürleri, Cumhurbaşkanı onayı ile atanırlar ve valinin emri altında görev
yaparlar. İl müdürleri, görev alanlarına giren işlerin yapılmasından valiye karşı sorumludurlar.
İl müdürlüklerinin kendi bakanlıklarıyla ilgili yazışmalar da vali aracılığıyla yapılır.
AÇSHB’ye bağlı taşra örgütü olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
bünyesinde faaliyet gösteren huzurevleri, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri
kamuya ya da devlete ait bakım kuruluşlarına örnek verilebilir. Bakım hizmetleri bağlamında
taşra örgütü olarak İl Sağlık Müdürlükleri eliyle Sağlık Bakanlığınca verilen tek hizmet,
AÇSHB ile eşgüdümlü yürütülen evde sağlık bakımı hizmetidir (Genç ve Barış, 2015: 41-42).
Evde sağlık hizmeti 10.03.2005 tarih ve 25751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca yürütülen bir hizmettir. Söz konusu Yönetmeliğin
“Tanımlar” başlığını taşıyan 4. maddesine göre evde sağlık hizmeti hekimlerin önerileri
doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından
rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını ifade eder (mad. 4/d).
4.1.2. Yerel Yönetim Kuruluşları
Mevcut yasal düzenlemeler incelendiğinde, yerel yönetimlere bağlı bakım kuruluşlarını,
büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler için ayrı ayrı incelemek mümkündür.
4.1.2.1. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Bakım Kuruluşları
Büyükşehir belediyeleri; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’na göre, sosyal hizmet amaçlı hizmetler kapsamında sağlık merkezleri, hastaneler,
gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütebilir, geliştirebilir ve bu amaçla sosyal tesisler
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kurabilir, meslek ve beceri kazandırma kursları açabilir, işletebilir veya işlettirebilir, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir (mad. 7/v). Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere,
büyükşehir belediyeleri sosyal hizmet amaçlı hizmetler kapsamında birçok refah alanında
olduğu gibi engellilere ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri de yürütebilir, bu amaçla bakım
kuruluşu kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir ve bakım hizmetlerini yürütürken üniversiteler,
yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir.
Söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye’de büyükşehir belediyelerince
gerçekleştirilen faaliyetler incelendiğinde, birçok büyükşehir belediyesi bünyesinde huzurevi,
yaşlı hizmet merkezi, engelliler danışma merkezi ve engelliler hizmet ve rehabilitasyon merkezi
gibi bakım hizmeti sunan kuruluşların yapılandırıldığı görülmektedir.
4.1.2.2. Belediyelere Bağlı Bakım Kuruluşları
Büyükşehir belediyelerine benzer şekilde belediyeleri de; 03/07/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanunu’na göre, sosyal hizmet ve yardım amaçlı hizmetler kapsamında engelli
ve yaşlılara yönelik bakım kuruluşları kurarak bakım hizmeti verebileceği gibi, kurulu bulunan
bir bakım kuruluşundan bu hizmetin verilmesini sağlayabilir. Zira Belediye Kanunu’nun 14.
maddesinde açıkça belirtildiği üzere, belediyeler, “…sosyal hizmet ve yardım, …hizmetlerini
yapar veya yaptırır” (mad. 14/1).
Yerel yönetimler bağlamında büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler dışında il
özel idareleri de 22/02/2002 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre sosyal hizmet
ve yardımlar kapsamında, engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri yürütebilir. Zira İl Özel
İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, il özel idaresi mahallî müşterek
nitelikte olmak şartıyla; "…sosyal hizmet ve yardımlar … hizmetleri il sınırları içinde"
yapmakla görevli ve yetkili kılınmıştır (mad. 6/a).
Son dönemde sosyal politika alanında yerel yönetimlerin daha etkin rol oynamaya
başlamaları yerel yönetimlere bağlı bakım kuruluşlarının sayısında da ciddi bir artışa neden
olmuştur. Yerel yönetimlere bağlı bakım kuruluşlarının en iyi örneklerini huzurevleri oluşturur.
4.1.3.

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşlarının en büyük özelliği kar amacı olmayan kuruluşlar olmalarıdır.
Vakıf ve dernek yönetimleri tarafından açılırlar ve işletilirler.
Ülkemizde yaşlılara ve engellilere yönelik birçok vakıfa veya derneğe ait bakım
kuruluşu bulunmaktadır. Bu bağlamda en etkin sivil toplum kuruluşları, yaşlılara dönük
hizmetleri ile vakıflardır. Bu konuda özellikle vakıflara ait huzurevleri sivil toplum
kuruluşlarına ait en önemli bakım kuruluşlarıdır.
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4.1.4. Özel Bakım Kuruluşları
Türkiye’de bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ağırlıklı olarak devlete ait olsa da
engelli ve yaşlılara dönük hizmet veren özel bakım kuruluşlarının sayısında da
azımsanmayacak bir artış vardır. Özel sektöre ait bakıma yönelik kuruluşların en iyi örnekleri
gündüzlü bakım merkezleri, huzurevleri ve bakım ve rehabilitasyon merkezleridir.
Özel girişim de, yapısı gereği, gelir getirici sosyal hizmetlerin yürütülmesinde işlev
üstlenmektedir. Örneğin özel huzurevleri, yaşlılar ve diğer bakım gerektiren bireyler için özel
bakımevleri, kreşler, gündüzlü bakım merkezleri, öğrenciler için etüd merkezleri, engelli
rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları gibi… Bunların sayıları yıldan yıla değişmekle
birlikte kentsel yoğunlaşmanın artmasıyla sayılarında artış ve niteliklerinde sürekli gelişme ve
iyileşme görülmektedir. Özel girişimin sosyal hizmet kuruluşları içinde payı hızla artmaktadır.
Örneğin sayıları tüm ülkede hızla artan engelliler için özel rehabilitasyon merkezleri bunun
örneğidir. Bugün hemen hemen tüm illerimiz ve ilçelerimizde özel rehabilitasyon merkezleri
bulunmaktadır. Bunun gibi, kreşler, öğrenci etüd merkezleri, huzurevleri, öğrenci yurtlarının
sayıları da giderek artmakta ve büyük bir hizmet boşluğu bu sayede doldurulmaktadır.

4.2. Bakım Gerektiren Bireylere/Gruplara Göre Kurumsal Yapılanma
Türkiye’de ister kamuya ve özel sektöre isterse yerel yönetimlere ve sivil toplum
örgütlerine bağlı olsun bakım kuruluşları, bakım gerektiren birey/gruplara göre “engellilere
yönelik bakım kuruluşları” ve “yaşlılara yönelik bakım kuruluşları” şeklinde kategorize
edilebilir (Tomanbay, 2013: 15). Bakım gerektiren bireyler olarak kronik hastalar, literatürde
engelliler grubuna dahil edilmektedir (Gökçek-Karaca, 2016b: 35). Bu yüzden bakım hizmeti
gerektiren bireylere/gruplara göre bakım kuruluşları kategorize edilirken, kronik hastalar
engelliler kapsamında değerlendirilerek kronik hastalara yönelik bakım kuruluşları şeklinde bir
ayrıma gidilmemiştir.
Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar yatılı bakım
hizmeti veren kuruluş olabileceği gibi gündüzlü bakım hizmeti de verebilir ya da hem yatılı ve
hem de gündüzlü bakım hizmetini bir arada sunabilir. Dolayısıyla engelli ve yaşlılara bakım
hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarını “yatılı bakım kuruluşları” ve “gündüzlü bakım
kuruluşları” şeklinde ikiye ayrıma tabi tutulabilmesi de mümkündür (Tomanbay, 2013: 15).
Yatılı bakım kuruluşları 24 saat hizmet sunan kuruluşlar iken, gündüzlü bakım kuruluşları
çalışma saatleri içinde hizmet sunan kuruluşlardır.
4.2.1. Engellilere Yönelik Bakım Kuruluşları
Engellilere yönelik bakım hizmetleri, AÇSHB’ye bağlı EYHGM’nün çatısı altındaki
bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren resmi ve özel bakım kuruluşları aracılığıyla
yürütülmektedir. Faaliyetlerini yatılı bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri şeklinde sürdüren bu
kuruluşlar şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:
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4.2.1.1. Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri
Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinde
tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre ev tipi sosyal hizmet birimleri; çocuk, kadın,
engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken
niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimleridir (mad. 3/f-13). Ev tipi sosyal hizmet birimlerinde
engelliler; toplum yaşamına aktif katılarak sıcak bir ev ortamında bakım, eğitim ve
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılır.
4.2.1.2. Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi
Ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre ev tipi sosyal
hizmet birimleri koordinasyon merkezi, il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipi sosyal
hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezdir (mad. 3/f-14).
4.2.1.3. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (Umut Evleri ve Engelsiz Yaşam
Merkezleri)
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri (engelsiz yaşam merkezleri-umut evleri) 2828
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde
hükmüne göre bakım ve rehabilitasyon merkezleri ya da engelsiz yaşam merkezleri; bedensel,
zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan
kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını
sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere
kurulan sosyal hizmet kuruluşlarıdır (mad. 3/f-5). Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere,
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik
hizmetler verilir. Kuruluşlarda, engelli bireylerin öncelikle insan onuruna yakışır şekilde
bakımına, beslenmesine, korunmasına, becerilerinin geliştirilmesine ve sosyal hayata uyumuna
ilişkin bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri sunulur. Bakım hizmetleri kapsamında;
engellilerin beslenmesi, korunması, temizliği gibi birincil yaşam ihtiyaçları giderilir. Sosyal
sorunlu çocuklar için geliştirici, eğitici ve sosyal faaliyetlere öncelik verilmekte, yetişkinler için
ise, yeni bir vasıf elde etme de dâhil, ücretli olarak çalışsın veya çalışmasın, çalışma
kapasitesinin yeniden kazandırılmasına ağırlık verilmektedir (Genç ve Barış, 2015). Hâlen
Türkiye’de engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi, Engelsiz yaşam bakım,
rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, zihinsel engelliler rehabilitasyon ve eğitim merkezi,
bakım ve rehabilitasyon merkezi adlarıyla EYHGM Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı’na
bağlı 244 umut evi; yine aynı yere bağlı 242 engelsiz yaşam merkezi hizmet vermektedir.
4.2.1.4. Özel Bakım Merkezleri
Özel bakım merkezleri, 16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım
Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre
özel bakım merkezleri, bakım gerektiren engelli bireylerin bakımı için yatılı veya gündüzlü
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hizmet veren, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan sosyal hizmet kuruluşu
statüsündeki özel bakım kurumlarıdır (mad. 4/e). AÇSHB’nin 2018 yılı verilerine göre, Türkiye
genelinde toplam 219 özel bakım merkezi mevcuttur. Bu merkezlerden 20.029 engelli birey
bakım hizmeti almaktadır.
Bakım Merkezi, Engelli Bakım Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelli
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Demans-Alzheimer Engelli Bakım Merkezi, Rehabilitasyon
Merkezi gibi adlarla faaliyet gösteren özel bakım merkezlerinde; bedensel (ortopedik), zihinsel
ve ruhsal engellilerin yataklı bakımı yapılır. Çok az sayıda gündüzlü gelenler de bulunmaktadır.
Bu sosyal hizmet kuruluşlarının kapasiteleri 24 ile 299 arasında değişmektedir. Özel bakım
merkezlerinin hemen hemen tamamına yakını karmadır. Başka bir deyişle kadın ve erkek
ayrımı yapılmaksızın engelli bireylere hizmet verilmektedir. Kadınlar ve erkekler birlikte, ayrı
koridorlarda ya da katlarda kalmaktadırlar. Özel bakım merkezlerinden sadece iki kuruluşta
erkek engelliler kabul edilmektedir. Günümüzde hizmet vermekte olan 219 kuruluşun
bazılarında zihinsel, ruhsal ve bedensel engellilerden sadece birine hizmet verilmektedir.
Bazılarında ise ya zihinsel ve ruhsal engellilere veya bedensel ve ruhsal engellilere ya da
zihinsel ve bedensel engellilere hizmet verilmekte iken, bazılarında ise zihinsel, bedensel ve
ruhsal engellilere hizmet verilmektedir. Bu sınıflandırma dikkate alınarak özel bakım
merkezlerinin hizmet verdikleri engel gruplarına göre dağılımları incelendiğinde; 27’sinde
zihinsel; 52’sinde ruhsal; 18’inde bedensel; 36’sında zihinsel ve ruhsal; 8’inde bedensel ve
ruhsal; 3’ünde zihinsel ve bedensel; 75’inde ise zihinsel, bedensel ve ruhsal engellilere hizmet
verdiği görülmektedir. Yaş grupları olarak da özel bakım merkezlerinin yarısından fazlası (115
özel bakım merkezi) 19 yaş ve üzerindeki engellileri kabul etmektedir. Geriye kalan özel bakım
merkezlerinde ise 7 yaşından en ileri yaşa kadar her yaş grubundan engelli bulunmaktadır.
4.2.1.5. Toplum veya Aile Danışma Merkezleri
Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre toplum veya aile
danışma ve rehabilitasyon merkezleri, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı,
üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici,
rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle iş birliği
içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır (mad. 3/f-8). Madde
hükmünden de anlaşılabileceği üzere, toplum veya aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri,
engellileri kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyumu
sağlamak amacıyla engellilere ve ailelerine hizmet sunan gündüzlü sosyal hizmet
kuruluşlarıdır. Bu merkezlerde, engelli bireylere nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmeti
sunulmakta, engelli bireylere sahip ailelerin ve annelerin kendilerine daha çok zaman ayırması
ve üzerlerindeki bakım yükünün hafifletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulur. Bu
merkezlerimizde, danışmanlık ve destek hizmetlerimizle, engellilerin aileleri ile birlikte
yaşamalarına ve normal bir toplumsal ortamda işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı
olunmaktadır (Genç ve Barış, 2015: ).
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Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, 2013 yılında çıkarılan Sosyal Hizmet
Merkezleri Yönetmeliği ile kapatılmış, verdiği hizmetler Sosyal Hizmet Merkezlerine
aktarılmıştır.
4.2.1.6. Sosyal Hizmet Merkezleri
Sosyal hizmet merkezleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinde
tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre sosyal hizmet merkezleri: “Sosyal Hizmet
Merkezi”; ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin
gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu,
önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada
ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği içinde sunulmasından ve bu
hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır (mad. 3/f-15).
Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, sosyal hizmet merkezleriyle; sosyal hizmet
müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere
ve ailelerine; koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı
sosyal hizmet sunulması amaçlanmıştır. Bakanlığın bu yeni hizmet birimi; aile bütünlüğünün
korunması ve aile refahının artırılması; çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişiminin temin
edilmesi, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde
yararlandırılması; engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılımlarının
sağlanması; şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi;
ailenin eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirilmesi; korunmaya,
bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesi ve desteklenmesi görevini
yürütmektedir. Tüm illerde yapılanması sağlanan bu kuruluş aile danışmanlığı ve toplumsal
hizmetleri de üstlenmiştir. Bakanlığın gündüzlü hizmetlerin toplandığı bu kuruluş, aynı
zamanda yatılı kuruluşlara lojistik destek sunmaktadır (Genç ve Barış, 2015).
4.2.1.7. Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları
Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3.
maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre çok amaçlı sosyal hizmet
kuruluşları, aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim
ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkân tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarıdır
(mad. 3/f-10).
4.2.2. Yaşlılara Yönelik Bakım Kuruluşları
Engellilere benzer şekilde yaşlılara yönelik bakım hizmetleri, AÇSHB’ye bağlı
EYHGM çatısı altındaki bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren resmi ve özel bakım kuruluşları
aracılığıyla yürütülmektedir. Faaliyetlerini yatılı bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri şeklinde
sürdüren bu kuruluşlar şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:
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4.2.2.1. Aktif Yaşam Merkezi
Aktif yaşam merkezi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinde
tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre aktif yaşam merkezi, engelli bireylerin,
yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla,
engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan
gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır (mad. 3/f-9). Madde hükmünden de anlaşılabileceği
üzere, aktif yaşam merkezleri, yaşlı bireylerin hayat kalitesinin arttırılması amacıyla gündüzlü
bakım ve evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet gösteren merkezlerdir. Bu
merkezler, yaşamını evinde sürdüren yaşlılara boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle
değerlendirme, sosyal ilişkilerini arttırma ve günlük yaşam aktivitelerini geliştirmelerini
destekleyerek, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, kendi sosyal ortamlarından kopmadan
sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Ülkemizde sayıları çok az
olan bu merkezler Avrupa çok fonksiyonel olarak hizmet vermektedir (Genç ve Barış, 2015).
4.2.2.2. Huzurevleri
AÇSHB, EYHGM Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında “huzurevleri”
bulunur. Huzurevleri “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Yönetmeliği”ne göre açılırlar. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre, huzurevi “60 yaş ve
üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve
psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu” (mad.
4/d) ifade etmektedir.
Huzurevleri, ruh sağlığı yerinde olan ve bulaşıcı hastalığı olmayan 60 yaş üzerindeki
yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik
gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan kuruluşlardır (Genç ve Barış, 2015).
Huzurevleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Söz
konusu madde hükmüne göre huzurevleri, ihtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda
korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı
sosyal hizmet kuruluşlarıdır (mad. 3/f-4). Yurt çapında yayılmış huzurevlerinde sosyal
güvencesi olan ya da olmayan yaşlılara korunma, bakım, sosyal ve psikolojik ihtiyaçların
karşılanması hizmetleri verilmektedir (Genç ve Barış, 2015: 45).
Türkiye’de huzurevi olarak adlandırılan kuruluşlar, daha fazla kendi başına evde
kalmakta zorlanan yalnız, kimsesiz, yardıma ihtiyaç duyan, 60 yaşın üstünde olan sağlıklı
yaşlıları kabul etmektedir (Genç ve Barış, 2015: 45). Huzurevleri gerçek kişiler veya dernek ve
vakıf gibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulabileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarına
bağlı olarak da açılabilir. Tüm huzurevlerinin açılması için gerekli olan koşulları Yönetmelikler
halinde düzenleme, ruhsat verme ve denetleme yetkisine sahip resmi kurum AÇSHB’dir (Genç
ve Barış, 205: 45).
AÇSHB bünyesinde açılan huzurevlerinin dışında başka kamu kurumları tarafından da
-kendi emekli personeli için- huzurevleri açılabilir. “Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde
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Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında
(05.04.1987/19422). Bu huzurevlerinin kuruluş ve denetlenmelerini düzenler.

Yönetmelik”

Bunların dışında denetlemeleri ilgili makamca yapılan sivil toplum kuruluşlarına
(dernek ve vakıflara), azınlıklara ve özel sektöre ait huzurevleri de bulunmaktadır.
Kamuya ait huzurevleri için kuruluşa kabul yaşı en az 55 olmalıdır. Daha düşük yaşta
birinin kuruluşlara kabulü için Müdürlüğün sosyal inceleme raporu ile durumu belgelemesi ve
Valiliğin onayı koşulu aranır.
Yaşlıların kuruluşlara kabulünde ırk, renk, cinsiyet, dil, uyruk (tabiyet), din, siyasal
düşünce, felsefi inanç ve eğitim gibi hiçbir ayrım yapılamaz ve – varsa - geçmişteki
hükümlülükleri göz önüne alınmaz.
4.2.2.3. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında “huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezleri” bulunur. Bunlar “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri Yönetmeliği”ne göre açılırlar. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yaşlı
bakım ve rehabilitasyon merkezi, “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 kuruluşunu” ifade etmektedirler (mad. 4/e)
Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, 21/02/2001 tarihli ve 24325 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu madde
hükmüne göre yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, 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 kuruluşudur (mad. 4/e). Madde hükmünden de
anlaşılabileceği üzere, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde; ruh sağlığı
yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı, fiziksel veya zihinsel gerilemeleri
nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve
güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek bir şekilde
rehabilitasyonları, tedavisi mümkün olmayanların ise, sürekli olarak özel bakımları sağlanır Bu
kapsamda bakım gerektiren yaşlılara; aktif sosyal bakım hizmetleri, psiko-sosyal ve tıbbi
rehabilitasyon programları ve geniş kapsamlı bakım tedavi hizmetleri sunulmaktadır (Genç ve
Barış, 2015: 45). 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla 161 kapasiteli 41 yaşlı yaşam evi bulunmaktadır.
(https://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz-yasli).
EYHGM’ye bağlı “bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri” de
bulunmaktadır. Bunların arasında kamuya, yerel yönetimlere, özel girişime ve sivil toplum
kuruluşlarına bağlı olanlar vardır. Bunların da ve işlevlerinde farklar vardır. Kimisi bakım ve
rehabilitasyon merkezi olarak görev verirken, bir kısmı da bakım ve rehabilitasyon
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hizmetlerinin yanında aile danışma hizmetleri de vermektedir. Bu ikinci grubun sayısı azdır.
Toplam 83 kuruluşun 17’sinde aile danışma hizmeti vardır. 18 gündüzlü, 65’i yatılı… Özürlü
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web’de yayınladığı çizelgede 83 kuruluşun 17’sinin
erkeklere, 6’sının kadınlara özel olduğu, 17’sinin de karma olduğu sayılabilmektedir. Geri
kalan
40
kuruluşun
hangi
kategoriye
girdiği
belli
değildir
(www.ozida.gov.tr/?menu=ozurlu&sayfa=4 (2012).
2011 yılı itibariyle gündüzlü hizmet veren yaşlı bakım merkezlerinin kamuya ait beş
örneği dışında Türkiye’de bir de özel girişim eliyle açılanı ile iki sivil toplum örgütü tarafından
açılan gündüzlü yaşlı bakım merkezi vardır. Özel girişim eliyle açılan merkez Yalova’da 2010
yılında hizmete girmiştir.
2003 yılında SHÇEK, Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Alzheimer Derneği arasında
imzalanan ortak protokol ile Ankara Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi
açılmıştır. Söz konusu merkezin açılması, kamu ile sivil toplum kuruluşları işbirliği için güzel
bir örnektir.
4.2.2.4. Yaşlı Hizmet Merkezleri
Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre AÇSHB bünyesinde yaşlılara hizmet vermek amacıyla
gündüzlü bakım kuruluşları ile evde bakım hizmetleri sunulması öngörülmüştür. Söz konusu
yönetmelik hükümlerine göre gündüzlü bakım kuruluşu, huzurevi bakımını tercih etmeyen,
evlerinde aileleri ile ya da yalnız yaşayabilen yaşlıların boş zamanlarının değerlendirilmesi
amacıyla açılan gündüzlü yaşlı bakım merkezlerdir (mad. 1). Buralarda yaşlılara danışmanlık
hizmeti verilir, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek sağlanır. Çevre edinmeleri, diğer
arkadaşlarıyla gönüllerince vakit geçirmeleri için ortam yaratılır. Bu kuruluşlara gündüz vakit
geçirmek ya da danışma almak için gelen yaşlılar üye yapılmakta, gelip gidişlerinde süreklilik
sağlanmaya çalışılmaktadır. Yaşlı bakım merkezleri tarafından verilen evde bakım hizmeti ise;
akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir engeli
bulunmayan yaşlılara sunulan bir hizmettir. Bu hizmetler, 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 ve psikolojik destek
hizmetleridir.
Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yaşlı hizmet merkezleri, kamu kurum ve
kuruluşlarınca açılabileceği gibi gerçek kişilerce veya özel hukuk tüzel kişilerince de açılabilir
(mad. 2).
Bu kuruluşların sayısı Türkiye’de toplam beştir. Bunların eskiden adları yaşlı
dayanışma merkezileri idi. 2009 yılında adları yaşlı hizmet merkezleri olarak değiştirilmiştir.
Bunlar, Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Kırıkkale ve İzmir kentlerindedir.
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2011 yılında da SHÇEK ile İstanbul Alzheimer Derneğinin aralarında yaptığı ortak
protokol ile İstanbul Yaşlı Hizmet Merkezi açılmıştır. Bu merkezlerde, sosyal çalışmacı,
psikolog, fizyoterapist, hemşireden oluşan meslek ve sağlık elemanları ile bakım elemanları
çalışmaktadır.
Yaşlı Hizmet Merkezleri, 2013 yılında çıkarılan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
ile kapatılmış, verdiği hizmetler Sosyal Hizmet Merkezlerine aktarılmıştır. Ancak sosyal
hizmet merkezi ek binası şeklinde hizmet sunan yaşlı hizmet merkezleri de vardır (Genç ve
Barış, 2015: 46).
4.2.2.5. Darülaceze Başkanlığı
1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan kurum kurulduğu günden bugüne
30.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın
insanı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve
mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır
kurumudur (https://www.darulaceze.gov.tr/Kurumsal/Darulaceze).
Darülaceze Müessesesi 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 19/A maddesi uyarınca Darülaceze Başkanlığı
adını almıştır. Söz konusu başkanlık halen AÇSHB’ye bağlı olarak hizmet vermektedir
(https://www.darulaceze.gov.tr/Kurumsal/KurulusAmaci).
Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sosyal Hizmet Merkezleri, Ev Tipi Sosyal
Hizmet Birimleri ve Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezleri AÇSHB
bünyesinde yer alan engellilerle birlikte yaşlılara da hizmet veren önemli bakım kuruluşlarıdır.
Ancak bu kuruluşlara, engellilere yönelik bakım kuruluşları başlığı altında yer verildiğinden
burada yeniden inceleme konusu yapılmamıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanmasının bakım hizmeti veren
kurum ve kuruluşların hukuki niteliklerine göre sınıflandırılması öğrenilmiştir. Bu bağlamda,
öncelikle merkezi yönetim kuruluşları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar
Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının bakım hizmetleri
ile ilgili görev ve yetkileri konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Ardından söz konusu
bakanlıkların bakım hizmetlerinin kurumsal yapılanması bağlamında taşra örgütlenmesi ve bu
yapı içerisinde yer alan kuruluşlar öğrenilmiştir. Yine bakım hizmeti veren kurum ve
kuruluşların hukuki nitelikleri ayrımı bağlamında Türkiye’de bakım hizmeti veren sivil toplum
kuruluşları ile özel kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Son olarak bakım hizmetlerinin
kurumsal yapılanmasının bakım gerektiren bireylere/gruplara göre sınıflandırılması
öğrenilerek, engelli ve yaşlı bakım kuruluşları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetiminin merkez örgütünde yer alır?
a) Cumhurbaşkanı
b) İl yönetimi
c) İlçe yönetimi
d) Bölge müdürlükleri
e) Bakanlar Kurulu

2) Dezavantajlı gruplara yönelik politika önerileri oluşturmak kimin görevidir?
a) Bakanlar Kurulu
b) Başbakanlık
c) Sosyal Politikalar Kurulu
d) Devlet Denetleme Kurulu
e) Ekonomi Politikaları Kurulu

3) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek kimin görevidir?
a) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
b) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
e) Ekonomi Politikaları Kurulu
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4) Aşağıdakilerden hangisi toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve
kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve
rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde
sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşudur?
a) Aktif Yaşam Merkezi
b) Koruma ve Önleme Merkezi
c) Eğitim ve Geliştirme Merkezi
d) Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi
e) Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezi

5) Aşağıdakilerden hangisi 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan bir bakım
kuruluşudur?
a) Sosyal Hizmet Merkezleri
b) Yaşlı Hizmet Merkezleri
c) Darülaceze Başkanlığı
d) Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri
e) Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları

6) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak
politikalarla ilgili öneriler geliştirmek, stratejiler oluşturmak ve bunlarla ilgili çalışmalar
yapmak üzere ………………. oluşturulmuştur.

7) ……………….; çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan
kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimleridir.

8) ………………. ya da ………………; bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle
normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek
ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu
becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
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9) ………………., engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif
katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek
hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
10) ………………., il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin
bağlı olduğu merkezdir.

Cevaplar
1) a
2) c
3) b
4) d
5) c
6) Politika Kurulları
7) Ev tipi sosyal hizmet birimleri
8) Bakım ve rehabilitasyon merkeleri ya da engelsiz yaşam merkezleri
9) Aktif yaşam merkezi
10) Ev tipi sosyal hizmet birimleri koordinasyon merkezi
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5. BAKIM GEREKTİREN BİREYLERİN HAKLARI VE
SORUMLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde “Bakım Gerektiren Bireylerin Hakları” başlığı altında öncelikle bakım gerektiren
bireyler olarak yaşlı, engelli ve kronik hastaların durumlarına özgülenmiş haklar kategorik bir
yaklaşımla inceleme konusu yapılacaktır. Ardından sahip olunan haklar bağlamında bakım
gerektiren bireylerin genel nitelikteki sorumlulukları ile birlikte sağlık ve sosyal hizmet
çalışanlarını bilgilendirme, hastane ve bakım merkezi kurallarına uyma ve tedavisi, bakımı ve
rehabilitasyonu ile ilgili önerilere uyma sorumlulukları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. BM’nin kabul ettiği yaşlı ilkeleri nelerdir? Sıralayınız.
2. Uluslararası hukuki düzenlemeler bağlamında yaşlıların sahip oldukları haklar nelerdir?
Açıklayınız.
3. Avrupa Sosyal Şartı’na göre engelli haklarının amaçları nelerdir?
4. Uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemeler bağlamında engelililer ne tür haklara sahiplerdir?
Açıklayınız.
5. Uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemeler bağlamında hastaların sahip oldukları haklar nelerdir?
Açıklayınız.
6. Bakım gerektiren bireylerin sahip oldukları haklar bağlamında yerine getirmesi gereken ne tür
sorumlulukları vardır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bakım Gerektiren Bireylerin Bakım gerektiren bireyler
Hakları
olarak yaşlı, engelli ve
kronik hastaların hakları
öğrenilecektir.
Bakım Gerektiren Bireyin
Sorumlulukları

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek

Bakım gerektiren bireyin e-ders kitabı, e-ders sunumu
genel
nitelikteki materyallerini
okuyup,
sorumlulukları ile sağlık ve dinleyerek
sosyal hizmet çalışanlarını
bilgilendirme, bakım ve
sağlık
kuruluşlarının
kurallarına uyma ve tedavi,
bakım ve rehabilitasyon ile
ilgili
önerilere
uyma
sorumlulukları
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Hak, Sorumluluk, Yaşlı Hakları, Engelli Hakları, Hasta Hakları, Bakım Gerektiren Bireylerin
Hakları, Bakım Gerektiren Bireylerin Sorumlulukları
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Giriş
Temel hak ve özgürlükler ya da insan hakları, engelli, yaşlı ve hasta vb. şeklinde ayrım
yapmaksızın tüm insanlığa özgü haklardır. Bu yüzden 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi engelli, yaşlı ve hasta haklarının da uluslararası alanda temel hukuki dayanağı
niteliğindedir.
Daha önce değinildiği üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre “Herkes ırk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet,
doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen
bütün hak ve özgürlüklere sahiptir” (mad. 2/1). “Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve
güvenliğine hakkı vardır” (mad. 3). “Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da
aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz” (mad. 5).
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hükümlerinden de anlaşılabileceği üzere, temel hak
ve özgürlükler ya da insan hakları tüm insanlığa özgü haklardır. Ancak doğuştan veya sonradan
bazı yetilerini kaybetmiş bireyler olan engelli bireyler ile yaşamlarını başkalarının desteği
olmaksızın sürdürme konusunda zorlanan yaşlılar ile kronik hastaların yaşam kalitesi ve
yaşamdan beklentileri sağlıklı bireylerden farklıdır. Bu bakımdan günümüzde daha çok
farkında olunmaya başlanan temel hak ve özgürlükler ya da insan hakları, yaşam kalitesi
kavramları, bakım gerektiren bireyler olarak yaşlılar ile engellilerin diğer bireyler gibi daha
sosyal, daha iyi koşullarda yaşaması gerektiğini göstermektedir (Kavaklı ve Özkara, 2012: 65).
Bakım gerektiren bireylerin günlük yaşama ve üretime daha çok katılımlarının
sağlanması amacıyla özel olarak korunmaları gerektiği de açıktır. Bu yüzden bakım gerektiren
bireylere diğer vatandaşların sahip oldukları çalışma hakkı, eğitim hakkı, sosyal güvenlik hakkı,
sağlık hakkı vb. haklara ilaveten, rehabilitasyon hakkı, sosyal yardım ve hizmetlerden
yararlanma hakkı ve kendi özel durumlarına özgü bakım hakkı gibi bazı özel haklar da
tanınmaktadır. Yetkin bakım elemanlarının yetiştirilmesi amacını taşıyan kitabın bu bölümünde
bakım gerektiren bireylerin hakları, bakım gerektiren bireyler olarak engelli, yaşlı ve kronik
hasta bireyler açısından kategorik bir yaklaşımla sınıflandırılarak ayrı ayrı inceleme konusu
yapılacaktır.
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5.1.

Bakım Gerektiren Bireylerin Hakları

5.1.1. Yaşlı Hakları
Daha önce değinildiği üzere, tüm dünya genelinde 20. yüzyılda dikkati çekmeye
başlayan toplum yaşlanması uluslararası düzeyde ilk kez Viyana’da 1982 yılında yapılan BM
Dünya Yaşlanması Asamblesi’nde gündeme gelmiştir. Daha sonra 1991’de BM Genel Kurulu
yaşlılar için ilkeleri belirlemiş ve bu ilkeleri ülkelerin ulusal programlarına adapte etmelerini
önermiştir. BM’nin kabul ettiği yaşlı ilkeleri şunlardır:
-

İtibar ve saygınlık,
Katılım,
Bağımsızlık,
Kendine gerçekleştirme,
Bakım.

Toplum yaşlanmasının giderek artan önemi nedeniyle DSÖ 1999 yılını “Uluslararası
Yaşlılar Yılı” olarak ilan etmiştir. Viyana’da yapılan ilk toplantıdan 20 yıl sonra, 2002 yılında,
Dünya Yaşlanma Asamblesi Madrid’te toplanmış ve 2002 eylem planı yürürlüğe konulmuştur.
Bu eylem planı içinde yer alan amaç, hedef ve taahhütler şunlardır:
-

-

-

Yaşlıların insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tam olarak tanınması ve
gerçekleştirilmesi,
Yaşlıların toplumun ekonomik, politik ve sosyal yaşamlarına tam ve etkili olarak
katılması amacıyla güçlendirilmesi,
Yaşlıların yaşam boyu öğrenme ve toplum içinde yer alma olanaklarına erişim gibi
fırsatların yaşamın ileri yıllarında da sağlanarak yaşam boyunca bireysel gelişme,
kişisel tatmin ve iyi olma durumunun sürdürülmesi,
Bütün ekonomik, sosyal, kültürel hakların yanında vatandaşlık ve siyasi haklara da
sahip olmanın sağlanması ve yaşlılara karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan
kaldırılması,
Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yoluyla yaşlılarda cinsiyet
eşitliğinin sağlanması,
Sosyal kalkınma için ailenin önemi, kuşaklar arası bağlılık, dayanışma ve karşılıklı
ilişkilerin öneminin kavranması,
Yaşlılar için, koruyucu ve rehabilite edici hizmetler dahil olmak üzere, sağlık
hizmetleri, destek ve sosyal koruma sağlanması,
Uluslararası Eylem Planı’nın uygulamaya dönüştürülmesi için yaşlılar ile hükümet,
sivil toplum ve özel sektörün bütün düzeyleri arasında işbirliğinin kolaylaştırılması,
Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde, birçok diğer konunun yanı sıra yaşlanmanın
bireysel, sosyal ve sağlık yönleri üzerinde odaklanmak amacıyla bilimsel
araştırmalar yapılarak konuda bilgi ve becerilerin artması ve teknolojiden
yararlanılması,
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-

Yaşlanmakta olan bireylerin durumlarının ve farklı koşullarının tanınması ve onları
etkileyen konularda seslerini duyurmalarının sağlanması için yolların araştırılması
gerektiğinin kabul edilmesi.

BM’nin kabul ettiği yaşlı ilkeleri ve DSÖ’nün yaşlılara yönelik eylem planı
çerçevesinde yaşlı hakları şu şekilde sıralanarak açıklanabilir (Dural ve Con, 2013: 485-490;
http://www.yaslibakicisi.net/yaslibakimi-10072-Yasli-Haklari.html):
5.1.1.1. Siyasi ve Sosyal Yaşama Katılım Hakkı
Yaşlı bireyler, refah düzeylerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve
uygulanması aşamalarına aktif bir biçimde katılımda bulunmalıdır. Bilgi ve becerilerini genç
kuşaklar ile paylaşmalıdır. Topluma hizmet etmek için çeşitli fırsatlar geliştirebilmelidir. Kendi
ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklerine gönüllü olarak katılımda bulunmalı ve hizmet
edebilmelidir.
5.1.1.2. Eğitim ve Kültür Hakkı
Eğitim hakkı en temel sosyal haklardan biridir. Eğitim ile kastedilen sadece örgün
eğitim değildir. Eğitim hakkı, örgün eğitimle birlikte yaşam boyu öğrenmeyi de kapsamaktadır.
Dolayısıyla yaşlıların da yaşlarına, yeteneklerine uygun eğitim programlarına sahip olmaları
gerekir. Bir insanın tüm yaşamı boyunca eğitim alma hakkının saklı kalması, hem teknolojik
gelişmeler ve hem de bilimdeki ilerleme, bilgiye erişim konusunda yaşam boyu eğitime erişim
bakımından önemlidir.
5.1.1.3. Her Tür Şiddet, İstismar ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
Yaşlı bireyler itibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. Bu bağlamda yaşlı
bireylerin her tür şiddetten, sömürüden, fiziksel ya da zihinsel istismardan uzak tutulması
gerektiği gibi, hizmetlerden yararlanırken yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, özür durum ya da diğer
konumları nedeniyle bir ayrım görmemesi de gerekir.
5.1.1.4. Adil Gelir ve Sosyal Güvenlik Hakkı
Her insanın, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için ekonomik güvenceye
sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, her yurttaş gibi yaşlıların da emeklilik maaşı ya da
yaşlılık/yaşlı aylığı şeklindeki gelirlerinin kendi yaşam standartlarına uygun, başka bir deyişle
beslenme, barınma, giyim gibi temel gereksinimlerini karşılamak ve sağlık bakımından
yararlanmak için yeterli olması gerektiği gibi ve sürekli olması da gerekir. Ayrıca yaşlılar
değinilen gereksinimlerini karşılayabilmeleri için de ailelerinden ve toplumun her kesiminden
destek almalıdırlar.
5.1.1.5. Çalışma ve İstihdam Hakkı
Her yurttaş gibi yaşlılar da gelir getirici bir işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer
gelir getirici faaliyetlerden yararlanmalıdır. Bu bağlamda yaşlılara da çalışma hakkının tanıması
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ve hatta devletin yaşlılara çalışma olanağı yaratması gereklidir. Özellikle yaşlılar gibi özel
gruplar için hem bu gruba uygun istihdam şekilleri yaratılmalı hem de var olan istihdama
katılabilmeleri noktasında yaştan doğan ayrımcılıkla savaşılması gerekmektedir.
5.1.1.6. Sağlık Hakkı
Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, her bireyin her yaş dönemindeki en temel
sosyal haklarından biridir. Yaş ile birlikte artan süreğen rahatsızlıklar ya da bazı yetilerindeki
kayıplar, bireylerin yaşlılık döneminde kendi varlığına hâkim olup, rahat bir yaşam sürmelerini
zorlaştırmaktadır. Sağlık sorunları yaşamak, bir yaşlının ekonomik durumundan sosyal yaşama
katılımına kadar tüm alanları etkileyebilir. Bu nedenle sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık
sorunlarına uygun olarak sunulmuş olanaklara kavuşabilme, yaşlılık döneminde yaşamsal
öneme sahip olmaktadır.
5.1.1.7. Aile Hakkı
Yaşlıların kendi evlerinde aileleri içerisinde yaşamaya devam etmelerini ve aile
içerisinde bakımının mümkün olmasını güvene altına alan bir haktır. Bu hak bağlamında,
yaşlısına bakan ailelere devlet tarafından maddi destek verilmektedir. Zira maddi destek
yoluyla, yaşlıların aileleri tarafından bakılması güvence altına alınmaya çalışılmaktadır.
5.1.1.8. Konut ve Barınma Hakkı
Yaşlıların sağlık durumlarına göre düzenlemelerin yapılabileceği uygun konuta sahip
olmaları gerekir. Böyle olmakla birlikte yaşlı uyumlu konut projelerinin tüm yaşlılara değil,
sadece üst düzey gelir grubundaki yaşlılara yönelik olduğu görülmektedir.
5.1.1.9. Güvenli Bir Çevrede Yaşama Hakkı
Yaşlılar, bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır. Yaşadıkları çevre
aynı zamanda onlara kapasitelerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunmalıdır. Bu bakımdan
mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamlarında yaşamaları
sağlanmalıdır.
5.1.1.10. Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik hukukunun kapsamı dışında kalan, ihtiyaç içinde
bulunan, yoksulluğa düşen insanlara devlet veya hükmi şahıslarca yapılan karşılıksız nakdi
ve/veya ayni bütün yardımlardır. Bu bakımdan, maddi karakterli ve vergilerle finanse edilen
sosyal yardımlar sosyal güvenlikte son ağ, mevcut sosyal güvence sistemlerinin açıklarını
kapatıcı bir tedbir olarak nitelenmektedir (Erkul, 1983: 36; Sözer, 1997: 31; Sözer, 1998: 3031). Dolayısıyla ihtiyaç içindeki yaşlılar da sosyal yardımlardan yararlanma hakkına
sahiplerdir. Sosyal yardımların yanında, yaşlılar sosyal hizmetlerden de yararlanma hakkına
sahiplerdir. Bu kapsamda yaşlı bireylerin yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri
gereksinim duyduklarında korunabilecekleri ve bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve
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yasal düzenlemelere sahip olmaları gerekir. Bu bağlamda yaşlılar evlerde ya da kurumlarda
bakım hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
5.1.1.11. Bakım Hakkı
Yaşlılar bakım hakkına sahiptir ve bu hakkın temel felsefesini yaşlıya saygı ve yaşlıyı
anlamaya çalışma anlayışı oluşturmaktadır. İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve
zihinsel yönden desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon
hizmeti alabilecekleri, uygun kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır. Bu bağlamda
yaşlı birey tıbbi bakıma ilaveten akut bakım, subakut bakım ve kronik bakım hakkına sahiptir.
Fonksiyonel bağımsızlığın sürdürülebilirliğini sağlama amacını taşıyan akut bakım, yaşlının
hastanede bakımını içermektedir. Amacı rehabilitasyon, kompleks bir medikal bakım ve/veya
yara bakımı olan subakut bakım ise uzun dönem bakım evlerinde kısa bir süre kalması
planlanan yaşlı hastalara yönelik bir bakım türüdür. Kronik bakım ise toplumda yaşamı tek
başına başaramayan yaşlılara uygulanan bakım türüdür.
Ülkemizde yaşlılara yönelik bu sosyal haklar, gerek 1961 ve gerekse de 1982
Anayasalarında “sosyal ve ekonomik haklar” başlığı altında tanımlanmıştır. 1982 tarihli T.C.
Anayasası’na göre yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer
haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir (mad. 61). Yaşlılara, devlet tarafından korunma hakkı
yanında, insan onuruna yakışır ve yaşlarının getirdiği bazı farklılıklara uyan bir yaşama sahip
olabilmeleri için sosyal hakların tanınması zorunludur (Dural ve Con, 2013: 485-490).
5.1.2. Engelli Hakları
Engelli hakları kavramını, insan hakları ve sosyal hakların incinebilir gruplara özel bir
alt kümesi olarak ele almak gerekmektedir (Altuntaş ve Atasü Topçuoğlu, 2014: 309).
İnsan hakları, her insanın doğuştan kişiliğine bağlı vazgeçilmez ve devredilmez
haklardır. Her insan, insan olma bakımından eşit değere sahiptir. Engelli olmak, insanca yaşama
hakkına sahip olmak açısından bir farklı uygulamayı haklı kılmaz. Aksine engellilik toplumla
bütünleşmenin sağlanmasında engelli olmanın getirdiği özel durumların da dikkate alınmasını
gerektirir (Sayar, Özbulut ve Küçükkaraca, 2008: 23).
Yaşlı bireyler gibi, engelli bireylerin de yaşamın her alanına eşit katılımının
sağlanmasıyla bağımlı olmadan yaşama olanaklarına kavuşturulması doğrultusunda, hemen
hemen tüm çağdaş ülkelerin önemli yükümlülükler üstlendiği ve bu ülkelerde yaşlı bireyler gibi
engelli bireylerin de haklarının yasal düzenlemelerle güvence altına alındığı görülmektedir.
Ülkemizde de gerek doğrudan ve gerekse de dolaylı bir şekilde engelli bireylere yönelik yasal
düzenlemelerden söz edilebilir.
Yaşlı bireyler için öngörülen haklar, engelli bireyler için de geçerlidir. Ancak söz
konusu haklar, engellilerin gereksinimlerine göre düzenleme konusu yapılmaktadır. Engelli
bireylere yönelik BM’nin yayınladığı “Engelli Kişilerin Haklarına Dair Bildiri” ile AK
bünyesinde kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı’nda ayrıntılı bir şekilde düzenleme konusu

121

yapılan engelli haklarının amaçları şu şekilde sıralanabilir (Sayar-Özbulut-Küçükkaraca, 2008:
24-25):
-

-

İnsan onuruna saygı gösterilmesi,
Aynı yaştaki vatandaşlarla aynı temel haklara sahip olma,
Mümkün olduğu kadar normal ve tam bir insan gibi nezih bir hayat yaşama,
Mümkün olduğu kadar kendilerini yeterli hale getirecek önlemlerin alınması
isteme,
Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon, eğitim, mesleki öğrenim ve rehabilitasyon, yardım,
danışmanlık ve barınma hizmetleri ile diğer hizmetler gibi tıbbi, psikolojik ve
işlevsellik muamelesi görme,
Yetenekleri ölçüsünde çalışma ve yararlı, üretici ve kazanç sağlayıcı bir meslek icra
etme,
Sendikalara katılma,
Ekonomik güvenceye ve sosyal güvenliğe sahip olma,
Ekonomik ve sosyal planlamanın her aşamasında özel ihtiyaçlarının dikkate
alınmasını isteme,
Kendi aileleri veya bakıcı aileler ile birlikte yaşamak ve her türlü sosyal, yaratıcı
veya eğlendirici faaliyetlere katılma,
İkameti ile ilgili olarak farklı bir muameleye tabi tutulmama,
Bütün istismarlara, ayrımcı, kötüye kullanıcı ve onur kırıcı nitelikteki bütün
düzenlemelere ve muamelelere karşı korunma,
İhtiyaç duyduklarında hukuki yardım alma,
Kendilerine karşı açılmış davalarda uygulanacak usullerde, fiziksel ve zihinsel
şartlarının tam olarak dikkate alınması,
Haklarını ilgilendiren konuların kendilerine yönelik örgütlerle istişare edilmesi,
Ailelerinin ve yaşadıkları çevrenin onların hakları konusunda bilgilendirilmesi,
Bağımsız olmalarının sağlanması,
Toplumsal yaşama katılımlarının sağlanarak toplumsal entegrasyonlarının
güçlendirilmesi.

Engelli bireylerin haklarının korunması için ulusal ve uluslararası eyleminin önemine
vurgu yapan BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ile Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen
haklar bağlamında ve ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde engelli hakları şu şekilde
sıralanarak açıklanabilir (Kavaklı ve Özkara, 2012: 66-72; Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
(EŞHİD) 2011: 9; http://www.eyh.gov.tr/tr/html/8104/Sikca-Sorulan-Sorular#a3):
-

Her tür şiddet, istismar ve ayrımcılığa korunma hakkı,
Çevresel mimari ve erişim hakkı,
Bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil olma hakkı,
Eğitim ve kültür hakkı,
Sağlık, bakım ve rehabilitasyon hakkı,
Çalışma ve istihdam hakkı,
Ulaşım hakkı,
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-

Engellilik durumlarına özgü özel araçlardan yararlanma hakkı,
İletişim hakkı,
Sosyal güvenlik hakkı,
Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma hakkı,
Örgütlenme hakkı.

5.1.2.1. Her Tür Şiddet, İstismar ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Hakkı
Diğer bireyler gibi engelli bireyler de itibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. Bu
bağlamda engelli bireylerin her tür şiddetten, sömürüden, fiziksel ya da zihinsel istismardan
uzak tutulması gerektiği gibi, hizmetlerden yararlanırken yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, engel
durum ya da diğer konumları nedeniyle bir ayrım görmemesi de gerekir. Böyle olmakla birlikte
tüm engelli bireyler gibi engelli bireyler de engellilere yönelik ayrımcılık yanında ırk, ten rengi,
cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum,
yaş veya başka bir statü bakımından birçok nedene dayalı ayrımcılıkla da karşı karşıya
kalmaktadır (EŞHİD, 2011: 10). Bu durum dikkate alındığında, engelliliğe dayalı her türlü
ayrımcılığın önlenmesi ve engellilerin insan haklarının güçlendirilmesi gerekmektedir.
5.1.2.2. Çevresel Mimari ve Erişim Hakkı
Çağdaş kent ve toplum yapısında engelli bireyler de diğer bireyler gibi aktif bir biçimde
gündelik yaşama katılmalı ve “bağımsız yaşama” koşullarına erişebilmelidir. Tek başına ya da
çok az yardım ile kendi yaşantısını aksatmadan sürdürebilmek her bireyde olduğu gibi engelli
bireylerin de en doğal hakkıdır. Elbette engelli bireylerin aktif bir biçimde toplum ve iş
yaşamına dahil olabilmeleri için bazı özel koşulların sağlanması gerekmektedir. Kentiçi ulaşım
düzeni, toplu taşıma araçlarının donanımı, toplu kullanım alanlarının mimari yapısı, kent
mobilyaları gibi gündelik yaşamın vazgeçilmez öğeleri engelli bireylerin erişebilirliğini
sınırlamadan ve diğer bireyler ile birlikte onların da kullanabileceği biçimde tasarlanmış,
üretilmiş
ve
uygulanmış
olmalıdır
(http://www.aep.gov.tr/wpcontnt/uploads/2012/10/02_05_ozel-gereksinim-gruplari.pdf).
BMEHS’nin engellilerin erişebilirliğinin artırılmasıyla ilgili yol gösterici ve bir
perspektif sunan 9. madde hükmüne uygun olarak, 5378 sayılı Engelliler (Özürlüler) ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda
erişilebilirlik ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu Kanunun geçici 2. ve 3. madde
hükmüne göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol,
kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları vb. sosyal ve kültürel alt yapı alanları
ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi ve bu konuda Büyükşehir belediyeleri ve
belediyelerin, gerekli önlemleri alması gerektiği öngörülmüştür (EŞHİD, 2011: 17).
5.1.2.3. Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma Hakkı
BMEHS’nin 19. maddesinde de ifade edildiği üzere, her devlet engellilerin eşit
koşullarda toplum içinde yaşama hakkını ve topluma tam katılımlarını kolaylaştırmak için
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gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bağlamda engelli bireyler ikametgâhlarını ve
kimlerle yaşayacaklarını özgürce seçebilmeli, ihtiyaç duydukları kişisel desteklerden ve
kamusal hizmetlerden ve tesislere eşit erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Dolayısıyla
engellilere yönelik bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil olma hakkı, çevresel mimari ve
erişim hakkını da içeren bir hak olarak düşünülebilir (EŞHİD, 2011: 33).
5.1.2.4. Eğitim ve Kültür Hakkı
BMEHS’nin 24. maddesinde erişilebilir, bütünleştirilmiş ve fırsat eşitliğine dayalı bir
eğitim sistemine ilişkin olarak devlete çok ciddi görevler yüklenmiştir. Bu bağlamda,
engellilerin genel eğitim sistemi içinde, potansiyel ve yeteneklerinin gelişimi, topluma etkin
katılımının sağlanması, Brail ve işaret dili yanında bireysel özgün destek düzenlemelerinin
sağlandığı ve uygun personel istihdamının yapıldığı bir eğitim hizmeti için her türlü önlemi
almak devletin yükümlülükleri arasında gösterilmiştir (EŞHİD, 2011: 35).
Ülkemizde de engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel
eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. Nitekim Engelliler (Özürlüler)
Kanunun 15. maddesinde hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim hakkının engellenemeyeceği;
engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak
bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanacağı hüküm altına
alınmıştır. Ayrıca birçok düzenlemeyle de engellilere de bazı kolaylıklar sağlanmaktadır. Söz
konusu kolaylıklar şu şekilde sıralanabilir:
-

-

-

Üniversite sınavına giren engelli öğrenciler için fiziksel düzenlemeler yapılması,
Başarılı ve ihtiyaç sahibi Engelli öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi
yapılması,
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması için
ücretsiz taşınması,
Ortaöğretimdeki, işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız
yerleştirilmesi,
Yüksek eğitim kurumuna girmeye hak kazanan öğrencilerin, valilik bünyesindeki
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan burs ve yardımcı ders araç
gereçlerin temini konusunda destek alması,
Kredi ve Yurtlar Kurumunun %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen
öğrencilere öncelik tanıması ve harç üzerinden %50 indirim yapması,
Halk Eğitim Merkezlerinde mesleki eğitim programı alan ve %40 ve üzeri
engellilerden, herhangi bir ücret alınmaması,
Devlet Tiyatrolarında, engellilerden ücret talep edilmemesi,
Engelli tiyatrolarının, Kültür Bakanlığı'ndan maddi destek alması,
Özel tiyatro ve sinemalarda da engelliler için indirim uygulanması vb.

Engellilerin bakım hizmeti gereksinimi dışında yetersizlik tür ve durumlarına göre de
eğitim ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği kapsamında kamuya ait okullarda veya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
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Merkezlerinde özel eğitim almaları sağlanmaktadır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri, Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri, Zihinsel
Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri ve Yetişkin Zihinsel
Engelliler İş Eğitim Merkezleri engellilere yönelik mesleki eğitim programları
düzenlenmektedir.
5.1.2.5. Sağlık, Bakım ve Rehabilitasyon Hakkı
BMEHS’nin 2. maddesine göre sözleşmeye taraf devletler, parasız veya karşılanabilir
bir maliyetle, cinsiyete duyarlı, diğerleri ile eşit fırsatlarla ve kalitede, mümkün olduğunca
kişilerin yaşadıkları yerlerde, rehabilitasyon ve engellilerin engelleri nedeniyle ihtiyaç
duydukları sağlık hizmetlerini karşılamakla yükümlüdür. 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun 6.
maddesinde, engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve
güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale
gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması gerektiği ifade edilerek,
engellilerin sağlık, rehabilitasyon ve bakım hakkına vurgu yapılmıştır.
Sağlık hakkı bağlamında engellilerin tedavi masrafları, ortez, protez ve iyileştirici araçgereçler için alınacak hasta katılım payları “Sağlık Uygulama Tebliği” hükümlerine onlara
yönelik sağlık sunumu ise “Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Genelgesi”
hükümlerine tabidir.
Bakım hakkı hukuken bir insan hakkı olarak pozitif bir statü hakkı olarak kabul görür.
Bu noktadan hareketle bakımın doğrudan ya da dolaylı bir hak olarak kullanılmasını sağlamak
sosyal devletin görevleri arasındadır (Altuntaş ve Atasü Topçuoğlu, 2014: 309). Bakım hakkı
bağlamında, bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli için, bakımı yapan
kişiye 5378 sayılı Engelliler Kanunu hükmü uyarınca, asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır
(mad. 30). Bakım hizmeti ve bakım ücretinden yararlanmak için AÇSHB İl Müdürlüğü’ne
başvurmak gerekmektedir (Kavaklı ve Özkara, 2012: 70).
5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun 5. maddesinde engellilerle ilişkili olarak
rehabilitasyon kavramı tanımlanmış, 10. maddesinde ise toplumsal yaşama katılım ve eşitlik
temelinde engellilerin bireysel ve toplumsal gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak
rehabilitasyon hizmetleri verileceği ve tıbbi, mesleki ve sosyal boyutu olan rehabilitasyon
sürecinin her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkili katılımının esas olduğu belirtilmiştir.
5.1.2.6. Çalışma ve İstihdam Hakkı
BMEHS’nin 27. maddesinde de ifade edildiği üzere, engelliler istihdam sürecinin bütün
aşamalarında ayrımcılık yasağı, işe alım, çalışma koşulları, kariyer gelişimi, sendikal hakların
kullanılması, eşit fırsatlar ve eşit işe eşit ücret, serbest çalışma, mesleki eğitime erişim,
işyerlerinde makul düzenlemelerin yapılması, kamu istihdamı ve olumlu eylem politikalarının
desteklenmesi konularındaki hakları bakımından özel olarak korunmalıdırlar.
Türkiye’de engellilerin çalışma ve istihdam hakkı bağlamında koruyucu düzenlemelere
hem 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (DMK)
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yer verildiği görülmektedir. Her iki kanunda da engelli çalıştırma zorunluluğu öngören
düzenlemelere yer verilmiştir.
5.1.2.7. Ulaşım Hakkı
BM Engelli (Özürlü) Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ile Avrupa Sosyal Şartı’nda
öngörülen haklar bağlamında, Türkiye’de de engellilere ulaşım hakkı bağlamında toplu
taşımada engellilere bir takım indirimler uygulanması gibi bazı kolaylıklar sağlanmıştır.
Belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler otobüs benzeri karayolu
üzerinden yapılan toplu taşıma araçlarında, %40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişiler
üzerinden %30 indirim uygulamak zorundadır. Demiryolu ulaşımında %40 ve üzeri engellilere
%50, %50 ve üzeri ağır engellilerden ise ücret talep edilmez. Bazı havayolu şirketleri de, engelli
yolculara indirim uygulamaktadır.
5.1.2.8. Engellilik Durumlarına Özgü Özel Araçlardan Yararlanma Hakkı
BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ile Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen
haklar bağlamında, Türkiye’de de ortopedik engelliler için araç alımlarına bazı yasal kolaylıklar
getirilmiştir. Bu kolaylıklar bağlamında, günlük ulaşımda engellinin ulaşım ihtiyacı için ithal
edilen araçlardan hiç bir şekilde gümrük vergisi talep edilemez. H sınıfı sürücü belgesine sahip
olan engelliler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, katma değer vergisi
indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır. Ortopedik engellilere
otomobil tipi araç alımlarında engel durumuna göre aracı hareket ettirici düzenek yer alan
(modifiye edilmiş) kullanıma uygun hale getirilmiş araçlardan Özel Tüketim Vergisi alınmaz.
5.1.2.9. İletişim Hakkı
BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ile Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen
haklar bağlamında, Türkiye’de engellilere iletişim hakkı bağlamında bazı kolaylıklar sağlanmış
ve ilgili yasal düzenlemelerle özel iletişim vergilerinin engellilerden talep edilemeyeceği
hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeler gereği, Türk Telekom, sabit telefonlar için %40 ve üzeri
engelliler için indirimli Sosyal Tarife Paketi uygulamaktadır. Cep telefonu operatör şirketleri
de %40 ve üzeri engelliler için indirimler uygulamaktadır. Sabit internet hatları için de
engellilere indirim uygulanmaktadır.
Engelliler ayrıca BM Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ile Avrupa Sosyal Şart’'nda da
vurgu yapıldığı üzere, toplumdaki diğer bireyler gibi sosyal güvenlik, sosyal yardım ve
desteklerden yararlanma ve örgütlenme hakkına da sahiptir. Söz konusu haklardan yaşlı
bireyler gibi kendi özel durumlarına uygun olarak yararlanmaktadırlar.
5.1.3. Hasta Hakları
Sağlık hakkı, bir sosyal hak olarak tüm vatandaşların ve hatta vatandaş olmayanların
sahip olduğu bir haktır. Sağlık hakkını bir sosyal hak olarak gören anlayışın en doğal sonucu
sağlığın bir meta olarak kabul edilememesi ve devletlerin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları
gerektiğidir. Bu bağlamda sağlık insan varlığının ayrılmaz bir parçası ve insan saygınlığının
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olmazsa olmaz bir koşuludur. Sağlık sadece ihlal edilmeyecek bir alan olmanın ötesinde
sağlanmasında devletlerin ve tüm toplumun sorumluluk sahibi olduğu bir menfaattir. Böyle
olmakla birlikte 1980’lerden sonra sağlık hakkını sosyal bir hak olarak kabul edilmesinin
eleştiri konusu oluşturmaya başladığı, bireysel sorumluluğu ön plana alan sağlık hizmetlerinin
sunumunda maliyet, verimlilik ve kültürel değişiklikler gibi gerekçelerle piyasacı araçları
devreye sokan yaklaşımların güç kazanmaya başladığı belirtilmektedir.
Hasta hakları, insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade eder
(MEGEP, 2011). Bu bağlamda hasta hakları, sağlık hizmeti almakta olan bireylerin sağlık
personeli ve sağlık kurumları karşısındaki sahip oldukları haklardır.
Hasta hakları sağlık hakkına dayanır. Sağlık hakkı bir sosyal hak (pozitif statü hakkı)
olarak ele alınır.
Ülkelerin kültürel, sosyal ve ekonomik koşulları bakımından hasta hakları çeşitlilik
göstermektedir. Uluslararası ve ulusal hukuki dayanakları bağlamında, hasta haklarının başında
insan olarak saygı görme, mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmeti alma, bilgilendirme,
tıbbi işlemler için onay alınması, mahremiyet ve özel hayata saygı, bakım ve tedavinin
devamlılığının sağlanması gelmektedir (MEGEP, 2011). Söz konusu dayanaklar ışığında hasta
hakları şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:
5.1.3.1. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
kapsamına giren haklar şunlardır (mad. 6-14):
-

Adalet ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma,
Bilgi isteme,
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,
Personeli tanıma, seçme ve değiştirme,
Öncelik sırasının belirlenmesini isteme,
Tıbbi gereklere uygun, teşhis, tedavi ve bakım,
Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı,
Ötenazi yasağı,
Tıbbi özen gösterilmesi.

Hasta adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine
yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden
ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir (mad. 6).
Hasta sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi talep edebilir (mad.
7).
Hasta sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve sağlık kuruluşunda verilen sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Acil vakalar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik
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kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını
kendileri karşılar (mad. 8).
Hastaya talebi halinde kendisine sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer
personelin kimlikleri ve görev unvanları hakkında bilgi verilir. Bu durumdan doğacak ücret
farkı hasta tarafından karşılanır (mad. 9).
Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkânlarının yetersiz veya sınırlı olması durumunda
sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde hastanın, öncelik hakkının tıbbi ölçüte
dayalı ve objektif olarak belirlenmesini talep etmek hakkı vardır (mad. 10).
Hasta modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin
konulmasını, tedavisinin yapılmasını, bakımını talep hakkına sahiptir. Tıbbın ilke ve kurallarına
aykırı veya aldatıcı nitelikteki teşhis ve tedavi yapılamaz (mad. 11).
Teşhis, tedavi, koruma amacı olmaksızın, ölüm veya hayati tehlikeye yol açabilecek
veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir
şey yapılamaz ve talepte edilemez (mad. 12).
Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından
vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez
(mad. 13).
Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını
kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya
dindirmeye çalışmak zorunludur (mad. 14).
5.1.3.2. Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Alma Hakkı
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre, hastaların sağlık durum hakkında bilgi alma hakkı
kapsamına giren haklar şunlardır (mad. 15-20):
-

Genel olarak bilgi isteme,
Kayıtları inceleme,
Kayıtların düzeltilmesini isteme,
Bilgi vermenin usulü,
Bilgi verilmesi uygun olmayan ve önlem alınması gereken durumlar,
Bilgi verilmesini yasaklama.

Hasta sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların yararları olası
sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin Kabul edilmemesi halinde ortaya
çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve sonuçları konusunda sözlü veya yazılı
olarak bilgi istemek hakkına sahiptir (mad. 15).
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Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya
vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece
hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir (mad. 16).
Hasta sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı
tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu
ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir. Kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı,
hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve ayni veya başka kurum ve kuruluşlarda sağlık
durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar (mad. 17).
Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler
mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi
durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir (mad. 18).
Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması
ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin
saklanması caizdir. Hastaya veya yakınlarına, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilip
verilmemesi, yukarıdaki belirtilen şartlar çerçevesinde tabibinin takdirine bağlıdır. Tedavisi
olmayan bir teşhis, ancak bir tabip tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya hissettirilebilir
veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın
önceden belirlenmemesi halinde, böyle bir teşhis ailesine bildirilir (mad. 19).
İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak
tedbirlerin gerektirdiği haller dışında, hasta sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine
veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir (mad. 20).
5.1.3.3. Hasta Haklarının Korunması Hakkı
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre hasta haklarının korunması kapsamına giren haklar
şunlardır (mad. 21-23):
-

Mahremiyete saygı gösterilmesi,
Rıza olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama,
Bilgilerin gizli tutulması.

Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı; hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi
değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini, muayenenin, teşhisin, tedavinin gizlilik
ortamında gerçekleştirilmesini, tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakının
bulunmasına izin verilmesini, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale
sırasında bulunmamasını, hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi
yaşamına müdahale edilmemesini, sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını isteme
hakkı vardır. Ayrıca ölüm olayı da, mahremiyetin bozulması hakkını vermez (mad. 21).
Tıbbi müdahalede rıza gösterme hakkı; öncelikle belirtmek gerekir ki, Kanunda
gösterilen haller hariç olmak üzere, hiç kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun
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olmayan bir şekilde tıbbi işleme tabi tutulamaz. Hastaların tıbbi müdahalede rıza gösterme
hakkı kapsamına şu haklar girer (mad. 22).
Bilgilerin gizli tutulması hakkı; kanun ile izin verilen durumlar dışında, sağlık
hizmetinin sunulması ve araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetler nedeniyle alınan
bilgiler, hastanın rızası olmadan açıklanamaz (mad. 23).
5.1.3.4. Tıbbi Müdahalede Rıza Alınması Hakkı
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre, hastanın rızası olmaksızın tıbbi işleme tabi
tutulmaması ile ilgili hakları şunlardır (mad. 24-31):
-

Rıza olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama,
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızasının alınması,
Tedaviyi reddetme ve durdurma,
Ergin olmayan veya kısıtlı olan hastanın tıbbi müdahaleye iştirakinin sağlanması,
Alışılmış olmayan tedavi usullerinin uygulanması,
Rızanın şekli ve geçerliliği,
Organ ve doku alınmasında rıza,
Aile planlaması hizmetleri ve gebeliğin sona erdirilmesi,
Rızanın kapsamı.

Tıbbi müdahalenin dışında, tıbbi araştırmalarda da, Sağlık Bakanlığı’nın izni ve bireyin
kendi rızası bulunmadan hiç kimseye tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale
yapılamaz. Ayrıca tıbbi araştırmalarda gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi, yazılı şekil
şartına tabi olan rızasının maddi veya manevi hiçbir baskı altında olmaksızın tamamen serbest
iradesine dayanılarak alınmasına azami özen gösterilmelidir. Ergin olmayan ve ayrıt etme
gücüne sahip olmayanlara kendilerine yararı olmadan sırf tıbbi araştırma amacı güden tıbbi
müdahaleler de bulunulamaz. Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa bile, sırf tıbbi
araştırma amacı ile hasta üzerinde kendi rızası ve Sağlık Bakanlığı’nın izni olmaksızın hiçbir
ilaç ve terkip kullanılamaz (mad. 32-36).
5.1.3.5. Diğer Haklar
Hasta Hakları Yönetmeliğinde diğer haklar kategorisinde şu haklara yer verilmiştir
(mad. 37-41):
-

Güvenliğin sağlanması,
Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma,
İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret,
Refakatçi bulundurma,
Hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi.

Güvenliğin sağlanması hakkı bağlamında, bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların
ve yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemleri
almak zorundadırlar (mad. 37).
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Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı bağlamında
ise, sağlık kurum ve kuruluşlarının olanakları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe
yerine getirebilmeleri için gereken önlemleri almaları gerekir (mad. 38).
İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve ziyaret hakkı gereği, sağlık
hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güler yüzlü,
nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve Hasta Hakları Yönetmeliği hükümlerine
uygun şekilde davranmak zorundadır. Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum ve
kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzurunu bozmayacak şekilde
gerçekleştirilir (mad. 39).
Refakatçi bulundurma hakkı bağlamında, muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı
olmak üzere, mevzuatın ve kurum olanakların elverdiği ve hastanın sağlık durumunun
gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi
bulundurulması istenebilir (mad. 40).
Koruyucu sağlık hizmetlerinden bulundukları yerlerde de yararlanabilme hakkı gereği;
koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde, tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat
gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde hastalar sağlık
hizmetlerinden bulundukları yerlerde de yararlanabilirler (mad. 41).
Yukarıda değinilen haklara ilaveten Hasta Hakları Yönetmeliğinde hastaların başvuru,
şikâyet ve dava hakkı da düzenleme konusu yapılmıştır. Haklarının ihlal edildiği iddiası ile
hastalar, hasta hakları kurullarına başvurabilecekleri gibi, cezai ve idari yollara da
başvurabilirler (mad. 42).

5.2.

Bakım Gerektiren Bireylerin Sorumlulukları

Bakım gerektiren bireylerin yaşlı, engelli ve kronik hastalar bakımından ayrım
yapmaksızın sahip oldukları haklar bağlamında yerine getirmeleri gereken sorumlulukları
vardır. Bu sorumlulukları genel nitelikteki sorumluluklar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını
bilgilendirme sorumluluğu, hastane ve bakım merkezi kurallarına uyma sorumluluğu ve
tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili kurallara uyma sorumluluğu şeklinde
sınıflandırarak açıklamak mümkündür:
5.2.1. Genel Nitelikteki Sorumluluklar
Bakım gerektiren bireyler sağlık hizmetlerinden yararlanma, tedavi görme, bakım gibi
haklara sahip olsalar da öncelikle sağlıklarından ve bakımlarından kendileri sorumludurlar. Bu
nedenle bakım gerektiren bireyler kendi sağlıklarına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı
ve sağlıklı bir yaşam için kendilerine sunulan her tür öneriye uymalı ve basit durumlarda kendi
bakımlarını kendileri yapmalıdırlar. Yine genel nitelikteki sorumluluklar kapsamında bakım
gerektiren birey, bakım aldığı kurumu ve yetkili kişiyi sağlık, bakım, sosyal güvenlik ve kişisel
bilgilerindeki değişiklikler konusunda zamanında bilgilendirmelidir.
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5.2.2. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını Bilgilendirme Sorumluluğu
Bakım gerektiren bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma, tedavi görme, bakım gibi
hakları bağlamında yerine getirmekle sorumlu oldukları hususlardan biri de sağlık ve sosyal
hizmet çalışanlarını bilgilendirmedir. Bu bağlamda bakım gerektiren birey sağlık ve sosyal
hizmet çalışanlarına daha önce geçirdiği hastalıkları, hastalığı ile ilgili daha önce yatarak
herhangi bir tedavi görüp görmediğini, hastalığı ile ilgili halen ilaç kullanıp kullanmadığını,
yakınmalarını, durumunu, bakımı ve sağlığı ile ilgili tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak
vermelidir.
5.2.3. Bakım ve Sağlık Kuruluşlarının Kurallarına Uyma Sorumluluğu
Bakım gerektiren bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma, tedavi görme, bakım gibi
hakları bağlamında yerine getirmekle sorumlu oldukları hususlardan biri de bakım ve sağlık
kuruluşlarının kurallarına uyma zorunluluğudur. Bakım ve sağlık kuruluşları görevlerini iyi ve
etkin bir şekilde yerine getirebilmek için belirli kurallara göre hizmet vermektedirler. Bu
bağlamda bakım ve sağlık kuruluşlarından hizmet alanlarında hizmet aldıkları bu yerlerin
kurallarına uymaları gerekir. Bu bağlamda bakım gerektiren bireyler olarak yaşlı ve engelliler
bakım kuruluşu olarak bakım merkezleri ve evlerinin kurallarına, hastalar ise sağlık kuruluşu
olarak hastanelerin kurallarına ve uygulamalarına uymalıdırlar. Bakım gerektiren bireylerin
bakım ve sağlık kuruluşlarının kurallarına uyma sorumluluğu bağlamında yerine getirmek
zorunda oldukları diğer sorumlulukları şu şekilde sıralamak mümkündür:
-

AÇSHB, Sağlık Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk
zincirine ve yönlendirme kurallarına uymak,
Tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde
olmak,
Randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve
saatine uymalı ve değişikliği ilgili yere bildirmek,
Bakım ve sağlık personelinin diğer bakım gerektiren bireylerin ve ziyaretçilerin
haklarına saygı göstermek.

Bakım gerektiren bireyin bakım ve sağlık kuruluşlarının kurallarına uymamasından
doğan zararlardan kendisi sorumludur. Bu bağlamda söz konusu kurallara uymayarak örneğin
bakım ve sağlık kuruluşunun malzemelerine zarar vermişse, ortaya çıkan bu zararı karşılamak
zorundadır.
5.2.4. Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon ile İlgili Önerilere Uyma Sorumluluğu
Bakım gerektiren bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma, tedavi görme, bakım gibi
hakları bağlamında yerine getirmekle sorumlu oldukları önemli konulardan biri de, tedavi,
bakım ve rehabilitasyon ile ilgili önerilere uymaktır. Bakım gerektiren bireylerin bu
sorumlulukları bağlamında yapmaları gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
-

Tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu için verilen ilaçlarla ilgili önerileri dikkatle
dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak,
132

-

Tedavisi, bakımı ve rehabilitasyou ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu
söz konusu ise bunu sağlık ve bakım personeline bildirmek,
Bakım planını doğru bir şekilde anlayıp anlamadığını kontrol etmek.

Bakım gerektiren bireyin kendisine uygulanacak tedaviyi, bakımı ve rehabilitasyonu
reddetmesi veya önerilere uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakım gerektiren bireyler olarak yaşlı, engelli ve kronik hastaların hakları, bakım
gerektiren bireyin genel nitelikteki sorumlulukları ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını
bilgilendirme, bakım ve sağlık kuruluşlarının kurallarına uyma ve tedavi, bakım ve
rehabilitasyon ile ilgili önerilere uyma sorumlulukları öğrenilmiştir. Bu bağlamda, uluslararası
düzeyde kabul görmüş ve herkes için geçerli olan ancak bakım gerektiren bireyin yaşlı, engelli ve
kronik hasta olma durumuna göre ayrı bir anlam kazanan evrensel haklardan; siyasi ve sosyal
yaşama katılım, eğitim ve kültür, her türlü şiddet, istismar ve ayrımcılığa karşı korunma, adil gelir
ve sosyal güvenlik, çalışma ve istihdam, sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanma, aile, konut ve
barınma, güvenli bir çevrede yaşam, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma, çevresel mimari
ve erişim, bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil olma, ulaşım, engellilik durumlarına özgü özel
araçlardan yararlanma, iletişim hakları konularında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) BM Dünya Yaşlanması Asamblesi 1982 yılında nerede yapılmıştır?
a) Viyana
b) Madrid
c) Paris
d) Londra
e) Berlin

2) Aşağıdakilerden hangisi BM’nin kabul ettiği yaşlı ilkelerinden biri değildir?
a) İtibar ve saygınlık
b) Katılım
c) Kendini gerçekleştirme
d) Bakım
e) Bağımlılık

3) Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarının korunması kapsamına giren haklardan biridir?
a) Katılım
b) Kendini gerçekleştirme
c) Mahremiyete saygı gösterilmesi
d) Bağımsızlık
e) Ergin olma

4) I. Bilgi isteme
II. Ötanazi yasağı
III. Tıbbi özen gösterilmesi
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IV. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme
V. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kapsamına
giren haklardandır?
a) I ve II
b) II, IV ve V
c) I, II, III, IV ve V
d) Yalnızca II
e) I, II ve III

5) I. Kayıtları inceleme
II. Bilgi verilmesini yasaklama
III. Rızası olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama
IV. Mahremiyete saygı gösterilmesi
V. Kayıtların düzeltilmesini isteme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alma kapsamına giren
haklardandır?
a) I ve II
b) II, IV ve V
c) I, II, III, IV ve V
d) Yalnızca II
e) I, II ve V

6) …………….. hukuken bir insan hakkı olarak pozitif bir statü hakkı olarak kabul görür. Bu
noktadan hareketle bakımın doğrudan ya da dolaylı bir hak olarak kullanılmasını sağlamak sosyal
devletin görevleri arasındadır.
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7) …………….., her insanın doğuştan kişiliğine bağlı vazgeçilmez ve devredilmez haklardır.
Her insan, insan olma bakımından eşit değere sahiptir.
8) Engelli hakları, BM’nin yayınladığı “……………….,,,” ile AK bünyesinde kabul edilen
“……………….”nda ayrıntılı bir şekilde düzenleme konusu yapılmıştır.

9) …………….., bağlamında, bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve yakınlarının can
ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

10) …………….., bağlamında, muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere,
mevzuatın ve kurum olanakların elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde,
tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması
istenebilir.

Cevaplar
1) a
2) e
3) c
4) c
5) e
6) Bakım hakkı
7) İnsan hakları
8) Engelli Kişilerin Haklarına Dair Bildiri ve Avrupa Sosyal Şartı
9) Güvenliğin sağlanması hakkı
10) Refakatçi bulundurma hakkı
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6. BAKIM GEREKTİREN BİREYLERİN/GRUPLARIN
SORUNLARI VE GEREKSİNİMLERİ

139

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ilk olarak “Zihinsel Yetiyitiminde Sorunlar ve Gereksinimler” başlığı altında
serebral palsi, otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu durumlarında oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım uygulamalarına
değinilecektir. Daha sonra “Duyusal Yetiyitiminde ve Ağrı Durumunda Sorunlar ve
Gereksinimler” başlığı altında işitme, görme, tat alma ve ağrı ile ilgili işlevlerdeki bozukluklar
sonucunda oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım uygulamalarına değinilecektir. “Ses
ve Konuşma Bozukluğunda Sorunlar ve Gereksinimler” başlığı altında ses ve konuşma
işlevlerindeki bozukluklar sonucunda oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım
uygulamalarına değinilecektir. Son olarak “Yaşlılıkta Oluşabilecek Sorunlar Ve
Gereksinimler” başlığı altında, yaşlılarda fonksiyonel değişiklikler, yaşlılarda sık görülen
kronik hastalıklar ve bu döneme özgü sendromlar, oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve
bakım uygulamalarına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Zihinsel işlevlerde oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım uygulamaları nelerdir?
Açıklayınız.
2. Duyusal işlevlerde ve ağrı durumunda sorunlar, gereksinimler ve bakım uygulamaları nelerdir?
Açıklayınız.
3. Ses ve konuşma işlevlerinde oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım uygulamaları nelerdir?
Açıklayınız.
4. Yaşlılarda fonksiyonel değişiklikler nelerdir? Açıklayınız.
5. Yaşlılarda fonksiyonel değişikliklere bağlı oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım
uygulamaları nelerdir? Açıklayınız.
6. Yaşlılarda sık görülen kronik hastalıklarda oluşabilecek sorunlar, gereksinimler ve bakım
uygulamaları nelerdir? Açıklayınız.
7. Yaşlılık dönemine özgü sendromlar ve bunlara bağlı sorunlar, gereksinimler ve bakım
uygulamaları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Zihinsel
Yetiyitiminde Serebral
palsi,
otizm e-ders kitabı, e-ders sunumu
Oluşabilecek Sorunlar ve spektrum bozukluğu, down materyallerini
okuyup,
Gereksinimler
sendromu, Dikkat eksikliği dinleyerek
hiperaktivite
bozukluğu
durumlarında oluşabilecek
sorunlar, gereksinimler ve
bakım
uygulamaları
öğrenilecektir.
Duyusal Yetiyitiminde ve İşitme, görme, tat alma ve e-ders kitabı, e-ders sunumu
Ağrı Durumunda Sorunlar ve ağrı ile ilgili işlevlerdeki materyallerini
okuyup,
Gereksinimler
bozukluklar
sonucunda dinleyerek
oluşabilecek
sorunlar,
gereksinimler ve bakım
uygulamaları öğrenilecektir.
Ses
ve
Konuşma Ses
ve
konuşma e-ders kitabı, e-ders sunumu
Bozukluğunda Sorunlar ve işlevlerindeki bozukluklar materyallerini
okuyup,
Gereksinimler
sonucunda
oluşabilecek dinleyerek
sorunlar, gereksinimler ve
bakım
uygulamaları
öğrenilecektir.
Yaşlılıkta
Oluşabilecek Yaşlılarda
fonksiyonel e-ders kitabı, e-ders sunumu
Sorunlar ve Gereksinimler
değişiklikler, yaşlılarda sık materyallerini
okuyup,
görülen kronik hastalıklar ve dinleyerek
bu döneme özgü sendromlar,
oluşabilecek
sorunlar,
gereksinimler ve bakım
uygulamaları öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım, Bakım Gerektiren Birey, Zihinsel İşlevlerde Sorunlar, Duyusal İşlevlerde Sorunlar, Ses
ve Konuşma İşlevlerinde Sorunlar, Yaşlı Bakımı

143

Giriş
Birey içinde bulunduğu çevre ve kişisel etmenleri ile sağlık koşulları arasındaki
etkileşim halindedir. Bu etkileşimin olumlu yönleri işlevsellik, olumsuz yönleri ise yetiyitimini
belirtir. İşlevselliği olumsuz yönde etkilenen bir bireyin yetiyitiminin artması ile birlikte
yaşamın içinde bir takım etkinlikleri yerine getirirken hafif ile çok ciddi arasında değişen
oranlarda zorlanabilir. Ayrıca bulunduğu toplumun özelliklerine göre de yaşama katılım ile
ilgili bir takım problemlerle karşılaşabilir. Bu çoklu ve dinamik değişikliler içinde bazen bireyin
desteklenmesi gerekebilir (Bakım Hizmetleri Stratejisi Eylem Planı, 2013).
Bireylerin yaşadıkları toplumda sağlıklı, kaliteli ve mümkün olan en uzun süre
başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak sosyal devlet anlayışının bir
gereğidir. Bireyler günlük yaşamlarında çeşitli oranlarda güçlüklerle karşılaşmakta ve destek
hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede bireysel ihtiyaçlarını bir başkasının yardımı
olmaksızın gideremeyen bireyin desteklenmesini amaçlayan bakım hizmetleri önemli bir husus
olarak karşımıza çıkmaktadır (Bakım Hizmetleri Stratejisi Eylem Planı, 2013).
Bakım gerektirme durumu ile yaşamın her döneminde karşılaşılabilir. Ancak yaşlanma
süreciyle birlikte işlevselliğin olumsuz yönde değişmesi ve yetiyitiminin artması bakım
gerektirme durumunun görülme sıklığını da artırmaktadır.
Bireylerin engel durumlarına göre gereksinimleri değişiklik göstermektedir. Bu nedenle
bakım gerektirme halinde oluşabilecek gereksinimlerin kişiye özgü tespit edilebilmesi için
öncelikle bireyin işlevsellik ve yetiyitimi durumunun bilinmesi gereklidir. Kitabın bu
bölümünde yetiyitimi ve bozukluğun türüne göre bakım gerektiren bireylerin karşılaştıkları
sorunlar ve gereksinimleri inceleme konusu yapılmıştır.
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6.1. Zihinsel Yetiyitiminde Sorunlar ve Gereksinimler
Zihinsel işlevlerde yetersizlik (zihinsel gelişimsel bozukluk), gelişim döneminde
kavramsal, sosyal ve pratik alanlardaki hem zihinsel hem de uyarlanabilir işleyiş bozukluklarını
içerir (DSM-5, 2013).
Zihinsel işlevlerde bozukluklar; serebral palsi, otizm spektrum bozukluğu, down
sendromu, hiperaktivite bozuklukları gibi yaşamın erken dönemlerinden itibaren başlayabildiği
gibi yaşamın her döneminde kronik hastalıklar, ağır travmalar ya da bazı psikiyatrik hastalıklar
gibi çeşitli nedenlerle görülebilir (Demirbilek, 2013). Yaşlılık döneminde sık görülen ve
zihinsel yetersizliğe neden olabilen hastalıklar, demans/alzheimer, multiple skleroz, parkinson,
travmatik beyin hasarı vb. hastalıklardır. Bu hastalıklara yaşlılık döneminde yaşanan sorunlar
ve bakım gereksinimleri başlığı altında yer verilmiştir.
6.1.1. Serebral Palsili Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Serabral palsi (SP) kronik (süreğen), ilerleyici olmayan bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu,
hastalık yaşamın erken döneminde gelişmekte olan beyinde meydana gelen problemlerden
kaynaklanır. Bu problemler, beynin zarar görmesine neden olabilecek her şey olabilir. SP sinir
sistemi ile hareketlerin uyumsuzluğu ve kas tonusundaki bozukluk ile karakterizedir (Meyers
2017).
SP’nin belirtileri; motor bozukluklar, spastisite, kuvvetsizlik, koordinasyon bozukluğu,
istemsiz hareketler (atetoz), kas sertliği (rijidite) ve tremorlar şeklindedir. Motor bozuklukların
yanında mental gerilik, konvülsiyonlar, görme, işitme, konuşma, algılama ve davranış
bozuklukları da görülebilir. SP’ye eşlik eden bu bozukluklar SP’li çocukların gelişimsel
düzeylerini ve öz bakımlarını önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir (Yavuz ve Çimen, 2007).
SP’li çocuklara yaşamın erken dönemlerinde yeterli bakım verilmemesine bağlı olarak
yetiyitimleri daha ciddi boyutlara ulaşabilmekte, ileride bağımlı ve bakım gerektiren bireyler
olabilmektedirler. Ailenin çocuğun durumunu kabul edemeyişi ve çocuğa karşı aşırı koruyucu
tavır takınması da SP’li çocukların bağımsız bir yaşam sürmesini engellemektedir. SP’li
çocukların da diğer sağlıklı çocuklar gibi toplum içinde bağımsız olma, kendi kendini kontrol
edebilme gibi emosyonel ve sosyal gereksinimleri vardır. Bu amaçla açılan rehabilitasyon
merkezleri SP’li çocuklara hizmet vermektedir. Bu merkezler çocukların kas gücünü artırma,
postür bozukluklarını önleme, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket etmelerini ya da
en az bağımlılıkla yaşamlarını sürdürmelerini sağlaması nedeniyle önem taşımaktadır (Yavuz
ve Çimen, 2007).
6.1.1.1. Solunum
SP’de yutma güçlüğü çeken bireylerde küçük miktarlarda aspirasyon ve buna bağlı
pnömoni gelişebilir. Prematürelerde bronkopulmoner displazi nedeni ile solunum güçlüğü ve
sık enfeksiyonlar çocukluk dönemi boyunca genel durumu bozar (Dormans ve Sussman, 2000).
Solunum sistemi kasları ya da toraksın etkilendiği durumlarda kronik solunum yetmezliği
görülebilir. Bu durumda genellikle trakeotomi açılabilir. Trakeotomi açılmışsa aileye
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trakeotomi bakımının anlatılması gerekir. Bunun yanında ailenin solunum yolları
enfeksiyonlarının belirtileri, deri bakımı, aspirasyonun nasıl yapılacağı, solunum egzersizleri,
bol sıvı alınmasının önemi, ilaçlarını düzenli alınması konusunda eğitilmesi gerekir
(Köşgeroğlu ve Selda, 2011).
6.1.1.2. Beslenme
SP'li bireylerde oturma dengesinin eksikliği; baş, ağız ve gövde kontrolü eksikliği, elin
ağzına yiyecek getirilmesini sağlayan göz-el koordinasyonunun olmaması beslenme sürecini
zorlaştırmaktadır. Emme güçlüğü, yutma veya çiğnemede yetersiz koordinasyon; dil itme gibi
anormal refleksler, zayıf dudak ve dil kontrolü genel besleme problemleri arasında
sayılmaktadır. SP'li çocuklar yiyecekler ağızdayken manipüle etmekte zorlanmakta bu durum
onları boğulma ve aspirasyon riskine sokmaktadır.
SP’li bireyler, bir yemeği bitirmeden önce yorulup yemeği bırakabilirler. Bu problemler,
yetersiz diyet alımına ve zayıflığa neden olabilir. Kötü çiğneme ve yutma ek olarak, Dahlseng
ve ark. beslenme problemleri ile zayıf iletişim becerileri arasında bir ilişki bulunduğunu ileri
sürmüşlerdir. Oral, faringeal veya özofageal yutma güçlüğü (disfaji) veya gastroözofageal
reflüsü olan bireyler beslenme sorunları açısından risk altındadır.
SP’li bireyler beslenirken, yemek sırasında çok fazla çevresel uyaranın olması dikkati
dağıtır. Beslenme desteği konusunda genellikle fizyoterapist ve/veya konuşma terapistinin
uzmanlığı gerekir. Beslenme esnasında uygun konumlandırma ve uygun oturma pozisyonunun
kullanımı önemlidir. Fizyoterapistin önerdiği beslenme sandalyesi, ayaklı masa gibi özel
ekipmanlarla yardımcı olunur ya da beslenmeyi optimize etmek için tekerlekli sandalyede
uygun hizalama yapılır. Uyarlanmış mutfak eşyaları da beslenme başarısını artırır.
Oral motor fonksiyonunun arttırılması, her zaman daha iyi beslenme verimliliği veya
kilo artışı ile sonuçlanamaz. Oral beslenirken tekrarlayan pnömoni veya hırıltılı solunum
aspirasyonun göstergesi olabilir. Oral alımın iyileştirilmesine yönelik bu alanda uzman bir
çocuk psikologu ile davranış terapisi desteği alınması uygun olabilir. Bu terapi oral
beslenmenin çeşitli bileşenlerini olumlu yönde etkileyebilir.
Çocuğun bağımsız beslenme becerilerini geliştirmek önemli olsa da bağımsızlık uğruna
beslenme durumunun tehlikeye atılmaması esastır. SP'li bazı çocuklar için beslenme güçlüğü
yeterli besin alımını engelleyecek kadar şiddetli ise gastrostomi tüpü (GT) ile tüpten enteral
beslenme uygulanması gerekebilir.
Enteral beslenme için ek endikasyonlar, oral beslenme ile aspirasyon riskinin yüksek
olması, çiğneme ve yutma bozukluğunun neden olduğu uzun yemek zamanları sayılabilir. Kısa
süreli beslenme desteği için çocuklarda nazogastrik veya nazojejunal tüp beslemesi kullanılır.
Uzun süreli enteral nütrisyona ihtiyaç duyanlar için GT tercih edilebilir. Büyümenin azalması
sırasında GT desteği alan çocuklar daha iyi büyüme ve beslenme sonuçlarına sahiptir. GT'ler
cerrahi, girişimsel radyoloji veya perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ile yerleştirilebilir.
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6.1.1.3. Gastroözofageal Reflü
Gastroözofageal reflü (GÖR), merkezi sinir sistemi disfonksiyonuna bağlı olarak SP'li
çocukların % 19-75'inde görülür. Bu durumda, kişisel hijyen veya giyinme gibi öz bakım
konularında ihtiyaç duyulan yardımın düzeyi artar (Sullivan ve Andrew, 2018). Reflü, sağlıklı
bebeklerde de sık görülür ve genellikle 1 yaşına kadar geçer. Birincil semptom, yemeklerden
kısa bir süre sonra “tükürme” veya kusmadır. Yemekten sonra ortaya çıkan önemli kusma, kilo
alımı yeterince zor olan bir çocukta kilo kaybına neden olabilir. Ayrıca aspirasyon riskini
arttırır. Bu nedenle tedavi gerektirir (Meyers, 2017).
6.1.1.4. Konstipasyon
SP'li bireyler düzenli olarak konstipasyon (kabızlık) sorunu yaşarlar. Uzamış
hareketsizlik, iskelet anormallikleri, ekstansör spazmı veya genel hipotoni, bazı nörolojik
lezyonlar ve kullanılan bazı ilaçlarla ilişkili anormal bağırsak hareketliliği konstipasyon
nedenlerindendir. Konstipasyon daha acil tıbbi kaygıların varlığında veya bireyin etkili bir
şekilde iletişim kuramaması nedeniyle gözden kaçabilir (Sullivan ve Andrew, 2018).
SP’li bireylerin birçoğunun sıvı ve lif alımını zayıftır, birçoğu neredeyse tüm gün
boyunca tekerlekli sandalyede oturur ve egzersiz için çok az şansı vardır. Meyve ve sebzeler,
tam tahıllı ekmekler ve kuru erik gibi yüksek lifli gıdalar kabızlığı hafifletebilir. Yüksek lifli
gıdalara ek olarak yeterli sıvı tüketilmesi önemlidir. Sıklıkla yutma güçlüğü nedeniyle ve
aspirasyon riskini azaltmak için su içmek istemeyebilir, sıvılarını ciddi şekilde sınırlandırırlar.
Kronik konstipasyon bireyin yemeyi bırakmasına neden olacak kadar rahatsız edici olabilir.
SP'li bazı bireylerde bağırsaklardan yiyeceklerin yavaş geçişine ve sonuçta kabızlığa yol açan
zayıf bağırsak motilitesi vardır. Bu bireylerin kabızlık için daha fazla tıbbi tedaviye ihtiyacı
olabilir (Meyers, 2017).
6.1.1.5. Üriner Disfonksiyon
SP durumunda üriner inkontinans sık görülmektedir. Bunun nedenleri arasında mobilite,
iletişim ve bilişsel işlevlerin azalması gösterilmektedir (Dormans ve Sussman, 2000). Ayrıca
idrar yolu enfeksiyonları da önemli sağlık sorunları arasındadır. Bol bol sıvı tüketilmeli, hijyene
dikkat edilmeli, gerekirse bir üroloji uzmanından destek alınmalıdır (Meyers, 2017).
6.1.1.6. Kemik Sağlığı ve Fiziksel aktivite
SP’de birçok faktör kemik sağlığını bozulmaya yatkın hale getirmektedir. Hareketsizlik
sonucu oluşan osteoporoz ve travmasız kırıklar yaygındır. SP'li çocuklarda, yetersiz besin alımı
özellikle kalsiyum ve D vitamini alımı ve güneş ışığına maruz kalmada yetersizlikler de zayıf
kemik sağlığına neden olur. Minerallerin ve vitaminlerin daha iyi alınması, osteoporozun
ilerlemesini tersine çeviremese de en azından yavaşlatır (Meyers, 2017).
SP’de beyindeki zedelenme ilerleyici değildir. Ancak çocuğun yürüme, hareket ve
dengesindeki problemler ilerleyebilir (MEGEP, 2013a). Yürüme, en önemli işlevlerden biridir.
Çocuklukta uygulanan fizyoterapi sırasında, ailenin ve çocuğun en büyük umudu bağımsız
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olarak yürüdüğünü beklemektir. Bununla birlikte, çocukluk döneminde yürümeye yardımcı
araçların kullanımını gerektiren zayıf yürüyüş fonksiyonuna sahip olan SP’li bireylerin yürüme
becerilerinde zaman içinde bozulma olduğunu bildirilir ve yürüme tamamen durabilir.
Yürüyebilme yeteneğini kaybetmek hastanın semptomlarını olumsuz yönde etkiler. Sosyal,
eğitsel ve profesyonel hayat; günlük yaşam aktiviteleriyle, kişisel hijyen veya giyinme gibi
konularda ihtiyaç duyulan yardımın düzeyi artar (Sullivan ve Andrew, 2018). Aşırı kilo ve
obezite, fiziksel aktiviteye erken yaşlarda başlanmaması çocukların tekerlekli sandalyeye
bağımlı kalma riskini arttırır (Meyers, 2017).
Yürüme aileler açısından en önemli gereksinim gibi görünmekle birlikte ergenlik
dönemi ve sonrasında bağımsızlık ve sosyal gereksinimler ön plana çıkmaya başladığında son
sıraya düşer. Çocukluk döneminde mobilite gereksinimi ön plandayken ergenlikten itibaren
sosyal kimlik ve bağımsızlık ihtiyacı belirginleşir (Dormans ve Sussman, 2000).
6.1.1.7. Görme ve İşitme
Spastik tutulumlarda strabismus, özellikle hemiplejik SP’de hemianopsi ve görsel algı
bozuklukları sık görülmektedir. İşitme güçlüğü öyküsünde hiperbilirübinemi ve prenatal
enfeksiyon bulunan olgularda sensorinöral işitme kaybına rastlanabilir (Dormans ve Sussman,
2000).
6.1.1.8. Öz Bakım Gereksinimi
Serebral palside öz bakım, olumlu sağlık davranışlarının ve kontrolün gelişmesinde,
bireylerin kapasitelerinin artırılmasında ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önem taşır. SP’li
bireyler uyku, beslenme, boşaltım, ağız hijyeni, hareket etme, giyinme, soyunma gibi birçok öz
bakım davranışında sorun yaşamaktadırlar. Bu sorunlar bireyin ve ailenin yeterliliğine göre
değişik derecelerde ağır ya da hafif düzeyde olabilir. Gelişimsel olarak küçük çocuklar öz
bakımlarını gerçekleştirmek, sağlıklarını geliştirmek ve korumak için çevre düzenlemelerini
yapmada yeterli değillerdir. Ancak desteklendikleri ölçüde kapasiteleri doğrultusunda öz bakım
davranışlarını yapabilirler. Onunla birebir ilgilenen kişi anne ya da bakıcıdır. Bunun için bakım
veren sağlık profesyonellerinin çocuk ve ailesine danışmanlık yapmaları, bu bireylerin
gereksinimlerinin sürekli farkında olarak bireylerin öz bakım sorumluluğunun kazandırılması
ve kapasitelerinin yükseltilmesi konusunda duyarlı olmaları gereklidir (Yavuz ve Çimen,
2007).
6.1.1.9. Diş Sağlığı
SP'li bireylerde diş problemleri yaygındır ve beslenme güçlüklerine neden olabilir. Kötü
ağız hijyeni ve diş çekimi, diş çürüğü, mine hipoplazisi, diş sıkma ve diş gıcırdatma sıklıkla
görülür. Günde iki kez diş fırçalamak, iyi ağız hijyeni sağlamak, gelecekteki diş çürümelerini
ve dişeti problemlerini önlemek için en önemli günlük aktivitedir. Birey diş fırçalamayı kendisi
yapabilir, desteklenebilir ya da yapamıyorsa bakım veren kişi yumuşak bir diş fırçası ve dairesel
hareketlerle bakımı gerçekleştirir. Kendi başına fırçalama yapabilmesi durumunda, bakım
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veren kişinin izlemesi ve gözden kaçmış olabilecek alanları temizlemesi gerekir. Her altı ayda
bir diş muayenesi yapılmalıdır (Meyers, 2017).
6.1.1.10. İletişim
İletişim her yaşta SP’li bireyin en öncelikli gereksinimidir. Eğer çocuk iki yaşından önce
anlaşılabilir sesler çıkarıyorsa konuşabilmesi ve çevreyle sözlü iletişim kurabilmesi beklenir.
Konuşma güçlüğü olan çocuklarda sözel veya sözel olmayan yöntemlerle, iletişim arttırıcı özel
cihazlarla, özellikle bilgisayar teknolojisinden yararlanarak çevre ile etkileşimini sağlamak
şarttır (Dormans ve Sussman, 2000). İşitme, ses ve konuşma gibi iletişimle ilgili hususlarda
iletişimi geliştirmek için uzman terapistlerden destek alınmalıdır.
6.1.2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Zihinsel
Bozuklukların Teşhis ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskısında (DSM-5) iki ana alanda
tanımlanan, semptomları olan ciddi bir nörogelişimsel bozukluktur. OBS tanımında iki alanı
kapsadığı için geniş yelpazeyi ifade etmesi bakımından spektrum terimi ilave olmuştur. Bu
alanlar:
-

Sosyal iletişim ve sosyal etkileşimdeki açıklar,
Sınırlı, tekrarlayıcı davranış kalıpları, ilgi alanları veya faaliyetlerdir.

Bu son alan, duyusal girdiye veya olağandışı duyusal ilgilere karşı hiperreaktivite
belirtilerini içerir. Zihinsel bozukluk, dil bozukluğu, tıbbi durumlar veya diğer nörogelişimsel
bozukluklarla, sosyal iletişime açıklık gösteren ancak belirtileri OSB kriterlerini karşılamayan
bireyler, sosyal iletişim bozukluğu açısından değerlendirilmelidirler. OSB tanısı için kullanılan
kesin bir yöntem yoktur. Tanı genellikle ailelerden alınan bilgiler ve gözlem yoluyla konulur.
OSB tanısı koymak için tüm belirtilerin bir çocukta olması şart değildir. OSB’li çocuklar bu
belirtileri hafiften ağıra değişen ölçülerde ve değişik sıklıklarla tekrarlayabilirler. Bu belirtilerin
bazıları zaman içinde kaybolup, bazıları da zaman içinde ortaya çıkabilirler. Bu belirtilerden
biri ya da birkaçının ortaya çıkması halinde çocuğun çocuk psikiyatristleri, çocuk psikologları
ve çocuk nörologları tarafından değerlendirilmesi gerekir (Henderson, 2017).
OSB tanısı almış çocukların genel özellikleri:
-

Bazı şeyleri tekrar tekrar söyleyebilirler.
Eşyalarını paylaşmak ya da sizinle oynamak istemeyebilirler.
Sizi duymuyormuş gibi davranabilirler.
Vücutlarını farklı görünecek şekilde ve tekrar tekrar hareket ettirebilirler. (öne
arkaya sallanma; ellerini kollarını sallama gibi)
Sizin nasıl hissettiğinizi anlamayabilirler.
Küçük bile olsa değişimler huzursuz olmalarına neden olabilir.

Herkes bazı şeylerde iyidir (güçlü yanlar) ve bazı şeylerde daha iyi olmayabilir (zayıf
yanlar). OSB’de çocukların bazı güçlü yanları şunlardır (AÇSHBEYHGM, 2014):
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-

Resimleri anlamak,
Tek bir şeye konsantre olabilmek,
Rutinleri öğrenmek,
Bazı küçük şeyleri hemen öğrenmek,
İyi tanıdıkları kişilerle oynamak.

6.1.2.1. Beslenme
OSB'si olan bireyler seçici beslenme şekilleri sergilerler. Kısıtlı besin türü alımına
yatkınlık yaratan duyusal duyarlılıklara sahiptirler. Ancak genellikle sevdikleri yiyecekler için
iştahlıdırlar. Bu durum enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı riski arttırır. Yapılan bir
çalışmada, OSB’de yüksek kilo ve vücut kitle indeksi skorları gösterilmiştir. Aşırı kilolu
olmanın muhtemel sebepleri arasında dengesiz beslenme (örn: işlenmiş gıdaların, tatlıların ve
şekerli içeceklerin daha çok tercihi ve yüksek oranda tüketilmesi), fiziksel aktivitenin
yetersizliği ve ağırlık artışına neden olabilen antipsikotik ilaçların sık kullanımı yer alır.
İletişimde yaşanan güçlükler beslenmeyi de olumsuz etkiler (Henderson, 2017).
Bakım elemanı diyetisyenle koordineli olarak beslenmeyi sağlamalıdır. OSB'li her
bireyin, bireysel yeteneklerini, güçlü yönlerini ve zorluklarını (örneğin, ağız motor becerileri,
kendi kendine yiyebilme becerileri, zihinsel ve kronolojik yaş) ve yemek zamanı davranışlarını
değerlendiren rutin, kapsamlı ve uzun bir beslenme değerlendirmesi gereklidir (Henderson,
2017). Bireyselleştirilmiş beslenme bakım planında, bireyin duyusal ve gıda tercihlerini dikkate
alınmalı, periyodik olarak yeniden değerlendirilmeli, diğer ekip üyelerinin (örn. konuşma
ve/veya terapistleri, fizyoterapist vb.) öneri ve desteği ile bir diyetisyen tarafından
geliştirilmelidir (Henderson, 2017).
6.1.2.2. Ağız-Diş Sağlığı
Otistik bireylerde, kullandıkları ilaçlar, beslenme şekilleri ve oral hijyen alışkanlıkları
gibi faktörler nedeniyle, çürük görülme sıklıklarının farklılık gösterdiği düşünülmektedir.
Otistik bireylerin muayenesinde sıklıkla karşılaşabileceği oral problemler: bruksizm, kendi
kendini yaralama (diş etini kanatma, dudak ısırma), ağız kuruluğu ve besleyici olmayan
çiğneme şeklidir.
Ayrıca bu bireylerde dil itme, erozyon, bulantı refleksi gibi problemler ve dar damak,
ön açık kapanış gibi bazı yapısal sorunlar da görülmektedir. Otizmli çocuklara, hem hayat boyu
kendi oral hijyenlerini sağlamalarının öğretilmesi, hem de bu çocukların yeterli dental tedavileri
almalarının sağlanması gerekmektedir. Otistik çocukların, seslere, ışığa ve kokulara olan aşırı
duyarlılıklarından dolayı, yabancı sesler ve gürültüleri içeren diş hekimliği klinik ortamını
kabul etmeleri oldukça zordur. Bu korkular nedeniyle, otistik bireylerin ebeveynleri
çocuklarını, ciddi rahatsızlıklar yaratan diş problemleri ortaya çıkana kadar diş hekimine
getirmekten kaçınırlar. Bununla birlikte, bu rahatsızlıklar tedavi edilmediğinde, çocuğun
kendine güvenini, sosyalleşmesini, gelişimini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir (Kırzıoğlu, 2015).
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Eğer birey uzun yıllardan süregelen kötü ağız hijyenine sahip ise bu kişinin dişlerini
fırçalamaya ikna edilebilmesi dahi büyük bir gayret ister. Bireyin davranışlarında değişikliği
başlatmanın ilk basamağı, hastaya veya bakıcısına günlük oral hijyen alışkanlıkları eğitiminin
verilmesidir (Sancaklı, 2009).
Aileler, bakıcılar ve sağlık çalışanları, OSB’li bireylerin, ağız ve diş temizliklerini
sağlayabilmelerinde, stresli durumlara adapte olabilmelerinde ve tedaviyi mümkün olduğunca
normal bir süreç olarak kabul edebilmelerinde büyük bir rol üstlenmektedirler. Otistik
bireylerin özel ihtiyaçları olan bireyler olduğu göz önünde bulundurulmalı, ağız ve diş
sağlıklarını sağlamak için uygun davranış yönlendirme teknikleri uygulanarak yeterli iletişim
kurulduğunda başarılı olunacağı unutulmamalıdır (Kırzıoğlu, 2015).
6.1.2.3. İletişim ve Sosyal Beceriler
OSB’de hem sözel hem de sözel olmayan ifade iletişimi genellikle kısıtlıdır, bu nedenle
OSB olan kişinin ne istediğini jestlerle gösterebilme yeteneği çok az olabilir veya hiç
olmayabilir. OSB'li çocuklar anksiyete ve depresyon gibi belirtileri içselleştirerek tepki
verebilirler. OSB bazen korku, saldırganlık veya kaçış gibi olumsuz davranışsal yanıtlar
oluşabilir (Henderson, 2017). Bir yaş itibariyle ismiyle seslenildiğinde tepki vermeme, işaret
etmeme, göstermeme ya da el sallamama, daha önceden kullandığı kelimeleri artık
kullanmama, onsekizinci ayda konuşma kaybı, iki yaş itibariyle spontan cümleler kurmama,
seçici duyma (bazı belirli seslere tepki verme ama insan sesini yok sayma) OSB’yi
düşündürebilir (AÇSHBEYHGM, 2014).
Sosyal becerilerde; kendisine konuşulduğunda yüzünü yana çevirmesi, gülümsemeye
gülümsemeyle karşılık vermemesi, başka çocuklara olan ilgi eksikliği, sıklıkla kendi
dünyasında gibi görünmesi, basit yönergeleri takip edememesi (ayakkabılarını ver gibi), kendi
başına oynamayı tercih etmesi, çok kısıtlı sosyal oyun oynaması, belli oyuncaklarla kısıtlı
oynaması, nesnelerle alışılmadık biçimlerde oynama eğilimi. (sürekli döndürme ya da dizme
şeklinde) OSB’nin belirtilerindendir (AÇSHBEYHGM, 2014).
6.1.2.4. Eğitim
Otizminde bugün bilinen tek tedavi özel eğitimdir. Özel eğitimde amaç; çocuğun
ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmış programlarla, çocuğun gelişimsel olarak mümkün
olduğunca akranları düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. Bu çocukların erken dönemde tanınması
ve uygun eğitime başlanması, hastalığın gidişatı ve ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek
problemlerin en aza indirgenmesi açısından çok önemlidir. (AÇSHBEYHGM, 2014).
6.1.2.5. Ailelerine ve Eğitimcilere Öneriler
OSB’li bireylerin
(AÇSHBEYHGM, 2014):
-

ailelerine

ve

eğitimcilere

şu

önerilerde

bulunulabilir

Teşhisten sonraki günler en karışık ve zor günlerdir.
Öncelikle sakinleşmeli ve derin bir soluk alınmalıdır.
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-

-

Otizmle mücadelede tek bir doğru yaklaşım yoktur.
Her çocuğun ihtiyacı olan doğrular farklıdır.
Çocuğunuzu mümkün olduğunca sosyal ortamlara sokun.
Aile fertlerinizi harekete geçirin.
Anneanne, dedeler, babaanne ve kardeşler hatta teyzeler ve halalar olmak üzere
ailenizden destek alın. Ortak bir hareket planı çıkarın.
Tek başına mücadele eden anneler kısa zamanda tükenirler. Kendisine faydası
olmayan bir annenin evladına verebilecek hiç bir şeyi kalmayacaktır. Bu hem anne
hem de çocuk için hiç istenmeyen bir durumdur.
Araştırmacı olun. Her söylenen ilaca, mucize gözüyle bakılmamalıdır.
Çocuğunuzun hangi yolla daha kolay öğrendiğini tespit etmeye çalışın.
Otizmle ilgili dernek, vakıf, internet gruplarına dâhil olup günceli takip etmeye
çalışın.
Çocuğunuzu kazanayım derken kendinizi kaybetmeyin. Hayata dâhil olun.

6.1.3. Down Sendromlu Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Down sendromu (DS), normal hücre bölünmesisırasında yanlış bölünme sonucu 21.
kromozomun ayrılamaması ile fazladan 21. kromozomun olduğu genetik bir bozukluktur. DS
ile ilişkili yetiyitimi durumları konjenital, edinsel veya yaşa bağlı olarak kategorize edilebilir.
Yeni doğanların % 40-60'ında doğuştan kalp defektleri görülür. Yaşamın ilk yılında kardiyak
defekt morbidite ve mortaliteden önemli derecede sorumludur. Cerrahi onarım sağlanabilir.
Yenidoğanların yaklaşık % 12'sinde gastrointestinal sistem anomalileri görülür. Bunlar sıklıkla
trakeoözofageal fistül, özofageal atrezi, duodenal atrezi, imperfore anüs, malrotasyon, ve
hirschsprung hastalığıdır. Bu durumlar genellikle hayatın ilk iki yılında nazogastrik veya
gastrik tüp beslemesi, parenteral beslenme ve çoklu cerrahi prosedürleri gerektirir (Jackson,
2017).
6.1.3.1. Solunum
Solunum yolu enfeksiyonları bebeklerde (1-12 ay), özellikle de düzeltilmemiş kalp
hastalığı olanlarda önemli bir morbidite nedenidir. Alt solunum yollarının (örn., bronşiolit,
pnömoni) viral ve bakteriyel enfeksiyonlarına karşı hassastırlar. Orta kulak iltihabı, sinüzit ve
rinit gibi tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları birçok çocuk için kronik problemler
olmakla birlikte, yaş ve kraniofasiyal ve üst solunum yapılarının büyümesi ile daha az görülme
eğilimindedir (Jackson, 2017).
6.1.3.2. Beslenme
Obezite, çiğneme ve yutma güçlüğü, diş problemleri ve yukarıda saydığımız sindirim
sistemi anomalilerinin neden olduğu sorunların yanında gizli yemek yeme, aşırı yemek yeme
isteği ve davranışsal yeme bozuklukları olabilir. Bireyin, yeme içme aktivitesine yönelik
sorunların çözümünde sağlık kurumlarıyla, özel rehberlik bölümleriyle iletişime geçilmeli, aile
bu iletişimi sürdürmesinde desteklemeli ve bu konuda sürekli eğitim ile bilgi ve bakım
gereksinimlerini karşılamalıdır (Köşgeroğlu ve Selda, 2011).
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6.1.3.3. Konstipasyon
DS'lu bireylerde hipotoni ile ilişkili bir kabızlık riski vardır. Kabızlığın nedenini
anlamak doğru tedavi için önemlidir. Kapsamlı bir diyet, tıbbi ve sosyal anamneze ihtiyaç
vardır. Kabızlık varsa, çocuk kısıtlı diyet, sınırlı sıvı alımı ve gastrointestinal sistem
malformasyonları için değerlendirilmelidir. Yemeklerden sonra sık tuvalet kullanımı ve doktor
tarafından belirtildiğinde yüksek lifli gıdalar ve laksatifler kullanılarak bağırsak
alışkanlıklarının düzenlenmesi gereklidir. Yeterli sıvı ve lif içeren bir diyet uygulanır. Diyette,
kuru erik veya kuru erik suyu, taze sebzeler, meyveler ve tam tahıllar olmalıdır. Sinirlilik
duygusu ve karın ağrısının ortadan kalkması ve genellikle davranışsal semptomların düzelmesi
de kontrol edilir (Jackson, 2017; Ekvall, 2017).
6.1.3.4. Çölyak Hastalığı
Çölyak hastalığı, DS'lu çocuklarda daha yaygın olduğu bildirilen bağışıklık ile ilişkili
bir hastalıktır. DS'lu çocuklar ve semptomatik çocukların bu açıdan taranması tavsiye edilir.
Klinisyenler bu durum için yüksek düzeyde bir uyanıklığa sahip olmalı ve anemi, şişkinlik,
karın ağrısı, ishal, uzun süreli kabızlık, yavaş büyüme ya da gelişme geriliği gibi bozukluğu
düşündüren semptomlar varsa çocuklar test edilmelidir (Jackson, 2017).
6.1.3.5. Nöromotor Disfonksiyon
Nöromotor disfonksiyon, DS'lu çoğu yenidoğanın karakteristiğidir. İlk yıl boyunca
hekim ve ebeveynler genellikle brüt motor becerilerin elde edilmesinde gecikme görürler.
Erken motor becerilerin elde edilmesinde önemli bireysel varyasyon vardır (Jackson, 2017).
6.1.3.6. Dil ve Bilişsel Büyüme
Anlama ya da görsel-mekânsal becerilere göre ifade (konuşma) becerilerinde daha
büyük eksiklikler görülür ve bu durumda da önemli bireysel varyasyonlar vardır. DS'lu
çocukların çoğu, 5 ila 6 yaşlarında ilkokullara girdiklerinde kognitif fonksiyon testlerinde
düşük-orta ve orta dereceli sonuçlar alırlar. Bu nedenle bilişsel gelişim beslenme becerileri,
otizm veya dikkat eksikliği bozukluğu gibi komorbid davranışsal problemlerden de önemli
ölçüde etkilenebilir (Jackson, 2017).
6.1.3.7. Hipotiroidizm
Tiroid bezi, vücudun enerjiyi kullanma hızını, protein üretimini ve hormonları
düzenlemesini kontrol eden çeşitli metabolik süreçlerin bir parçasıdır (Ulusal Down Sendromu
Derneği (UDSD), 2018). Tiroid bezinin yokluğu veya aplazisine bağlı konjenital hipotiroidizm,
DS yenidoğanın yaklaşık % 1'inde görülür ve hormon replasmanını gerektirir. Bazen
bebeklerde ve 2 yaşına kadar olan çocuklarda görülen tiroid uyarıcı hormon (TSH) geçici
yükselmesi, hipotalamus-hipofiz-tiroid aksının fizyolojik düzensizliğinden kaynaklanabilir
(Jackson, 2017). Tiroidin düzgün çalışmaması, Down sendromlu yetişkinlerde yaygın bir
durumdur ve halsizlik, zihinsel yavaşlık, kiloda dalgalanmalar ve sinirlilik gibi semptomlara
yol açabilir. Tiroid bozukluğu, aile hekimi tarafından yapılacak bir kan testiyle kolayca tespit
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edilebilir ve genellikle anormal hormon seviyelerini düzenleyen tiroid ilaçlarının alınması
yoluyla tedavi edilir (UDSD, 2018).
6.1.3.8. İşitme
Down sendromlu bireylerde işitme kaybı genellikle geçici veya aralıklıdır. İşitme kaybı
genellikle orta kulak iltihabı ya da buşon sonucu görülür. Sensorinöral ve karışık işitme kaybı
da görülür (Jackson, 2017). Teşhis edilmemiş duyu bozuklukları (görsel ya da işitsel),
genellikle Down sendromlu kişilerdeki inatçılık, kafa karışıklığı ve dikkat dağınıklığı gibi
şikâyetlerle karıştırılabilir. Bu durumlar oldukça yaygındır ve düzgün bir şekilde tespit edildiği
takdirde gözlük, işitme cihazı, kulak temizliği ve ortamın bu duruma göre düzenlenmesi yoluyla
büyük ölçüde iyileştirilebilir (UDSD, 2018).
6.1.3.9. Görme
DS yenidoğumlarının yaklaşık % 2'sinde konjenital kataraktlar görülür (Jackson, 2017).
Katarakt, göz merceğinde buğulanmaya yol açarak bulanık ve bozuk bir görüş yaratır (UDSD,
2018). Şaşılık, gözlük ihtiyacı doğuran kusurlar, nistagmus, astigmatizm, göz tembelliği, gibi
durumlarda sık görülür (Jackson, 2017). Down sendromlu yetişkinlerde de erken katarakt ve
keratokon (kornea çıkıklığı) riskiyle karşı karşıyadır. Keratokon ise normalde yuvarlak olan
korneanın koni şeklini almasına neden olup görüş bozukluğuna yol açar. Her iki hastalık da bir
göz doktoru tarafından muayene edilip düzenli olarak kontrol edilmelidir (UDSD, 2018).
6.1.3.10. Diş Sorunları
Dişlerin görünüşü ve dağılımı değişebilir ve diş problemleri yaygındır. Diş eti hijyenine
dikkat edilmesi, şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durulması önemlidir.
6.1.3.11. Uyku
Obstrüktif uyku apnesi de dâhil olmak üzere uyku bozukluğu olan DS'lu çocukların%
50 ile % 80'inde uyku problemleri görülür (Jackson, 2017).
6.1.4. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireylerin Sorunları ve
Gereksinimleri
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukların yaklaşık % 5'inde ve
yetişkinlerin % 2.5'inde meydana gelen karmaşık ve yaygın bir nörogelişimsel bozukluktur. Bu
bozukluk tedavi edilmeden bırakılır ise çocuklarda sosyal ve akademik performansı ve
yetişkinlerde kişilerarası ilişkiler ve işyeri performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
6.1.4.1. Beslenme
Tıbbi tedavide; psikolog, hekim, beslenme uzmanı ve eğitimciden oluşan disiplinler
arası bir ekip, kapsamlı klinik değerlendirmeyi sağlayabilir. Tedavide kullanılan ilaçlar uzun
süreli tedavi alan çocuklarda büyüme baskılayıcıları (muhtemelen büyüme hormonunu
etkileyerek) olarak da rol oynayabilir. DEHB durumunda tedaviyi; ilaç tedavisi, danışmanlık,
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eğitim, ev yaşamı, davranış yönetimi stratejileri, ebeveynler, okul personeli ve profesyoneller
arasında yakın iletişim ile birleştirmek önemlidir. Ailenin sürecin bir parçası olarak dâhil olması
gerekmektedir. Bazen aile uyumsuzluğu ve negatif ebeveyn-çocuk etkileşimleri mevcut
olabilir. Bu olumsuz etkileşimler tedavinin başarısını azaltabilir (Bonsall, 2017).
DEHB tedavisi,
-

Semptomları olabildiğince ortadan kaldırmak için ilaçları düzenli kullanmak,
Kalan semptomları etkili bir şekilde yönetip telafi etmek için çocuğa yardımcı
olmak,
Çevreyi değiştirmek çocuğun evde ve okulda başarıya yönelik potansiyelini
geliştirmektir. Bu son bileşen çok önemlidir (Bonsall, 2017).

Örneğin, öğretmenlerin, çocuğun dikkatli öğrencilerin yanına oturmasını tercih
etmeleri, çocuğun kâğıt ve materyalleri unutmadığından emin olmak için her okul gününün
sonunda sırt çantası kontrolü, biri ev diğeri okul için iki takım kitap olması tercih edilebilir
(Bonsall, 2017).
Bazen yiyeceklere karşı alerjiler hiperaktivitenin potansiyel nedeni olabilir. Bazı
çocuklar gastrointestinal rahatsızlık veya cilt döküntüleri gibi bazı gıdalara alerjik reaksiyon
gösterirler. Bununla birlikte, besin alerjileri nadiren hiperaktivitenin tek sebebidir. DEHB’de
hazır gıdalar, yapay tatlandırıcılar ve renklendiricili gıdalardan uzak durulması uygundur.
Ayrıca, yetersiz beslenen veya kahvaltıyı atlayan okul çağındaki çocuklar akademik testlerde
daha az performans gösterebilir ve DEHB belirtileri gösterirlerse değerlendirilmelidir (Bonsall,
2017).
6.1.4.2. Kazalar
Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı nedeniyle çocuğun kaza ve yaralanma riski artar.
Aynı zamanda bakım verenler için aşırı gerilim ve yorgunluk, bakım alanlar için ev kazalarına
yatkınlığı arttırmaktadır (Köşgeroğlu ve Selda, 2011).

6.2. Duyusal Yetiyitiminde ve Ağrı Durumunda Sorunlar ve Gereksinimler
Bu bölümde, görme, işitme, tat alma, dokunma vb duyuların işlevleri ve ağrının
duyumsanması ile ilgili karşılaşılabilecek problemlerden bahsedilecektir. Duyusal işlevlerde
yetiyitimi otizm, down sendromu, serebral palsi inme, demans, multible skleroz vb. gibi
nörodejeneratif hastalıklarda görülür/görülebilir.
6.2.1. İşitme Yetiyitimi Olan Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
İşitme işlevleri; sesin varlığını hissetme, geldiği yeri, tınısını, yüksekliğini ve sesin
niteliğini ayırt etme ile ilgili duyusal işlevleri kapsar (DSÖ, 2004). Tek veya iki kulakta
doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebeple çevreden gelen seslerin algılanamaması/az
algılama durumları işitme yetiyitimi olarak tanımlanabilir. Bu durumda işitme yetiyitimi,
konuşma yetiyitimi ya da her iki yetiyitimi görülebilir (MEGEP, 2013a).
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65 yaşın üstündeki nüfusun % 40'ından fazlası işitme bozukluğundan muzdariptir.
Literatürde geniş çapta bildirildiği gibi, yaşlı erişkinlerde işitme kaybının hem bilişsel bozulma
hem de yaşlanma ile ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Örneğin, ciddi bir işitme kaybı,
sonraki yıllarda demans gelişme riskini yaklaşık beş kat daha artırabilir. İşitsel rehabilitasyon
işitme fonksiyonunun eski haline getirilmesi ile sınırlı olmamalı ve konuşma algısı ve yaşam
kalitesi açısından merkezi süreçler üzerindeki duyusal yoksunluğun etkileri, nedenleri ve
sonuçları dikkatle ele alınmalıdır. İşitme bilişsel “yükü” (özellikle konuşulan sözcüğü anlama,
nöral aktiviteyi azalması, sosyal izolasyon, anksiyete ve depresyon gibi durumlarla ilişkili
olduğu görülmüştür (Bovo, 2018).
İşitme kaybı olan bireylere doktorlar tarafından işitme cihazları ve koklear implantasyon
uygulanabilir.
İşitme Cihazları: İşitme cihazından yararlanabilen beş kişiden sadece birinin bu cihazı
düzenli kullandığı tahmin edilmektedir. Bunun nedenleri arasında, bazı kişilerde yardım
gerektirmesi, başkalarıyla sohbet etme zorluğu, cihazın kulak kalıbının yerleştirilmesinin zor
olduğu durumlar, gürültü sinyalleriyle başa çıkmakta güçlük, işitme kaybının tanınmaması, ileri
yaş ve uyum sağlayamayacak kadar kötü sağlık durumu sayılabilir. İşitme cihazlarındaki tüm
gelişmelere rağmen, yaşlı yetişkinler arasındaki yetersiz kullanım hala kaygı vericidir.
Koklear implantasyon: Koklear implant, rutinde işitme cihazlarından yeterli yarar
göremeyen, bilateral ileri ve çok ileri derece sensörinoral tip işitme kaybı olan kişilere
uygulanmaktadır (İçöz, 2018). Koklear implantasyon çoğu yaşlı hastada güvenli ve etkili bir
işlemdir. Koklear implantasyon işitsel işlevi ve konuşma algısını, sosyal yaşam, etkinlikler ve
hastanın eski benlik saygısını önemli ölçüde artırır.
İşitme işlevinde yetiyitimi durumunda bakım genel olarak aşağıdaki gibidir (MEGEP,
2013a):
-

-

-

Psikolojik desteğin olması bakımı kolaylaştırır.
Bakımı yapan kişi, bakım verilen kişinin aile ilişkilerini iyi gözlemlemeli, bakımı
etkileyen olumsuz durumları tespit etmeli, gerekli tedbirleri almalıdır. İşitme
yetiyitimi çocukta ise işitme testi ve işitme derecesi tespit edilip ona göre örgün /
özel eğitime yönlendirilmelidir. Bakımda yer alan profesyonel meslek grupları
bundan haberdar olmalıdır. Yetersizlik ne düzeyde olursa olsun (minimum
düzeyde olsa da) mutlaka eğitim için gerekli motivasyon ve destek sağlanmalıdır.
İşitme yetiyitiminde çeşitlilik ve derecelendirme oldukça fazladır. Bireye özel
bakım ilkeleri uygulanmalı ve geliştirmelidir.
İşitme desteği ile ilgili aparat kullanılıyorsa bakımı, hijyeni ve kontrolleri düzenli
olarak takip edilip rutin kontrollerinin takibinde yardımcı olunmalıdır. Aparat
kullanılıyorsa, alerji enfeksiyon ve benzeri komplikasyonlar yönünden takip
edilmelidir.
İşitme yetiyitimi olan kişileri tehlikelerden koruyacak şekilde çevresi
düzenlenmelidir (özellikle yalnız kaldığı ortamlarda zil yerine ışıklı alarm
kullanılmalıdır).
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-

Dudaktan okuma konusunda sözcük dağarcığının geliştirilmesine katkıyı azami
düzeyde sağlamak için anlaşılır ses tonuyla ve yüksek sesle konuşulmalıdır.
İşitme yetiyitimi olan bireylere özel kuruluşlar ve vakıflarla ilgili nasıl iletişimde
bulunacağı konusunda yardımcı olunmalıdır.
Sosyal etkinlikler de aktif rol alması konusunda yardımcı olunmalıdır.
İletişim sırasında yüz yüze iletişim yöntemi tercih edilmelidir.

6.2.2. Görme Yetiyitimi Olan Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Görme işlevi, ışığı ve görsel uyaranın şeklini, biçimini ve rengini hissetmekle ilgili
duyusal işlevleri kapsar. Görsel netlik işlevleri; görme alanı işlevleri; görüş kalitesi; ışık ve
rengi duyumsama işlevleri, monoküler ve binoküler görüş ve yakın ve uzak mesafe görüşlerinde
görsel netlik; görsel resmin niteliği; miyopi, hipermetropi, astigmatizm, hemianopi, renk
körlüğü, tünel görüntü, santral ve periferik skotom, çift görme, gece körlüğü ve ışığa uyum
yapamama gibi işlev bozukluklarında görme ile ilgili sorunlar oluşur (DSÖ, 2004).
Yaşlanmayla gözün yapısında ve görmenin keskinliğinde değişiklikler olur. Yaşlı
bireyin gece görmesinde ve derinlik algılamasında azalma olur. Lakrimal sistem yağ dokusunu
aşama aşama kaybeder, gözyaşının miktarı azalır. Gözyaşı daha çabuk buharlaştığından göz
enfeksiyonları gelişme riski artar. Görme problemi olan kişinin bağımsızlığını sürdürebilmesi
için çevre düzenlemelerinin yapılması gereklidir. Çevre düzenlemesinde; ışığın parlak olmasını
önlemek için abajur kullanılması, kişinin duvar, zemin ve diğer yapısal elementleri kolaylıkla
ayırt edebilmesi için ortamın boyanmasında kontrast renklerin kullanılması, kullanılan
işaretlerde sarı, turuncu, kırmızı gibi parlak renklerin kullanılması; gri, mavi ve açık yeşil
renklerin kullanılmaması, çalışma ve okuma alanlarında ek lambaların olması, merdiven
kenarları ve girişte basamak olduğunu belirtmek için kırmızı renkte şerit ya da boya
kullanılması, karmaşık halı desenlerinden kaçınılması önemlidir (Özcan, 2011).
Görme işlevinde yetiyitimi durumunda bakım genel olarak aşağıdaki gibidir (MEGEP,
2013a):
-

-

-

Psikolojik desteğin olması bakımı kolaylaştırır.
Bakımı yapan kişi bakım alan birey ile aile ilişkilerini gözlemleyerek bakımı
etkileyen olumsuz durumları tespit etmeli gerekli tedbirleri almalıdır.
Görme yetiyitimi yaşayan birey çocuksa resmi eğitim kaydından önce görme testi
ve derecesi tespit edilip ona göre örgün / özel eğitime yönlendirilmelidir. Bakımda
yer alan profesyonel meslek grupları bundan haberdar olmalıdır.
Bireylerin gereksinimleri, hareket özgürlüğünde kısıtlamadan günlük yaşam
becerilerinde tehlikesiz gerçekleştirebilmek için ortamı uygun hâlde tutmak
gerekir.
Sıvı içecekler verilirken tanıtılmalı (çayınızı veriyorum, gibi) ve masanın ortasının
kullanılması sağlanmalıdır.
Gerekirse giysi temini ve giyinmesine yardımcı olunmalıdır.
Trafiğin yoğun olduğu yerlerde birlikte karşıya geçilmeli ve sesli uyarılarla
yönlendirme yapılmalıdır.
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-

-

Bireylerin duyma ve dinleme becerileri her zaman artırılmaya elverişlidir. Uygun
iletişim araçları ile desteklenmeli ve yardımcı olunmalıdır.
Görme kusurlarında rutin kontrollerin yapılması, hatırlatılmalıdır, takip ve
ilerlememesi için eğitimine yardımcı olunmalıdır.
Kullandığı araç gereçler her zaman aynı yerde ve hijyenik şartlarda
bulundurulmalıdır. Yer değişikliğini haber verip gerekirse yer için egzersiz
yaptırılmalıdır.
Dil ve zekâ geriliği beraber olabilir, bu nedenle birey takip edilip desteklenmelidir.
Sosyal etkinlikler de aktif rol alması konusunda yardımcı olunmalıdır.
Bireylere özel kuruluşlar ve vakıflarla ilgili nasıl iletişimde bulunacağı konusunda
yardımcı olunmalıdır.

6.2.3. Tat Alma Yetiyitimi Olan Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Tat duyusu, kişinin yaşam kalitesi üzerinde etkili olan, beslenmeyi destekleyen, toksik
gıdaların alınmasını önleyen önemli bir duyudur. Sistemik ve lokal birçok faktöre bağlı
oluşabilen tat bozuklukları, kişinin fiziksel ve psikolojik iyi olma durumunu, iştahını ve yeterli
beslenmesini olumsuz etkilemektedir (Kurtuldu, 2018). Besinlerin tat, koku ve dokularına olan
duyusal tepkiler besin tercihleri ve beslenme alışkanlıklarının oluşmasına katkı sağlar (Karakuş,
2013). Tat duyusunda bozukluğa neden olan faktörler; ağız kuruluğu, myastenia gravis,
parkinson hastalığı, kafa travmaları, lokal antiplak ajanlar, diyabet, hamilelik, gastroözofageal
reflü hastalığı, hipotiroidi, sigara kullanımı, kulak ameliyatları, aşırı alkol kullanımı, karaciğer
hastalıkları, sinüzit, koku duyusu bozuklukları, üst solunum yolu enfeksiyonları, ağız yanması
sendromu, vezikülobüllüz lezyonlar, kıllı dil, metalik dental restorasyonlar, hareketli protezler,
nutrisyonel eksiklikler, dental lokal anestezi, gömülü diş çekimi gibi bazı cerrahi prosedürler,
kemoterapi, baş boyun bölgesi radyoterapisi, kaptopril ve penisilamin gibi sülfidril grubu içeren
ilaç kullanımıdır. Yaşlanma, hamilelik ve menapoz gibi faktörler tat bozukluğuna neden
olabilen fizyolojik faktörlerdir (Karakuş, 2013).
6.2.4. Ağrısı Olan Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Günümüzde ağrı kavramının en geçerli tanımı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği
tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre ağrı; “vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan doku
harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan
emosyonel bir duyumdur. Bu tanım, ağrıyı ifade etmede en yetkili kişinin bireyin kendisinin
olduğunu vurgulaması, bireyin sözlü ya da sözsüz ağrı ifadelerine inanılmasını göstermesi
açısından önemlidir (Özveren, 2018).
Ağrı kontrolünü sağlamak için bakım genel olarak aşağıdaki gibidir (Diken, 2015):
-

Ağrının yerini, şiddetini, niteliğini düzenli olarak değerlendirmek gerekir.
Ağrı şikâyetine inanılmalı ve nasıl azaltılabileceğine ilişkin bakım alan kişinin ve
yakınları ile ağrıyı hafifletme seçenekleri görüşülmeli, önerileri dikkate alınmalıdır.
Ağrı kontrol yöntemlerinden doktorun uygun gördüğü farmakolojik girişimlere
uyması için hasta motive edilir.
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-

-

Farmakolojik olmayan uygun girişimler belirlenir. Bakım alan birey ile etkili etkili
iletişim kurulmalı, dikkatini başka alanlara yöneltilmeli, hastaya gevşeme, derin
soluk alıp verme egzersizleri yaptırılmalı, yürüme, ibadet etme, güzel hayaller
kurma gibi aktiviteler yapmasını sağlanmalıdır.
Girişimleri zamanında ve eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
Bakım alan birey ve ailesi ağrı kontrolüne katılmalı ve bunun için
cesaretlendirilmelidir.
Bakım alan bireye ve ailesine ağrıyı etkileyen stres yaratıcılarını bulma konusunda
yardımcı olunmalıdır.
Müdahaleci olmayan ağrı hafifletme önlemlerini öğretilmelidir.

6.3. Ses ve Konuşma Bozukluğunda Sorunlar ve Gereksinimler
6.3.1. Ses ve Konuşma Bozuklukları
Larenksten havanın geçmesiyle çeşitli sesler üretilir. Ses üretme işlevleri ve sesin
niteliği, sesin fonasyon, tını, yükseklik işlevleri ve diğer nitelikleri; afoni, disfoni, ses kısıklığı,
hipernasalite, hiponasalite ses bozukluklarının kapsamındadır (DSÖ, 2004).
Konuşmanın akıcılığı ve ritminin oluşturulma işlevleri; konuşma akıcılığı, ritmi, hızı ve
melodisinin işlevleri; prosodi ve entonasyon; kekemelik, pepelik, patlayıcı tarzda konuşma,
bradilali ve tasilali konuşma bozukluklarının kapsamındadır (DSÖ, 2004).
Biyolojik olan ve olmayan çeşitli nedenler sonucunda ses ve konuşma bozuklukları
ortaya çıkabilmektedir. Yarık damak, otizm, down sendromu, serebral palsi, inme, demans,
multible skleroz vb. gibi nörodejeneratif hastalıklarda dil ve konuşma bozukluğu
görülür/görülebilir. Çeşitli sebeplerle konuşmada duraklama, kekeleme, konuşmanın
dinleyenler tarafından anlaşılamaması konuşma yetersizliği olarak tanımlanabilir (Marini,
2018).
6.3.2. Ses ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerin Sorunları ve Gereksinimleri
Dilsel sistemdeki içsel bozulma ve bilişsel gerileme arasındaki karmaşık etkileşimin bir
sonucu olarak yaşlılarda dil ile ilgili işlevler, azalır. Yaşlılık ilerledikçe dilsel üretim, kademeli
bir dilsel güçsüzlük ile karakterizedir. Bu tür zayıflıklar bilişsel gerilemeden de etkilenir.
Söylem üretim görevleri, konuşmacıların yaşadığı gerçek dil zorlukları hakkında oldukça
bilgilendirici niteliktedir. Çalışmalar sözcükleri hatırlama yeteneğinin 50 yaşından sonra
zayıfladığını ancak 70'lerde insanların önemli ölçüde kötüleştiğini göstermektedir. Benzer
şekilde, dilbilgisel beceriler de giderek yaşla birlikte azalmaktadır, yaşlı bireyler daha az
karmaşık cümleler üretmektedir ve kelimelerinin geri kazanılmasında daha fazla zorluk
çekmektedir. Yaşlı bireyler tarafından üretilen anlatılar, tipik olarak ayrıntıların arttığı, bu
ayrıntıların birbiriyle ilişkisinin ve tutarlılığının azaldığı görülmektedir. Yaşlılar spontane
konuşmaya dahil olduğunda, genç bireylerden daha fazla konu dışı konuşma üretirler. Bu
yüzden yaşlı insanların anlatı söylemi genellikle belirsiz ve tutarsız olarak algılanır.
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Konuşma yetersizliği durumunda bakım verirken dikkat edilmesi gereken hususlara
aşağıdaki gibidir (Memiş, 2004; MEGEP, 2013a):
-

-

-

-

Psikolojik desteğin ve motivasyonun olması bakımı kolaylaştırır.
Bakımı yapan kişi, bakım alan kişiyi ve aile ilişkilerini gözlemleyerek bakımı
etkileyen olumsuz durumları tespit etmeli gerekli tedbirleri almalıdır.
Bireye ve ailesine yetersizlik durumunun özellikleri açıklanmalıdır.
Aileye bakım alan kişiye karşı nazik, anlayışlı ve sabırlı olmaları gerektiği
hatırlatılmalıdır.
Konuşma yetiyitimi olan birey çocuksa resmi eğitim kaydından önce konuşma testi
ve konuşma derecesi tespit edilip ona göre örgün / özel eğitime yönlendirilmelidir.
Bakımda yer alan profesyonel meslek grupları bundan haberdar olmalıdır.
Konuşma desteği ile ilgili aparat kullanılıyorsa bakımı, hijyeni ve kontrolleri
düzenli olarak takip edilip rutin kontrollerinin takibinde yardımcı olunmalı, allerji
enfeksiyon ve benzeri komplikasyonlar yönünden takip edilmelidir.
Bakım elemanı iyi bir dinleyici, sabırlı ve empatik olmalıdır.
Bakım alan birey konuşurken göz teması kurulmalıdır.
İfade edemediği konularda asla zorlanmamalıdır.
Tavşan dudak, kurtağzı gibi nedenlere bağlı konuşma bozukluklarında gerekli tıbbi
müdahalenin en uygun zamanda yapılmalıdır. Bu durumda operasyon öncesi ve
sonrası bakım tıbbi kurallara uygun olarak uygulanır ve takip edilir.
Sosyal etkinlikler de aktif rol alması konusunda yardımcı olunmalıdır.
Bireylere özel kuruluşlar ve vakıflarla ilgili nasıl iletişimde bulunacağı konusunda
yardımcı olunmalıdır.
Konuşma terapisine erken başlaması için hasta ve aileyi desteklemelidir.
Yetersizlik düzeyine göre bireyi kalabalık önünde konuşmaya zorlamamalıdır.
Yetersizlik düzeyine göre cevabı ″evet″, ″hayır″ olan kısa ve basit sorular
sormalıdır.
Bireyi çok yoğun sözlü uyaranlarla olumsuz etkilememek için yavaş konuşmalı ve
cevap vermesi için zaman tanımalıdır.
Hatırlamaya çalıştığı sözcüğü bulması için fırsat verilmelidir.
Alternatif iletişim yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
Gerektiğinde, bireyin duygularını ifade etmesini kolaylaştırmak için (ellerine ya da
sırtına) dokunulmalıdır.
Sözlü iletişimi beden dili ile güçlendirmelidir.
İletişim çabalarını engelleyen veya dikkati dağıtabilecek çevresel uyarıyı
azaltmalıdır.
Bakım alan bireyin yanlışları bazen düzeltilse de eleştirmekten kaçınmalıdır.
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6.4. Yaşlılıkta Oluşabilecek Sorunlar ve Gereksinimler
Yaşlılık döneminde fiziksel fonksiyonun azalması ve yetiyitimi sonucu bağımlılık
riskinde önemli artışlar olmaktadır. Bu dönemde, çeşitli biyolojik sistemlerde olan birtakım
değişiklikler, kas ve kemik kütlesindeki azalmalar, vücut yağlarındaki artış, beyin hacminin ve
bilişsel kapasitenin azalması, kardiyovasküler ve pulmoner rezervlerin azalması fonksiyonların
düşüşüne neden olur. Ayrıca yaşlılık döneminde görme bozukluğu, işitme bozukluğu, uyku
bozuklukları, anksiyete, depresyon ve beslenme değişiklikleri de görülmektedir. Bu
değişikliklerin bazıları doğrudan düşük seviyedeki fiziksel aktivite alışkanlığı ile ilişkilidir.
Kas-iskelet rahatsızlıkları ile ilişkili ağrı, yaşlı erkek ve kadınlar tarafından sıklıkla
dillendirilmekte ve çoğunlukla fiziksel aktivite alışkanlığının az olması ile ilişkili olmaktadır
(Frontera, 2018).
6.4.1. Bilişsel Aktivite
Yaşlanma süreci tüm vücudun hücrelerini ve dokularını içerir, ancak tüm dokularda eşit
hızda gerçekleşmez. Normal beyin yaşlanması, özellikle bilişsel yeteneklerde azalma ile
karakterizedir. Beynin yaşla birlikte küçülmesinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Yaşla
ilgili bilişsel gerileme yaşlı kişiler arasında değişir. Bu değişkenliğe dâhil olan faktörler
arasında genetik, eğitim, mesleki bağlılık, komorbiditeler ve ilaçlar sayılmaktadır. Ek olarak,
beslenme, sigara içme, alkol kullanımı, fiziksel aktivite ve vasküler risk faktörü gibi yaşam tarzı
faktörleri de bu bilişsel gerileme üzerinde etkilidir. Eğitim, meslek ve yüksek bilişsel
aktivitenin, bilişsel performans düşüklüğünün ve kognitif bozuklukların gecikmesi ile ilişkili
olduğu bulunmuştur. Yaşam boyu entelektüel zenginleşmenin, bilişsel gerileme ve demans için
önleyici bir müdahale olduğu düşünülmektedir. Yüksek bilişsel aktivite ile yaşayarak 5 yıl
boyunca bilişsel bozuklukların başlangıcını geciktirebiliriz. Bilişsel işlevdeki azalmanın 50 yaş
civarında başlayacağı düşünülmektedir. Bilişsel yetersizlikte özel eğitim, daha hızlı yanıt ve
genel bilişsel iyileştirme ile bağlantılıdır. Nöroplastisite ve beynin kendi kendini onarabilme
kabiliyeti açısından egzersizin yararı konusunda artan kanıtlar vardır. Ayrıca iyi bir gece
uykusunun beyin için faydalı olduğu unutulmamalıdır (Ihle-Hansen, 2018).
6.4.2. Besin ve Sıvı İhtiyacı
Yaşlanmayla birlikte genellikle susuzluk hissinin azalması nedeniyle sıvı alımı da azalır.
Dahası, yaşlıların bir kısmı, sıklıkla tuvalete ihtiyaç (yardım ile veya yardım olmadan)
duymamak ve idrar üretimini düşürmek için de sıvı alımını bilinçli azaltabilirler. Bütün bu
faktörler dehidrasyon olasılığını arttırır. Dehidratasyon ise kabızlık, böbrek yetmezliği, düşme
ve deliryum için önemli bir risk faktörüdür. Bu gruptaki bireylerde ayrıca malnütrisyon riski
çok fazladır. Kötü beslenme daha kötü sonuçlarla ve hatta mortalite ile uyumludur.
Malnütrisyon belirtileri olan hastalar, fonksiyonel bağımsızlığı yeniden kazanmak için daha
uzun süreli bakım dönemleri geçirirler (Sieber, 2018).
Protein-enerji malnütrisyonu (PEM) ilk olarak 1980'lerde ve 1990'larda patofizyolojik
olarak hızlı bir şekilde artan ciddi bir klinik problem olarak tanımlanmıştır. PEM güçlü bir
şekilde iltihapla ilişkilidir. Hiperaktif demans hastalarında, kalori ihtiyaçları da önemli ölçüde
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artmış olabilir. Kalça kırığı sonrası yaşlı erişkinlerde malnütrisyon ağır bakım hastası olma
açısından önemli bir faktördür.
Sıvı ihtiyacı, yaşlılıkta genel olarak günlük sıvı alımı 1500 ve 2000 ml arasında
olmalıdır. Ancak yaşlı bireyler, özellikle de kadınlar, yaşamlarının önceki dönemlerinde bile
bu miktarı içmemiş olabilirler. Bu nedenle her zaman, kişisel bir “sıvı alımı biyografisi”
yapılmalıdır. Susuzluk hissi normal yaşlanma sürecinde azalmaya eğilimli olduğundan, yaşlı
bireylere yeterli sıvı alımının önemi hakkında bilgi verilmeli ve mümkün olduğu kadar su
içilmesi için uyarılmalıdır. Her hastada hem akut hem de rehabilitasyon ortamında oral
beslenme ve sıvı alımı kendi istek ve becerilerine göre geliştirilmelidir (Sieber, 2018).
6.4.3. Yutma Bozuklukları
Yaşlılarda yutma bozuklukları, bakım alan ve bakım verenlerin en çok zorlandıkları
sorunlardandır. Ayrıca aspirasyona bağlı ciddi pulmoner sorunlar ve ölüme giden sonuçlar
oluşturabilmektedir. Bu nedenle yutma bozuklukları ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Yaşlılarda yutma bozukluklarının sıklığı popülasyonlar ve sağlık durumları arasında
farklılık gösterse de ciddi yetiyitimli bakım gerektiren bireylerde yutma bozukluğu görülme
oranı en yüksektir. Yaşlılarda disfaji sıklığı tahminleri sağlık durumuna göre değişir. Yaşlılarda
disfajinin ana nedenleri periferik veya merkezi nörolojik sorunlardır. Kanserler,
faringoözofageal divertikül, lokal kompresyon ve servikal osteofitler gibi anatomik ve
fonksiyonel hastalıklar da yutma güçlüğünün nedenleri arasındadır. Aşırı sedasyon, ilaçlar ve
iatrojenik nedenler de sık görülür. Nazogastrik bir tüp takmak da yutma yeteneğini bozabilir.
Aslında, giderek artan kırılganlık nedeniyle yaşlılarda disfaji sık görülür. Diğer faktörler
arasında davranış problemleri, deliryum atakları, diş ve mikoz kaybı, orofaringeal ağrı veya
gastroözofageal reflü dâhil olmak üzere zayıf ağız sağlığı yer alır. Fizyolojik yaşlanma ve buna
bağlı üst sindirim sistemi değişiklikleri de yutma güçlüğüne yol açabilir. Yaşlılarda yutma
bozukluklarının multifaktöriyel nedenleri göz önüne alındığında, disfajinin yönetimi etkin
sonuç alınabilmesi, tanı ve tedavinin koordinasyonu için tıp doktorunun liderliğinde
multidisipliner bir ekip olmalıdır. Genel olarak yutma rehabilitasyonu konuşma terapistleri ve
fizyoterapistler tarafından yürütülür. Konuşma terapisti disfaji çalışmasında, yutma
rehabilitasyonunda ve bireyselleştirilmiş bakım planının uygulanmasında eğitilmiştir. Hasta,
yakınları ve bakıcıları da bakım ekibinin üyeleridir. Fizyoterapist, solunum güçlüğü çeken
hastalarda, pulmoner komplikasyonlar durumunda ya da solunum bozukluğu kötüleşen bir
faktör olduğunda yardımcı olur. Ayrıca hastanın bağımsızlıklarını iyileştirmek için yemek
sırasında yeterli baş ve gövde pozisyonlarını benimsemesine yardımcı olabilecek tonus ve
motilite rehabilitasyonundan sorumludur. Diyetisyenlerin rolü, hastanın gereksinimlerine göre
beslenmesini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeyi yapmaktır (Grech ve Mones, 2018).
Disfajik hasta bakımı; solunum komplikasyonlarının önlenmesi, beslenme durumunun
iyileştirilmesi ve mümkün olan en iyi yaşam kalitesinin oluşturulması şeklinde üç noktada
özetlenebilir.
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Disfajik bireylerde aspirasyonu önlemek için beslenme ve yutma sırasında larenksin
açılmasına mekanik olarak yol açan boyun pozisyonu olan hiperekstansiyondan kaçınılmalıdır.
Çünkü başın hiperekstansiyonu faringeal iticiliğin etkinliğini azaltır. Hastanın boynunu
fleksiyona alması teşvik edilmelidir. Ayrıca disfajik bireyler için yemek yeme esnasında
çevresel düzenlemeler de yapılabilir. TV, radyo gibi rahatsız edici seslerden, dikkat dağıtıcı
unsurlardan ve inspirasyon esnasında aspirasyon riski gerçekleşebileceği için yemek sırasında
konuşmadan kaçınılmalıdır. Tüm dikkatin yutma ve bu konudaki talimata odaklanması
sağlanmalıdır. Yutmayı kolaylaştırmak veya yemek sırasında bağımsızlığı optimize etmek için
teknik yardımlar gerekli olabilir. Kaymaya dayanıklı ped yemek tepsisini yerinde tutar; plastik
çatal bıçak takımı ağız yaralanmaları riskini azaltabilir, kıvrılmış şekilde üretilmiş özel bir kaşık
ağız boşluğuna erişimi kolaylaştırır; kenarları olan bir tabak, yiyecekleri kaşıklara
yönlendirmeyi kolaylaştırır. Havayolu açıklığının dolayısıyla aspirasyonu artıran
hiperekstansiyon pozisyonunu tetikledikleri için emzik kapaklı sıvılardan kaçınılmalıdır.
Belirtilen tüm tavsiyelerin uygulanması için bakım verenler tarafından bireye yardım edilmesi
gerekmektedir. Tüm bu konularda bakım alan birey, aileler ve bakıcılar bu önlemlerin farkında
olmalıdır (Grech ve Mones, 2018).
Yaşlılarda yutma bozukluklarının yönetiminde eğitim önemlidir. İlk aşama, hastayı
patolojisi hakkında bilgilendirmek ve disfaji belirtilerini tanımak için ayrılmıştır. Amaç yutma
bozuklukları ile gerçek komplikasyonlar arasındaki bağlantıyı kurmaktır. Bakıcılar,
profesyonel veya aileden olsun, bu ilkelere aşina olmalıdır. Tıbbi ekibin de bu konuda
eğitilmesi gerekmektedir çünkü disfaji alanında profesyonel bakım verenlerin eğitimi genellikle
eksiktir. Hastaların aktif katılımları ile eğitim planlanır, kendi zorluklarını ve yaşam biçimlerini
göz önünde bulundurarak kişiselleştirilmiş hedefler oluşturmaları için bir eğitim mülakatına
sahip olunur. Eğitimin birinci oturumunda hastalar (bilişsel düzeyleri oranında) ve bakım
verenler güvenli yutmanın önemini anlamalıdır. Solunum ve yutmanın birlikte nasıl çalıştığı,
sonunda nefes almadaki uyarı işaretlerini tanımlama, güvenlik teknikleri ve acil durum
önlemleri (Heimlich manevrası, acil sağlık servisine çağrı) hakkında bilgi alırlar. Hastalar ve
aileler problem durumunda bir eylem planı oluşturmak zorundadırlar ve ana kontakların kim
olduğunu öğrenmek zorundadırlar. İkinci oturumda, bilgi ve gerçek becerilerin kazanılması
vurgulanmaktadır. Hastalar ve bakım verenler, yiyecekleri ihtiyaçlarına göre uyarlamak için
doğru teknik prosedürleri kullanmak üzere eğitilirler. Zorluklarına, tercihlerine ve beslenme
ihtiyaçlarına en uygun yiyeceklerin seçimi, yememeleri gerekenleri tanıma da aynı zamanda bir
eğitim konusudur. “Duruş ve çevre” adı verilen üçüncü oturumda, hasta ve bakım verenlerin,
postür ve çevrenin yutma kalitesine olan etkilerini daha iyi anlamalarını sağlamak
amaçlanmaktadır (Grech ve Mones, 2018).
6.4.4. Sarkopeni
Kas kütlesindeki yaşa bağlı azalma, kas fonksiyonundaki azalma, ilerleyici hareket
bozukluğu ve fiziksel performans kaybı ile karakterize edilen durum “sarkopeni” terimi ile
tanımlanmıştır. Bu sendrom ilerleyici ve yaygın iskelet kası kütlesi kaybı ve fiziksel sakatlık,
kötü yaşam kalitesi ve ölüm gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkma riski ile karakterizedir
(Invernizzi ve Baricich, 2018). Yağsız kütle gibi yağ da yaşlanma ile kendine özgü fizyolojik
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değişimlere uğrar. Adipoz dokunun oranı, yaşlı insanlarda artmaya meyillidir. Yetiyitiminin
artmasında sarkopeninin rolüne dair klinik ve bilimsel ilgide artma vardır (Sergi, Trevisan ve
Zanforlini, 2018). İyi bir tahminle sarkopeni önümüzdeki 40 yıl içinde 200 milyondan fazla
insanı etkileyecektir. Kas kütlesinin ve kuvvetinin kaybından kaynaklanan mobilite kaybı ve
yaralanma riskinin artması, azalmış özerklik, düşmeler, kırıklar ve sonuçta ortaya çıkan
yetiyitimleri yaşla birlikte artan bir kısır döngüdür (Invernizzi ve Baricich, 2018).
6.4.5. Kırılganlık
Yaşlılarda kırılganlık, bir bireyin savunmasızlığını ve mortalite riskini arttıran düşük
güç, dayanıksızlık ve azalan fizyolojik fonksiyonların yer aldığı bir sendromdur. Kırılganlık
nedeniyle, insanlar “küçük” akut olaylar için bile yatalak olmanın yol açtığı bağımsızlıklarını
kaybedebilir ve bunun sonucunda sarkopeni, kaşeksi ve atrofi riski artar. Geriatrik sendromların
bu şekilde örtüşmesi, yatağa bağımlı olmanın neden olduğu hasarların gelişimi ile ilgili olabilir.
Aslında, kırılganlık, sarkopeni ve kaşeksi kısır bir döngü oluşturmaktadır. Bu kısır döngüde;
mukavemet, dayanıklılık ve fiziksel aktivite düşüktür, toplam enerji harcaması azalır, daha
sonra sarkopeniyi destekleyen kronik bir beslenme yetersizliği söz konusudur (Scarponi ve
Zampolini, 2018). Düşme, hastaneye ya da kuruma yatma ve mortalite dâhil olmak üzere
olumsuz sağlık sonuçlarına karşı savunmasızlık artar. Genel kırılganlık kavramı, bilişsel durum,
sosyal destek ve diğer çevresel faktörler de dâhil olmak üzere psikolojik ve sosyal boyutları da
kapsayarak fiziksel faktörlerin ötesine geçmektedir (Invernizzi ve Baricich, 2018; Federspiel
ve Steinmetz, 2018).
6.4.6. Fiziksel Aktivite
Yaşlılarda hareket kısıtlılığının yaygın olduğu ancak sürekli bir durum olmadığının
kabul edilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle yaşlı insanlar daha işlevsel durumlarla daha az
işlevsel durumlar arasında geçiş yapan bağımsızlık düzeylerinde sık değişiklikler yaşarlar.
İşlevselliğin ve bağımsızlığın çok önemli bir belirleyicisi kas iskelet fonksiyonudur. Kas gücü;
şiddetli hareket kısıtlılığı, yavaş yürüme hızı, düşme riski, yatış riski ve yüksek mortalite için
güçlü bir belirleyicidir (Gündüz, 2000). Yaşlılarda kas gücünün kaybının varlığı sadece iskelet
kas kaybı veya atrofinin karakteristiği ile açıklanamaz. Son yirmi yılda, birçok çalışmada,
merkezi sinir sistemi tahribatı ve aktivasyonu, periferik sinir disfonksiyonu, nöromüsküler
bileşke yapısındaki ve fonksiyonundaki değişiklikler gibi bir dizi karmaşık hücresel
değişikliklerden oluşan faktörlerin kas gücü kaybına neden olduğunu göstermiştir. Yaşamları
boyunca daha yüksek bir fiziksel aktivite düzeyine sahip olan yaşlılarda olumsuz değişiklikler
daha az görülmektedir. Bu durum fiziksel aktivite alışkanlığının önemini vurgulamaktadır.
Sedanter yaşam tarzı, hareketsizlik ve/veya hareketsizleştirme gibi farklı azaltılmış aktivitelerin
yaşla ilgili değişiklikleri olumsuz etkilediğini ve bu değişikliklerin kaçınılmaz sonuçlarının göz
önünde bulundurulması gerektiğini öne sürmek mantıklıdır (Frontera, 2018).
6.4.7. Dinlenme Oranındaki Değişiklikler
Bazal metabolizma hızı; temel vücut fonksiyonlarını dinlenme durumunda tutmak için
gereken enerjiyi temsil eder. Vücut kompozisyonundaki değişiklikler (özellikle yağsız kitlenin
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azalması) ve aynı zamanda doku enerji metabolizmasındaki değişikliklere bağlı olarak bazal
metabolizma hızı, yaşlanmayla birlikte yavaş yavaş azalır (Sergi, Trevisan ve Zanforlini, 2018).
6.4.8. Baş Dönmesi
Baş dönmesi 75 yaşın üzerindeki yaşlılarda tıbbi yardım alınmasını gerektiren büyük
bir problemdir. Kardiyovasküler, nörolojik veya lokomotor hastalıklar, duyusal organlarda
bozulma, vestibüler disfonksiyon ve olumsuz ilaç etkileri baş dönmesinin en yaygın
nedenlerindendir. Aynı anda denge, görme ve işitme güçlüğü çeken kişilerin, bu üç duyusal
zorluğa sahip olmayanlara kıyasla, düşme için sekiz kat daha yüksek risk altında olduğunu
düşünürsek, sorunun ne derece önemli olduğu anlaşılır.
Vestibüler sistemde yaygın bir disfonksiyonu olan hastalar bir takım komutlu
protokoller içeren vestibüler rehabilitasyon (VR) ile etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Doktorlar
tarafından, hastalara, kafaları hareket ederken ve muhtemelen vücutlarının da hareket ettirildiği,
gözlerini de kullanmalarını gerektiren bir dizi görev verilir. Çoğunlukla bu işlemden sonra
şikâyetlerin azaldığı ya da ortadan kalktığı görülmüştür (Felice ve diğerleri, 2018).
6.5.9. Yatak İstirahat Sendromu
Yatak istirahati tüm organ ve sistemlerde, genellikle olumsuz sonuçları olan birçok
fizyolojik adaptasyona neden olmaktadır. Bazı klinik hastalıklarda yatak istirahati kaçınılmaz
bir durum olsa da kırılganlık ve kas kaybı nedeniyle yaşlanan hastalarda çok daha fazla yatak
istirahati olabilir. Yatak istirahat sendromunun fizyopatolojik mekanizmaları zamana bağlıdır.
Birkaç hafta immobilizasyon, birkaç hafta veya ay boyunca bozulmalara yol açabilecek bir dizi
değişiklik oluşması için yeterlidir. Fonksiyonel iyileşmeyi sağlamak amacıyla yaşlıyı yatak
istirahatiyle hareketsizleştirme, uygun bakım yapılmadığında daha ağır etkiyle geriatrik
sendromlara neden olabilir. Yatak istirahat sendromu çeşitli fizyolojik sistemleri içerir. Kritik
koşullarda bile hastaların hareketsizliğini azaltmak için akılcı bir çözüm bulunmaya çalışılmalı
mümkün olduğunca en kısa sürede yatağa bağımlılık durumdan vazgeçilmelidir. Bakım, tıp,
hemşirelik ve fizyoterapi becerileri olan sağlık profesyonellerinden oluşan çok yönlü bir ekip
tarafından sağlanmalıdır (Scarponi ve Zampolini, 2018).
Kanıtlar, yoğun bakım ünitesine kabul edilen ve iki haftadan uzun bir süre boyunca
kalan hastaların üçte birinden fazlasında eklem kısıtlılığının olduğunu göstermektedir. Dekübit
ülseri için ise iki saatlik hareketsizliğin hasar oluşması için yeterli oluşu dikkat çekicidir. Basınç
ülserleri (dekübit ülserleri) oluşmasında, dış faktörler (basınç, sürtünme, kesme kuvveti ve
nem) ve iç faktörler (örn. ateş, yetersiz beslenme, anemi ve endotelyal disfonksiyon) etkilidir
(Scarponi ve Zampolini, 2018).
Muhtemelen, yatak istirahatının sarkopeni gelişimine etkisini azaltmaya yönelik en
etkili strateji yeterli beslenme ve/veya egzersizlerin kullanılmasıdır. Kanıtlar, yatağa
bağımlılığın fizyopatolojik mekanizmalarının, immobilizasyondan sonra çok erken başladığını
ağrılı ve iyileşmesi zor olan, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, genellikle uzun süreli
ve ciddi sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Çok kritik hastaların akut fazında da
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özellikle gün içinde her 2-3 saatte bir pozisyon değişimi ve fizyoterapistlerin uygun gördüğü
egzersizler gibi müdahaleler bakımda temel ilkelerdendir (Scarponi ve Zampolini, 2018).
6.4.10. Uyku
Geçtiğimiz yirmi yılda uyku anlayışımız büyük ölçüde genişlemiş olsa da, uyku hala
henüz tam olarak anlaşılmayan karmaşık bir fenomendir. Dijital polisomnografi uyku
evrelemesini ve izlemesini büyük ölçüde geliştirmiştir. Uykusunun mekanizmaları ve evrelerini
anlamak için pek çok araştırma yapılmıştır. Öğrenmenin ve hafıza konsolidasyonu için
uykunun gerekli olduğu öne sürülse de öğrenme ve hafızada uykunun altta yatan rolü tam olarak
karakterize edilememiştir. Uyku nörobiyolojisi, son derece büyüleyici olmasına rağmen, hala
sadece kısmen anlaşılmaktadır. Uyku nörobiyolojisinin daha iyi anlaşılması, çeşitli uyku ve
psikiyatrik bozuklukların farmakolojik ajanlarının ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesine
yardımcı olacaktır. Yaşam süresi boyunca uykuyu etkileyen faktörlerin hala tam olarak
anlaşılması gerekmektedir (Muza, 2018).
Yaşlı bireylerin geceleri sık tuvalete kalkmaları, yaşla birlikte sinir sisteminde meydana
gelen değişiklikler, aktivite düzeyinde azalma, gürültü, ağrı, stres, vücut ısısında değişim,
solunum sıkıntısı, mevcut kronik hastalıklar uyku sorununa neden olur. Ayrıca yaşlılarda
kortizol ve büyüme hormonunun azalması da uyku paternini etkiler. Yaşlılarda uyku sadece
kronolojik yaştan değil aynı zamanda bu yaş grubunda yaygın olan nöro-patolojik süreçler ve
tıbbi komorbiditelerden de etkilenmektedir. İlaç kullanımı da dahil olmak üzere özetle, tüm
uyku parametreleri yaşlanma ile birlikte değişir. Toplam uyku ve uyku verimi yaşla birlikte
azalır. Uyku ilacı kullanımı, bu yaş grubunda da oldukça yüksektir (Özcan, 2011; Muza, 2018).
Uyku gecikmesi yaşla birlikte artar; Bu değişiklik yaşlı insanlarda daha belirgindir.
Uykudan sonra uyanma da artar (Muza, 2018). Yetişkinlerde REM uyku ve REM gecikme
yüzdesinde azalma vardır (Özcan, 2011; Muza, 2018).
Bireyin uyku hijyenini uygulaması uyku kalitesini arttırmasına yardımcı olur. Bu
bağlamda şunlara dikkat edilmesi gerekir (Göktaş, 2006):
-

-

Uyku gelmeden yatağa yatılmamalıdır.
Yatak sadece uyumak amacıyla kullanılmalı, yatakta kitap okumak veya TV
seyretmek gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.
Yattıktan sonra 20-30 dk içinde uykuya dalınamazsa yataktan kalkmalı ve uyku
gelinceye kadar bazı gevşetici egzersizler yapılmalıdır. Yatakta uyumaya
çalışılmamalıdır.
Gece ne kadar az uyunmuş olursa olsun sabahları hep aynı saatte kalkmalı,
yorgunluk bahane edilerek yatakta kalma süresi uzatılmamalıdır.
Yatak odası mümkün olduğunca sessiz ve karanlık olmalıdır.
Çok yorgunluk hissedilse bile gündüz kestirmelerinden kesinlikle kaçınılmalıdır.
Gün içinde, yine yatma saatlerine yakın olmamak kaydıyla mümkün olabildiğince
egzersiz veya yürüyüş yapılmalıdır.
Akşam yemeği hafif olmalı ve yatma saatine yakın yenmemelidir.
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Gün içinde, özellikle de öğleden sonra ve akşam saatlerinde çay, kahve, sigara gibi
uyarıcı maddelerden uzak durulmalıdır.
Alkol, benzodiazepin ve diğer SSS depresanları alınmamalıdır.

6.4.11. Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Sorunlar
Nörolojik yetiyitimleri, yaşlılarda ciddi sakatlığın yaygın bir nedenidir ve sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetler üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. DSÖ’ye göre, dünya
çapında her yıl 15 milyon insan felç geçiriyor. Bunlardan yaklaşık 6 milyon kişi ölüyor ve 5
milyon kişi de kalıcı olarak yetiyitimi gerçekleşiyor. Avrupa'da 2015 yılında yaklaşık 470 bin
ölümden felç sorumlu olmuştur. Felce bağlı olarak hastalarda immobilizasyon gelişebilir.
İmmobilizasyon sadece hiç hareket edemeyen hasta değil yardımsız yatağın dışına çıkamayan
hastayı tanımlar (Felice ve diğerleri, 2018; Çağlar, 2016).
6.4.11.1. İnme
İnme, beyin bölgesinin bozulmuş oksijen kaynağının bir sonucudur. Demans sonrası
ikinci en önemli yetiyitimi nedenidir ve küresel olarak 60 yaş üzerindeki ikinci ölüm nedenidir
(Felice ve diğerleri, 2018). Motor ve dil bozukluğu sık görülen belirtilerdendir. Ancak
semptomlar duyusal ve görsel rahatsızlıklardan nöropsikolojik bozukluklara kadar uzanır.
Nörolojik işlev bozukluğu olan yaşlı bireylerin yetiyitimlerindeki karmaşıklık göz önüne
alındığında, multidisipliner ekiplere olan ihtiyaç savunulmaktadır. Tedavi ve bakım, nörologlar,
geriatristler, fizik tedavi doktorları, fiziksel ve mesleki terapistler, nöropsikologlar, konuşma ve
dil terapistleri, sosyal hizmet uzmanları ve bakım elemanlarından oluşan sağlık ekibi ile
yapılmalıdır. İnme tedavisi son yıllarda önemli ölçüde ilerlemiştir. Tromboliz ve intra-arteriyel
girişimlerin yararlarının kanıtı, inme ünitesinin multidisipliner etkinliğinin yanı sıra inme
geçiren kişilerin hastaneye hızlı transferine odaklanılması tedaviyi olumlu yönde değiştirir. Bu
değişim yaşam kurtarır ve tedavi sonuçlarını iyileştirir. Bununla birlikte, inme geçiren
popülasyonun sadece küçük bir kısmı trombolizden veya mekanik pıhtı tedavisinden
yararlanabilir. İnme hastaları, inme ünitesinden başlayarak multidisipliner ekip tarafından
sağlanan bakım ve rahabilitasyona ihtiyaç duyar. Birçok inme geçiren kişinin, % 22'sinin tekrar
yürüyememesi ve % 24 ile % 53'ünün aktivitelerde yardıma ihtiyaç duyması nedeniyle, önemli
kalıcı yetiyitimleri görülmektedir (Felice ve diğerleri, 2018).
6.4.11.2. Travmatik Beyin Hasarı
Travmatik beyin hasarı (TBI), sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uzun süreli
yetiyitiminin ana nedenidir. TBI’dan her yıl yaklaşık 10 milyon insan etkilenmektedir ve 2020
yılına kadar ölümlerin en büyük sebebi olarak birçok hastalığı geçeceği tahmin edilmektedir.
TBI yükü dünya çapında belirgin oranda yüksektir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde
sağlık sistemlerinin yetersiz donanımda olması, TBI için daha yüksek oranda risk faktörü ile
karşı karşıya olunmasına neden olmaktadır. Bu ülkelerde TBI yükü daha çok öne çıkmaktadır.
Gençlerde genellikle yol kazaları gibi kazalar sonucu yaşlılarda ise düşmeler sık görülen
nedenlerdendir (Felice ve diğerleri, 2018).
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TBI’da bakım yoğun bakım sürecinden hastane sonrası bakıma kadar hastanın
durumuna göre değişkenlik gösterir. Bakımın genel ilkeleri aşağıdaki gibidir (MEGEP, 2013b;
Çağlar, 2016):
-

-

-

-

-

-

Hastanın geçmişte var olan sistemik sorunlarının bilinmesi gerekir (hipertansiyon,
sigara kullanımı ve pulmoner hastalıklar).
Aldığı-çıkardığı sıvı takibi dikkatli bir şekilde izlenmelidir.
Hekim istemine göre sıvı kısıtlaması veya replasmanı yapılır. Serebral ödem
nedeniyle sıvı dengesi düzenlenmelidir.
Ödem, siyanoz, yüzeysel solunum gibi solunum sıkıntılarını gösteren belirtiler
gözlenir.
Hastada KİBAS (kafa içi basınç artması) gelişebilir. Bu nedenle hasta KİBAS
yönünden izlenmelidir.
Kafa orta hatta olmalı ve fleksiyon ya da rotasyon halinde bırakılmamalıdır.
Yatak başı en az 30° yükseltilmeli;
Boyun çevresi serbest kalmalı ve boyunluk, endotrakeal tüp ve trakeostomi bağları
ile sıkı sarılı olmamalıdır. Bu önlemler kafanın venöz drenajının optimize edilmesi
amacını güder. Serebral venöz drenaja servikal seviyede engel teşkil edebilecek
tüm bu sayılan durumlardan kaçınılmalıdır.
İç çekme, irritabilite, konfüzyon, deliryum, bilinç seviyesinde azalma, fışkırır
tarzda kusma, pupil, reaksiyonda yavaşlama, anizokori, görme keskinliğinde
azalma ve papil ödemi gelişir.
Kalp ileti sisteminde değişiklikler ve disritmi (ritim bozukluğu) görülebileceğinden
yaşam bulguları ve EKG izlenip değişiklikler kaydedilir.
Yutma refleksi yoksa aspirasyon riskinden dolayı oral beslenmek sakıncalıdır.
Yutma refleksinin varlığı araştırılmalıdır.
Beslenme sırasında aspirasyonu önlemek için baş yükseltilmelidir. Beslenme
sonrası besin toleransı değerlendirilmelidir. Yemeklerden sonra baş yüksekte
tutulmalıdır.
Akut evrede mesane kontrol yetersizliği sonucu inkontinans gelişebilir. Uzun süreli
sonda kullanımı idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabileceğinden bu hastalara
aralıklı sonda takma programı uygulanabilir.
Hekim tarafından arter kan gazları izlenerek PaO2< 60 mmHg, PaCO2>45 mmHg
ise solunum yetmezliği bulgularına dikkat edilir.
Sekresyon drenajını hızlandırmak amacıyla derin solunum ve öksürme egzersizleri
için hasta desteklenir. Biriken sekresyonları çıkarmak için gerektiğinde hasta aspire
edilir. Yetersiz solunum durumunda hekim istemine göre uygun
mukolitik/ekspektoranlar verilir.
Pozisyon değişikliğinin her 2 saatte bir yapılması ancak hemiplejik tarafa 20
dakikadan da uzun süre yatırılmaması gerekir.
Fleksiyon kontraktürlerini önlemek için hasta uzun süre oturtulmamalıdır. Hastanın
elinin fonksiyonel pozisyonda olmasını sağlamak için el topu kullandırılır.
Cilt bütünlüğü yönünden hasta sürekli değerlendirilir. Hastanın cildinin duyusal
algılama yeteneğinin (sıcak, soğuk, basınç) değerlendirilmesi gerekir.
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Yatağa bağımlılık durumunda en az gün aşırı olarak tüm vücut banyosu
yaptırılmalıdır.
Hasta ile konuşurken basit, açık ve kısa cümleler kullanılması gerekir. Aileyi
iletişim konusunda desteklemek, afazi (konuşma bozukluğu) konusunda bilgi
vermek ve iletişim metotlarını öğretmek gerekir.
Tedavi sonrası hastada nörolojik sekel gelişmişse erken dönemde rehabilitasyona
başlanır. Ayrıca sosyal ve fiziksel uyumunu sağlamak için rehabilitasyon
çalışmaları yapılır.
Emosyonel durum, kontrol kaybı, iletişim bozukluğu, bilişsel değişiklikler ile ilgili
hasta ve yakınları bilgilendirilir. Hastaya bakım veren kişilerin bakım bilgisi
hakkındaki soruları cevaplandırılır.

6.4.11.3. Demans ve Alzheimer
Demans hastalığı etiyolojisine göre primer ve sekonder olmak üzere
sınıflandırılmaktadır. Primer demanslar merkezi sinir sisteminin nörodejeneratif hastalıkları
olan Alzheimer hastalığı, Diffüz Lewy cisim hastalığı, fronto-temporal demans, motor
bozuklukla olan demans, çeşitli pediatrik demans ve ender demanslar şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Sekonder demanslar ise nörolojik ya da psikiyatrik bir hastalığın seyri
sırasında demans oluşturan hastalıkları içermektedir. Bunlar vasküler demans, normal basınçlı
hidrosefali, toksik-metabolik demanslar, infeksiyonlar, kafa içi yer kaplayıcı ve otoimmüninflamatuar hastalıklardır (Akyar, 2011).
Demans normal yaşlanmanın bir parçası değildir. Dolayısıyla Alzheimer da normal
yaşlanmanın bir parçası değildir ve bir hastalık olarak kabul edilir. Alzheimera bağlı demansın
önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir. Alzheimer, protein atık
ürünlerinin beyin hücrelerinde birikimi ile karakterizedir. İnflamasyonu tetikleyen amiloid,
birkaç yıl boyunca beyin hücrelerinin kaybına yol açar. Hipertansiyon, hem bilişsel gerileme
hem de atrofi ve bozulmuş beyaz cevher bağlantısı gibi yapısal beyin değişiklikleri alzheimer’e
yatkınlığı arttırır. (Ihle-Hansen, 2018).
Bugün Alzheimer hastalığının tedavisi yoktur. Bu yüzden erken teşhis ve önleme
üzerinde odaklanılmalıdır. Hastada görülebilecek depresyon, psikoz, anksiyete gibi mental
bozukluklara yönelik semptomatik tedavi yapılır. Davranışsal bulguların tedavisinde
antipsikotikler, sedatifler, anksiyete giderici ilaçlar ve antidepresanlar kullanılır. Ancak
hastalığı alevlendirebilecek antikolinerjik etkili ilaçların kullanımından kaçınılması gerekir
(Ihle-Hansen, 2018; MEGEP, 2013b).
Alzheimer hastalığının klinik gidişi ve buna bağlı olarak belirti ve bulguları 3 evrede
incelenir. Bu evreler şunlardır (MEGEP, 2013b):
 Başlangıç Evresi (2-4 Yıl): Bu dönemde hafıza kaybı vardır. Birey nerede olduğunu
ve objelerin adını hatırlayamaz. Hastada; sponton günlük yaptığı işleri yapamama,
dikkat azalması, kişilik değişikliği, yorgunluk, unutkanlık ve koordinasyon güçlüğü
vardır.
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 İlerleyici Evre (2-12 Yıl): Bu evrede hafıza kaybı artmıştır. Hastada; zamanı
söyleyememe, matematiksel işlemler (basit toplama çıkarma) yapamama, zamana ve
mekâna uyum sağlayamama, konuşma bozuklukları, aynı kelimeyi kullanma
(parafasiya), kelime ya da heceyi tekrarlama (ekolali), kendi başına yemek
yiyememe, giyinememe, karar verememe, kişilik bozuklukları, depresyon,
halüsinasyon, kendi hijyenini sağlayamama görülür.
 Terminal Evre (1 Yıl ve Üzeri): Bireyde hafıza bozukluğu artmıştır. Hastada; motor
beceriler bozulmuştur, idrar ve gaita inkontinansı vardır, sosyal izolasyon vardır,
hasta konuşmaz, suskundur, tam bağımlı hâle gelmiştir.
Bakım hastalık derecesine göre düzenlenir. Bakımının amacı, hastanın zihinsel
fonksiyonlarının en üst düzeyde sürdürülmesi, fiziksel güvenliğin sağlanması, ajitasyon ve
anksiyetenin azaltılması, iletişimin düzenlenmesi, kendine bakım aktivitelerini bağımsızca
yerine getirmesinin sağlanması, sosyalizasyon gereksinimlerinin karşılanması ve seksüel
sorunların çözümü, yeterli beslenme ve uyku düzeninin sağlanması, aile veya bakımını üstlenen
bireylerin eğitiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla; hastanın kendine bakım aktivitelerine katılımı
desteklenir, hastaya basit günlük aktiviteleri yapabilmesi için plan yapılır, aktivitelerin
yapılabilmesi için sabırla yaklaşılır ve zaman tanınır, yapması gerekenler gerektiğinde
tekrarlarla hatırlatılır. Alzheimerda bakım genel olarak aşağıdaki gibidir (MEGEP, 2013b):
-

-

Hastanın iletişim düzeyine göre açık, net, anlaşılır, kısa, basit cümlelerle, alçak ses
tonuyla ve aynı anda birkaç soru sorulmadan anlatılır. Hastaya ismiyle hitap edilir.
Belleği güçlendirici girişimler ve güçlendirme aktivitelerine katılımı sağlanır.
Günlük olaylar, geçmiş yaşamı anımsamaya yardımcı olacak fotoğraf albümü gibi
hatırlatıcılar kullanılır.
Günlük işlerde düzen sağlanarak bellek kaybı artışı engellenir ve anksiyete azaltılır.
Saat, takvim, yön gösteren işaretler, renkli bantlar, yemek listesi, mevsim, hava
durumu gibi bilgiler büyük harflerle yazılarak kolayca okunabilecek yerlere asılır.
Stresten uzak çevresel uyaranların azaltılmış olduğu ortam sağlanır.
Hastaların yastık, battaniye, saat gibi özel eşyalarını yanlarında getirmesi
sağlanarak yabancılık yaşaması engellenir.
Sade, karışıklığa neden olmayacak, az sayıda eşya ve renk içeren, iyi bir şekilde
aydınlatılmış ortam oluşturulmalıdır.
Güvenli çevre sağlanmalıdır (kaygan zemin, keskin objeler, sıcak su, toksik
maddeler gibi hastaya zarar verebilecek ortamlardan uzak tutulur).
Hasta yangın alarmı, telefon, televizyon gibi ajitasyona neden olan gürültü
kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Merdiven ve çıkış kapısından uzak kolayca
gözlenebilecek bir odada olması sağlanır.
Bulunduğu yerden izinsiz çıkmasını önleyici tanıtıcı kimlik kartı ya da künye
sağlanmalı, bir fotoğrafı dosyada bulundurulmalıdır.
Yatağa tespit etmek ajitasyonu artıracağından kaçınılmalıdır.
Tuvalet alışkanlığı değerlendirilerek tuvalete götürülmesi ve gitmesinin
hatırlatılması, sallanma, kıvranma, elbisesini kaldırma gibi tuvalet gereksinimini
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gösteren davranışlar değerlendirilmelidir. Tuvaletin yönünü belirten renkli bantlar,
dikkat çekici işaretler, iyi bir aydınlatma ve güvenliği sağlanmalıdır.
Gece inkontinansını önlemek için akşam sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Tuvalet
gereksinimini karşılamayı güçleştirecek fermuar, düğme, dar giysiler
kullanımından kaçınılmalıdır. İnkontinansı olan hastanın hijyenine dikkat edilmeli
ve gerekmedikçe kateterizasyondan kaçınılmalıdır.
Sessiz, sakin yemek ortamı sağlanmalı ve iştah açıcı sunum yapılmalıdır. Küçük
lokmalarla beslenmeli, gerekirse sıvı diyete geçilmelidir. Çatal kaşık kullanamayan
hastalara uygun yiyecekler verilerek elle yemesine izin verilmelidir.

6.4.11.4. Multipl Skleroz
Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin enflamatuar bir hastalığıdır. Tipik olarak
MS, 20 ve 50 yaşları arasında teşhis edilir. Dünya çapında yaklaşık 2.5 milyon insan multipl
sklerozdan (MS) etkilenmektedir. MS tipik olarak yaşamın ikinci veya üçüncü on yılında teşhis
edilir (Felice ve diğerleri, 2018). MS'li yaşlı kişiler, MS'de ilerlemeyle ilişkili olanların yanı
sıra işlevsellikte normal yaşla ilgili değişikliklere uğrar. MS’de motor ve duyusal bozukluklara,
serebellar disfonksiyonlara, disfajiye uzanan çeşitli semptomlar görülür. Bilişsel defisitler
hastalığın seyrinde daha sonra gelişir. Bu nedenle fonksiyonel bozukluklar nörolojik belirtilere
ve hastalık ilerlemesinin şiddetine göre değişmektedir. Yeni tedavilerin ortaya çıkmasından
sonra ilerleme oranları önemli ölçüde azalmıştır.
6.4.11.5. Periferik Nöropatiler
Periferik nöropatiler, yaşlı insanlarda diğer bir yaygın yetiyitimi sebebidir. En yaygın
akut enflamatuar nöropati şekli olan Guillain-Barré sendromu, 65 yaşındaki kişilerde
nöropatilerin % 11'ini oluşturur (Felice ve diğerleri, 2018).
6.4.11.6. Parkinson
Parkinson hastalığı, endüstrileşmiş ülkelerde, 60 yaşın üzerinde ve erkeklerde daha sık
görülür. Potansiyel etiyolojik faktörler olarak toksiklere, mesleki (örn: pestisitler ve ağır
metaller), genetik faktörler ve çevresel maruziyet sayılmaktadır. Hastalık ilerlemesi subkortikal
demansa yol açabilir. Disfaji, daha sonraki aşamalarda sıklıkla ortaya çıkan, aspirasyon ve
pulmoner komplikasyon riskini artırır. Parkinson, düşme riski, günlük yaşam aktivitelerinde
azalmış özerklik ve son olarak sosyal kaçınma ile birlikte hastalığın ilerlemesi ile yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Felice ve diğerleri, 2018).
2015 yılında, DSÖ, 70 yaşın üzerindeki insanlarda yaşamın yitirilmesi nedenleri
arasında bulaşıcı olmayan diğer hastalıklar içinden (kas-iskelet bozuklukları,
diyabet/ürojinekolojik / hematolojik/endokrinolojik ve kardiyovasküler hastalıklar) nörolojik
hastalıkları beşinci sırada sıralamıştır (Felice ve diğerleri, 2018).
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6.4.12. Yaşlılarda Solunum Sistemi Hastalıkları
Birçok yaşlı bireyde, kas esnekliğinin azalması nedeniyle fonksiyonel solunum
kapasitesinde azalma ortaya çıkar. Akciğerlerde, alveolar fonksiyonun azalması ve siliaların
sayısındaki düşüş gibi fiziksel değişiklikler olur. Sonuç olarak etkisiz bir solunum sistemi
temizliği ortaya çıkar. Göğüs duvarı ve göğüs kafesinin kireçlenmesi, akciğerin kapasitesini
azaltarak, yüksek gaz basıncına sebep olur (Yıldırım, 2015).
Dispne, yorgunluk, düşük egzersiz toleransı, periferik kas disfonksiyonu ve
duygudurum bozuklukları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kişiselleştirilmiş
hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir bakım uygulanır (Nordio, 2018).
Sağlık bakımı, hekim ve fizyoterapistler, solunum terapistleri, hemşireler, psikologlar
gibi diğer sağlık profesyonelleri de dâhil olmak üzere uzman, disiplinler arası bir ekip
tarafından yürütülmektedir. Bireyselleştirilmiş programın özelliklerine bağlı olarak davranış
uzmanları, fizyoterapistler, beslenme uzmanları, mesleki terapistler ve sosyal hizmet uzmanları
vs. de ekibe dâhil olabilir. Fizyoterapist, hastanın bireysel hedefleri ve ihtiyaçları için
kişiselleştirilmiş özel bir egzersiz programı uygular; koruma önlemlerinin öğretilmesinden
sorumludur ve protez cihazlarına veya tekerlekli sandalyelere olan ihtiyacı değerlendirir. Bir
solunum terapisti, hastaya solunum egzersizleri nasıl yapılacağını, ayrıca aerosol ilacı ve
oksijen tedavisinin doğru kullanımını öğretir (Nordio, 2018).
Yaşın ilerlemesiyle birlikte solunum sistemi işlevlerinde en sık karşılaşılan sorun
akciğer hastalığı “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı” isminin baş harflerinden oluşan KOAH
hastalığıdır. KOAH; Pulmoner amfizem, kronik bronşit, bronşektazi ve astım hastalıklarını
kapsayan ortak bir addır. Bu hastalıkların ortak yönü, solunan havanın dışarı verilmesinde
yaşanan güçlüktür (MEGEP, 2013c).
Amerikan Toraks Derneği (ATS)/Avrupa Solunum Derneği (ERS) tanımına göre,
KOAH, tamamen geri döndürülemez hava akımı sınırlaması ile karakterize, önlenebilir, tedavi
edilebilir bir hastalık durumdur. Hava akımı sınırlaması genellikle ilerleyici olur ve akciğerlerin
anormal enflamatuar tepkisi ile ilintili olarak sigara içilmesinin neden olduğu zararlı
parçacıklara veya gazlara bağlanır. KOAH akciğerleri etkilese de önemli sistemik sonuçlar da
üretir. Yorgunluk, nefes darlığı ve kilo kaybı gibi belirtiler genellikle mevcuttur ve hastanın
genel sağlık durumu yükünü artırır. Ek olarak hastalıkta akut alevlenmeler ve hastaneye
yatışlar, ilerleyici sakatlığa önemli ölçüde neden olabilir (Nordio, 2018).
KOAH’lı hastaların günlük yaşam aktivitelerinin (GYA) değerlendirildiği bir çalışmada
bireylerin çoğu KOAH’ın GYA’ni çok fazla düzeyde etkilediğini belirtmişlerdir. Aynı
çalışmada KOAH’lı bireylerde en çok etkilenen GYA’ların sırasıyla; solunum, güvenli
çevrenin sürdürülmesi, vücut sıcaklığının kontrolü, çalışma ve uğraş, hareket ve uyku
aktivitesinin olduğu belirtilmiştir. KOAH olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin
etkilenme derecesi ve bunu etkileyen faktörlerin bilinmesi, bu hastalara verilen bakımın
planlanmasına rehberlik ederek bakımın kalitesini yükseltebilir ve hastanın bakım verenlere
bağımlılığını azaltabilir. Hastaların gaz değişimini düzeltme, hava yolu temizliğini sağlama ve

172

sürdürme, solunumu rahatlatma, aktivite toleransını ve baş etme yeteneğini arttırmaya yönelik
bakım girişimlerinin planlanması ve hastaların maksimum düzeyde kendi bakımını kendisinin
yönetmesi yönünde desteklenmesi önemlidir (Türk ve Üstün, 2018).
Bu hastalar için standart bir eğitim, egzersiz eğitimi, sigara bırakma ve beslenme
danışmanlığı eğitimlerini içermelidir. Bakımda mümkün olan en yüksek düzeyde bağımsız
fonksiyonu düzeltmek ve semptomları önemli ölçüde azaltmak temel hedeftir (Nordio, 2018).
Düzenli fizyoterapi sonrası KOAH hastalarında kas gücü, yürüme hızı ve merdiven
tırmanmalarında önemli bir artış bildirilmiştir. Fizyoterapistlerce önerilen ya da uygulanan
egzersiz, eğitim ve beslenme desteğini içeren pulmoner bakım, kronik respiratuar bozukluğu
olan yaşlı hastalar için ilk tedavi seçeneğidir. Egzersiz eğitimi pulmoner bakımın köşe taşıdır.
Bakım hastanın özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmelidir. Bakım KOAH'lı bireylerde
semptomları genel sağlık durumunu, fiziksel performansı ve yaşam kalitesini iyileştirebilir
(Nordio, 2018).
6.4.13. Yaşlılarda Kardiyak Sorunlar
Kardiyak hastalıklardan ölüm oranları yüksektir bununla birlikte sağ kalan bireylerde
ise oluşan çeşitli hasarla sonrasında genellikle şiddetli ve geri dönüşümsüz fiziksel ve nörolojik
yetiyitimlerine yol açar. Kardiyak hastalıklarda temel hedef bu hastalıkların oluşmasını
önlemektir. Bu hedefe ulaşmak için yaşam tarzı değişikliklerine uygun olduğu belirlenen,
değiştirilebilir risk faktörleri ile mücadele edilmesi gerekir.. Kardiyak hastalıklar için risk
faktörleri olarak hareketsizlik, sigara içmek, hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi, düşük
HDL kolesterol, arteryel hipertansiyon, hiperglisemi sayılabilir. Örnek olarak, fiziksel
hareketsizliğin, hem diğer sağlıklı kişiler hem de hâlihazırda etkilenen hastalar için morbidite
ve mortalitenin en güçlü belirleyicileri olduğu kabul edilmiştir. Yaşam tarzı değişikliği, diyet
ve hastalık halinde ilaçların düzenli ve doğru kullanılması kardiyak sağlığın temel
ilkelerindendir (Niebauer, 2017).
Kalp hastalığı olan hastalara sunulan, sağlık eğitimi bileşenleri, kardiyovasküler risk
azaltma önerileri, fiziksel aktivite ve stres yönetimi içeren karmaşık bir girişimdir. Sigara
bırakma, lipit yönetimi, kilo kontrolü, tansiyon kontrolü, egzersiz toleransı, semptom kontrolü,
işe dönüş ve psikolojik iyi olma/stres yönetimi bakım ekibinin hedeflediği sonuçlardır. Bireyin
sosyal yaşamına katılımının kısıtlanması, farklı derecelerde kırılganlığa neden olur. Yetiyitimi
derecesine ve hastanın farklı ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok mesleğin bakımda katkısı
olmalıdır. Bakım bireyin işlevsel yetiyitimi ile ilgili olarak kesinlikle bireyselleştirilmelidir
(Cacciatore ve Abete, 2018).
6.4.14. Yaşlılarda Romatizmal Hastalıklar
Yaşlı hastalarda romatizmal hastalıkların ilk belirtileri genellikle genç hastalarda tipik
bulgulardan farklıdır. Spesifik olmayan genel hastalık semptomları, şikâyetler, fiziksel
işlevsellikte azalma ve/veya zihinsel karışıklık, 60 yaşından sonra romatizmal hastalıkların ilk
tanısını engelleyebilir (Mattukat ve diğerleri, 2018).
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Osteoartrit (OA), en sık etkilenen eklemler olan dizlerde en sık görülen romatizmal
hastalıktır. Fonksiyonel durumun güçlendirilmesine yönelik ilaç ve egzersize ek olarak,
psikolojik sonuçların iyileştirilmesi de OA'nın tedavisinde önemli bir faktördür. Hasta eğitimi
ve davranışsal değişim teknikleri gibi davranışsal müdahaleler, daha iyi psikolojik sonuçlara ve
ılımlı bir ağrı azalmasına yol açar. Bütünsel bir biyopsikososyal model anlamında, yürüme
yardımcıları (örneğin, bir baston vs.), evde yardımcı teknolojiler ve uyarlamalar (örneğin
merdivenler, duşakabinler, yükseltilmiş sandalyeler, yataklar ve klozetler için el korkulukları)
dikkate alınmalıdır. Özellikle yaşlı hastaların kendi kendine yardım kapasitesi işlevsel veya
bilişsel bozukluktan dolayı sınırlıysa aile üyelerinin veya diğer yardım sağlayıcıların katılımı,
bakım sürecinin başarısı için esastır (Mattukat ve diğerleri, 2018).
Romatizmal hastalıkları olan yaşlı hasta sayısı önümüzdeki birkaç yıl içinde sürekli
olarak artacaktır. Bu nedenle, romatizmal hastalıkları olan yaşlı hastalar için sağlık sistemi
yapılarının bu duruma hazırlanması gerekmektedir. Multimorbidite ve yetiyitiminin önlenmesi
iki önemli alandır. Bu problemler, romatizmal hastalıkları olan hastalar için disiplinler arası
bakımı kolaylaştıran yapılarla karşılanabilir, örn. yaşlılar için rehabilitasyon sağlayan kurumlar
gibi. Yetiyitiminin önlenmesi için, hastaları mümkün olan en yüksek düzeyde etkinleştirmek
gereklidir. Bu özellikle ameliyat geçiren hastalar için önemlidir: Yatak istirahati süresi mümkün
olduğunca az olmalıdır. Özellikle düzenli egzersiz ve mesleki terapilerle hastaların aktivasyonu
sağlanabilir (Mattukat ve diğerleri, 2018).
6.4.15. Yaşlılarda Ruhsal Hastalıklar
Yaşlanma, yaşlı insanların otonomisini ve yaşam kalitesini etkileyen bilişsel işlevleri
önemli ölçüde bozabilir. Ruhsal yetersizlikler, psikiyatrik hastalık ya da başka hastalıkların
seyri sürecindeki bozulmalarla ortaya çıkan hastalıklar olarak tanımlanır. Öncelikle, düşünce
ya da işlev bozukluğunu üreten düşünce, duygu ve davranış anormallikleri olarak ifade edilir.
Demans, deliryum ve majör depresyon yaşlılarda en sık saptanan psikiyatrik durumlardır
(Gimigliano ve diğerleri, 2018).
Amerikan Psikiyatri Kurumu (2013) DSM-5'e göre deliryum ve demans nörobilişsel
bozukluklardır. Bununla birlikte, bilişsel bozulmanın hepsi olmasa da birçoğu ruhsal
bozukluğun komplikasyonu olarak görülebilir. Nörobilişsel bozuklukların tanı ölçütleri
arasında bir veya daha fazla bilişsel alandaki düşüş (dikkat, yürütme, öğrenme ve hafıza,
konuşma, algı) yer almaktadır. Bilişsel bozuklukların majör olarak tanımlanması için spesifik
nöropsikolojik değerlendirme araçları ile belgelenmesi ve günlük yaşam aktivitelerine
müdahale etmesi gerekir. Demans terimi, dejeneratif etiyoloji ile major bilişsel bozuklukları
tanımlamak için kullanılır. Aynı semptomlar genç bireylerde travmatik beyin hasarı veya HIV
enfeksiyonunun bir komplikasyonu olarak mevcut olduğunda, genel terim olan bilişsel
bozuklukları kullanmak tercih edilir (Gimigliano ve diğerleri, 2018).
Ruhsal bozukluğu olan hastaların bakımında yaklaşım multidisipliner, bütünsel ve hasta
merkezli olmalı ve bireysel bakım planının formülasyonunu içermelidir. Bakıcılar veya aile
üyeleri, bakım ekibinin üyeleri olarak düşünülmelidir. Kronik ruhsal bozukluğu olan yaşlı
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hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarının aynı zamanda bakıcıların stresi de dikkate alınmalıdır
(Gimigliano ve diğerleri, 2018).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle zihinsel yetiyitiminde oluşabilecek sorunlar ve gereksinimlerin neler
olduğu öğrenilmiştir. Ardından duyusal yetiyitiminde, ağrı durumunda, ses ve konuşma
bozukluğunda oluşabilecek sorunlar ve gereksinimler ile yaşlılık döneminde görülen
fonksiyonel değişiklikler ve sistemlerde sık görülen hastalıklar özelinde oluşabilecek sorunlar
ve gereksinimler hakkında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel bozukluklardan biri değildir?
a) Serebral palsi
b) Down Sendromu
c) Otizm Spektrum Bozukluğu
d) Diyabet
e) Demans

2) Aşağıdakilerden hangisi bakım gereksinimleri karşılanırken bakım elemanının uygulaması
gereken temel ilkelerden biri değildir?
a) Bireysel biyografik unsurlara göre uyarlanmış bakım planı oluşturmak
b) Kişinin öz-yeterliliğini değerlendirmek
c) Bakım uygulamaları ile ilgili kararları tek ve bağımsız olarak olmak
d) Bakımı yapılan bireyin sosyal durumlarını bilmek
e) Bakım alan bireyin tıbben sakıncalı olmayan alışkanlıklarına destek vermek

3) Aşağıdakilerden hangisi serebral palsili bireyin beslenmesinde dikkat edilecek hususlardan
biridir?
a) Kısa süreli beslenmede gastrostomi tüpü ile tüpten enteral beslenme uygulanması
b) Davranış terapisi desteği alması
c) Beslenirken tv radyo gibi dikkati başka bir alana yönlendirmek
d) Uzun süreli beslenme desteği için nazogastrik tüp ile besleme uygulaması
e) Yatar pozisyonu ve yavaş yavaş beslenme uyulaması
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4) I. Bazı şeyleri tekrar tekrar söyleme

II. Eşyalarını paylaşmak ya da oynamak istememe
III. Sizi duymuyormuş gibi davranma
IV. Vücutlarını farklı görünecek şekilde ve tekrar tekrar hareket ettirme
V. Sizin nasıl hissettiğinizi anlayamama
Yukarıda özellikleri verilmiş bilişsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serebral Palsi
b) Otizm Spektrum Bozukluğu
c) Demans
d) Down Sendromu
e) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

5) Down sendromlu bireylerin bakım gereksinimlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Hipotoni ile ilişkili bir kabızlık riski vardır
b) Çoğunlukla obez oldukları için beslenme bozukluğu sorunları yaşamazlar.
c) Hipertiroidizm sık görülür
d) Diğer bilişsel problemlerin aksine uyku problemi yaşamazlar
e) Solunum yolları ile ilgili olarak sıklıkla KOAH ile ilgili sorunlar yaşarlar

6) Aşağıda verilmiş olan ağrının ile ilgili bakım uygulamalarından hangisi doğrudur?
a) Bakım alan birey ve ailesinin ağrı kontrolü uygulamalarına katılımları önlenmelidir
b) Ağrı şikâyetinde farmakolojik uygulamalara öncelik verilmelidir
c) Farmakolojik olmayan girişimler ağrı kontrolü için sakıncalıdır
d) Ağrıya odaklanmayı sağlayarak solunum egzersizi yaptırmak
e) Her ağrı şikâyetine inanılmalıdır
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7) Yaşlılarda yutma bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Disfajide beslenme sırasında baş hiperekstansiyon pozisyonuna getirilmelidir
b) Disfajik hasta bakımında amaçlardan biri aspirasyonu sağlamaktır
c) Yutma bozukluklarında eğitim önemlidir
d) Bireyin disfajik olduğunu bilmesi stresini ve disfajisini artırabilir
e) Yutma bozukluklarında bireyin dikkati başka alana yönlendirilmelidir

8) Kas kütlesindeki yaşa bağlı azalma, kas fonksiyonundaki azalma, ilerleyici hareket
bozukluğu ve fiziksel performans kaybı ile karakterize edilen durum ………………. terimi ile
tanımlanmıştır.

9) Alzheimerde bakım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Alzheimerin tedavi yoktur
b) Geçmiş yaşamı anımsatmaktan kaçınılır
c) Odası, sade, az sayıda eşya ve renk içeren bir oda olmalıdır
d) İnkontinansını önlemek için akşam sıvı alımı kısıtlanmalı
e) Alzheimer yaşlanan tüm bireylerde görülmez

10) Travmatik beyin hasarı olan yaşlının bakımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yatak başı yükseltilmemelidir
b) Yatan hasta ise iki saatte bir pozisyon değiştirilmelidir
c) Kafa orta hatta olmalı ve fleksiyon pozisyonunda olmamalıdır
d) Yatağa bağımlılık durumunda en az gün aşırı tüm vücut banyosu yaptırılır
e) Akut evrede üriner inkontinans gelişebilir
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Cevaplar
1) d
2) c
3) b
4) b
5) a
6) e
7) c
8) sarkopeni
9) b
10) a
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7. BAKIM GEREKTİREN BİREYLERİN/GRUPLARIN YAŞAM
KALİTESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşam kalitesi, yaşam kalitesinin bileşenleri ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi
kavramları açıklanacaktır. Daha sonra, “Yaşam kalitesini etkileyen faktörler nelerdir?”, “Farklı
bakım gereksinimlerinde yaşam kalitesi nasıl etkilenir?”, “Yaşam kalitesi nasıl
değerlendirilir?”, “Yaşam kalitesini geliştirmek için yapılabilecek müdaheleler nelerdir?”
konuları anlatılacaktır. Bu bölümün sonunda sağlık tedavi/ bakım profesyoneli, bütüncül bir
iyilik haline ulaşmak için; medikal tedavi yanında, hangi değişkenleri sorgulaması gerektiği ve
mevcut sorunun ne tür yaklaşımlarla düzeltilebileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır. Böylece
sadece tedavi edici bir yaklaşıma değil, bakım verilen bireyin yaşam memnuniyetini arttırmaya
yönelik bütüncül bir yöntem benimsenmesi mümkün olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşam kalitesi nedir, onu etkileyen faktörler nelerdir?
2. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi nedir? Onu etkileyen faktörler nelerdir?
3. Yaşam kalitesi nasıl değerlendirilir? Açıklayınız.
4. Yaşam kalitesi nasıl iyileştirilir? Açıklayınız.
5. Yaşam kalitesindeki iyileşme mevcut problemin seyrini nasıl değiştirir? Açıklayınız.
6. Yaşam kalitesi sadece bireyden kaynaklanan nedenlerle mi bozulur? Açıklayınız.
7. Toplumsal önlemler bakım gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini nasıl etkiler?
8. Yaşam kalitesi değerlendirmeleri rutin sağlık değerlendirmelerine dahil edilmeli midir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşam Kalitesine
Kavramsal Çerçeve

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

İlişkin Yaşam kalitesi ve sağlıkla
ilgili
yaşam
kalitesi
kavramları, yaşam kalitesi
göstergeleri
ve
ölçüm
yöntemleri
ile
yaşam
kalitesini arttırıcı önlemler
öğrenilecektir.

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek

Bakım Gerektiren Bireyler Etkileyici faktörler, artıcı ve
ve Yaşam Kalitesi
iyileştirici
önlemler
yaklaşımlar
boyutunda
yaşam
kalitesi;
bakım
gerektiren bireyin engelli,
kronik hasta ve yaşlı olma
durumuna bağlı olarak ayrı
ayrı öğrenilecektir.

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek
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Anahtar Kavramlar
Yaşam kalitesi, Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, Engelli, Yaşlı, Kronik hastalık, Yaşam kalitesi
değerlendirme ölçekleri, Yaşam memnuniyeti
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Giriş
İyilik hali, insan yaşamı ile ilgili; fiziksel, zihinsel ve toplumsal alanların tümünün kişiyi
memnun edecek düzeyde olmasıdır. Kişinin vücudundaki işlev ve yapı bozuklukları,
yapabilirlik düzeyini ve toplumsal olaylara katılımını olumsuz etkileyerek yeti yitimine neden
olur. Bireyin yeti yitimini primer olarak; mevcut patolojinin büyüklüğü ve işlevselliğini ne
derece etkilediği belirler. Ancak, fiziki çevre (yaşanılan ev, rampalar, yollar, kaldırımlar,
asansör varlığı/yokluğu gibi), diğer insanlarla kurulan ilişkiler ve tutumlar, sahip olduğu statü
ya da roller, mevcut düzenleme ve yasalar da en az bireysel faktörler kadar kişinin mevcut
potansiyelini kullanmasının ya da iyileştirmesinin önüne geçer (DSÖ ve Dünya Bankası, 2011).
Günümüzde artık çoğu hastalık tedavi edilebilmektedir. Buna bağlı olarak yaşam süresi
uzamış ve kronik hastalıklar ile daha uzun süre birlikte yaşama zorunluluğu doğmuştur. Bu
hastalıklar için seçilen tedavi yöntemlerinin etkinliği, diğer hastalık ve tedavilerle etkileşimi,
kişinin tedavi süresince konforunu etkiler. Bu süreçte, kişinin iyilik halini yine kendisinin ifade
ettiği en iyi değerlendirme yöntemi; mevcut durumdaki yaşam kalitesinin değerlendirilmesidir.
DSÖ ‘Yaşam Kalitesi’ni; hastanın, hem içinde yaşadığı kültürel yapı ve değerler sistemi
bağlamında, hem de kendi amaçları, beklentileri, standartları ve endişeleri açısından,
yaşamdaki durumu ile ilgili algısı biçiminde tanımlamaktadır (Sözen, 2014).
Yaşam kalitesi, insanların duygusal, toplumsal ve fiziksel doyumuna ve hayatlarındaki
gündelik işlerini kendi başlarına yerine getirebilme becerisine sahip bulunmalarına göre
farklılık gösterir. Yaşam kalitesi, bugün toplumların ulaşmayı amaçladığı en önemli evrensel
hedeflerden birisidir. Çoğumuz için bu hedef, uzun yaşam beklentisinin bile önüne
geçmektedir. Yaşam Kalitesi (YK), birçok faktörden etkilense de, sağlık bu faktörlerin en
önemlilerinden biri. Bunun önemini daha iyi anlayan bilim dünyası, “Sağlıkta Yaşam Kalitesi
(SYK)” kavramını da oluşturarak, hastalığın etkilerini ve tedavinin başarısını değerlendirmede,
geleneksel nesnel göstergelere ek olarak, bir veri olarak kullanmaya başlamıştır. Dahası bu,
sağlıkla ilgili politikaların, projelerin oluşturulma sürecinde de temel hedeflerden biri haline
gelmiştir (Sözen, 2014).
Yaşam kalitesi ile ilgili yapılan tanımlamalar genel olarak “kişinin yaşamı ile ilgili
sübjektif algısı” etrafında dönse de yaşam kalitesi, objektif ve sübjektif olmak üzere iki açıdan
incelenmektedir. Objektif göstergeler; gelir, eğitim, meslek, sağlık, yaşanılan konutun durumu
vb. iken; kişinin sahip olduğu bu imkânlardan duyduğu tatmin/doyum ise yaşam kalitesinin
sübjektif göstergeleridir (Boylu, 2016).
Çalışmalar genel olarak yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen faktörler üzerinde
fikir birliği oluşturmaktadır. Buna göre; kadın olmak, yaşlı olmak, dul veya boşanmış olmak,
düşük eğitim düzeyi, düşük gelir düzeyi, zayıf sosyal destek, yaşanılan konutun ve
özelliklerinin yetersizliği, iveğen ve/veya süreğen bir hastalığa sahip olmak, düşük iş doyumu
ve boş zaman aktivitelerinin yetersiz olması gibi faktörler yaşam kalitesini önemli ölçüde
düşürmektedir.
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Bu bölüm boyunca yaşam kalitesi kavramı, etkileyen faktörler, farklı bakım gereksinimi
olan gruplarda yaşam kalitesi nasıl etkilenir ve yaşam kalitesi nasıl iyileştirilir konuları üzerinde
durulacaktır. Böylece alanda çalışan profesyonellerin bakım gereksinimi olan bireyi bütüncül
olarak değerlendirmesi ve tedavi hedeflerini belirlerken yaşam kalitesini öncelikli hedefleri
arasına alma farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.
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7.1. Yaşam Kalitesine İlişkin Kavramsal Çerçeve
Yaşam süresinin uzaması ve yeni tedavi alternatiflerinin uygulanmaya başlanması,
sağlık hizmeti sonuçlarının ölçümünde geleneksel göstergelerin yetersiz kalmasına yol
açmıştır. 1980’lerden başlayarak, bir klinik uygulamanın başarısı veya başarısızlığı, biyolojik
ve demografik göstergelere ek olarak, o hastalığın yaşam kalitesine yaptığı olumlu veya
olumsuz etkilerle de değerlendirilmeye başlanmıştır. Yani sağlık girişiminin başarısı, hastalığın
neden olduğu ağrı, halsizlik ve yeti yitimi (disabilite) ve daha geniş olarak da bireyin bedensel,
psikolojik ve sosyal iyilik durumu ile değerlendirilmelidir (Eser, 2014).
7.1.1. Yaşam Kalitesi Kavramı
Yaşam Kalitesi, mutlu olma ve yaşamdan hoşnut olmayı içeren, genel olarak “iyi olma
durumu” olarak kullanılan bir terimdir. DSÖ Yaşam Kalitesi’ni; hastanın, hem içinde yaşadığı
kültürel yapı ve değerler sistemi bağlamında, hem de kendi amaçları, beklentileri, standartları
ve endişeleri açısından, yaşamdaki durumu ile ilgili algısı biçiminde tanımlamaktadır
(Müezzinoğlu, 2005).
“Yaşam Kalitesi”ni tanımlamak oldukça zordur, çünkü pek çok alanı kapsayan çok
faktörlü bir kavramdır. Toplumlar arasında önemli farklılıklar görüldüğü gibi, aynı toplumdaki
bireyler arasında bile değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel kabul gören kanıya göre,
YK içinde olmazsa olmaz başlıklar şunlardır:
-

İşlevsel yeterlilik,
Hastalık ve tedavi ile ilişkili yakınmalar,
Psikolojik ve sosyal işlevlerde yeterlilik.

Bu tanımlara dayanarak yaşam kalitesi kavramında; yaşam doyumu, öznel iyi olma,
mutluluk, işlevsel yeterlilik, sosyal iyilik gibi bileşenler ön plana çıkmaktadır. Doyum düzeyi
kısaca istenenile elde edilen başarı arasındaki kişi tarafından algılanan fark olarak
tanımlanmaktadır. İşlevsel yetersizlik teriminin içinde ise üç kavram vardır: bozulma
(impairment), yeti yitimi (disability) ve sakatlık (handicap). DSÖ tarafından geliştirilen,
hastalığa bağlı gelişen yaşam kalitesinde bozulma modeli Şekil 7.1’de gösterilmektedir.
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Yaşam Kalitesinde
Bozulma

Sağlık Durumunda
Bozulma

Bozulma

Çevresel Kısıtlamalar*

Yeti Yitimi

Sakatlık

HASTALIK

Şekil 7.1. Hastalık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki Etkileşimi Gösteren DSÖ Modeli
Kaynak: Müezzinoğlu, 2005.
Bozulma; psikolojik, fizyolojik ya da anatomik yapı ya da işlevlerde herhangi bir yitim
ya da anormalliktir. Yeti yitimi; bir insan için normal kabul edilebilecek bir etkinliği
gerçekleştirebilmede kısıtlılık ya da yetersizlik halidir. Sakatlık ise; kişi için (yaşa, cinsiyete,
toplumsal ya da kültürel etmenlere bağlı olarak) normal kabul edilen rollerin
gerçekleştirilmesinde kısıtlamalara neden olan yetersizlik ya da yeti yitiminin yol açtığı bir
durumdur. Bu üç faktörün varlığı sonuçta kişide yeti yitimine yol açmakta ve başkasına bağımlı
hale getirerek yaşam kalitesinde bozulmayla sonuçlanmaktadır. Sosyal iyilik ise; karşılıklı
ailesel destek, toplumsal etkinlikler ve arkadaşlık, maddi yeterlilik, bireysel yaşam
(mahremiyetin korunması, yetileri sürdürme), bireysel başarılar, cinsel doyum ve yaşam
felsefesini içeren bir bütündür.
7.1.2. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Kavramı
Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi, “yaşamın çeşitli boyutları açısından kendinden hoşnut
olabilmek ya da kişinin yaşamdan beklentileri ile elde edebildikleri arasındaki fark” olarak
tanımlanabilir. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, hastalıklar ve hastalıkların tedavi seçeneklerinden
etkilenebilen durumlarla ilgilidir. Örneğin, hastalığa bağlı ağrı ve bunun işlevlere getirdiği
kısıtlamalar, günlük etkinliklerde başkalarının yardımını gerektirir ve hastanın yaşam kalitesini
azaltır (Özbay, 2009).
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi terimi bireyin sağlığının yaşam kalitesine olan etkisinin
bir ifadesidir. Hastalığa bağlı günlük yaşam aktivitelerinin ve iyilik halinde meydana gelen
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değişiklikleri yansıttığı için değerlidir. Yaşam kalitesi ölçütleri, kişinin günlük yaşamındaki
hastalık sürecini ve tedavi alıp almadığını araştırmaya, hastanın bakış açısından hastalık ve
tedavinin etkinliğini belirlemeye ve hastalık boyunca hastanın sosyal, duygusal ve fiziksel
ihtiyaçlarını saptamaya yardımcıdır (Göçgeldi, 2008).
Yaşam kalitesi anketlerinin kullanımında amaç; bireyleri birbirlerinden ayırabilen
özelliklerin, hastalığın prognozunun, belli zaman dilimi içinde oluşan değişikliklerin
belirlenmesidir. Bu nedenle çoğu zaman seçilen tedavi yönteminin ya da medikal tedavinin
etkinliğinin, hasta tarafından doldurulan yaşam kalitesi ölçekleri ile değerlendirilmesi mevcut
tedavinin iyileşmeyi desteklediği, durumu değiştirmediği ya da kötüleşmeye neden olduğuyla
ilgili bilgiye ulaşılır. Elde edilen sonuç başlangıç durumundan daha iyiyse, demek ki iyi bir
yöntem belirlemişiz ve aynı yöntemle ya da aynı etkiye neden olan başka bir yöntemle devam
etmemizin uygun olduğu bilgisini verir. Tam tersi, tedaviye başladıktan bir süre sonra yapılan
değerlendirme sonuçları başlangıç değerlerinden daha kötü ise ve geçen sürede süreci etkileyen
yeni bir atak, ek bir hastalık söz konusu değil, yani durum stabil ise, seçilen tedavi bu hasta için
uygun değildir anlamına gelmektedir. Eğer seçtiğimiz değerlendirme parametresi hastalığa
spesifik ve sorunun nerede olduğuyla ilgili de bilgi veriyorsa, bu bilgi doğrultusunda yeni bir
yöntem belirlemek en doğru yaklaşımdır (Atasever, 2003).
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, yaşam kalitesinin bir alt bileşenidir. Bu yüzden, bu iki
kavram birbirleriyle yakından ilişkili kavramlardır. Çoğu zaman yaşam kalitesinin tüm
boyutları sağlıkla ilgili yaşam kalitesini de belirler ve bunları birbirlerinden ayırmak
olanaksızdır. Örneğin gelir düzeyi, sosyal olanaklar, politik ortam, çevre koşulları ve kişisel
inançlar genel yaşam kalitesinin içinde değerlendirilirken bunları sağlıkla ilgili yaşam
kalitesinden ayrı düşünmek bizi genellikle yanılgıya götürür, çünkü bunların çoğu sağlık
sorunlarını belirler.
Sağlıkla ilgili bireysel (klinikte) ve toplumsal müdahalelerin (tedavi, program vb.)
başarının değerlendirilmesinde iki ayrı grup tamamlayıcı ölçüt kullanılmaktadır. Bunlar, Nesnel
(objektif) ölçütler ve Öznel (sübjektif), yani hasta tarafından bildirilen sonuçlardır.
 Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Göstergeleri: Sadece hastanın öznel
görüşleriyle oluşturulan ve başka bir gözlemcinin görüşlerinden bağımsız olarak
hastanın öznel düşüncelerini ortaya koyan göstergelerdir.
 Performans Göstergeleri: Genellikle işlevleri ortaya koyan, yeti kaybını ölçen
göstergelerdir ve çoğu zaman “yanlışlıkla” sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçekleri
içinde değerlendirilirler. Oysa belirli bir eylemi geçekleştirememek (belirli bir
mesafeyi yürümek, bir işi başarabilmek vb.) bir işlev kaybı olarak değerlendirilirken,
bu “eylemi yerine getirememenin kişinin yaşamının niteliği üzerine olan algılanan
etkisi” yaşam kalitesidir (Eser, 2014).
7.1.3. Yaşam Kalitesi Göstergeleri
Yaşam kalitesi yukarıda tanımlarda da belirtildiği gibi pek çok durumu kapsayan ve
kişinin kendi yaşamıyla ilgili algıladığı öznel durumun ifade edilmesidir. Bu nedenle farklı
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durumlarda farklı parametrelerden farklı seviyelerde etkilenebilir. Ancak yapılan çalışmalarda
ortak olarak yaşam kalitesini etkileyen bazı belirleyiciler vurgulanmaktadır. Bu belirleyiciler
şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:
 Cinsiyet
Cinsiyet ve yaşam kalitesi arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bu ilişki, özellikle objektif yaşam
kalitesi ölçümlerinde görülmektedir. Örneğin, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde
öncelikle istihdam ve eğitim alanında olmak üzere, cinsiyet açısından büyük farklılıklar
görülmektedir. Aynı zamanda, bu ülkelerde yaşayan kadınlar arasında görülen düşük eğitim
düzeyi; sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık alanında kadınlar aleyhinde bir farkın oluşmasını
kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet rolü olarak tanımlanan ve toplumların
kadınlara yüklediği yemek pişirme, temizlik, çocuk ve diğer aile üyelerinin bakımı gibi farklı
beklenti ve sorumluluklar kadınların yaşam kalitelerini erkeklere oranla oldukça aşağıya
çekmektedir (Boylu, 2016).
 Yaş
Yaşlılık dönemi; genellikle, yaşam kalitesinde düşüşün en yüksek olduğu dönemdir. Bu
dönemde artan sağlık sorunları, emeklilik sonrası gelirin düşmesi, rol ve statü kaybı, yalnızlık
(çocukların evden ayrılması, eşin vefatı, anne babanın vefatı vb.), bilişsel becerilerin azalması,
sosyal hayattan kopma, cinsel fonksiyonların azalması vb. hususlar yaşam kalitesini önemli
ölçüde etkilemektedir.
65 yaş üzeri bireyler arasında kadın olma, düşük eğitim düzeyi, düşük gelir düzeyi,
sağlığın kötü algılanması ve herhangi bir kronik hastalığa sahip olmanın yaşam kalitesini
olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
 Medeni Durum
Bu kapsamda en önemli hususlardan birisi, bireyin dul veya boşanmış olmasıdır. Bekâr
veya evli olmak toplumlarda kanıksanmış bir durum iken, özellikle geri kalmış ve gelişmekte
olan ülkelerde dul veya boşanmış olmak kabul görmemekle birlikte düşük yaşam kalitesinin
önemli göstergelerindendir.
Yapılan çalışmalar, evli olmanın veya bir eş ile birlikte yaşamanın yaşam kalitesini
önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. Bu durum, evliliğin veya eşliliğin, bireye birincil ve
sürekli bir sosyal destek sistemi oluşturmasından, ekonomik açıdan bireyi güçlendirmesinden
(çift gelir) ve yalnızlık algısını ortadan kaldırmasından kaynaklanabilir.
 Eğitim
Eğitim kişisel gelişimde ve kişinin iş sahibi olması ile sahip olunan işin niteliği üzerinde
doğrudan etkilidir. Genel olarak eğitim düzeyi yüksek olanların daha yüksek gelirli ve nitelikli
işe, daha iyi sosyal olanaklara ve dolayısıyla daha yüksek yaşam kalitesine sahip oldukları
bilinmektedir. Buna karşın eğitim düzeyi düşük olanların işsizlik, kötü çalışma koşulları, düşük
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ücret, ekonomik yoksunluk, sosyal olanaklardan yararlanamama, sürekli maddi, sosyal ve
psikolojik kaygı, yetersiz beslenme gibi nedenlerle düşük yaşam kalitesine sahip oldukları
bilinmektedir.
 Gelir
Fiziksel gereksinimlerin (yemek, su, barınma vb.) karşılanmasının yanı sıra daha iyi
sağlık, eğitim, konut, ulaşım vb. olanaklara sahip olmak ekonomik koşullar ile doğrudan
ilgilidir. Yapılan çalışmalar ekonomik koşulların en önemli sağlayıcısı olan gelirin; bireylerin
fiziksel, duygusal, sosyal sağlıkları, iş ve sosyal yaşamdaki başarı ve doyumları, dolayısıyla
yaşam kaliteleri üzerinde en önemli gösterge olduğunu vurgulamaktadır.
 Sağlık
Sağlıkla ilgili en önemli objektif yaşam kalitesi göstergeleri; bireyin hangi durumda
olursa olsun yürüme, koşma, merdiven çıkma, eğilme, doğrulma gibi fiziksel dayanıklılık
isteyen aktiviteler ile günlük yaşam aktivitelerini, ayrıca öz bakımını yerine getirebilmesi ve
bunların yeterli düzeyde olmasıdır. Bunun yanında kişinin herhangi bir sağlık
sigortasına/güvencesine sahip olması da önemli bir objektif göstergedir veyapılan birçok
çalışma, kişinin sağlık sigortasına/güvencesine sahip olmasının, yaşam kalitesini olumlu yönde
etkilediğini göstermektedir. Sağlıkla ilgili sübjektif yaşam kalitesi göstergeleri ise; bireyin
fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığına yönelik öznel görüşleridir.
 Sosyal Destek
Yaşam kalitesi açısından önemli göstergelerden bir diğeri, bireyin sosyal çevresi ve bu
çevre ile olan ilişkisidir. Bu noktada aile son derece önem taşımaktadır. Bireyin “var
olabileceği”, “ait olabileceği” ve “kendini gerçekleştirebileceği” destekleyici bir aile çevresi,
yaşam kalitesinin gelişmesinde son derece önemlidir. Bireyin arkadaşları, komşuları ve
akrabaları da yaşam kalitesi açısından önemli sosyal destek sağlayıcılarıdır.
 Yaşanılan Konut ve Özellikleri
Güvenli ve konforlu bir konut, bireyin temel ihtiyaçlarından birisi olup, yaşanılan
konutun tipi (gecekondu, apartman dairesi) ve özellikleri (ısınma, su, elektrik vb. olanaklar)
güvenli ve konforlu bir konutun önemli göstergelerindendir. Bunun yanı sıra mobilya ve beyaz
eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının ve diğer ev araçlarının varlığı da yaşam kalitesi üzerinde
önemli etkiye sahiptir. Aynı zamanda bireyin yaşadığı konutun sahibi olması; konutu istediği
gibi kullanması, istediği gibi içinde ve dışında değişiklik yapabilmesi ve evsiz kalma korkusu
yaşamayarak kendisini güvende hissetmesi açısından önemlidir (Pinto ve diğerleri, 2000; İlçe,
İlçe ve Dıramalı, 2014).
 İş Yaşamı
İş yaşamı, yaşamın bölünmez bir parçasını oluşturmaktadır. İş yaşamında karşılaşılan
olumlu veya olumsuz durumlar, başarı veya başarısızlıklar, sosyal katılım veya dışlanmalar,
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yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Bireylerin ilgilerini çeken, hoşlarına giden,
sorumluluk alabildikleri bir işte çalışmaları yaşamdan tatmin olma düzeylerini arttırır. Ayrıca,
işyerindeki pozisyonları yükseldikçe, bu kişilerin iş tatminlerinin dolayısıyla da yaşam
kalitelerinin yükseldiği görülmektedir.
 Boş Zaman Faaliyetleri
Boş zaman faaliyetlerinin; dinlenme, eğlenme ve kendini geliştirme olmak üzere üç
önemli fonksiyonu vardır. Boş zaman faaliyetleri, bireyin kendisini keşfetmesine, yenilemesine
ve ortaya koyabilmesine katkı sağlamaktadır.
7.1.4. Yaşam Kalitesi Ölçüm Yöntemleri
Belirli bir sağlık sorunu olan bir birey, bu sağlık sorunu nedeniyle başlangıçta bu sorunla
ilgisiz gibi görünen farklı işlevlerinde kayıplar yaşayabilir. Bu kayıpların kişide yaratacağı
olumsuz durumlar da değerlendirilmelidir. Bu amaçla, yaşam kalitesi değerlendirmelerinde
hastalığa özel ölçekler yanında kişiyi bir bütün olarak her yönüyle değerlendiren genel amaçlı
yaşam kalitesi ölçeklerinin de uygulanması önerilmektedir.
Yaşam Kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerde çeşitlilik ve farklı
sınıflandırmalar mevcuttur. Uygulandıkları popülasyona göre sınıflandırmada, herkese
uygulanabilen genel yaşam kalitesi ölçekleri ve belirli bir hastalığı olanlara uygulanabilen
hastalığa özgü yaşam kalitesi ölçekleri bulunmaktadır. Kronik dejeneratif hastalıklar, fiziksel
yetersizlikler, ağrı, bilişsel bozukluklar, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, sosyal izolasyon,
yaşamdan alınan doyum, azalmış yaşam beklentisi ve çalışma durumu gibi faktörler önemli
yaşam kalitesi değişkenleridir ve araştırmacılar bu durumlara özgü farklı ölçekler
geliştirmişlerdir (Özerdoğan, 2018; Sözen, 2014).
Genel ölçekler kendi içinde de ‘Sağlık Profilleri’ ve ‘Yararlılık Ölçümleri’ olarak iki
bölümde incelenir.
7.1.4.1. Sağlık Profilleri
Tek bir ölçekten oluşur ve sağlık durumunun değişik yönlerini inceler. Ayrıca girişimler
arası karşılaştırmalar yapar. Ancak probleme spesifik sorgulamalar yapmaması ve küçük
değişiklikleri saptayamaması dezavantajları olarak sayılabilir. Yaygın olarak kullanılan SF-36,
DSÖ Yaşam Kalitesi ölçeği (WHOQOL), Nothingam Sağlık Profili, Hastalık Etki Profili
(Sickness Impact Profile) bu kategorideki örneklerdir.
 Kısa-Form 36 (SF-36)
SF-36 maddeden ve 8 boyuttan oluşmaktadır. SF-36’nın boyutlara göre madde
dağılımları incelendiğinde; fiziksel fonksiyonun 10, sosyal fonksiyonun 2, fiziksel sorunlara
bağlı rol kısıtlılıklarının 4, emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkların 3, mental sağlığın 5,
enerji/vitalitenin 4, ağrının 2 ve sağlığın genel algılanmasının 5 maddeden oluştuğu
görülmektedir. Ölçek, son 4 haftayı göz önüne alarak değerlendirmektedir.
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 DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL)
1992 yılında DSÖ yaşam kalitesi ölçeği başlığı ile başlatılan ve halen 70’den fazla dil
ve kültürde geçerli olan WHOQOL ölçeği geliştirme projesine Türkiye ekibi 1995 yılında
katılmıştır. Bu ölçeğin WHOQOL-100-uzun form ve WHOQOL-kısa form olmak üzere 2
formu mevcuttur. WHOQOL-100 orijinal ölçeği; 25 alt-boyuttan ve her bir alt boyut 4’er
sorudan olmak üzere 100 sorudan oluşmaktadır. Yüksek puan, daha iyi yaşam kalitesini ifade
eder. Bu ölçeğin Türkçe sürümünde (WHOQOL-100 TR) ayrı bir “Sosyal Baskı” alt boyutunu
oluşturan Türkiye’ye özgü 3 ek soru daha bulunmaktadır. WHOQOL-kısa form, orijinal
ölçekteki (WHOQOL-100) genel bölümden iki, geri kalan 24 bölümden de birer soru alınarak
oluşturulmuş olan 26 soruluk bir ölçektir.
 DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü (WHOQOL-OLD)
DSÖ Yaşam Kalitesi Yaşlı Modülü WHOQOL-OLD Ölçeği Power ve arkadaşları
tarafından 2005 yılında geliştirilmiş, 2010 yılında Eser ve arkadaşları tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Duyusal işlevler, otonomi, geçmiş - bugün- gelecek faaliyetleri, sosyal katılım,
ölüm ve ölmek ve yakınlık alt ölçek puanlarından oluşan 6 boyut ve 24 sorudan oluşmaktadır.
Yüksek puan, daha iyi yaşam kalitesini ifade eder (Eser, 2010; Altay, Çavuşoğlu ve Çal, 2016).
 DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Engelli Modülleri (WHOQOL-DIS)
WHOQOL-kısa form temel alınarak hazırlanmış olan WHOQOL-DIS Bedensel ve
Zihinsel sürümleri ayrı ayrı hazırlanmıştır. Her iki sürüm de, birisi genel soru olmak üzere 13
sorudan ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, Ayrımcılık (3 soru), Otonomi (3soru) ve
Topluma katılımdır (6 soru).
 Nottingham Sağlık Profili (NSP)
Kişinin kendisinin algıladığı sağlık durumunu; fiziksel, emosyonel ve sosyal açılardan
ölçmeyi amaçlayan sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçeğidir. Enerji düzeyi, ağrı, emosyonel
tepkiler, uyku, sosyal izolasyon ve fiziksel hareketlilik olmak üzere altı alanda yaşam kalitesini
değerlendiren ve evet/hayır şeklinde cevaplanan 38 maddeden oluşmaktadır. NSP’de daha
düşük puan, daha yüksek sağlık düzeyini göstermektedir.
 Hastalık Etki Profili
Günlük aktiviteleri içeren 12 farklı alanda, 136 soru halinde hazırlanmıştır. Üç fiziksel,
dört psikososyal boyut içerir; uyku, dinlenme, iş, eğlence, yemek gibi konuları da kapsar.
Yüksek puan sağlık durumu üzerine daha fazla hastalık etkisini gösterir. Ankette o gün
sorgulanmaktadır (Eser ve Aydemir, 2014).
7.1.4.2. Yararlılık Ölçümleri
Sağlık ekonomisi alanındaki teorilere dayanılarak geliştirilmiş olan, maliyet
analizlerinde kullanılan ve en önemlisi kalite eklenmiş yaşam yıllarını (QALY) hesaplamaya
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olanak tanıyan ölçeklerdir. Bu ölçekler içinde en sık kullanılanları; Refah Kalitesi Ölçeği,
Avrupa Yaşam Kalitesi Ölçeği (EQ5-D) ve Sağlık Yararlılık Ölçeği (HUI)’dir.
EQ 5-D, adından da anlaşılacağı gibi, 5 boyuttan (5 sorudan) oluşmaktadır. Bunlar;
hareketlilik, öz-bakım, olağan aktiviteler, ağrı/rahatsızlık ve anksiyete/depresyon boyutlarıdır.
Hastalığa, popülasyona, işleve, durum ya da soruna özel değerlendirme materyalleri ise;
klinik olarak ölçülen duruma duyarlıdırlar ve küçük değişimleri bile tespit etmek, bu
materyallerin kullanımıyla mümkün olur. Ancak bu ölçeklerin dezavantajı da, uygulanacak
topluluğa veya girişime bağlı olmasıdır. Yani geliştirildiği alan dışındaki sorunların tespit
edilmesinde yetersizlerdir. Ülkemizde kullanılan geçerlilik ve güvenirliği tamamlanmış, farklı
yaş grupları ve hastalıklara spesifik pek çok ölçek alanda kullanılmaktadır.
Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümleri, sağlık çalışanları (doktor, asistan, hemşire,
hastabakıcı) ile hasta ve hasta yakınları arasında iletişimi sağlayarak öncelikleri ve hasta
açısından en önemli problemi belirlemede ortak saptama yapmaya olanak sağlar. Bazı
hastaların asıl hastalığına eşlik eden, klinik uygulama sırasında hekimin gözünden kaçabilen
veya hasta ifade etmediği için belirlenemeyen diğer sağlık problemlerinin (alt üriner sistem
semptomlu hastalarda cinsel fonksiyon bozukluğu gibi) tespit ve takip edilmesini sağlar. Ayrıca
hastanın problemlerinin saptanması ve iletişimin sağlanması ile tedavi seçeneklerimizi hastanın
isteklerine en uygun hale getirme imkânımız olur. Klinikte, hastalıklar çeşitli objektif
yöntemlerle(laboratuar, radyolojik incelemeler gibi) takip edilmektedir. Sağlıkla ilgili yaşam
kalitesi ölçekleri ise, ek olarak hastalığın gidişatını hasta gözüyle değerlendirme imkânı sunar.
7.1.5. Yaşam Kalitesini Arttırıcı Önlemler
İnsan sağlığını belirleyen temel iki faktör vardır. Bunlardan biri aileden aktarılan
genetik kod, diğeri ise içinde yaşamın sürdürüldüğü çevredir. Genetik aktarımla ilgili bir sorun
olmadığı ve sağlıkla ilgili olumlu davranış geliştirildiğinde genellikle hastalık gelişmez. Ancak
genetik olarak bazı kronik hastalıklar ya da engellilik durumu ya da kötü yaşam koşulları ve
alışkanlıklara bağlı olarak sağlığı olumlu yönetememek hastalıkla sonuçlanır. Bu etkenlerden
genetik faktörleri kontrol etme şansımız olmadığına göre; yapılacak en doğru davranış sağlıklı
bir yaşam stili benimsemek ve herhangi bir sağlık sorunu ile henüz karşılaşmadan tarama
yöntemleri kullanarak erken teşhis şansı yakalamaktır. Diyelim ki bedenimizle ilgili, ağrı,
yorgunluk, hareket güçlüğü vb. gibi, her zamankinden farklı bir şeyler hissediyoruz o durumda
yapılacak en doğru yaklaşım ise kendiliğinden geçmesini beklemeden hemen bir sağlık
kuruluşuna başvurarak erken evrede hastalığı yakalamaktır. Bunları yapmazsak maalesef
hastalık ilerler ve biz ancak hastalık artık yetilerimizi etkilemeye başladığında bir sağlık
kuruluşuna başvururuz ki bu durumda tedavi hem daha uzun sürecek hem de başlangıç
durumuna dönmek her zaman mümkün olmayacaktır.
Bireyin bağımsızlığının (fiziksel, zihinsel) sağlığının sürdürülmesi ve yaşam kalitesini
arttırmak için alınacak önlemler üç dönemde incelenir. Bunlar; Birincil (hastalıklardan
koruma), İkincil (erken teşhis) ve Üçüncül (hastalıkların neden olduğu yıkıcı etkileri en aza
indirmek- rehabilitasyon) korumadır (Naçar, 2012).
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7.1.5.1. Birincil Koruma
Çevresel koşulların uygun hale getirilmesi ve sağlıklı yaşam kurallarına uyulması
sayesinde pek çok hastalıktan korunmak mümkündür. Bu tür korunmaya birincil korunma
denir. Sağlıklı bireylere yöneliktir ve amaç oluşabilecek sağlık risklerinden toplumu
korumaktır. Bu evrede alınacak önlemler arasında, beslenmenin düzenlenmesi, düzenli fiziksel
aktivite, tütün/alkol kullanımının önlenmesi, aşılar ve olası kazaları önlemek için güvenli
çevrenin oluşturulması sayılabilir.
Örneğin, 65 yaş ve üzeri bireylerde, her yıl grip, beş yılda bir pnömokok, on yılda bir
tetanos aşısı yaptırmak kolay, ekonomik, daha insancıl ve daha başarılı bir sağlık yaklaşımıdır.
Başka bir örnekte, evin içinde yer döşemelerinin takılmaya engel olacak şekilde dizayn
edilmesi, kapı eşiklerinin kaldırılması, mobilya kenarlarının yuvarlatılması ve evde rahat bir
dolaşım alanının oluşturulması düşmeyi önleyecek, ama daha önemlisi düşmeye sekonder
olarak kırık gelişimi, ameliyat, uzun hastane yatışı, yatak yarası ve diğer yatak problemleri ile
ikinci bir bireyin yardımına gereksinim duyma olasılığını ortadan kaldıracaktır.
7.1.5.2. İkincil Koruma
Hastalıkların erken dönemde belirlenmesi için yapılan müdahaleler bu kapsamda
incelenir. Bireyler hastalık daha yerleşmeden, normalden farklı belirtiler görülmeye
başlandığında hekime başvurulmalı ve yaşa, cinsiyete, yaşadığı topluma özgü bazı tarama
testleri yapılmalıdır. Özellikle yaşlanmayla birlikte vücudun tüm yapılarında fizyolojik
değişikler olduğu ve hastalıklara daha yatkın oldukları gerçeği göz önünde bulundurularak rutin
aralıklarla bazı testler tekrar edilmelidir.
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Tablo 7.1: Erken Tanı İçin Rutin Olarak Önerilen Testler

Kime

Ne zaman

Hangi test

Ne İçin

Postmenopozal kadınlar
ve 50 yaş üzeri
erkelerde

Bulgu varsa 6 ayda bir,
yoksa 2 yılda bir

Kemik dansiometresi

Kemik erimesi

40 yaş üzeri kadın ve
erkekler

Her yıl (ihtiyaç halinde
daha sık)

Kan Basıncı ölçümü

Hipertansiyon

40 yaş üzeri kadın ve
erkekler

Her yıl

Göz içi basıncı

Glokom

40 yaş üzeri kadın ve
erkekler

Her yıl

Açlık kan şekeri,
HgA1C

Diyabet

40 yaş üzeri kadın ve
erkekler

Her yıl

Hemoglobin düzeyi,
Demir, Demir
bağlama kapasitesi,
Ferritin

Anemi

40 yaş üzeri kadın

Her yıl

Mamogrofi, Klinik
muayene

Meme kanseri

50 yaş üzeri kadın ve
erkekler

Her yıl, 10 yılda bir*

Gaitada gizli kan,
Kolonoskopi*

Kolorektal
kanser

50 yaş üzeri erkekler

Her yıl

Kanda PSA (prostata
Spesifik Antijen)

Prostat kanseri

21 yaş üzeri kadınlar

3 yılda bir

Papsmear testi

Serviks kanseri

7.1.5.3. Üçüncül Koruma
Hastalık oluştuktan sonra iyileştirmek için başvurulan tüm tedavi ve hastalık yeti
yitimine neden olmuşsa, uygulanan tüm rehabilitasyon yöntemleri bu başlık altında incelenir.
Rehabilitasyon mevcut durumun iyileştirilmesi ya da eğer iyileşme olasılığı yoksa yeni duruma
adaptasyon için yapılan her türlü müdahaleyi kapsar. Örn, diyabeti insülin ile kontrol altında
tutulamayıp ayağında yara açılan bir hastada rehabilitasyonun amacı yara bakımı yapmak ve
öğretmek ve yaranın genişlememesi için yapılması gereken önlemleri hasta ve yakınına
anlatmak, ayak bölgesi dolaşımını arttırmak için uygun egzersiz reçetesini oluşturmaktır.
Ancak tüm önlemlere rağmen ayağı ampute edilen (vücuttan kesilerek ayrılan) hastada
rehabilitasyon yaklaşımı tümden değişir. Artık amacımız geri kalan vücut kısmının enfeksiyon
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kapmayacak şekilde bakımı, şeklinin sonraki aşamada yapılacak protez için uygun olması,
ayağa kalktığında yürüme yardımcısı kullanma olasılığına karşı üst ekstremitelerini ve denge
kusurunu azaltmak için gövde kaslarını kuvvetlendirmektir.
Örneklerden de anlaşılacağı gibi rehabilitasyon süreci; hasta, hasta yakını ve sağlık
profesyoneli için oldukça zahmetli ve uzundur. Bunun yerine diyabet tanısının erken dönemde
konması, düzenli aralıklarla doktor kontrolüne giderek insülin dozunu ayarlatmak ve ayak
bakımını öğrenmek çok daha kolay ve sonuçları çok daha yüz güldürücüdür.

7.2. Bakım Gerektiren Bireyler ve Yaşam Kalitesi
Bakım gereksinimi, yaşanılan problemin yeti yitimine neden olması ve yeti yitiminin
büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bireyler mevcut problemi nedeni ile ne kadar çok aktiviteyi tek
başlarına getiremezlerse o oranda başka birine bağımlı hale gelir. Bağımlılık düzeyi arttıkça da
yaşam kalitesi kötüleşir. Mesela dizlerindeki problem nedeni ile asansör olmayan evinden dışarı
çıkamayan ve dışarı çıkmak için başka birine ihtiyaç duyan biri evinde bağımsız olabilir ve
yaşam kalitesi çok da etkilenmemiş olabilir. Ama serebral palsi nedeni ile tüm öz bakım, günlük
bakım ve transfer gereksinimlerinde başka bir bireye bağımlı olan çocuğun yaşam kalitesi ciddi
şekilde bozulmuştur.
Aynı hastalığın etkisi bile farklı bireylerde farklı sonuçlar açığa çıkarır. Bunda
hastalığın yakalanma evresi, uygulanan tedaviler, eşlik eden diğer sağlık sorunları etilidir. Bu
nedenle yaklaşımlar bireysel gereksinimlere göre yapılmalıdır. Ancak benzer bakım
gereksinimleri olan bireylerin ihtiyaçlarını, nasıl giderileceğini, yaşam kalitesini bozan ortak
etkenleri bilmek global bir bakış açısı geliştirilmesine yardım edecektir.
7.2.1. Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesi
Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, bu
insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar
yaşamaktadır (DSÖ ve Dünya Bankası, 2011). Ülkemizde ise 2017 Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre nüfusumuzun % 6. 9’ u engelli bireylerden oluşmaktadır (EYHGM,
2018).
Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık
durumuna, daha düşük eğitim başarısı ve iktisadi katılıma ve daha yüksek yoksulluk oranlarına
sahiptir. Birçoğumuzun varlığına alıştığı sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi
hizmetlere erişimde engelli insanların bariyerlerle karşılaşıyor olması bu farkları kısmen
açıklayabilir.
2006 yılında benimsenen Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi’nin amacı;
“Tüm engelli insanların temel özgürlüklerden ve bütün insan haklarından tam ve eşit bir şekilde
faydalanmasını teşvik etmek, sağlamak, korumak ve insan olmaktan ileri gelen haysiyetlerine
yönelik saygıyı arttırmaktır”. Bu sözleşmenin uygulanması kolaylaştırmak amacıyla DSÖ ve
Dünya Bankası Grubu ortaklaşa Dünya Engellilik Raporu’nu ortaya koymuşlardır. Dünya
Engellilik Raporu, engelli insanların ve bütün toplumun faydalanması adına; engelleri ortadan
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kaldıracak koşullar yaratmak, rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirmek, yeterli sosyal
koruma sağlamak, kapsayıcı politikalar ve programlar oluşturmak, var olan ve yeni standartlar
ile yasaları yürürlüğe sokmak için bütün ilgili paydaşlara -hükümetlere, sivil toplum örgütlerine
ve engelli insanların örgütlerine- atılacak adımlar önermektedir (DSÖ ve Dünya Bankası, 2011;
Genç, 2015).
Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF) “Engelliliği sakatlık,
faaliyet sınırlılığı ve katılım kısıtlılığı için şemsiye bir terim” olarak kullanmaktadır. Engellilik,
(beyin felci, Down sendromu, depresyon ve benzeri) sağlık sorunları olan bireylerin (negatif
tavırlar, erişilemeyen ulaşım ve kamu binaları, sınırlı sosyal destek gibi) kişisel ve çevresel
faktörlerle etkileşimlerinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder. Başbakanlık Özürlüler
İdaresi Başkanlığı ise, Engelli; ‘doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir’
tanımını yapmıştır (DSÖ, 2001).
Engelliler hakkında klişe görüşler tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme veya işitme
engelli insanlar gibi birkaç “klasik” grup üzerinde durur. Ancak, sağlık sorunları, kişisel
etkenler ve çevresel faktörlerin etkileşiminden ortaya çıkan engellilik deneyimleri geniş ölçüde
farklılık arz eder.
Dünya Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, engellilik, düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli
ülkelere göre daha yaygındır. Ayrıca, en yoksul beşte birlik refah diliminde yer alan insanlarda,

kadınlarda ve yaşlı insanlarda engellilik daha fazla yaygınlık gösterir. Düşük gelire sahip olan,
çalışma yaşamının dışında kalan veya daha düşük eğitsel vasıflara sahip olan insanlar, daha
yüksek engellilik riski taşır.
7.2.1.1. Engelli Bireylerin Yaşamını Zorlaştıran Etmenler
Hiç şüphesiz engele neden olan durum, kişisel ve çevresel faktörler engelin bireyin
yaşamını ne oranda etkileyeceğinin temel belirleyicileridir. Bu başlık altında, engelli bireylerin
yaşamını zorlaştıran etmenler olarak dışsal etkenlerden ve bu etkenlerin çeşitli alanlardaki
etkilerinden bahsedilecektir.
7.2.1.1.1. Türleri
Engelli bireylerin yaşamını zorlaştıran etmenler olarak dış etkenler şu şekilde
sıralanarak açıklanabilir (Sözen, 2014):
 Yetersiz Politikalar ve Standartlar
Engelli çocukların okula gitmeleri için finansal ve hedeflenen diğer teşviklerdeki
yetersizlik, engelli çocuklar ve aileleri için sosyal koruma ve destek hizmetlerindeki yetersizlik,
eğitim politikasında var olan yaygın sorunlar arasında yer almaktadır. Bunun dışında engelsiz
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kentlerin oluşturulması, kamu hizmetlerine erişim ya da istihdam noktasındaki yetersiz politika
ya da uygulamalar engellilerin hayatını zorlaştırmaktadır.
 Olumsuz Tavırlar
İnançlar ve önyargılar; eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal katılım konularında engeller
oluşturmaktadır. Örneğin; işverenlerin engelli insanların engelli olmayan akranlarına göre daha
az verimli olduğuna dair yanlış kanıları ve çalışma yaşamında engellerin kaldırılmasını
sağlayan mevcut düzenlemeler konusundaki cehalet ya da bu alanda yatırım yapmak
istememeleri istihdam fırsatlarını sınırlamaktadır.
 Hizmetlerin İletim ve Yetersizliği
Engelli insanlar, özellikle sağlık, rehabilitasyon, destek ve yardım hizmetlerindeki
eksiklikler karşısında savunmasızdır. Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde
engelli bireylerin, ilaç, yardımcı araçlar ve profesyonel bakım desteğine ulaşımı nerdeyse
imkânsızdır. Ayrıca, hizmetlerin kötü koordine edilmesi, personel sayısının yetersiz ve
çalışanların niteliklerinin zayıf olması; engelli insanlar için sağlanan hizmetlerin kalitesini,
erişilebilirliğini ve yeterliliğini etkileyebilir.
 Yetersiz Finansman
Mevcut finansal kaynakların etkin şekilde kullanılmaması, milli geliri ne olursa olsun
tüm ülkelerde sürdürülebilir hizmetlerin sağlanmasına engel olan başlıca unsurdur. Yüksek
gelirli ülkelerdeki engelli insanların % 20 ila % 40’ı günlük faaliyetler için ihtiyaç duyduğu
desteklerden yeterince yararlanamamaktadır. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerin birçoğunda
hükümetler yeterli hizmet sunamadığı gibi hizmet sağlayan özel kuruluşlar ya mevcut değildir,
ya da bu hizmetler birçok hane halkının bütçesine uygun değildir. Ayrıca, engelli bireyler,
sağlık hizmeti ödemelerinde indirim ya da muafiyet elde etme konusunda, engelli olmayanlara
göre daha fazla zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
 Yetersiz Erişimi
Birçok mekân (kamusal kullanıma açık alanlar ve binalar dâhil), ulaşım sistemi ve bilgi
edinme herkes için erişilebilir değildir. Engelli bir insanın iş arama konusunda cesaretinin
kırılmasının veya sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasının en sık nedeni uygun toplu taşıma
araçlarının, merdivenlerin, kaldırımların, rampaların ya da tekerlekli sandalye ile rahat
edebileceği; asansör, sahanlık, kapı genişliklerinin bulunmamasıdır.
7.2.1.1.2. Etki Alanları
Engelli bireylerin yaşamları engelin büyüklüğü ve niteliğine göre; eğitim, sağlık,
istihdam ve aile hayatına kadar pek çok alanda etkilenme gözlenir. Engelli bireylerin yaşamını
zorlaştıran etmenlerin çeşitli alanlardaki etkileri şu şekilde sıralanarak açıklanabilir:
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 Sağlık Alanı
Engelli insanlar genel nüfusa göre daha düşük kalitede sağlık seviyesinde yaşamaktadır.
Önlenmesi mümkün olan ikincil sorunlar, komorbiditeler (çoklu kronik hastalıklar) ve yaşla
ilgili sorunları engelli insanlar daha ciddi şekilde yaşarlar. Bazı çalışmalar engelli insanlarda
sigara kullanma, kötü beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi riskli davranış oranlarının daha
yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Beslenme hiç şüphesiz yaşamsal bir gereksinimdir. Ancak farklı engel gruplarında, ağız
anatomisinin bozulması, çiğneme ve yutma fonksiyonun bozulması, tükürük salgısının
azalması, dişlerin çürümesi veya kaybı gibi nedenlerle beslenme çoğu kez yeterli bir şekilde
sağlanamaz. Serebralpalsili çocuklar ya da serebrovasküler problem sonrası yetişkinler
spatisiteye bağlı çenelerini kilitleyip ağızlarını açamayabilirler. Spastisite nedeni ile ağzını
açamayan bu grupta ağız bakımı yapılamadığı için; ağız hijyeni kötüdür. Bu durum diş kaybına
ya da ağız kaynaklı diğer vücut kısımlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Bazen de anneler
engelli bebeğini beslemek için çocuğa pozisyon vermekte zorlanırlar ve yeterince beslemeden
bırakırlar.
Engelli insanlar aynı zamanda şiddete maruz kalma konusunda daha fazla risk
altındadır. Bu durum başlı başına ek sağlık sorunu, sosyal izolasyon, sağlık kurumlarına
erişimde ek sorun anlamına gelir.
Yardımcı aletler de dahil olmak üzere rehabilitasyon hizmetlerine duyulan ihtiyacın
karşılanmaması; engelli insanların genel sağlık durumunun bozulması, hareket imkanlarının
sınırlanması, toplumsal hayata katılımların kısıtlanması ve düşen hayat kalitesi gibi olumsuz
sonuçlara yol açabilir.
 Eğitim Alanı
Bir önceki bölümde anlatılan engelli bireyin ailesi de dahil olmak üzere sergilenen
olumsuz tavırlar, eğitimin önündeki ilk bariyerdir. Yine mevcut engel nedeni ile yaşıtlarından
geç okula başlamak, duyusal ve zihinsel sorunlar nedeni ile öğrenmenin daha geç olması nedeni
ile sınıf geçme oranları daha düşüktür. Dolayısıyla engelli bireylerin eğitim başarısı engelli
olmayan yaşıtlarına göre daha düşüktür. Yine diğer çocukların ebeveynleri ya da öğretmenlerin
kaynaştırma sınıflarına ön yargılı olmaları nedeni ile özel sınıfta eğitim almaları da başka bir
sorundur. Ülkemizde AÇSHB’nin 2018 verilerine göre, “2016-2017 öğretim yılında 1.362
okulda, 12.009 öğretmen ile toplam 333.598 engelli çocuğa (48.212, özel eğitim okulu; 42.900,
özel eğitim sınıfı, 242.486 kaynaştırma eğitimi)” eğitim verilmiştir (EYHGM, 2018).
 Ekonomi Alanı
Engelli bireyler, engelleri nedeniyle ekonomik yaşama katılım konusunda büyük sıkıntı
yaşarlar. Bu nedenle engelli bireylerin işsiz kalma ihtimalleri daha yüksektir ve engelliler
istihdam edildiklerinde bile, genellikle daha az kazanç elde ederler. Dünya Sağlık
Araştırması’nın sağladığı global veriler, engelli olmayan erkeklere (%65) ve kadınlara (%30)
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kıyasla engelli erkeklerin (%53) ve kadınların (%20) daha az istihdam edildiklerini
göstermektedir.
Engelli bireyler ekonomik yaşama katılım konusunda yaşadıkları sıkıntılara bağlı olarak
toplumsal yaşama katılım konusunda da büyük güçlük yaşarlar. Yaşadıkları bu zorluklar,
engelli bireyler ile engelli birey ailelerini, ortalamadan daha yüksek oranda gıda güvencesizliği,
yetersiz barınma, sağlıklı su ve temizliğe eksik erişim ve sağlık hizmetlerine yetersiz erişim
gibi yoksunluklara maruz bırakmaktadır. Engelli insanların kişisel bakım, tıbbi hizmet veya
yardımcı alet için fazladan giderleri olabilir. Bu hizmetlere ulaşmak son derece maliyetlidir.
Kişilerin sosyal güvencesinin olmaması, alınacak hizmet ya da malın sosyal güvence
kapsamında olmaması ve oysa güvenceden nasıl faydalanacağı hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaması bu hizmetlere ücret ödemesini zorunlu kılar.
Ülkemiz gerçeği olarak bakım verme işinin primer bakıcılar tarafından yürütülmesi,
bakım vereninde çalışma hayatından uzaklaşmasına ve haneye giren gelir miktarında azalmaya
neden olur. Yapılan çalışmalarda, engelliler arasında işsizliğin yaygın olduğu ancak ilginç olan
yüksek bir oranda iş aramadıkları bilgisidir. Ülkemizde engellilerin ya da hane halkının
ekonomik hayatın içinde olmamalarının en önemli nedeni engelli aylığı almaları gibi
görünüyor.
Engelli bireylere öncelikle çalışmanın önemi kavratılmalı, sonrada iş ortamları
oluşturulmalıdır. Çünkü engelli bireylerin çalışması onların topluma kazandırılması demektir.
İş hayatında aktif olarak rol alan, iş yerinde diğer çalışanlarla eşit haklara sahip olarak yer alan
engelli bireyler motivasyon açısından da kendilerini yeterli hissedecekler, kendilerine olan
güvenleri ve saygıları da artacaktır. “Özel gereksinimi olan bireylerin bir işte çalışması;
ekonomik olarak gelir elde etme, sosyal ve psikolojik olarak kimlik kazanma, özgüven duyma
ve kendini kanıtlama açılarından büyük önem taşımaktadır” (Güneş ve Akçamete, 2014).
Çalışma yaşamı, gelir sağlamanın yanı sıra kişinin kendine güven ve saygı duygusunu
geliştirmekte ve topluma olan bağlılığını güçlendirmektedir (Genç, 2015).
7.2.1.2. Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Önlemler
“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi" olarak ifade edilen engelli tanımı
yeniden gözden geçirildiğinde, doğuştan engelli olma durumuna müdahale edilemeyeceğini
ancak sonradan engelli olma durumuna sağlıkta tarama ve tedavi yöntemleri geliştirerek ve
yaşam alanlarının güvenliğini artırmaya yönelik önlemler alarak müdahale edilebileceğini
hatırlarız..
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerinde çeşitli derecelerde kayıp;
birey detaylı bir şekilde değerlendirmeli hangi boyutta ne düzeyde bir kayıp olduğu
belirlenmelidir. Sonrasında gereksinimleri doğrultusunda bir tedavi, bakım ve rehabilitasyon
programı uygulanmalıdır,
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Toplumsal yaşama uyum ve günlük yaşam gereksinimlerini karşılama güçlüğü;
toplumsal olaylara ne ölçüde katılamıyor, katılımı ne engelliyor, günlük yaşamında ne derece
yardıma ihtiyacı var; yardımcı araçlar ya da teknolojilerin kullanımı yeterli mi yoksa başka
birinin günlük yaşam gereksinimlerini onun adına yerine getirmesi mi gerekiyor? Bu noktada
bireysel becerilerin arttırılması yanında, uygun yürüme yardımcıları ya da kendine yardım
cihazlarının belirlenmesi bireysel bağımsızlığı ve toplumsal olaylara katılımı arttıracaktır.
Korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan; bu
hizmetlerden hangisi ya da hangilerine ne boyutta ihtiyacı belirlendikten sonra bireye özgü bir
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık içeriği belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu noktada;
“Ailenin verdiği bakım yeterli mi? Yoksa kurumsal bakıma gereksinim var mı? Bireyin sosyal
hakları nelerdir, kendisi için gerekli hizmetlerden nasıl yararlanabilir? Aile bakım konusundaki
bilgi ve becerilerini nasıl geliştirebilir?” vb. sorular cevaplanmalıdır. Temel olarak engelli
tanımı içinde yer alan yetersizlikler giderildiği ya da azaltıldığında, hem engelli bireyin hem
bakım verenin yaşam kalitesi artacaktır. Engelli bireyin yaşam kalitesini iyileştirmekle ilgili
ülkelerin ortak çözüm önerileri vardır.
7.2.1.2.1. Sağlık Hizmetlerini İyileştirmek
Sağlık alanında yaşanan eşitsizlikleri ve karşılanmayan ihtiyaçları azaltmak için,
mevcut her türlü sağlık hizmetini kapsayıcı hale getirilmeli ve kamu sağlık hizmetleri engelli
insanlar için erişilebilir kılınmalıdır. Genel sağlık hizmetleri alanında fiziksel engellerin ve
iletişim ve enformasyona ilişkin diğer engellerin üstesinden gelmek amacıyla; sağlık
kuruluşlarında yapısal değişikliklerin yapılması, evrensel tasarım özelliklerine sahip
donanımların kullanılması, bilgilerin uygun biçimlerde iletişime sokulması, randevu
sistemlerinin düzenlenmesi ve hizmetlerin iletilebilmesi için alternatif modellerin kullanılması
gibi bir dizi yaklaşım kullanılması önerilmektedir. Ayrıca toplum temelli rehabilitasyon,
özellikle kaynakların yetersiz olduğu ortamlarda engellilerin mevcut hizmetlere ulaşımını
kolaylaştırmak ve önleyici sağlık hizmetlerini teşvik etmek için uygun bir yaklaşım olarak
benimsenmektedir.
7.2.1.2.2. Rehabilitasyon Hizmetlerini İyileştirmek
Rehabilitasyon, farklı sağlık sorunları yaşayan insanların bireysel kapasitelerini
geliştirdiği için her koşulda desteklenmelidir. Ayrıca, rehabilitasyon hizmetlerinin
erişilebilirliği arttırılmalıdır. Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine rehabilitasyonun
dâhil edilmesi, rehabilitasyona erişimi arttırabilir. Farklı hizmet biçimleri (yatılı tedavi, ayakta
tedavi ve evde bakım) ve farklı sağlık hizmeti seviyeleri (birincil, ikincil ve üçüncül basamak
sağlık kuruluşları) arasında kurulacak sevk sistemleri erişimi arttırabilir. Engellilerin içinde
yaşadıkları toplulukların özellikle ailelerin rehabilitasyon sürecine dahil olması, tedavinin
sürekliliğini ve başarısını arttıracaktır.
Yardımcı teknolojiye erişimi arttırmak; bağımsızlığı arttırır, katılımı geliştirir ve bakım
ve destek masraflarını düşürebilir. Bu yardımcı aletlerin uygunluğundan emin olmak için, söz
konusu aletlerin hem koşullara hem de kullanıcıya uygun olması ve kullanımı süreci boyunca
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takiplerinin yapılması gerekmektedir. Bu yardımcı teknoloji, kimi zaman yaşlanmanın etkisiyle
dişlerini kaybettiği için beslenemeyen ve buna sekonder malnütrisyon sorunu olan birine protez
diş yaptırmak, kimi zaman Quadriplejik bir çocuğa akülü tekerli sandalye vermek olabilir.
7.2.1.2.3. Destek ve Yardım Hizmetlerini İyileştirmek
Engellilerin toplum ile bütünleşmiş olarak yaşamasını sağlamak, bir dizi destek ve
yardım hizmeti sunmak ve informal bakım sağlayıcılarını desteklemek, bireylerin
bağımsızlığına katkıda bulunacaktır ve engelli insanlar ile aile üyelerinin ekonomik ve sosyal
faaliyetlere katılımına olanak tanıyacaktır.
Bakım sağlayıcılar bakım alanlar arasındaki ilişki resmi bir hizmet sözleşmesi
aracılığıyla düzenlenirse ve bakım sağlayanlar hesap verebilir olursa; hizmetlerden
yararlananlar desteğin türüne ilişkin kararlara dâhil edilirse ve bireye özgü hizmet yaklaşımı
benimsenirse, sonuçlarda bir ilerleme kaydedilebilir. Destek görevlilerinin ve kullanıcıların
eğitime tabi tutulması hizmet niteliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirebilir.
7.2.1.2.4. Çevresel Koşulları İyileştirmek
Kamu binalarında, ulaşımda, enformasyonda ve iletişimde karşılaşılan engellerin
ortadan kaldırılması, izolasyon ve bağımlılığı azaltarak bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal
yaşama katılımını arttıracaktır. Binalardaki engelleri ortadan kaldırmak için zorunlu asgari
standartların uygulanması, yasalarla desteklenmelidir. Standartlar, farklı ortamlara uygun ve
engelli insanların katılımı ile şekillenecek olan somut verilere dayalı sistematik bir yaklaşımla
oluşturulmalıdır. Engellilerin kendi kuruluşları aracılığıyla gerçekleştireceği erişilebilirlik
denetimleri, kurallara riayet edilmesini teşvik edebilir.
Mevcut binalarda değişiklik yapmak yeni binalarda kurallara riayet etmenin yarattığı
%1’lik maliyet artışı ile karşılaştırıldığında daha masraflı olduğu için, ilk aşamada yeni yapılan
kamu binalarında erişilebilirlik hedeflenebilir. Mevcut kamu binalarını iyileştirmek, bir sonraki
adım olabilir.
Erişilebilir otobüsler ve otobüslerde asansör sistemlerinin bulunması ve var olanların
kullanılması. Otobüs ve dolmuş numara ve güzergâhlarının büyük puntolarla yazılması,
basamak değil kaldırımla eş düzlemde bir giriş olması, giriş kapılarının geniş olması
engellilerin erişimi açısından önemlidir. Yine yaya kaldırımlarına ve engelli rampalarının
önüne araç parklarının önlenmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin yapılması gereklidir.
Duraklarda sesli ve ışıklı uyaranlar özellikle görme ve işitme engelli bireyler için kolaylaştırıcı
olurken, trafik lambalarında yaya ışığını aktif etmek için tekerlekli sandalyede oturma
seviyesine düğmeler yerleştirilmesi ortopedik engelli bireylerin karşıdan karşıya geçmesini
kolaylaştıracaktır. Ayrıca ulaşım personeline eğitim verilmesi ve engelli insanlara indirimli
veya ücretsiz bilet sağlanması için hükümet finansmanının sağlanması da gerekmektedir.
Kaldırımlar, kaldırım kenarlarındaki rampalar ve yaya geçitleri güvenliği artırır ve
erişilebilirliği sağlar. Rampa kullanılması durumunda rampa eğimlerinin % 6 olacak şekilde
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ayarlanması sağlanmalıdır. Aksi takdirde dik rampalar tekerlekli sandalyelerin geri kaymasına
neden olurken, koltuk değneği kullanan bireylerin çıkmasını tamamen imkânsız hale getirir.
7.2.1.2.5. Eğitimi İyileştirmek
Eğitim sisteminde ve okulların fiziki yapılarında değişiklikler yapılması gerekir.
Müfredatta, öğretme yöntemleri ve araçlarında, sınav, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde,
öğrenci merkezli yaklaşımlar benimsenerek eğitim sistemleri dönüştürülmelidir. Birçok ülke,
bireysel eğitim programlarını, engelli çocukların eğitim ortamına dâhil edilmesini sağlayan bir
araç olarak benimsemiştir. Sınıfları düzenini değiştirmek gibi basit tedbirlerle engelli
çocukların eğitimde karşılaştıkları fiziksel engellerin birçoğunun üstesinden kolaylıkla
gelinebilir. Bazı çocuklar, özel eğitim öğretmeni, yardımcı eğitimci ve terapi servisleri gibi ek
destek hizmetlerine erişime ihtiyaç duyacaktır. Okullarda bu çocukların ihtiyaçları hakkında
eğitim almış öğretmenlerin, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, rehberlik uzmanı ve
terapistlerin bulunması pek çok sorunun çözümlenmesine yardım edecektir (MEGEP, 2011).
7.2.1.2.6. İstihdamı İyileştirmek
Ayrımcılık karşıtı yasalar, engelli insanların istihdama dâhil edilmelerini teşvik etmek
için bir başlangıç noktasıdır. İşverenler yasa gereği makul düzenlemeler yapmak durumundadır.
Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesine göre “Elli veya daha fazla işçi çalıştıran
özel işletmeler % 3, kamu % 4 engelli bireyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdür”. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2018 Şubat ayı tarihi verilerine
göre, 10.447 işçi kamuda, 101.212 işçi ise özel sektörde çalışmaktadır.
657 sayılı devlet Memuru kanununun 53. Maddesine göre ise “kurumlar ve kuruluşlar
bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 engelli çalıştırmak zorundadır”.
DPB raporlarına göre, 2018 Mart ayı itibariyle, 51.814 kişi Engelli Memur olarak istihdam
edilmektedir (EYHGM, 2018). Engelli Kamu Personeli yerleştirme sınavına göre 2150 bireyin
(502 birey ortaöğretim, 465 birey ön lisans, 854 birey lisans) yerleştirmesi yapılmıştır.
İşe alım ve seçim prosedürlerinin erişilebilir kılınması, çalışma koşullarının
değiştirilmesi, çalışma saatlerinin ayarlanması ve yardımcı teknolojilerin sağlanması gibi
düzenlemeler çalışma yaşamında ayrımcılığı azaltabilir, iş yerine erişimi arttırabilir ve engelli
insanların üretken olma kapasitelerine ilişkin algıları dönüştürebilir.
7.2.1.2.7. Fiziksel Aktivite Düzeyini Artırmak
Fiziksel aktivite, enerji harcamasıyla sonuçlanan iskelet kasları tarafından üretilen
herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanır. Egzersiz ise, planlanmış, yapılandırılmış ve
tekrarlı; fiziksel uygunluğun iyileştirilmesi veya sürdürülmesi için nihai ya da orta dereceli bir
hedefe sahip fiziksel aktivitenin bir alt kümesidir.
Fiziksel aktivite ile pozitif sosyal katılım arasında pozitif bir ilişki vardır. Anlamlı,
destekleyici sosyal ilişkiler, muhtemelen normal Sübjektif iyilik düzeylerinin korunmasında en
önemli unsurdur. Düzenli fiziksel aktivite; stres, depresyon, hipertansiyon, diyabet,
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kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve obeziteyi azaltmaya ve duygusal refahı, enerji
düzeyini, benlik saygısını ve sosyal ilişkileri arttırmaya katkıda bulunur. DSÖ’ye göre, fiziksel
aktivitenin olmaması tüm küresel ölümler için dördüncü sırada yer alan önemli bir risk
faktörüdür (Cummins, 2018).
Egzersizin yaygın olarak, stres, depresyon ve anksiyeteyi azalttığı belirtilmiştir.
Egzersiz, günlük stresi geçici olarak rahatlatır ve yerini hoş ve sakin bir ruh hali alır. Daha
düşük sağlık durumlarından, ayrımcılıktan, damgalamadan, sosyal dışlanmadan ve örneğin
engelli insanlar (ki bunlar; sağlık, rehabilitasyon, sosyal destek, gelir programları, eğitim, boş
zaman ve istihdama erişimi daha az olan kişiler) gibi düşük yaşam seçeneklerinden muzdarip
kişiler için spora katılım daha önemli ve hayati olabilir. Ayrıca, spor katılımı, engelli insanlara
daha güçlü sosyal ilişkiler ve rahatlama (özellikle stres zamanlarında ve stres sonrası iyileşme
döneminde ve rehabilitasyon süreçlerinde) sağlayarak mutluluklarını artırmaya yardımcı
olabilir. Sonuç olarak, spor katılımının yaşam memnuniyetine olan katkısının, engelli bireyler
için tahmin edilenden daha büyük olabilir (Pagan, 2018). Bununla birlikte, birçok durumda,
engelli bireylerin egzersiz yapma olasılıklarının, kişisel (örneğin, motivasyon ve enerji
eksikliği) ve çevresel veya tesis engelleri (örneğin erişilemeyen programlar, ekipman, tesis
personelinin eğitimi, hizmetlerin maliyeti, politikalar, dinlenme tesislerinde sunulan hizmetler)
varlığı nedeniyle oldukça sınırlı olduğunu belirtmektedirler.
7.2.1.2.8. Diğer İyileştirici Önlemler
AÇSHB 2013-2015 yılları arasında “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun
Geliştirilmesi Projesi” adı altında bir proje gerçekleştirmiştir. Projede; engelli bireylerin hayatın
tüm alanlarına, mal ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Bu projede bir
diğer amaç, engellilere yönelik çalışmalar yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının
kapasitelerini güçlendirmek ve ilgili genel müdürlük ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
diyaloğu geliştirmektir. Bu amaçla, çeşitli illerde sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verilerek;
engellilere yönelik faaliyet göstermeleri, toplumun engelliler politikalarının belirlenmesinde
aktif rol almaları, yeni politikalar geliştirilmesine katkı verilmesi ve karar alma mekanizmalarında
yer almalarına ivme kazandırılmak istenmiştir.
Hizmet üretmekten daha önemlisi, o hizmete erişimi kolaylaştırmaktır. Özellikle
engellilere yönelik hizmetlerin onların sosyal ortamında sunulması, hizmetlerde verimi
arttırmaktadır. Bu kapsamda AÇSHB, eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon, sosyal ve
kültürel hizmetlerini taşralara kadar yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından
sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin kapsamı genişletilmeli, sağlık bakımı yanında sosyal ve
manevi bakım hizmetleri de sunulmalıdır.
Engelli yakınlarına bakım hizmeti veren primer bakıcıların “bakım” hakkında eğitimli
olmadıkları hatta birbirleri ile bile bilgi alışverişinde bulunmadıkları görülmektedir. Bakım
verme işi uzadıkça bakım verenin kendini yetersiz hissetmesi bakım verme yükünü en çok
arttıran nedenlerden biridir. Bir diğeri ise çalışma hayatının sonlandırılması haneye giren gelirin
düşmesidir. İlgili kurumların bakım hizmetinin verimliliğini arttırmak üzere öz bakım ve psikososyal bakım eğitimleri vererek aileleri desteklemeleri ayrıca bakım aylığı ile desteklemeleri
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aileler açısından değerlidir. Benzer şekilde kurumlarda çalışan bakım profesyonellerinin de
hizmet içi eğitimlerle güncel bakım yaklaşımları hakkında eğitilerek kalifiye eleman sayısı
arttırılmalıdır.
Eğitimin sürekliliğini sağlamak, engellilere karşı oluşmuş olumsuz tutum, davranış ve
önyargıları değiştirmek, ailelere destek olmak, moral vermek ve sorunlarını paylaşmak,
engellilere ve ailelerine rehberlik, danışmanlık hizmetleri ve iş olanakları konularında
bilgilendirme faaliyetleri yapılmalıdır.
Engellilerin yaşam ortamlarının hareket kabiliyetini arttıracak ve güvenliğini
sağlayacak şekilde engeline uygun olarak düzenlenmesi ve ek sağlık sorunlarının yaşanmaması
için hijyenik koşullar sağlanmalıdır.
Engelliler, sorunları çok ve farklı olması nedeniyle farklı kurumların hizmetlerine
ihtiyaç duyarlar bu konuda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. Sağlık taramaları
yapılarak ek sağlık problemleri erken belirlenmelidir. Örneğin tekerlekli sandalye kullanan bir
engellinin, rutin aralıklarla akciğer fonksiyonları değerlendirilmeli; mevcut problemine
performans üzerine son derece etkili olan kronik bir akciğer sorunu eklenmesi önlenmelidir.
7.2.2. Kronik Hasta Bireylerin Yaşam Kalitesi
7.2.2.1. Genel Olarak
Kronik hastalıklar; “yavaş ilerleyen, 3 ay ve daha uzun süreli, birden fazla risk
faktörünün neden olduğu, genellikle karmaşık seyir gösteren, kişinin yaşam kalitesini etkileyen,
sürekli tıbbi destek almasını gerektiren ve/veya günlük yaşamını kısıtlayan durum” olarak
tanımlanmaktadır (DSÖ, 2010).
Sağlık hizmetinde amaç, hastanın hastalığı ile ilgili hissettiklerini öğrenmek,
hastalığının günlük yaşamını ve etkinliklerini nasıl etkilediğini anlamak ve hastanın ve hekimin
iyileşme ile ilgili beklentilere nasıl ulaşacaklarını ortaya koymaktır. Bu çerçevede hastaların
hemen hepsi hastalıklarının kendilerini nasıl etkilediğini aktarmaya gönüllüdürler ve tedavi
seçimi ve planlanması sürecinde aktif olarak rol almak isterler (Aydemir, 2014).
Tıbbın ilerlemesi ile birlikte kronik hastalıkların tedavisinde daha fazla başarı
sağlanması sonucunda hastalıkların seyri ve sonlanımı yeni bir boyut kazanmıştır. Akut
problemlerde önemli olan hastayı hayatta tutmak ve mevcut durumu stabilleştirmek iken,
kronik hastalıklarda asıl önemli olan hastanın yaşantıları ve deneyimleridir. Yani hastalık
sürecinin günlük hayatını ve fonksiyonel durumunu ne düzeyde etkilediğidir.
Örneğin Parkinson hastalığı bulunan hastaların temel sorunları dengesizlik, durgunluk
ve hareketlerde yavaşlamaya bağlı toplumsal ortamlarda utangaçlık ve çekingenlik
hissetmeleridir ki; bu da, hekimler tarafından yeterince değerlendirilmemektedir ve sosyal
anksiyete yeterince sorgulanmamaktadır. Bu yanıyla Parkinson hastalığı, sosyal fobi ek tanısı
en yüksek hastalıktır. Doğaldır ki, 50 yaşında Parkinson hastalığına yakalanmış bir fayans
işçisiyle, 75 yaşındaki bir emekli aynı düzeyde belirtilere sahip olsalar bile, aynı biçimde ve
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şiddette etkilenmezler. Hastalığın yanı sıra hastaların öznel durumları da oluşturduğu yaşam
kalitesi değişikliklerine katkıda bulunur.
Diğer yandan, günlük yaşamda da hastaların algıladıkları sağlık durumlarıyla toplumun
bu duruma dışarıdan bakışları farklılık göstermektedir. Hastalığın süreğen olması ve yavaş
başlayıp giderek ilerleyici doğası hastaları hastalığa hazırlamaktadır veya alıştırmaktadır. Hasta
insanlar kendi durumlarını tamamen sağlıklı bireylerle veya kendilerinin hastalanmadan önceki
halleriyle değil, o hastalığa sahip benzer evrelerdeki diğer bireylerle ya da kendilerinin tedavi
öncesi belirtili dönemleriyle karşılaştırırlar. Böylece de süreç içinde hastalıklarına uyum
sağlarlar. Burada hasta ile toplum arasındaki bakış açısı, farklılıklarını yaratan algısal
yanılgılar; genel toplumun olduğu kadar, belli ölçüde hekim ile hasta arasında da sorunun ne
olduğunun tam olarak kavranmasında ayrılıklar yaratmaktadır.
Diğer yandan, hastaların uzun süre hastalığıyla birlikte yaşama zorunluluğu işlevselliği
de gündeme getirmiştir ve hastaların var olan koşullardaki işlevselliği değerlendirilmeye
başlanmıştır. “İşlevsellik ile birlikte mutluluk ve esenlik” ve bunun da genelleştirilmesiyle
yaşam kalitesi, sağlıkta değerlendirme parametresi olarak kabul edilmektedir. İşlevselliğin
kaybolması, yani yeti yitimi ise; bir bozukluğa bağlı olarak olağan koşullarda bir insandan
beklenen etkinlik düzeyine ulaşmada kısıtlılık ya da tamamen engellilik olarak
tanımlanmaktadır.
Hastalığın belirtilerinin yarattığı bozukluk ile yeti yitimi birbirleriyle bağıntılı iken
yaşam kalitesi aynı paralelliği göstermemektedir. Pek çok hastalıkta, hekimin nesnel
değerlendirmesiyle hastanın öznel değerlendirmesi uyuşmamaktadır ve hekim hastanın yaşam
kalitesinin nasıl etkilendiğini öngörememektedir. Hastanın hastalığın yarattığı yeti yitiminden
öznel olarak nasıl etkilendiği ve yaşamında ne gibi değişiklikler oluşturduğu dikkate alınması
gereken önemli bir parametredir. Hastaların yaşam kalitesinden yola çıkarak hazırlanan tedavi
seçenekleri, hastaları çok daha fazla tatmin edecektir. Bu çerçevede, hastalar elde edeceği iyilik
durumunu, varacağı sonucu bilecek ve tedavi bireysel gereksinimlere yanıt verecektir.
Hastaya ait yaşam kalitesi verilerinin hastanın ele alınmasında kullanılmaya başlanması
ile hem hastalık hem de hastanın hastalık yaşantısı ortaya konabilir. Klinik uygulamalarda
yaşam kalitesi ölçeklerinin kullanılması hem hastayla daha gerçekçi ve bütüncül bir ilişki
kurma olanağı hem de hastadan daha standart ve nesnel verilerin elde edilmesini sağlar. Böylece
hastaya verilen sağlık bakım hizmeti çok daha iyi ve nitelikli düzeye ulaşır (Aydemir, 2014).
Terimler bu bağlamda ele alındığında; örneğin, yürüme bozukluğu ve dengesizlik bir
Parkinson hastasında görülen bozukluklardır. Hasta bu bozukluklar nedeniyle evin gıda
alışverişini yapmaya gidemiyorsa, bu bir yeti yitimidir. Evin alışverişini yapmaya gidememesi
açısından hasta üzülüyor, utanıyor veya çaresizlik hissediyorsa, bu yaşam kalitesinde
bozulmadır. Örneğin Parkinson hastalığında tremor yaşam kalitesi üzerine hiç etki yapmayan
bir belirti olabilirken, dengesizlik ya da idrar kaçırma en büyük etkiye sahip olabilmektedir.
İnme sonrası hastada nasıl bir sonlanım hedeflenmelidir? Hastadan hastaya değişmekle
beraber, inme hastaları için iyi sonlanım, gündelik etkinliklerde bağımlı olmadan etkinlik
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gösterebilme olarak tanımlanmaktadır. Ev dışı etkinlikler bunun üzerinde bir iyilik haline işaret
etmektedir. Yani hastada bozukluğun ve buna bağlı yeti yitiminin ne olduğu değil, neyi ne kadar
yapıp ne ölçüde günlük yaşamda tatmin olduğu iyileşmenin belirleyicisi olmaktadır.
Hastalığın farklı evreleri ya da bireyin fonksiyonlarındaki etkilenme durumu; hastalığın
olumsuz etkilerinin performans ya da yaşam kalitesinde farklı derecelerde etkilenmelere neden
olur. Bunu daha iyi anlamak için, ICF tarafından verilen aşağıdaki örnekleri iyice kavramak
faydalı olacaktır (DSÖ, 2001).
 Kapasitede Sınırlılık veya Performansta Bir Probleme Yol Açmayan İşlev veya
Yapı Bozukluğu: Bir çocuğun doğuştan el tırnakları olmayabilir. Bu kusur, yapıdaki bir
bozukluktur, ancak çocuğun el işlevlerini veya bu eliyle yapabileceği şeyleri aksatmaz. Bu
nedenle, çocuğun kapasitesinde bir sınırlılık yoktur. Benzer şekilde, bu problem nedeniyle
performans problemi de olmayabilir- oyundan dışlanmadan veya rahatsız edilmeden diğer
çocuklarla oynamak gibi. Böylece, bu çocuğun kapasite sınırlılığı veya performans problemleri
yoktur.
 Kapasitede Sınırlılığa Yol Açmayıp Performansta Problemlere Neden Olan
İşlev veya Yapı Bozukluğu: Bir diyabetik çocuğun işlev bozukluğu vardır: pankreas, insülin
üretmek için yeterli işlevi gösteremez. Diyabet, tıbbi olarak, insülin ile kontrol altına alınabilir.
Vücut işlevleri (insülin düzeyi) kontrol altında olduğunda, işlev bozukluğu ile bağlantılı
kapasite sınırlılığı yoktur. Ancak, diyabeti olan çocuk, arkadaşları ve akranlarıyla beraberken,
yemek söz konusu olunca, şeker tüketimi kısıtlandığı için performans problemi yaşayabilir.
Uygun yiyeceğin eksikliği bir engel yaratacaktır. Bu nedenle, kapasitede bir sınırlılık olmadığı
halde, eğer uygun yiyeceğin sağlanması konusunda önlem alınmazsa, çocuk, mevcut çevrede
topluma katılımda kısıtlanacaktır.
Bir diğer örnek, yüzündeki vitiligo dışında başka bir fiziksel şikâyeti olmayan kişidir.
Bu kozmetik sorun kapasitede sınırlılığa yol açmaz. Ancak, kişi, vitiligonun yanlışlıkla
cüzzamla karıştırılıp, bulaşıcı olduğu düşünülen bir ortamda yaşıyor olabilir. Bu nedenle,
kişinin mevcut çevresindeki bu olumsuz tutum, kişilerarası etkileşimde önemli performans
problemlerine yol açan çevresel bir engeldir.
 Kapasitede Sınırlılığa Yol Açıp –Duruma Bağlı Olarak– Performans
Problemlerine Yol Açan ya da Açmayan İşlev veya Yapı Bozukluğu: Entelektüel
gelişimdeki önemli farklılık bir zihinsel işlev bozukluğudur. Bu, kişinin değişik kapasitelerinde
bazı sınırlılıklara yol açabilir. Ancak çevresel etmenler, farklı yaşam alanlarındaki performans
düzeylerini etkileyebilir. Örneğin, böyle bir zihinsel işlev bozukluğu olan çocuk, genel olarak
beklentinin yüksek olmadığı ve gerekli, ancak bir dizi basit ve tekrara dayalı görevlerin verildiği
bir çevrede çok da dezavantajlı olmayabilir. Böyle bir çevrede, çocuk, farklı yaşam
durumlarında iyi performans gösterecektir.
Okuldaki başarı beklentisi yüksek ve yarışmacı bir çevrede yetişen aynı çocuk, ilk
çocukla kıyaslandığında, performans açısından pek çok yaşam durumunda daha fazla problemle
karşılaşabilir.
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Bu vaka örneği iki konuya ışık tutar. Birincisi, kişinin işlevselliğinin kıyaslandığı
toplum normu veya standardı, gerçek mevcut çevreye uygun olmalıdır. İkincisi, çevresel
etmenlerin varlığı ya da yokluğunun, işlevsellik üzerinde ya kolaylaştırıcı ya da engelleyici
etkisi olabilir.
 Kapasite Sınırlılığına Yol Açmayıp, Hâlâ Performans Problemlerine Neden
Olan Geçmişteki İşlev veya Yapı Bozukluğu: Akut psikotik atak geçirip iyileşen, ancak “akıl
hastası” etiketini taşıyan bir kişi, çevresindeki insanların olumsuz tutumları yüzünden, iş ya da
kişilerarası etkileşim alanlarında performans problemleri yaşayabilir. Bu nedenle kişinin iş ve
toplum hayatına katılımı kısıtlanmıştır.
 Performansta Benzer Problemlere Yol Açan Farklı İşlev veya Yapı
Bozuklukları ve Kapasite Sınırlılıkları: Bir kişi, işlev veya yapı bozukluğu (kuadripleji)
düzeyinin, işteki gereken performansı (örneğin elle bilgisayar klavyesini kullanma gibi)
göstermesine engel olacağı düşüncesiyle, işe alınmayabilir. İş yerinde, kişinin performansını
kolaylaştırmak için gerekli uyarlamalar yoktur (örneğin elle kullanılan klavye yerine ses
tanıyan yazılımlar gibi).
Bundan daha hafif düzeyde kuadriplejik bir başka kişi ise, işin gerektirdiği görevleri
yerine getirecek kapasiteye sahiptir, ancak yine de yetiyitimi olan kişiler için ayrılmış kadrolar
dolu olduğu için işe alınamayabilir.
İşin gerektirdiği etkinlikleri yerine getirme kapasitesine sahip bir üçüncü kişi, tekerlekli
sandalye ile azalabilen bir etkinlik sınırlılığına rağmen, iş yerinin tekerlekli sandalye ile erişimi
olmadığı için işe alınmayabilir.
Son olarak, tekerlekli sandalye kullanan biri işe alınabilir, görevleri yerine getirme
kapasitesine sahiptir ve iş bağlamında gerçekten de bu görevleri yerine getirir. Bütün bunlara
rağmen, iş aralarında dinlenme yerlerine erişimi mümkün olmadığından iş arkadaşlarıyla kişisel
etkileşim alanında performans problemleri olabilir. İş yerindeki sosyal ilişkilerde yaşadığı bu
performans problemi işte ilerleme fırsatlarını yakalamasını engelleyebilir.
Her dört birey de, işlev veya yapı bozuklukları ya da sağlık koşulları ile etkileşen farklı
çevresel etmenler nedeniyle iş alanında performans problemleri yaşar. Birinci kişi için çevresel
engeller, iş yerinde kolaylaştırıcıların olmaması ve de muhtemelen olumsuz tutumlardır. İkinci
kişi, yeti yitimi olan kişilerin istihdamı ile ilgili olumsuz tutumlarla karşı karşıyadır. Üçüncü
kişi inşa edilmiş bir çevreye erişim zorluğu ile karşılaşmıştır ve son kişi genel olarak yeti yitimi
ile ilgili olumsuz tutumlarla yüz yüzedir.
 Kapasite Sınırlılığı Olmaksızın, Performansta Belirgin Problemlere Yol Açan
Şüpheli İşlev veya Yapı Bozukluğu: Kişi, AIDS olan hastalarla çalışmaktadır. Sağlıklı olduğu
halde, belirli aralıklarla HIV için test yaptırmak zorundadır. Kapasite sınırlılığı yoktur. Buna
rağmen, sosyal olarak kendisini tanıyan insanlar virüs kapmış olabileceğinden şüphelenip
ondan uzak dururlar. Bu durum, kişinin sosyal etkileşimler, toplum hayatı, sosyal hayat ve
yurttaşlık alanlarındaki performansında önemli problemlere yol açar. Çevresindeki insanların
olumsuz tutumları yüzünden katılımı kısıtlanmıştır (DSÖ, 2001).
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7.2.2.2. Hastalıklar Özelinde
7.2.2.2.1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Yaşam Kalitesi
Kronik hastalıkların fonksiyonel değerlendirmesi; bozukluk, maluliyet ve sakatlık
(handikap) ölçümleri ile yapılmaktadır. Solunum sistemi hastalıkları açısından
değerlendirildiğinde; solunum fonksiyonlarının kaybı bozukluk, egzersiz performansının
azalması maluliyet, sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bozulması ise sakatlık olarak
tanımlanabilir.
KOAH’ın temel özelliği; kronik, geri dönüşümsüz, ilerleyici havayolu obstrüksiyonu
olmasıdır. Bronkodilatör ve oksijen tedavisi ile semptomlar azaltılmakta, yaşam süresi
uzatılmaktadır. Ancak birçok olguda hastalığın gidişi, sakatlık yaratacak düzeyde dispne ve
akciğer fonksiyonlarındaki kötüleşmeye bağlı hastane başvurularının artması şeklindedir.
İlerleyici fonksiyon kaybı olan bu olguların prognozu kötüdür. Ciddi KOAH’lı olguların günlük
yaşam aktiviteleri, fiziksel, sosyal ve emosyonel fonksiyonları önemli ölçüde etkilenir.
KOAH’lı olguların kanserli olgulara göre hastalıkları hakkında daha az bilgi sahibi
oldukları, daha az sosyal destek gördükleri bildirilmektedir. Bu nedenle, kanserli olgularda
palyatif yaklaşımların hemen uygulanmaya başladığı ancak KOAH’lı olguların bu hizmetlerden
yoksun kaldıkları vurgulanmaktadır.
KOAH’ lı olgularda, akciğer kapasiteleri düştüğünde, nefes darlığı hastanın günlük
yaşamının, aktivitelerinin ve iyilik halinin belirgin olarak bozulmasına neden olur. KOAH’ a
bağlı olarak, emosyonel, sosyal, davranışsal fonksiyonlar, kendine bakım, mobilite,
hobilerinden zevk alma, uyku ve istirahat fonksiyonları ciddi bir şekilde etkilenmektedir.
KOAH’ lı hastalarda, dispne (solunumun durması), egzersiz kısıtlaması ve sonuçta
fiziksel yetersizliğe neden olan en önemli semptomudur. Fiziksel, sosyal ve mental iyilik halini
etkileyerek, kişinin yaşam kalitesini de bozmaktadır. Bazı olgularda ise ölüm korkusuna neden
olmaktadır. Bunun sonucunda, hasta, semptomlarını arttıracak her türlü aktiviteden kaçınır.
Fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasına depresyon eşlik ettiğinde ise, kişinin sosyal iyilik hali de
bozulmaktadır (Atasever, 2003).
7.2.2.2.2. Hipertansiyon ve Yaşam Kalitesi
Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde önde gelen risk
faktörlerindendir. Türkiye’de yaklaşık 15-16 milyon hipertansiyon hastasının olduğu
öngörülmektedir. Toplum tabanlı çalışmalarda hipertansiyonu olanların yaşam kalitelerinin
normal toplum popülasyonuna göre daha düşük düzeylerde olduğu ortaya konmuştur. Bunun
nedeni, hipertansiyonu olan bireylerde yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumlardır. Bu
nedenler şu şeklide sıralanabilir (Göçgeldi, 2008):
-

Kullanılan ilaçların yan etkileri ve bu nedenle tekrar doktora gitme gereksinimi,
Yatarak tedavi olmak,
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-

-

Akut miyokard enfarktüsü, periferik arter hastalığı, diyabetes mellitus, kalp
yetmezliği gibi eşlik eden hastalık varlığı,
Yalnız yaşamak (sosyal desteğin yetersizliği, ilaç vakitlerinin ve öğünlerin
düzenlenememesi),
60 yaşın üzerinde olmak (yaş arttıkça yaşam kalitesi puanı düşer),
Vücut kitle indeksinin yüksek olması (eşlik eden hastalık görülme ve metabolik
sendrom gelişme riski artar),
Gelir düzeyinin düşük olması (tedavi merkezlerine ulaşım, sosyal güvence dışında
destek tedavi ürünlerine erişmekte sorun, uygun diyetin hazırlanmasının mümkün
olmaması gibi),
Eğitim düzeyi düşük olması (hastalığıyla ilgili bilgi ve kaynaklara ulaşmada ve
tedaviye uyum sürecinde güçlük).

7.2.2.2.3. Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıkları ve Yaşam Kalitesi
Özel sağlık bakım ihtiyacı olan ve uzun süre hastanede yatan çocuklar için hijyen ve
hastalıkla mücadelede oldukça önemlidir. Bu nedenle hastaların çevreleriyle ilişkileri
kısıtlanabilmektedir. Çevreden soyutlanmış, yaşıtları, oyunlar ya da yaşam olaylarıyla istediği
şekilde temas kuramayan çocukların yaşam kalitesi düşmektedir. Ergenlik döneminde ise, bu
sorunların boyutları artmaktadır. Bu tip hastalar fiziksel olarak iyileşse bile, ileriki yıllarda
yaşam kalitesi bakımından daha yetkin, özgüvenli ve mutluluğu yakalamada güçlükler
çekebilmektedirler.
Çocuklar sağlık nedenleriyle uzun süreli hastane yatışlarında aile ortamı dışında
kalabilmektedirler. Hastane ortamındaki yaşantılar incelendiğinde refakatçilerin çocuklara
aşırı koruyucu davranarak çocukların ihtiyaçlarıyla orantısız ilgi-bakım davranışları
sergiledikleri, dolayısıyla çocuklarda güvensiz bağlanma örüntüleri geliştirdikleri söylenebilir.
Çocuklar için kaygılı/kararsız ve savunmacı/kaçınan bağlanma olarak bilinen güvensiz
bağlanma örüntüleri özellikle duygusal gelişim bakımından risk faktörü oluşturur.
Çocukluk kanserleri ve Spinalkord yaralanmaları, çocuklukta görülen en zorlu sağlık
problemleri olup tüm gelişim alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle, bilişsel
işlevsellikleri ve akademik başarıları önemli ölçüde etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda,
çocukların önemli bir kısmında öğrenme güçlüklerinin bulunduğu, dikkat ve konsantrasyon
sorunları yaşadıkları belirlenmiştir.
Uzun süreli hastalığa sahip olan çocukların ebeveynleri duygusal mücadele, yeni
durumlara sürekli uyum gösterme, hastalıkla ilgili talepleri yönetme, çocuğun incinebilirliği ve
başkalarının yanlış anlamaları şeklinde gruplandırılabilecek sorunlar yaşamaktadırlar. Bu
sorunlarla başa çıkarken bilgi toplama, günü birlik stratejiler kullanma, sosyal destek arama ve
diğer ailelerle iletişime geçme gibi başa çıkma stratejilerini kullanmaktadırlar (Özbay, 2009).
Kronik sağlık koşulları ile ilişkili fonksiyonel kısıtlamalar genellikle kısır döngüye
neden olur. Engellilik düzeyinin artması daha büyük fiziksel ve ruhsal yetersizliğe, böylece
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azalmış fonksiyonel yeteneğe neden olur. Bireyin mevcut problemine yönelik bireysel ve
çevresel düzenlemeler yapılmazsa bu durum genellikle kronik olaylarla ilişkili ikincil sorunlara
yol açabilir. Bireyin hayatında yapılan düzenlemeler, kronik hastalık sürecinin sakatlayıcı
etkilerinin azaltılmasında destekleyici olabilir. Bu, kişinin kronik sağlık durumlarının varlığına
rağmen ideal yaşamayı ve yaşlanmayı başarmasına olanak sağlar.
7.2.2.3. Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesini İyileştirme Yaklaşımları
Kronik hastalıkları daha iyi yönetmek, bağımsız yaşamak, yaşlanmak ve mevcut
hastalıklarla daha kaliteli yaşamak için bazı düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemelere şunlar
örnek verilebilir:
-

Kişisel bakımın yeterli ve sağlık kurallarına uygun yapılması,
Düzenli egzersiz,
Dengeli ve yeterli beslenme,
Polifarmasinin önlenmesi,
Sigara/alkol alımının azaltılması,
Sosyal destek ve tatminkâr kişisel ilişkiler,
Uyku kalitesinin iyileştirilmesi,
Bulmaca çözme, satranç gibi kognitif aktiviteyi canlı tutacak hobilerin
sürdürülmesi ya da öğretilmesi.

7.2.2.3.1. Kişisel Bakımın Yeterli ve Sağlık Kurallarına Uygun Yapılması
Bireysel olarak yaşamımızı sürdürebilmek için, düzenli olarak yapmak zorunda
olduğumuz bir takım aktiviteler vardır. Hem sağlığımızı korumak hem de iyi görünüp iyi
hissetmek için bunları yapmamız gerekir. Ancak kronik hastalığın kendisi ya da tedavi
seçeneklerinin yan etkilerine bağlı olarak, daha yavaş, zor ve ağrılı hareket etmek, geçici ya da
kalıcı olarak yatağa bağlanmak bunu zorlaştırır veya imkânsız hale getirir. Bu nedenle bu işleri
bakım verenin üstlenmesi gerekir.
Özellikle deri bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. Bunun için hasta banyo yaptırılamıyor
ise, haftada 1-2 kez yumuşak sabun ile silinmelidir. Kullanılan şampuan veya sabunlar alkol
içermemeli, yağ oranları yüksek olmalıdır. Banyodan sonra vücudun, özellikle parmak araları
gibi kapalı kalacak alanlarının, iyice kurulanması mantar enfeksiyonlarının önlenmesi için
önemlidir. Banyodan sonra cildin kurumaması için yağlanması ve dolaşımın artması için masaj
yapılması önerilmelidir. Derinin bütünlüğü bozulur ve dolaşım bozulursa özellikle zamanının
büyük çoğunluğunu yatakta geçiren bireylerde yatak yaraları açılabilir.
Dolaşım yetersizliği ve diyabet olan hastalarda ayak bakımı özellikle önemlidir. Ayak
bakımında ılık su tercih edilmeli, nasır ve tırnaklar ılık suda bekletilmeli, üzerine vazelin
sürülmeli, ponza taşı ile ovularak yumuşatılmalı, tırnaklar düz olarak kısaltılmalıdır. Çıplak
ayakla dolaşmaması, pamuklu, sıkmayan çoraplar ve ayağı kavrayan terlik kullanımı
önerilmelidir. Ayakta herhangi bir renk değişikliği ya da yara varlığı çok ciddiye alınmalı ve
bir hekime danışılmalıdır.
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Ağız ve diş bakımı kronik hastalığı olan bireylerde çok önemlidir. Kötü ağız hijyeni;
ağrı, ağız kokusu, diş kaybı, diş çürükleri ile sonuçlanabilir. Ayrıca kullanılan bazı ilaçlarda
çürüğe yatkınlığa neden olabilir. Ağız hijyenin kötü olması besinlerin tadının alınmasını
önleyeceğinden bir süre sonra yemede isteksizlik, iştahsızlık ve yetersiz beslenme gelişecektir.
Önemli bir nokta da kötü ağız hijyeni enfeksiyon kaynağıdır. Ayrıca, dişlerin çarpıklığı, renk
değişikliği, diş etlerinin çekilmesi ya da dişlerin eksilmesi bireyin toplum içinde ağzını
açmaktan, konuşmaktan çekinmesine dolayısı ile sosyal izolasyon ve depresyona neden
olabilir.
7.2.2.3.2. Düzenli Egzersiz
Enerji harcamamızı gerektirecek, düzenli ve bir amaca ulaşmak için yapılan bedensel
hareketler egzersiz olarak tanımlanır. Fiziksel uyumun artırılması, sağlıklı, aktif ve bağımsız
bir yaşam sürülebilmesi için düzenli egzersiz bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Tüm yaş
gruplarında, kalp-damar, sinir, fizyolojik ve kas iskelet sistemi sağlığı üzerine etkileri yanında
vücut kompozisyonu ve metabolizma üzerine de kanıtlanmış birçok faydası bulunmaktadır.
Bireyin sağlık durumuna ve fiziksel kapasitesine uygun bir egzersiz program önerilmeli ve
periyodik kontroller ile çeşitlendirilmelidir. Her egzersiz ve rehabilitasyon programı, ister belli
bir hastalığa özgü, ister genel sağlık durumunu düzenlemek için planlansın, mutlaka kişiye özel
olarak hazırlanmalıdır.
Egzersiz yapan kişilerde 02 kapasitesi artar, buna bağlantılı olarak kaslara taşınan kan
miktarı da artacaktır ve daha fazla enerji açığa çıkacaktır. Saatte 5 kilometre hızla yürüyüş
yapabilenler, vücutlarına her dakika, istirahattakinin 5 misli oksijen alırlar ve yaklaşık 300
kilokalori enerji harcarlar. Yürüyüş devam ettikçe, gerekli oksijenin akciğerlerden kana
geçmesi için solunum derinleşir, göğüs kafesinin esnekliği artar, kalbin pompalama gücü ve
kas tonu gelişir ve tüm dokulara daha fazla kan gider. Dokulara daha fazla O2 gitmesi daha iyi
beslenmesi, doku ölümlerinin olmaması ve dokuların kendini yenileme kapasitelerinin daha iyi
olması anlamına gelir.
Egzersizin tüm organ ve sistemler üzerine düzeltici ve iyileştirici etkisi olduğu
kuşkusuzdur.
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Tablo 2: Egzersizin sistemler üzerine etkisi

Nöro-fizyolojik sağlık

•
•
•
•
•
•

Uyku kalitesinde ve süresinde artma
Bilişsel fonksiyonlarda düzelme
Yakın hafızayı arttırma
Dikkat süresinde uzama
Depresyon sıklığında azalma
İyilik halinde artma

Metabolizma
•
•
•
•
•
•
•
•

Kötü kolesterolde azalma
İyi kolesterolde artma
Trigliserid miktarında düşme
Glisemikkontrolda düzelme
Hemoglobin A1C düzeylerinde azalma
İnsülin duyarlılığında düzelme
Obezite riskinde azalma
Protein sentez hızında artma, iskelet kasının aminoasit alımında artma

Vücut içeriği
• Kas kütlesinde artma, pozitif nitrojen dengesi
• Karında bulunan yağ dokusunda azalma

Kas iskelet sistemi sağlığı
•
•
•
•

Kaslarda gücü ve esnekliğini arttırır
Eklem hareket açıklığında düzelme sağlar
Esnekliğin artırılması ile eklem ağrısı azaltılabilir
Kemik doku kaybını azaltıp, kemik mineral yoğunluğu ve total beden mineral
içeriğini korur,
• Kalça ve omurga kırıklarda azalma sağlar
• Dengeyi düzelterek düşme riskinde azalma

Diğer
• İltihap belirteçlerinde azalma
• Bağışıklık fonksiyonlarda düzelme
• Kanser riskinde azalma (meme, akciğer, kolon, prostat)
Kaynak: Kavlak, 2016: 240.
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7.2.2.3.3. Dengeli ve Yeterli Beslenme
Beslenme; büyümek, vücut işlevlerini gerçekleştirmek, yaşamı sağlıklı ve mutlu
yaşamak amacı ile vücudun alınan gıdalardan yararlanmasıdır. İnsan sağlığı için beslenmenin
düzenli, dengeli ve yeterli olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.
Beslenmenin gerçekleşmesi için besin maddelerine erişim kadar; besinlerin öğün olarak
hazırlanması, el fonksiyonlarının, mental kapasitenin, hareket yeteneğinin, sindirim sistemi
organlarının yapı ve fonksiyonlarının yeterli olması gereklidir. Besinin alınmasından,
hazırlanıp yenilmesine kadar geçen süreçte destek gereksinimi olan bireylere “beslenme
fonksiyonu açısından bağımlı birey” denmektedir. Bu yönü ile bakıldığında beslenme açısından
bağımlı birey; yürüme engeli nedeni ile alışverişe ya da mutfağa gidemeyen birey olabileceği
gibi, yemek pişirme aşamalarını ya da o yemek içindeki malzemeleri tam olarak organize
edemeyen zihinsel ya da bilişsel yetersizliği olan bir bireyde olabilir. Birey beslenme
konusunda ne kadar çok bağımlıysa; yaşam kalitesi de o ölçüde kötüdür (Çiyiltepe, 2016).
Sağlıklı beslenmek için, yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitamin ve minerallerden
gün içinde yeterli miktarda tüketilmelidir. Tek yönlü beslenmek vücudun gereksinimlerini
karşılamaz. Bazı besin öğelerinin, vitamin ya da minerallerin vücutta eksikliğinin, organların
fonksiyonlarını etkileyerek kronik hastalıkların seyrini değiştirdiği bilinen bir gerçektir.
Örneğin Omega 3 ve 6 yönünden zengin gıdalarla beslenmek damar sağlığı ve zihinsel
fonksiyonlar üzerine olumlu etkilere neden olur. Hipertansiyon hastalarında tuz kısıtlanması,
böbrek hastalarında protein tüketiminin azaltılması, osteoporoz varlığında D vitamini desteği
verilmesi hastalıklarla beslenme arasındaki ilişkinin biliniyor olmasındandır. Benzer şekilde
diyabetik bir bireyin insülinini yapmayı unutmuş ve üstüne yoğun karbonhidrat ya da direkt
basit şeker tüketen biri sonucu ciddi olan sorunlara neden olabilir.
Beslenme ile ilgili başka bir nokta besin öğelerinin doğru bir yöntemle hazırlanmasıdır.
Kronik hastalığı olanların çoğunun yaşlı ve sindirim fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar yaşadıkları
düşünülerek; kıvamı yumuşak, haşlama ve ızgara yöntemi ile pişirilmiş, lif oranı yüksek
besinlerle desteklenmiş öğünler hazırlanmalıdır.
Beslenmeyle ilgili başka bir durum gerek erişim gerekse bedensel nedenlerle yetersiz
ya da hiç beslenememektir. Bu durum kronik bir hal alırsa bireylerde; yorgun, halsiz, düşük
enerji ve aktivite düzeyi, susuz kalma, malnütrisyon, şuur bulanıklığı ve hastane yatışlarına
kadar giden tablolar gelişebilir.
Beslenmenin yaşamsal fonksiyonları sürdürmek dışında, insanı mutlu eden bir yönü de
vardır. Bireylerin keyif aldıkları şeyleri yemeye eğilimleri daha fazladır. Özellikle yalnız
yaşayan ve yetersiz sosyal desteği olan bireylerde bu durum, aşırı yeme ve obezite ile
sonuçlanabilir. Bu nedenle, özellikle iştahsız kişilerde keyif alınan yiyecekler yönlenilmelidir,
ancak mutlaka porsiyon ve pişirme yöntemi sağlıklı beslenme kurallarına uygun olmalıdır.
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7.2.2.3.4. Sosyal Destek
Çağımızda; ekonomik durumlar, kadının çalışma hayatına katılımı, evlerin küçülmesi
gibi nedenlerle aile yapısında bazı değişiklikler görülmektedir. Bu değişimler, kişilerin kronik
hastalıklardan muzdarip oldukları ileri yaşlarda yalnız yaşama gerçeğini beraberinde
getirmektedir. Hiç şüphesiz sosyal destek sağlayıcılar arasında birinci sırayı aileler alır.
Ailelerin farklı bir şehirde yaşadığı ya da hiç ailesi olmayan bireyler eğer evlerinde öz bakım
ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyecek durumdaysa kurum bakımını devreye
sokmak gerekebilir. Birey kurum bakımını reddediyor ve kalabileceği bir evi var ise sosyal,
psikolojik ve sağlık bakım hizmetlerinin tamamını sunan, sosyal güvenlik kapsamında, bir evde
bakım modeli oluşturarak bireylere evlerinde profesyonel bakım hizmeti vermek iyi bir
toplumsal sosyal destek örneğidir.
Sevgi, saygı ve ilgi sosyal desteğin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu aile kadar
toplumun görevleri arasındadır. Bu kişilerin mevcut problemleriyle, özgür, değerli ve bağımsız
hissedeceği ortamlar oluşturulması toplumsal sorumluluğumuz olmalıdır. Empati kurarak
yaşamlarını zorlaştıran engelleri kaldırmak ve bunu yaygınlaştırmak önemlidir. Toplu taşıma
araçlarında yaşlı ya da engelli bireylere oturacakları yerlerin ayrılması dolaşımı destekleyen bir
yaklaşımdır. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde tekerlekli sandalyelerin bulunması, uzun süre
yürüyemeyecek (KOAH, inme sekeli vb.) bireylerin hem daha rahat alışveriş yapmaları hem de
sosyal alanlardan yararlanmalarına imkân sağlayan iyi uygulamalara örnektir. Toplumlarda bu
tarz iyi uygulamaları ne kadar çoğaltırsak dezavantajlı grupların toplum içinde var olmaları o
ölçüde mümkün olacaktır.
7.2.2.3.5. Polifarmasinin Önlenmesi ve Akılcı İlaç Kullanımı
İnsanlar sağlıklarını yitirdiklerinde çeşitli tıbbi yöntemlerle iyileştirilmeye
çalışılmaktadır. İlaç kullanımının da tıbbi tedavide yeri çok önemlidir. İlacın gerektiği zaman
ve gerektiği kadar ve düzenli bir şeklide kullanılması yaşamsal bir önem taşımaktadır.
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına
göre Türkiye genelinde en fazla görülen ilk 5 kronik hastalık şunlardır:
-

%28,4’le hipertansiyon,
%15’le diyabet,
%9,8’le kalp hastalıkları,
%6,8’le romatizmal hastalıklar ve
%5,5’la astım.

Araştırmaya katılanların %47’sinin ailesinde uzun süreli ilaç kullanımını gerektiren
kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Türkiye’de en fazla
görülen kalıtımsal hastalığın diyabet olduğu hipertansiyon, kalp hastalıkları, kanser ve
romatizmal hastalıkların da bunu takip eden hastalıklar olduğu ifade edilmektedir. Aynı
çalışmada kronik hastalık nedeniyle sürekli ilaç kullananların oranının da %9,9 olduğu
belirtilmektedir.
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Kişilerin sağlıklı olmayı istemelerinin reçete edilen ilaçları almaya karar vermede
önemli bir etken olmaktadır. Ayrıca bu kişilerin hastalıkla başa çıkmak, iyi hissetmek, hayatta
kalmak, hastane dışında olmak ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak istedikleri de
belirtilmektedir
Bir günde alınan ilaç sayısı arttıkça ilaca uyum azalmaktadır. Reçete edilen ilaçların
sayısının ve doz sıklığının da ilaca uyumu etkileyen önemi faktörler olduğu yine çalışmalarda
belirtilmektedir. Ayrıca kişilerin, hastalık, hastalığın tedavisi ve ilaçlar konusundaki bilgilerinin
artması ilaca uyumu arttıracaktır. Buna karşın bireylerin çok azı kullandığı ilacın yan etkileri
hakkında bilgi sahibidir.
Tıbbi tedavinin başarısını etkileyen faktörlerden en önemlisi, ilaçların doğru ve düzenli
olarak kullanılmasıdır. Hipertansiyon gibi sürekli ve düzenli şekilde tedaviyi gerektiren bir
kronik hastalıkta dahi hastaların ancak %30’unun ilaçlarını düzenli olarak kullandıkları
belirtilmiştir. Bunda, ilaçlarını düzenli almazlarsa iyileşme sürecinin etkileneceği, hastalığın
daha kötüleşeceği, tedavinin aksayacağı, yeni hastalıklar çıkacağı endişesinin etkili olduğu
düşünülmektedir (Altuntaş, Esra ve Huri, 2015).
Ancak diğer taraftan bazı psikososyal nedenler ile ilaca uyumun kötü olması ya da ilacı
reddetmek gibi durumlarda ilaçların olumsuz etkileri ile karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu
durumlara şunlar örnek verilebilir:
-

Reçetesiz ilaç kullanmak,
Aynı hastalık ya da semptom için birden çok ilaç kullanmak,
Kişinin bilişsel problemleri nedeni ile ilaç dozunu ve zamanını ayarlayamaması
(bazen öğün atlaması bazen de tekrar içmesi),
Fiziksel yetersizlikleri nedeni ile reçete ettirme, alma ya da vaktinde içme
noktasında başka bir bireye bağımlı olma,
Birden çok kronik hastalık nedeni ile kullanılan ilaçların birbirinin etkilerini
baskılaması ya da yan etkilere neden olması,
Seyahat ya da mekân değişikliklerinde ilaç uyumunun bozulması.

Bu durumlar dikkate alınarak, ilaçlar reçete edilirken kişinin mevcut kullandığı ilaçlar
mutlaka sorgulanmalı, ilaçları belirtilen öğün ve dozlarda almanın önemi vurgulanmalıdır. Eğer
kişi bunları tek başına yapacak bilişsel ya da ruhsal beceriye sahip değilse mutlaka bir yakını
tarafından bu düzenlemeler yapılmalıdır.
Çoklu ilaç kullana bireylerde dikkat edilmesi gereken başka bir konu, kullanılan
ilaçlarla birlikte kullanılan vitamin ve mineral destekleri ile besinler arasındaki etkileşimdir.
Kişi zaten diyabet sorunu için ilaç kullanıyor bir de şekeri düşürme etkisi olan preparatlardan
ya da besinlerden destek alıyorsa ani hipoglisemik bir atak gelişebilir, kişi düşebilir ve femurda
bir kırık ya da kafasını sert bir yere çarpmasına bağlı olarak kafa travması gelişebilir. Yeni
gelişen bu durum bir süre yatmasına, aktivite düzeyinin kısıtlanmasına, başka birinin bakımına
gereksinim duymasına ya da bundan sonraki ömrünü kalıcı bir engelle geçirmesine neden
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olabilir. Bu nedenle özellikle yaşlı, çoklu kronik hastalığı olan ve bilişsel ve ruhsal sorunları
olan bireylere ilaç reçete ederken tüm bu durumlar dikkate alınmalıdır.
7.2.3. Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesi
7.2.3.1. Genel Olarak
Yaşlı nüfus tüm dünyada hem sayısal olarak, hem de toplam nüfus içindeki payı
yönünden artmaktadır. Günümüzde, gerek gelişmiş ülkelerin, gerekse gelişmekte olan ülkelerin
sağlık politikaları, yaşlıların bağımsız biçimde yaşamalarına ve topluma entegre olmalarına
öncelik vermektedir.
Takvim yaşının ötesinde biyolojik, sosyal, duygusal yaşın korunması, olabildiğince
sağlıklı, uzun, mutlu ve dingin yaşayabilmenin bir yoludur. Bireylerin yaşı arttıkça duyusal
beceri ve yetenek kaybının artması, kendi bakımlarını yerine getirmede güçlük, karar alma
yetisinde azalma ve kayıplar gibi bağımlılık durumlarında artış ve sosyal destek ihtiyacını
ortaya çıkarır.
Yaşlanmanın içerdiği fiziksel ve psikolojik değişmelerin yanı sıra yaşlıların ihtiyaçları
da daha önceki yıllara göre değişmekte; değerleri, alışkanlıkları, rol ve davranışları
farklılaşmaktadır. Bu dönemde sosyal ilişkiler, gelir, barınma, ulaşım, ev ve aile ile ilgili
faaliyetlerin yürütülmesi, aile ilişkileri, evli olma durumu, zamanın kullanımı vb. alanlara
ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların oluşma nedenleri; kişinin kendini yaşlı
hissetmesine bağlı olarak yaşam görüşü ve yaşam şekli ile fiziksel, duygusal, psikolojik ve
toplumsal değişime uyum özelliklerinin bozulması şeklinde ifade edilebilir.
Yaşlılık bir hastalık değildir. Ancak yaşla birlikte kronik hastalık sayısının artması,
fiziksel ve duyusal yetersizlikler nedeni ile kazalara daha açık olmaları ya da engelli bir birey
olarak yaşlanmaları bireysel yetilerinde azalmalara ve yaşam kalitelerinde kötüleşmeye neden
olur. Ülkemizde, 65yaş üzeri nüfusun %90’ının kronik hastalığı olduğu bunların; %35’inin iki,
%23’ünün üç, %15’inin dört ya da daha fazla kronik hastalığı olduğu saptanmıştır. Her kronik
sorunun kendi kısıtlayıcıları vardır ve bu kısıtlılıklar domino taşı etkisiyle başka kısıtlılıklara
neden olur (Altay, 2016).
DSÖ Yaşlanma ve Sağlık Programı’nda “Yaşlı kişilerin sağlığı denildiğinde, belirleyici
konu olarak yalnızca hastalık prevalansı ya da hastalığın yokluğu görülemez ve
görülmemelidir” ifadesi kullanılmaktadır. Yaşlı kişilerin büyük bölümü hastalıkları olsa da,
hastalıklarının günlük hayatlarını ciddi olarak etkileyen olumsuz sonuçları ortadan
kaldırılabildiği takdirde, kendilerini bütünüyle sağlıklı olarak hissedebilecekleri
belirtilmektedir. İşte bu nedenlerle, “sağlığın özbildirimi” kavramı yaşlılık dönemi için büyük
önem kazanmaktadır (Eser, 2010).
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7.2.3.2. Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Etmenler
Yaşlanma, kronik hastalıklar, artan yeti yitimi ve başkalarına daha fazla bağımlılıkla
ilişkili olduğundan, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşam kalitesi kavramı da önem
kazanmıştır. Yaşlıların yaşam kalitesine yönelik yapılmış çalışmalara bakıldığında, yaşam
kalitesini etkileyen faktörler; Günlük yaşam aktivitelerinde yardıma muhtaç olmak, ileri yaş,
cinsiyet, medeni durum, uyku problemleri, engellilik, fonksiyonel kısıtlılıkları, kötü sağlık
durumu, kişinin yaşadığı ortam, yorgunluk, depresyon, ek hastalık varlığı olarak sıralanabilir.
Ayrıca ev ve aile ile ilgili konular, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği,
ağrılar, bilişsel bozukluklar, sigara ve alkol kullanımı yaşlıların yaşam kalitelerini etkileyen
önemli değişkenler olduğu ortaya konmuştur (Altay, 2016).
Yaşlıların yaşam kalitesinde sağlık sorunları çok önemli biyolojik bir etkendir.
Hastalıkların doğru yönetilememesi ve yaşlının sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin sorunlar,
yaşlının rollerini, yaşamdan keyif almalarını ve kendilerini algılayışını fazlası ile etkiler.
1996'da DSÖ önerilerinden adapte edilen Sağlığın Uygunluk Düzeyi'ne göre yaşlılar üç temel
grup altında toplanırlar:
-

Grup 1: Fiziksel uygunluğu olan, hastalığı olmayan ve fonksiyonlarında bağımsız
yaşlılar,
Grup 2: Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ve fonksiyonlarında
bağımsız yaşlılar,
Grup 3: Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ve fonksiyonlarında
bağımsız olamayan yaşlılar.

Bu sınıflamaya bakıldığında yaşam kalitesinin kötüleşmesi, fiziksel uygunluğun
bozulması ve fonksiyonel bağımsızlığın azalması ile doğru olarak artar. Bu nedenle yaşlı
bireyde yaşam kalitesini geliştirmedeki birinci hedef sağlığı korumak ve hastalığa rağmen
bireysel beceri düzeyini yükseltmek olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için hastalığın etkilerini
kontrol altında tutarken, yaşlının bedeninde yaşlanmanın doğal süreci olarak değişen vücut
özelliklerine uygun ortamlar oluşturulmalıdır. Yani yaşlı kendini güvende hissettiği ortamda
rahatça hareket edebilmelidir. Ayrıca yaşlının evine girip çıkması için, rampa ve tutamak gibi
düzenlemelerin yapılması sosyal katılımın desteklenmesi açısından önemlidir.
Sağlık standardını arttırmak ya da korumak için; düzenli egzersiz, sigaradan ve aşırı
alkol tüketiminden kaçınmak, doğru beslenme ve yaşa uygun aşılama önerilmektedir. Ayrıca,
yaşlıların aktivite kurslarına katılımlarının cesaretlendirilmesi, yaşıtlarıyla vakit geçirecekleri
sosyal organizasyonların düzenlenmesi ve ihtiyaç duyduğu her an çocukları ve torunlarına
ulaşabileceğini bilmesi yaşlıların yaşam kalitesinin geliştirilmesinde önemlidir. Çünkü en az
tıbbi sağlık kadar kişinin psikolojik, fonksiyonel ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi de yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi için oldukça önemlidir (GEBAM, 2012).
Yaşam kalitesini etkileyen etmenlere yeniden bakılacak olursa yaş ve cinsiyet
dışındakiler, müdahale edilebilir ve yönetilebilir sebeplerdir. Bu amaçla yaşlının yaşam stilinde
değişiklikler yapılması önerilmektedir. Aslında hem doğal yaşlanma sürecinde hem de
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hastalıkların varlığında yaşam stilinde yapılacak değişikliklerin amacı; kişinin yaşam kalitesini
iyileştirmeye ve sürdürmekte olduğu yaşamdan memnuniyet düzeyini arttırmaya yöneliktir.
Unutulmamalıdır ki, kişi ne kadar sağlıklı, ne kadar bağımsız ve duygusal anlamda ne kadar
onaylanıyor ve destekleniyor ise yaşam kalitesi o kadar iyidir.
Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık durumunun da yaşam kalitesinin bir
belirleyicisidir. Yaşlılarda düşme ve düşmeye bağlı engellilik durumunun gelişmesi, bireylerde
fiziksel ve sosyal aktivitelerin kısıtlanmasına, bağımsızlık ve güven duygusunun azalmasına ve
sonuçta yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir (Kuzeyli, 2004).
Bireyin yaşlılığı algılama durumu yaşam kalitesi düzeyini etkilemektedir. Yaşlılığı
yaşamın bir parçası olarak algılayanlarda; ölüm ve ölmek, duyusal yetiler otonomi, geçmişbugün gelecek aktiviteleri, sosyal katılım ve yakınlık alanları daha az etkilenmektedir. DSÖ,
1999 Sağlıklı Yaşlanma Deklerasyonu’nda, Sağlıklı/Sağlıkla Yaşlanma hedeflerini bireylerin
sağlıklı davranışlar benimseyerek fiziksel ve mental işlevselliklerini sürdürme ve
güçlendirmeleri, aktif ve üretici olmaları, toplumun içinde olma ve toplumsal katılımda
bulunmaları, kişiler arası ilişkilerini sürdürmeleri şeklinde belirlemiştir (Özerdoğan, 2018).
7.2.3.3. Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini İyileştirme Yaklaşımları
Yaşlılık bir hastalık değil, yıllar içinde vücut sistemlerinde giderek artan değişikliklerin
olduğu bir süreçtir. Mevcut hastalıklar, genetik yatkınlıklar, hayatı nasıl yaşadığı ve çevresel
faktörler aynı yaşta olan bireylerin farklı fiziksel ve fizyolojik özellikler göstermesine neden
olur. Yukarıda sayılan problemlere dayanarak bilim insanları yaşlının başka birinin yardımına
ya da bakımına gereksinim duymaksızın kendi hayatını bağımsız olarak sürdürebilmesi için
bazı tanımlamalar ve düzenlemeler üzerinde durmaktadır.
7.2.3.3.1. Başarılı ve İdeal Yaşlanma
İlk kez 1980’lerin ortalarında Rowe ve Kahn, fiziksel aktivite, beslenme ve stres
yönetimi gibi değiştirilebilir yaşam stili faktörlerinin düzenlenmesi/ iyileştirilmesi ile başarılı
bir yaşlanma süreci geçirilebileceği açıklamışlardır. On yıl sonra, Rowe ve Kahn başarılı
yaşlanan bireyin üç temel özelliğini belirtmişlerdir;
-

Hastalık ve engelliliğin (sakatlığın) olmaması,
Bilişsel, fiziksel fonksiyonların ve yaşam kalitesinin yüksek olması,
Yaşam olaylarına aktif katılım.

Olağan yaşlanma sürecinde, yaşam stili yaşlıya uygun olarak düzenlenmemesi, kronik
sağlık problemlerine neden olur böylece toplumla ve aileyle birlikte yapılan aktivitelere katılım
yeteneği de etkilenir. Sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirilmesi başarılı yaşlanmaya ulaşmanın bir
aracı olarak teşvik edilmektedir.
Yaşlıları hastalıklardan ya da hastalıkla ilişkili özürlerden korumak tüm sağlık
çalışanlarının ana düşüncesi olmasına rağmen gerçekte yaşlıların çoğunun en az bir kronik
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hastalığı vardır ve pek çok yaşlı fonksiyonel kısıtlılıklar ve bir ya da daha fazla sekele sahip
özürle yaşarlar.
Brummel-Smith, başarılı yaşlanma kavramını genişleterek daha kapsayıcı bir terim olan
ideal yaşlanmanın tarifini yapmışlardır. Buna göre ideal yaşlanma; "kişinin tatmin-manevi ve
tıbbi şartlara rağmen fiziksel, fonksiyonel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ruhsal, alanlarda
çalışabilmesi için kapasite" olarak tanımlamıştır. İdeal yaşlanma kronik bir sağlık durumunun
varlığı ya da yokluğunu önemsemeksizin yaşlı yetişkinlerde işlevsel kapasitesinin optimize
edilmesini önermektedir (Wong, 2012).
7.2.3.3.2. Hastalıklardan Korunma
Stres, hava kirliliği, radyasyon, egzoz gazları, böcek öldürücüler, endüstride kullanılan
kimyasal maddeler, işlenmiş gıdalar, sigara dumanı, güneşin zararlı UV ışınları veya alkolün
vücuda girmesi bağışıklık sistemini bozar ve zayıflamasına neden olur. Bu nedenle yaşlının
daha uygun koşullarda yaşaması ve gerekli vitamin destekleri ile bağışıklık sisteminin güçlü
olması ve kanser, kalp-damar hastalıkları ve enflamatuar pek çok hastalıktan korunması
mümkün olabilir.
Özel bir populasyon olan yaşlılarda Bölüm 7. 4’ de anlatılan taramalar, aşılamalar gibi
koruma yöntemleri kullanılarak hastalıkların önlenmesi ya da etkin tedavi ve rehabilitasyon
yöntemlerinin seçilerek kalıcı etkilerinden korunmak önemli bir halk sağlığı yaklaşımıdır.
7.2.3.3.3. Beslenmenin Düzenlenmesi
Yaşlı bireylerde sindirim sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle; iştahsızlık,
hazımsızlık, kabızlık/ishal, kaşeksi (aşırı zayıflık)/ şişmanlık gibi sorunlar da
görülebilmektedir.
Müzmin kabızlıktan şikâyet edenlerin de fazla et, yumurta, peynir, beyaz ekmek, muz
gibi yiyecekleri azaltmaları, kahve çay ve sigarayı en az miktara indirmeleri ve alkolü
bırakmaları önerilmelidir. Tat alma duyusunun azalması ya da kaybolması iştahı olumsuz
yönde etkiler. Buna protez uyum sorunları da eklenirse yetersiz beslenme ortaya çıkabilir. DSÖ
uzmanları 70 yaşından sonra erkeklere günde ortalama 2000-2200, kadınlara ise 1500-1600
kalorilik diyet verilmesini öngörmektedir. Yaşlılarda protein gereksinimi değişmemekle
birlikte yağ alımı sınırlanmalıdır.
Yaşlı bireyin yeterli beslenmesi için; Sıcak ya da soğuk yeme alışkanlıklarının
öğrenilerek lif, vitamin ve mineral içeren ve kabızlığı önleyen besinlerin yeterince tüketilmesi
sağlanmalıdır, Öğünler sık ve porsiyonlar küçük olmalıdır, Dengeli ve yeterli beslenme
sağlanmalıdır (gün içinde protein, karbonhidrat ve yağların hepsinden yeterli miktarda
tüketilmelidir). DSÖ uzmanları 70 yaşından sonra erkeklere günde ortalama 2000-2200,
kadınlara ise 1500-1600 kalorilik diyet verilmesini önermektedir. Diyette bağışıklık sisteminde
etkili olan A, E, C, B6 vitaminleri ve çinkonun yeterli düzeylerde bulunması sağlanmalıdır. Tat
almadaki yetersizlik aşırı tuz ve şeker kullanımına neden olabileceğinden bu konuda yaşlı ve
bakım verenler uyarılmalıdır. Ayrıca gün içindeki su tüketimi en az 2 litre olmalıdır.
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7.2.3.3.4. Ergonomik Düzenlemeler
Bakım gören grubun özellikle yaşlı bireylerden oluştuğu düşünülür ise; yaşlanmayla
birlikte vücutlarında meydana gelen değişimler, fazla sayıda ilaç kullanıyor olması, görme/
işitme problemleri, fiziksel yetersizlikler ve dolaşım problemlerinin olması yaşlının yaşama ve
çevre koşullarına uyumunu azaltmaktadır. Uyum geliştirmedeki bedensel ve ruhsal kısıtlılıklar
düşme riski, kazalar ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm oranını artırmaktadır. Bu nedenle bireyin
ev içinde ve sıklıkla kullandığı ortamlarda güvenliğin sağlanması hareket alanını arttıracaktır.
Bakım alan bireyin; günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olması, fonksiyonel düzeylerinin
artırılması, sosyal yaşamın devam edebilmesi için yaşadığı ortamlar ve çevrede bir takım
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Hasta güvenliğinde en önemli koruyucu uygulamalardan biri ortaya çıkan fizyolojik
yetersizlikleri gidermeye yönelik yardımcı araçların (işitme aygıtı, gözlük, baston vb)
sağlanmasıdır. Gözlüklerin camları çizik, kırık olmamalı, temiz olmalı ve çerçevesinin burun
üzerine, sapının kulak arkasına tam oturması sağlanmalıdır. Baston, tripot (üçayaklı baston), ve
walker (yürüteç) gibi kullanılacak destekler; vücut ağırlığının bir kısmını alır, yer ile temas
yüzeyini genişletir ve dengenin sağlanmasında, düşmelerin önlenmesinde çok yararlıdır. Bu
nedenle yaşlıların sağlık durumlarına göre devamlı ya da yürüyüşlerde ve alışverişlerde
kullanması önerilir. Bu desteklerin elle tutulan bölümleri avuç içine yerleşebilir nitelikte,
gövdesi sağlam, uç kısımları kaymayacak maddeden yapılmalıdır.
Hareket zorluğu varlığında; uygun yürüme yardımcısının belirlenmesi ve yaşlıya
uyarlanması bağımsız hareket etme yeteneğini geliştirir. Yürüme yardımcısının türü ya da boy
ayarı kişinin yürüyüşünü direk etkiler. Dolayısı ile doğru seçilmeyen ya da ayarlanmayan bir
yürüme yardımcısı kişinin var olan fonksiyonlarını da bozabilir. Yaşlının yürüme yardımcısının
tutma yeri; kalça eklem merkezi seviyesinde olmalıdır. Koltuk değneği kullanıyorsa; koltuk
altına bası yapmamalı, aksillar (koltuk altı) çukurun 3-5 cm altında olmalıdır. Ön kol
değneklerinin bitiş noktası ise dirsek çıkıntısının 5-7 cm altında olmalıdır, aksi takdirde dirseğin
arkasından geçen sinire bası yapar. Ayrıca yürüme yardımcısının ayak sayısı arttıkça destek
yüzeyinin genişleyeceği unutulmamalıdır. Bir önemli noktada yürüme yardımcılarının
altlarındaki lastiklerin kontrol edilmesi ve eskiyenlerin değiştirilmesidir. Aksi takdirde kayarak
yaşlının düşmesine neden olabilir.
Kalıcı engeli bulunan yaşlılara önerilecek bazı ortopedik destekler de düşme ve denge
kusurlarını önleyerek kişinin daha aktif olmasını sağlayabilir. Örneğin; kalça kırığı sonrası
bacağında diğer tarafa göre kısalık gelişen bireye kısalık ölçüsünde ayakkabı içinden ya da
dışından bir takviye uygulanabilir. Takviye her iki tarafın boyunu eşitleyeceğinden ayakta
durma ve yürüme sırasında ağırlığın eşit dağıtılmasına ve senkronize bir yürüyüşe yardım
edebilir.
Diğer bir yöntem ise evde kazalara yol açabilecek koşulların belirlenerek ortadan
kaldırılmasıdır. Bu amaçla güvenlik listelerinden faydalanılabilir. Güvenlik listesi, evin bir
köşesine asılarak bakım gerektiren bireyin ve çevresindekilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve
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belli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Böylece birçok kaza nedeninin önceden
belirlenmesi ve giderilmesine yardımcı olunabilir (Güner, 2002).
7.2.3.3.5. Geronteknoloji
Gerontoloji sağlık ve sosyal alanlardaki yeni teknolojilerin bir koludur. Temel
uygulama alanları; sağlık, konut, hareketlilik, iletişim, boş zaman ve yaşlı insanların çalışmaları
olarak sayılabilir. Özellikle, geronteknoloji yaşlı insanların nöral ve kas iskelet sistemlerinin
yaşa bağlı değişikliklerin oluşturduğu etkilerin tespit edilmesine ve yavaşlatılmasına yardımcı
olabilir (Hazer, 2017).
Teletıp, tele-sağlık ve daha genel olarak bilgi ve iletişim teknolojisi gibi teknolojiler,
kronik hastalığı olan kişilerin bütüncül ve sürekli bakımı için bir ağ işletim modu sağlamak
geroteknolojinin alanlarındandır. Bu yeni yaklaşımlar, sensör sistemleri ve gerçek zamanlı
olarak verilerin analizine izin veren akıllı cihazlar gibi çeşitli alanlardaki son gelişmeler
sayesinde mümkün olmaktadır. Ayrıca; akıllı ev, robotik ve iletişim alanındaki teknolojik
yenilikler, yaşlanan nüfus için sosyal sürdürülebilir bakım hizmetleri sunma zorluğunun
üstesinden gelmek için etkili bir çözümdür. Giyilebilir teknolojiler, robot teknolojisi, akıllı
ortam ve diğer cihazların işbirliğine dayalı gelişmiş teknolojiler geronteknoloji hizmetlerinin
geliştirilmesi için yeni fırsatlar açmaktadır.
Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen geroteknoloji sayesinde ortaya
konan gelişmeler şu şekilde özetlenebilir (Sale, 2018):
-

-

-

Günlük aktivitelerde ve hafıza fonksiyonlarında kısıtlı olan yaşlılara bakım
yükünün azaltılması için ve sağlık izlemesine yardımcı olmak amacıyla yeni
cihazlar geliştirilmiştir.
Akıllı evler, daha iyi bir yaşam kalitesi için ev ağı üzerinden teknoloji ve
hizmetlerin entegrasyonu uygulamaları tanımlanmıştır.
Ev aktivitelerini desteklemek için bilgisayar ve robot teknolojilerinin ev aletlerine
uygulanması giderek yaygınlaşmaktadır.
Rehabilitasyon robotları ve yardımcı robotlar, yeti yitimi olan insanlarda iyileşmeyi
artırabilecek veya onlara günlük faaliyetlerde yardımcı olabilecek cihazlara veya
makinelere odaklanan robotlardır.
Robot destekli yürüyüş ve giyilebilir robotik dış iskelet, çeşitli hastalıklarda
yürüyüş rehabilitasyonu için umut verici araçlar olarak kabul edilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşam kalitesi, yaşam kalitesinin bileşenleri ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi
kavramları, yaşam kalitesini etkileyen faktörler nelerdir, farklı bakım gereksinimlerinde yaşam
kalitesi nasıl etkilenir, yaşam kalitesi nasıl değerlendirilir, yaşam kalitesini geliştirmek için
yapılabilecek müdaheleler nelerdir? konuları hakkında güncel literatür desteğinde bilgiler
aktarılmıştır. Yaşam kalitesini etkileyen bireysel ve çevresel etmenler, yaşam kalitesini
iyileştirmek için alınaması gereken bireysel ve toplumsal önlemler ile DSÖ’nün bu konudaki
çalışmaları hakkında bilgiler sunulmuştur Bu bölümün sonunda sağlık tedavi/ bakım
profesyoneli, bütüncül bir iyilik haline ulaşmak için; medikal tedavi yanında neleri sorgulaması
gerektiği, bu sorgulamada hangi değerlendirme ölçek ve anketlerini kullanabileceği ve mevcut
sorunun ne tür yaklaşımlarla düzeltilebileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır. Böylece sadece
tedavi edici bir yaklaşıma değil, bakım verilen bireyin yaşam memnuniyetini arttırmaya yönelik
bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi mümkün olacaktır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemez?
a) Kronik hastalık varlığı
b) Sağlık hizmetlerine ulaşamama
c) Sosyalleşme
d) Fiziksel yetersizlik
e) Depresyon

2. Tarama testleri hangi tür koruma testlerindendir?
a) Birincil koruma
b) İkincil koruma
c) Üçüncül koruma
d) Rehabilitasyon
e) Destekleyici koruma

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik önlemlerden
değildir?
a) Hastalıklardan korunma
b) Yeterli ve Dengeli Beslenme
c) Geronteknolojiden yararlanma
d) Çoklu ilaç kullanımı
e) Ergonomik düzenlemeler
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4. Aşağıdakilerden hangisi engellilerde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik önlemlerden
değildir?
a) Kurumsal bakımı yaygınlaştırmak
b) Çevresel koşulları iyileştirmek
c) Eğitim koşullarını iyileştirmek
d) Genel sağlık durumunu iyileştirmek
e) İstihdamı iyileştirmek

5. Aşağıdakilerden hangisi yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan sağlık profili
ölçeklerinden değildir?
a) DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği
b) Kısa-form 36
c) Hastalık Etki profili
d) DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği- Yaşlılık modülü
e) Avrupa Yaşam Kalitesi Ölçeği (EQ-5D)

6) Yaşam kalitesi genel anlamda
……………… alanlardaki iyilik halidir.

bireyin

………………….,

……………………,

7) Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF)’ e göre
“…………………. sakatlık, faaliyet sınırlılığı ve katılım kısıtlılığı için şemsiye bir terim”
olarak kullanmaktadır.

8) Bir bozukluğa bağlı olarak olağan koşullarda bir insandan beklenen etkinlik düzeyine
ulaşmada kısıtlılık ya da tamamen engellilik durumu …………………. olarak
tanımlanmaktadır.

9) Kronik hastalığı ya da kullandığı ilaçların yan etkisine bağlı olarak bilişsel durumu bozulan
bir bireye …………………., …………………. önerilmelidir.
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10) Kişinin manevi ve tıbbi şartlara rağmen fiziksel, fonksiyonel, bilişsel, duygusal, sosyal ve
ruhsal, alanlarda çalışabilmesi için kapasitesinin var olması …………………. olarak
tanımlanmaktadır.

Cevaplar
1) c
2) b
3) d
4) a
5) e
6) Fiziksel, psikoljik, sosyal
7) Engellilik
8) Yeti yitimi
9) Bulmaca çözme, satranç gibi bilişsel aktiviteyi canlı tutacak hobiler
10) İdeal yaşlanma
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8. BAKIM GEREKTİREN BİREYLERİN/GRUPLARIN SOSYAL
VE AKTİF YAŞAMA KATILIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak aktif ve sağlıklı yaşama ve yaşlanma nedir, hangi faktörlerden etkilenir?
Engellik nedir, hangi alanlarda sorunlar yaşanır? Yaşlı, engelli gibi bakım gerektiren bireylerin
sosyal hayata katılımını engelleyen faktörler nelerdir? konuları açıklanacaktır. Ardından
dünyada ve ülkemizde dezavantajlı grupların soyal hayatın içinde aktif olarak yer almaları için
ne tür uygulamalar yapılmaktadır? Uluslarası olarak kabul edilen ya da ülkemizde uygulanan
kanun ve yönetmelikler nelerdir? Bu kanun ve yönetmelikler bireylerin hayatlarında ne gibi
kolaylıklar sağlamaktadır konularına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aktif yaşlanma nedir, etkileyen faktörler nelerdir?
2. Sağlıklı yaşlanma nedir, etkileyen faktörler nelerdir?
3. Türkiye’de sağlıklı yaşlanmaya yönelik uygulamalar nelerdir?
4. Engellik nedir? Etkileyen faktörler nelerdir?
5. Engelli bireylerin eğitim hayatında yaşadığı zorluklar ve alınan önlemler nelerdir?
6. Engelli bireylerin istihdam alanında yaşadığı zorluklar nelerdir?
7. Bakım gerektiren bireyler için sosyal ve aktif yaşama katılımına yönelik uygulamalar nelerdir?
8. Rehabilitasyon nedir? Hangi uygulamaları kapsar?
9. Rehabilitasyon uygulamalarının aktif ve sosyal yaşama katkısı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Aktif ve sağlıklı yaşlanma,
ile İlgili Kavramlar
sosyal gereksinimler, sosyal
destek ve rehabilitasyon
kavramları ile Türkiye’de
sağlıklı yaşlanmaya yönelik
uygulamalar öğrenilecektir.
Türkiye’de
Bakım
Gerektiren Bireylerin Sosyal
ve Aktif Yaşama Katılımına
Yönelik Uygulamalar

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek

Türkiye’de bakım gerektiren e-ders kitabı, e-ders sunumu
bireylerin çalışma yaşamına, materyallerini
okuyup,
eğitim yaşamına katılımına dinleyerek
yönelik uygulamalar ile
birlikte sosyal ve aktif
yaşama katılıma yönelik
diğer uygulamalar hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.

Yaşam Ortamı ve Dış Mekân Bakım gerektiren bireylerin
(Çevresel) Düzenlemeleri
sosyal ve aktif yaşama
katılımını kolaylaştırıcı ev
içi düzenlemeleri ile dış
mekân
düzenlemeleri
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır.

e-ders kitabı, e-ders sunumu
materyallerini
okuyup,
dinleyerek
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Anahtar Kavramlar
Bakım, Bakım Hizmeti, Bakım Gerektiren Birey, Sosyal Yaşam, Aktif Yaşam, Aktif Yaşlanma,
Sosyal Hizmetler, Sosyal Uyum, Sosyal Politiklar, Sosyal Devlet, Aktif Katılım, Rehabilitasyon,
Fiziksel Aktivite
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Giriş
İnsan biyopsikososyal bir canlıdır. Bu nedenle yaşamını sürdürmesi için gereksinimleri
de çeşitlilik gösterir. Sağlık, yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı aile ve toplum ilişkileri,
sağlıklı çevre, sosyal güvenlik, iş, gelir uygunluğunun yanı sıra sosyal aktiviteler her yaş
grubunun temel gereksinimleri arasındadır. Ancak yaşlı, engelli ya da kronik hastalığı
nedeniyle bazı yetersizlikleri ve yeti yitimi olan bireyler bu gereksinimlerinin bazılarını
karşılayamaz ve fonksiyonlarını tamamlamak için ya özel düzenlemelere ya da toplum, devlet
ve ailelerin koruma, gözetim ve desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

Dünya Sağlık Örgütünün(DSÖ) Uluslararası Engellilik Sınıflandırması çerçevesinde
2001 yılında yaptığı tanımlamada, her türlü özür, faaliyet yoksunluğu veya sosyal hayata
katılımdaki kısıtlamayı kapsayacak bir şekilde engellilik terimi (disability) benimsenmiştir. Dünya
Sağlık Örgütü uzmanları yaşlılığı “bireyin uyum yeteneğinin azalması” olarak tanımlamıştır.
Yaşlılık da tıpkı engelli olma hali gibi fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi
gereken bir süreçtir.

Yaşlılık kaçınılmazdır, ancak özürlülük ve buna bağlı bağımlılık ve bakım gereksinimin
en az düzeyde tutulabildiği ve yaşam doyumunun artırılabildiği bir yaşlılık mümkündür.
Fiziksel ve ruhsal sağlık alanında kronik özellikteki sağlık sorunlarının azaltılması, sosyal
sağlık alanında ise bireyin toplum ve iş yaşamına aktif katılımının sürdürülmesi ile yaşlılıkta
yaşam kalitesi ve yaşam doyumunun yükseltilmesi mümkün olabilir.
Yaşanan her yıla sağlık, değer ve üretkenlik katmak; bakım gerektiren yılların sayısını
azaltmak son derece önemlidir. Yaşam boyu sağlık farkındalığı ile yaşlanmadan yaşlılık
dönemine hazırlanma, sağlık için risk oluşturabilecek davranışlardan uzak durma, fiziksel
aktivite, yeterli ve dengeli beslenme, sağlık hizmetlerinden doğru bir şekilde yararlanma,
toplumsal katılım gibi uygulamalar ile sağlıklı yaşlanmayı bir “yaşam kültürü” haline getirme
bireylerin yaşam kalitelerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Sağlık hizmetleri ve sosyal
hizmetlerin değişen nüfus yapısına uygun olacak şekilde gözden geçirilerek sağlıklı, güvenli ve
erişilebilir bir çevre ile hizmetler oluşturulmalıdır.
Toplumsal olaylara aktif katılımın sağlanması ancak yeterli sağlık ve uygun çevre
koşulları ile mümkündür. Diğer taraftan sağlığın devamı için de aktif bir yaşam tarzı
sürdürülmelidir. Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşam birbirinden bağımsız olarak
değerlendirilemez. Aktif ve sağlıklı yaşayan ve yaşlanan kişiler sosyal hayatın içinde daha rahat
var olabilirler. Bu nedenle aslında yapılması gereken en doğru yaklaşım bireylerin kalıcı ya da
yeti yitimine, mevcut yaşam koşullarını, işini ya da sosyal çevresini değiştirmesine neden
olabilecek sorunların erken fark edilmesi ve giderilmesidir.
Bireyin tam iyilik halinin korunması için kendi alacağı önlemler olduğu gibi, toplum,
yasa koyucular ve yöneticilerin de bir takım sorumlulukları vardır. Sosyal hizmetler, insanların
sağlık ve iyilik hallerinin geliştirilmesi, insanların kendilerine daha yeterli hale gelmeleri,
başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, bireylerin
ailelerin, grupların veya toplulukların sosyal işlevlerini başarı ile yerine getirmelerinde
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yardımcı olmak amacıyla yürütülmektedir. Sosyal hizmetlerin amacı, toplumun dezavantajlı
kesimlerine insanlık onuruna yakışan bir sosyal ortam hazırlamaktır.
Bu bölümde bakım gerektiren bireylerin toplum içinde aktif ve sağlıklı olarak
yaşamaları ve sosyal yaşam olaylarına katılımları desteklemek için ne gibi yöntem ya da
uygulamalardan yararlanıldığı detaylı olarak anlatılacaktır.
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8.1. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma ile İlgili Kavramlar
Yaşlılık yaşam sürecinde gelişme ve olgunlaşmayı takip eden, genetik yapı ve çevre
arasındaki etkileşimin en üst düzeyde görüldüğü fizyolojik ve ruhsal değişimlerin ortaya çıktığı
karmaşık yönleri olan, tüm canlılarda görülen ve yaşamın çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi
doğal ve kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlanmayla birlikte genel olarak algılama, bellek ve
yaratıcılık yetenekleri azalmaya başlar. Yaşlıların olanaklar çerçevesinde zihinsel faaliyetlerini
sürdürmeye çalışmaları ve dış uyarılara açık olmaları hayatın içinde aktif olarak var olmalarını
sağlayacak ve kendilerini değersiz hissetmelerinin önüne geçecektir. Yaşlılar hayatın içinde
aktif olarak ne kadar var olursa hem psikolojik, hem fizyolojik, hem de zihinsel açıdan sağlıklı
bir yaşlanma süreci geçirmiş olacaklardır (Yerli, 2017: 1278).
Yaşlılığın başlangıcını toplumsal roller, ekonomik durum, mental ve fiziksel aktiviteler
ve sağlık durumu gibi değişkenler belirlemektedir. Uzun yaşamı değerli kılan şey; aktif,
üretken, topluma yararlı ve sağlıklı olmaktır.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalp-damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında
birinci sıradadır. 65 yaşın üzerindeki bireylerin ise yarısı hipertansiyon, diyabet ve eklem
hastalıklarına sahiptir. Yaşlılık döneminde sağlığın kötüleşmesi genellikle kronik hastalıkların
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa bu hastalıkların çoğu sağlıklı yaşam davranışları
benimseyerek önlenebilir ya da ertelenebilir. Tütün kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, yetersiz
diyet ve pasif yaşam gibi risk faktörleri bireylerde bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişme riskini
artırmaktadır.
Fiziksel aktivitenin yetersizliği ve pasif yaşam, yaşlanmayı hızlandıran en önemli
etkenlerdendir. Yaşlılık döneminde fiziksel aktivite; kas gücünün ve bilişsel kapasitenin
sürdürülmesini, depresyonun azalmasını ve özgüvenin artmasını sağlayarak kapasitenin
korunmasını destekler. Ayrıca, aktif olmak topluma katılımı, sosyal ağın gelişmesini ve
kuşaklararası bağların korunmasını destekleyen bir unsurdur. Bireyler yaşlandıkça, hücresel ve
biyokimyasal değişiklikler, çoklu kronik hastalıkların yıkıcı etkileri ve yaralanma sıklığı ya da
sakatlayıcı etkilerine bağlı olarak kapasiteleri azalsa bile destekleyici bir çevre ile aktif bir
yaşamı sürdürebilirler (Aydın, 2014: 77).
8.1.1. Aktif Yaşlanma
8.1.1.1. Tanımı
Yaşlılık süreci, biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan karmaşık ve önü alınamayan
bir süreçtir. Dünya genelinde gerçekleşen nüfus artış hızındaki azalış ve ortalama yaşam
beklentisindeki yükseliş, genel nüfus içindeki yaşlı nüfus oranının artmasına neden olmakta ve
dünya her geçen zaman içerisinde demografik yaşlanma sürecine girmektedir. Yapılan
tahminlerde 2020 yılında dünya nüfusunun 7.5milyara, tüm nüfus içerisindeki altmış yaş ve
üstü nüfus grubunun da 1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Aydın, 2014: 76).
Küresel yaşlanmanın hızlanması ve gözle görülür bir hal almasıyla birlikte aktif
yaşlanma konusu da geniş çaplı inceleme ve değerlendirilmeye başlamıştır. Daha önce
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değinildiği üzere, DSÖ aktif yaşlanmayı, “insanların yaşlanırken yaşam kalitesini arttırmak için
sağlık, güvenlik ve katılım fırsatlarını maksimize etme süreci” olarak tanımlamıştır (DSÖ,
2002).
Aktif yaşlanma kavramı, Avrupa’da öncelikle istihdamda aktif yaşlanma biçiminde
algılanmıştır. Ancak daha sonra fiziksel, zihinsel ve sosyal refah ile bağlantılı olarak sağlıklı
yaşlanma biçiminde bir kavram genişlemesi gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği (AB) için de
başarılı yaşlanma, sağlığa eşit erişimi maksimize etmeyi amaçlayan bir süreçtir. Avrupa Birliği,
aktif yaşlanmayı dört temel prensibe dayandırmaktadır. Bu prensipler şunlardır (Aydın,
2014:76):
-

Yaşam boyu öğrenme,
Yüksek kaliteli çalışma koşulları,
Uygulanabilir emeklilik sistemleri,
Yaş temelli ayrımcılıkla mücadele.

Bilgi toplumlarında farklı yaşam koşullarında, aktif yaşlanma farklı anlamlar ifade
etmektedir. Bu bağlamda aktif yaşlanmayı, çalışma yaşamı, sosyal yaşam ve ev yaşamı
açısından ayrı ayrı tanımlamak mümkündür (Aydın, 2014: 78):




Çalışma Yaşamında Aktif Yaşlanmak: Daha iyi çalışma kalitesi ve çalışma
hayatı dengesi ile birlikte uzun süre aktif ve etkin kalabilmeyi içermektedir.
Toplumun Bir Parçası Olarak Aktif Yaşlanmak: Sosyal yaşam ve anlamda aktif
ve yaratıcı kalabilmeyi içermektedir.
Evde Aktif Yaşlanmak: Uzun süre sağlıklı kalabilmeyi ve bağımsız, yüksek bir
günlük yaşam kalitesine sahip olabilmeyi içermektedir.

Yaşlılıkta sunulan sosyal hizmetler, yaşlı bireylerinyaşamdan daha fazla zevk ve doyum
almasını, sosyaliletişimi arttırmasını ve toplumla bütünleşebilmesini sağlayarak aktif yaşlanma
sürecini destekleyecektir.
Fiziksel faaliyetlerin yaşlılarda düşme, kas-iskelet sistemi sorunları, obezite riskinin
azalması, kardiyovasküler bozukluklar, diyabet, kolon kanseri, ölüm oranlarının azalmasıve
psikiyatrik bozukluklar gibi pek çok sağlık sorununa karşı iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle
yaşlılıkta pek çok sistemde ve fonksiyonlarda bir gerileme durumu olsa da kişileri fiziksel
faaliyetlere yönlendirmek ve sürekliliğini sağlayacak önlemler almak bu sorunların azaltılması
veya yok edilmesi için ve ayrıca nitelikli ve sağlıklı bir yaşlılık geçirmek için çok önemlidir
(Yerli, 2017: 1280).
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8.1.1.2. Aktif Yaşlanmanın Olumlu Yansımaları
Aktif yaşlanan bireylerin sahip olacakları iyi sağlık durumları, onlara toplumun aktif
birer parçası olma imkânı verecektir. Dolayısıyla yaşlı bireyler, bağımsız, refah düzeyi yüksek
ve kaliteli bir yaşam standardına kavuşacaklardır.
Aktiflik, yalnızca bir işgücü unsuru ya da fiziksel olarak aktif olmayı içermemekte;
sosyal, ekonomik, kültürel, spiritüel, kentleşme-kentlileşme işlere-işlerine de devamlı katılımı
içermektedir. İnsanların sosyal, fiziksel ve zihinsel sağlık potansiyellerinin farkında olmalarını
sağlamaktadır. İhtiyaçları, arzuları ve kapasitelerine göre topluma katılımlarına fırsat
vermektedir. Bunu sağlarken de ihtiyaç halinde onlara yeterli koruma, güvenlik, bakım ve
yardım sunmaktadır.
Aktif yaşlanma, daha iyi çalışma koşulları için fırsat vermektedir. Aynı zamanda sosyal
dışlanma ile mücadele etmektedir. Yaşlıların istihdam piyasası ve toplumsal yaşama dâhil
olmasını teşvik etmekte, sağlıklı yaşlanmayı da öne çıkartmaktadır (Tunçkanat, 2011). Bu
kapsamda Türkiye’de ilk kez 3-4 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 2 Mart 2017 tarihinde
ikincisi düzenlenen “Türkiye Aktif Ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi” nin ana teması “Yaşam Boyu
Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Kültürü” olarak belirlenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2017: 10).
Aktif yaşlanma yaklaşımının planlı bir zeminde ele alınabilmesi için bu alanda
gerçekleştirilecek politika ve programların geliştirilmesine katkı sağlayacak sağlık, istihdam ve
eğitim gibi konuların tamamını içermesi gerektiği unutulmamalıdır. Bilhassa sosyal
politikaların oluşum sürecinde aktif yaşlanmanın desteklenmesi, şu hususların gerçekleşmesine
katkı sağlayacaktır (Özcan, 2010):
-

Hayatın yüksek verimlilik dönemlerinde zamansız ölümlerin azalmasına,
Kronik hastalıkların azalmasına,
İleriki yaşlarda insanların yaşamlarından zevk almalarına,
Yaşlıların, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarında etkin
olmalarına,
Tıbbi masrafların azalmasına katkı sağlayacaktır.

8.1.1.3. Aktif Yaşlanmanın Belirleyicileri
Dünya Sağlık Örgütüne göre aktif yaşlanma sadece kişisel değil, çevresel, sosyal ve
ekonomik faktörlerle de ilişkilidir. Aktif yaşlanma süreci ile ilişkili olan bu faktörler şu şekilde
sıralanabilir (DSÖ, 2002):
-

-

Kültürel ve cinsiyet ile ilgili faktörler,
Sağlık sistemi ve sosyal sistem: Sağlıkta ilerleme ve hastalıkların önlenmesi, tedavi
edici hizmetler, uzun dönemli bakım, zihinsel sağlık hizmetleri gibi sağlık sistemi
ve sosyal sistem ile ilgili faktörler,
Diyet, fiziksel faaliyet vb. sağlıklı yaşam stilleri gibi davranışsal faktörler,
Biyoloji ve genetik, psikolojik özellikler gibi kişisel faktörler,
Güvenli barınma, temiz su ve hava, güvenli yiyecekler gibi fiziksel çevre koşulları,
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-

Sosyal destek, şiddet ve suistimal, eğitim ve okuryazarlık gibi sosyal faktörler,
Ekonomik faktörler: Gelir, sosyal koruma, formel ve informel çalışma gibi
ekonomik faktörler.

Geçmişte işverenler, genç çalışanlarla karşılaştırma yaparak, yaşlı çalışanları
yönetmenin daha zor olacağı ve yaşlı bireylerin daha az üretken olacakları varsayımıyla hareket
etmişler ve tercih haklarını da çok büyük oranda genç çalışanlar lehine kullanmışlardır. Fakat
yaşlı istihdamı işletmelerin gelişimine katkı sunabilmektedir. Bunlar: tecrübe, sadakat, iş görme
sorumluluğu ve aşamalı emekliliktir.
8.1.1.4. Aktif Yaşlanma Konusunda Güncel yaklaşımlar
Aktif yaşlanma konusuna yönelik güncel yaklaşımların benimsediği başlıca husus, aktif
yaşlanma kavramı ve gerekli faaliyetlerin sadece yaşlı bireylere hitap etmesinin yanlış
olduğudur. Aktif yaşlanma, bir süreçtir ve aktif yaşam sürmeyi gerektirir.
Güncel yaklaşımların üzerinde önemle durdukları diğer bir konu, yaşlı kadınların
işgücüne katılım oranlarının genellikle yaşlı erkeklerden daha düşük olmasıdır. Yaşlı kadınların
işgücüne katılımlarını sağlamak ve işgücü içerisindeki oranlarını arttırmak için aktif yaşlanma
politikaları geliştirilmesi zorunludur. Önemli diğer bir konu, aktif yaşlanma politikalarının
yaşlıların yeterliliklerini ve özellikle yeterlilik bilinçlerini attırmayı amaçlaması gerektiğidir.
Aktif yaşlanan bireyler, süreç içerisinde aktif bulunmalarından dolayı özgüvenleri yüksek,
toplum içinde aktif ve her alanda (çalışma hayatı dâhil) yararlılık düzeylerinin daha yüksek
olduğunu hissedeceklerdir (Aydın, 2014: 78).
Güncel yaklaşımlar, aktif yaşlanma konusunu daha kapsamlı olarak
değerlendirmektedir. Bu nedenle aşağıda ifade edilen gereklilikler için yapısal reformların
kararlılıkla uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır (Tunçkanat, 2011):.
-

-

İnsanları daha uzun yıllar çalışmaya ikna etmek üzere yaşa bağlı ayrımcılığı
önleyen yasal düzenlemeler,
Yaşam boyu öğrenme fırsatlarının erişilebilir olması,
Sağlık ve bakım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini, hasta mobilitesini, sağlık
hizmetlerinin serbest dolaşımını, hastalık yükünü azaltacak koruyucu sağlık
hizmetlerinden yararlanma,
Yaşam alanlarının düzenlenerek mal ve hizmetlere erişimin sağlanması ve
Nesiller arası dayanışmanın güçlendirilmesi savunulmaktadır (Tunçkanat, 2011).

Avrupa Birliği ülkelerinde aktif yaşlanmayı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla son
yıllarda radyo, televizyon, gazete ve billboardlar üzerinden kamusal kampanyalar yürütülmeye
çalışılmaktadır. Bu kampanyalar yaşlı çalışanların niteliklerini geliştirmek ve istihdam
edilebilirliklerini arttırmak için onları teşvik etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, emeklilik yaşını
ilerletmek ve yaşlı bireylerin çalışma yaşamında daha uzun süreler kalmalarını destekleyecek
bazı teşviklerde aktif yaşlanmayıdestekleyecek uygulamalardır. Bu amaçla bireylerin genel
istihdam edilebilirlik becerileri ve spesifik mesleki becerileri geliştirilmelidir.
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Aktif yaşlanma bağlamında yaşam boyu öğrenme, becerilerin edinimi ve
güncelleştirilmesi, sosyo-kültürel katılım, bireysel refah, nesiller arası dayanışma ve sosyal
içerme için oldukça önemlidir. Yaşam boyu öğrenme, dolaylı olarak becerilerin gelişimini
sağlayarak insanların istihdam içerisinde kalmasını sağlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme
politikaları yaşlı bireylerin, yaşamları boyunca devamlılık gösteren öğrenmeyi destekleyerek,
öğrenme istekliliğini ve yeteneğini maksimize edebilmektedir.
Yaşlı bireylerin öğrenme faaliyetlerinin devam etmesi, kişisel gelişim ve sosyal
bağlantıların ilerlemesine katkı vermektedir. Öğrenmeye erişim için kişisel birtakım engeller
söz konusu olabilir, ancak bireyin mevcut beceri, vasıfları ve motivasyonu geliştirilerek
öğrenme desteklenebilir. Öğrenme faaliyetleri içerisine yaşlı bireylerin eklemlenmeleri sadece
kendileri için değil, diğer insanlara bilgi birikimi ve becerilerini aktararak, onlardan öğrenme
fırsatı vermek de oldukça önemlidir. Böylece, nesiller arası öğrenmenin pozitif etkilerinden
yararlanılabilir (Aydın, 2014: 79).
8.1.1.5. Fiziksel aktivite
Fiziksel aktivite eksikliğinin bazı hastalıkların ortaya çıkmasında ve seyrinde önemli
belirleyici olduğuna yönelik pek çok araştırma bulunmaktadır. Fiziksel aktivite kelime olarak,
günlük yaşam içinde, kas ve eklemleri kullanarak enerji harcamamızı gerektiren, kalp ve
solunum hızını artıran her türlü hareket olarak tanımlanabilir.
Sağlıklı yaşlanmanın anahtarı düzenli fiziksel aktivitedir. Fiziksel aktivitenin amaca
yönelik olarak, bir program dâhilinde ve düzenli olarak yapılması istenilen yararın açığa
çıkmasını sağlayacaktır. Sağlığa ilişkin parametrelerin korunmasında ve kontrol altına
alınmasındaki önem ve etkilerinin yanı sıra özel olarak planlanmış ve tasarlanmış fiziksel
aktivite programlarının pek çok hastalığın ve semptomlarının tedavisinde, hastalığa bağlı
komplikasyonların önlenmesi ve hastalık sürecinin bedene yönelik kalıcı hasar bırakmasının
engellenmesinde önemli etkileri bilinmektedir.
Erken yaşlardan itibaren yapılan düzenli egzersizler; İmmün sistemi güçlendirerek
hastalıklardan korur; fizyolojik kapasite ve toleransı ayrıca yaşam streslerine karşı dayanıklılığı
arttırır. Böylece insan ömrünün uzamasına katkı sağlar. Düzenli olarak yapılan fiziksel
aktivitenin; insülin direncini önleyerek Tip II diyabet gelişimine ve kardiovasküler hastalıklara
ve engel olabileceği, vücut metabolizmasını daha düzenli olarak çalıştırabileceği, obeziteyi
engelleyebileceği ve ruhsal sağlığı desteklediği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Detaylı
bilgi için bakınız: Bölüm 7, Düzenli Egzersiz içinde: Bakım Gerektiren Bireylerde Yaşam
Kalitesi).
Yaşlılarda düzenli fiziksel aktivite; engellilik riskini azaltır, yaşam kalitesini arttırır
(fiziksel/ mental sağlık ve yaşam memnuniyetini iyileştirerek) ve fonksiyonel yetersizlikleri
önler. DSÖ, fiziksel aktivitedeki azalma, beslenme alışkanlıklarındaki değişme ve sigara
kullanımındaki artışı “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Artış” olarak nitelendirmektedir.
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8.1.2. Sağlıklı Yaşlanma
8.1.2.1. Tanımı
DSÖ, sağlığı; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olması
olarak tanımlanmaktadır. DSÖ, sağlıklı yaşlanmayı üç temel prensibe dayandırmaktadır.
Bunlar, sağlık, güvenlik ve katılımdır. Sağlıklı yaşlanma, bireyin doğumunda genetik miras ile
başlar. Bireyin iç kapasitesini oluşturan fiziksel ve psikolojik rezervleri yaşlılık döneminde de
aktif ve sağlıklı yaşam için birikim oluşturur. Diğer yandan erişilebilir sağlık hizmetleri ve
koruyucu önleyici hizmetler sağlığın geliştirilmesinde ve aktif yaşlanmada önemli bir yere
sahiptir (Aydın, 2014: 78).
Son yıllarda sağlıklı yaşlanma başarılı yaşlanma ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır
ve morbiditeyi azaltıp mortalite yaşını yükseltmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için;
hastalık ve maluliyetin olmaması, bilişsel ve fiziksel fonksiyonların devam etmesi ve yaşamla
bağlantılı olmak temel kriterlerdir. Başarılı yaşlanma süreci için; Sağlığın ve fiziksel, sosyal,
ruhsal iyilik halinin, bağımsız yaşayabilme yetisinin, yaşam kalitesinin, yaşam süreçleri
arasında başarılı geçişlerin optimize edilmesi gerekmektedir (Yağcıoğlu, 2012: 31).
İnsan fizyolojik bir varlıktır ve yaşamın devamlılığını sürdürebilmesi için temel insan
gereksinimlerinin mutlaka karşılanması gereklidir. Abraham Maslow (1943) insanın temel
gereksinimlerini tanımlamış ve bu gereksinimlerin tabandan yukarıya doğru hiyerarşik bir
düzen içinde olduğunu belirtmiştir (Şekil 1). Fizyolojik gereksinimlerin genellikle değişmediği,
ancak diğerlerinin zaman zaman değişim gösterdiği belirtilmiştir.

Şekil 1: Maslow’un Temel İnsan Gereksinimleri
Kaynak: Yağcıoğlu, 2012: 32.
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Gereksinimler önceliklerine göre hiyerarşik bir sırada yer alırlar. Yaşamı sürdürmeye
yönelik ihtiyaçlar en büyük önceliğe sahiptir. Hayat tehlike altında ise fizyolojik gereksinimler
daha ön planda tutulur, tehlike geçince diğer gereksinimlere de dikkat edilmeye başlanır.
Hiyerarşik sırada daha sonra gelenler ise sevgi ve ait olma, kendine saygı gibi duygusal ve
psikolojik gereksinimlerdir.
Yaşlıların gereksinimleri yaşları ilerledikçe artmakta ve temel insan gereksinimlerine;
fiziksel kapasitedeki yetersizlik, eşin, sevdiklerininkaybı, rol değişiklikleri, sosyal ağın
küçülmesigibi nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede güçlük ve yalnızlık duygusu
eklenmektedir. Sağlıklı yaşlanmanın özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
-

Yaşlanma sürecine adaptasyon,
Kendini tanıma ve kişilik,
Ölümü kabul etmek ve buna uygun tutum geliştirmek,
Yaşam olaylarına aktif katılım,
Fiziksel, bilişsel ve sosyal fonksiyonlarda yeterlilik,
Kendini değerlendirmek ve yeni yaşam olaylarına ya da bedensel değişiklere uyum
sağlamak.

Tablo 8.1’de görülebileceği üzere, sağlıklı yaşlanmadan söz edebilmek için fizyolojik,
sosyal, destekleyici, mental ve kognitif durumun optimal düzeylerde tutulması gerekir (Tablo
8.1).
Tablo 8.1. Sağlıklı Yaşlanmayı Etkileyen Faktörler
Fizyolojik
Kognitif/ Mental

Sosyal/ Destekleyici

Eğitim

Aile

Bilgi düzeyi

Dini inançlar

Genetik

Beceriler

Toplum

Egzersiz

Mental yetenek

Kendini tanıma

Beslenme
Yaşam sitili/
alışkanlıklar

Özür ya da kronik
hastalığın olmaması

Fizyolojik mental sağlık

İdeolojik tutum (yaşlı
ayrımcılığı)

8.1.2.2. Türkiye’de Sağlıklı Yaşlanmaya Yönelik Politikalar
1982 Anayasası’nın 61. maddesinde yaşlılara yönelik olarak “Yaşlılar devletçe korunur.
Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir” hükmü
yer almaktadır. Bu maddeyle Anayasa yaşlılarla ilgili sorumluluğu devlete vermiştir. 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanunun birinci maddesine göre; “65 yaşını doldurmuş Türk
vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe aylık bağlanır” hükmü yer almaktadır.
Yaşlının refah düzeyini arttırmaya yönelik bu destek verilmektedir. Bu kapsamda, Yaşlı Maaşı
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(65 +) adı altında 2017 yılında 618.162 kişiye 1.766 milyon TL ödeme yapılmıştır (ASPB,
2018: 9- 10).
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
doğrultusunda bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması, bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinden yararlandırılması, verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esaslarının
belirlenmesi, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlenmektir. 2018 Nisan ayı itibari
ile Bakanlığa, Belediyelere, Dernek ve Vakıflara ve Azınlıklara ait huzurevlerinde toplam
26.102 yaşlı bireye hizmet sunulmaktadır. Ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık % 8. 5’ ini yaşlı
nüfusun oluşturduğu düşünüldüğünde bu son derece yetersiz bir sayı olarak karşımıza
çıkmaktadır (ASPB, 2018: 11- 15).
Yaşlıların daha bağımsız, kendine yetebilen ve toplumsal olaylara aktif katılım sağlayan
bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları (STK),
üniversiteler de hizmet kapsamının ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalar
sürdürmektedir. Yaşlılara sunulan hizmetlerdeki temel amaç, kendilerine yetebilen mutlu birer
birey olmalarını sağlamaktır. Yaşlılar için verilecek hizmetin temel amaçları, şu şekilde
özetlenebilir (Çelebi, 2014: 182):
-

Kendi evlerinde bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak,
Yaşlılık, evsizlik, bakım gereksinimi gibi durumlara uyum sağlayabilecekleri
alternatif yerleşim olanakları sunmak,
Fiziksel ya da mental hastalık nedeniyle gereksinim duyulan durumlarda uygun
hastane koşulları oluşturmak.

Bireyin kapasitesi ve performansı yeterli olsa bile uygun olmayan çevresel koşullar hatta
çevresel engeller bireyin aktif olarak toplum içinde yer almasının önündeki en önemli sorundur.
Bu nedenle yaşlıların mevcut potansiyellerinin, hareket kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve
güvenli bir şekilde toplum içinde aktif yaşama katılımları için bazı uygulamalardan
yararlanılmaktadır.
Sağlıklı bir yaşlanma ve yaşatma için yaşlılara uygun kent modellerini, ev modellerini,
sosyal ortam modelleri geliştirilerek ve sunulmalıdır. Yaşlı dostu kentler bunun için güzel
örneklerdir. Ancak ülkemiz için yeni bir kavram olmamasına rağmen ancak birkaç şehirde proje
destekli olarak uygulamalarını görmek mümkündür. Sokak mobilyalarını, sokak mimarisi ve
şehir mimarisini düzenlerken yaşlıların antropometrik özelliklerinin göz önüne alınmalıdır.
Alışverişe çıktığında daha kolay yoruldukları göz önünde bulundurarak daha sık sokak
mobilyaları yerleştirilmesi, kaldırım yüksekliklerinin azaltılması, trafik işaret ve
ışıklandırmalarının görünürlük ve sürelerinin uyarlanması yaşlı bireyin tek başına dışarı
çıkmasını destekleyecek uygulamalardan sadece birkaçıdır.
Sağlıklı yaşam sürdürmelerini desteklemek için hastanelere ulaşım ve erişimin
kolaylaştırılması. Evde bakım hizmetlerinin kapsamı genişletilerek sosyal bakım hizmetleri de
sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Hastanelere gelmekte zorlanan bireyler için
rehabilitasyon hizmetlerinin kendi ev ortamında sunulması yaşlıların bireysel bağımsızlıklarını
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arttırmak şüphesiz oldukça önemlidir. Ülkemizde Kütahya ilini evde fizyoterapi uygulamalarını
iyi örnek olarak verebiliriz. Ancak, rehabilitasyon hizmeti bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenip
yine bire bir terapist eşliğinde yapılması gerektiğinden, alanın gereksinimleri tam olarak
karşılayabilecek rehabilitasyon ekibini ve ekipmanları oluşturmak için ciddi çalışmalar
yürütülmelidir. Örneğin bazı kronik hastalıkların etkisi ile el fonksiyonları bozulmuş bu
nedenle kendi yemeğini yiyemeyen bir yaşlının kavramasını kolaylaştıracak ya da kol
hareketlerini destekleyecek bir kendine yardım cihazı ile bağımsız beslenme becerisi
geliştirilebilir (Şekil 2).

Şekil 2: Kendine Yardım Cihazlarına Örnekler
Kaynak:
http://engelliler-icin-icatlar.blogspot.com.tr/2012_05_01_archive.html
(Erişim
Tarihi: 25.12.2018).
Kurum bakımında ait olmama, yâdsıma ve yabancılaşma yaşayan yaşlılar için Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde üç- dört yaşlının aynı evi paylaştığı ve ihtiyaçlarının İl
Müdürlükleri tarafından karşılandığı pilot uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulama yaşlılara
ev ortamını sunsa da, sağlık ve rehabilitasyon gereksinimlerinin karşılanması noktasında
çalışmalar yapılmalıdır.
Yaşlıların temel ihtiyaçları olan sağlık hizmetleri, kişisel bakım, evsel ihtiyaçlar,
sosyalleşme ihtiyacı ve varsa engel durumundan kaynaklanan ihtiyaçları ön plana çıkmaktadır.
Gelişen teknoloji yaşlılar için güvenlik, koruma, hareket kabiliyeti, bağımsız yaşama ve sosyal
hayata katılım konularında önemli katkılar sağlayabilir. Örneğin Alzheimerli bireylerde
navigasyonlu kolyeler ile kişinin kaybolması önlenebiliyor ya da kapı eşiğindeki paspasın altına
yerleştirilen sensör aracılığı ile bireyin evden çıkışından haberdar olunabiliyor. Bunlar hiç
şüphesiz iyi uygulamalardır, ancak bireylerin bu konulardaki bilgi yetersizliği, nasıl
erişebileceğini bilmemesi, bireysel yetersizlikleri nedeni ile ulaşamaması, maliyeti ve sosyal
güvence kapsamı dışında olması gibi bazı sorunlar bulunmaktadır (Ekici, 2016: 26).
Ankara Valiliği ve bir vakıf tarafından yürütülen Yaşlı Destek Merkezi, bir çağrı
merkezi olarak hizmet sunuyor. Bu çağrı merkezinde, hastanın/yaşlının almak zorunda olduğu
günlük ilaçların takibi yapılabiliyor. Sistemde o kişinin bütün kimlik bilgileri, bütün
hastalıkları, kullandığı ilaçlar, evinin yedek anahtarının kimde olduğu, hangi mahalle ve
sokakta oturduğu, ona en yakın olan sağlık merkezinin bütün bilgileri yer alıyor. Merkez aynı
zamanda acil sistemlerle, gerek tıbbi gerekse itfaiye, polis gibi acil ihtiyaç duyulabilecek
herkesle irtibatlı olduğu için de hızlı bir koordinasyonla ilgili kişinin ihtiyacına cevap
verilebiliyor. Hatta özel düzenlenen ilaç kutuları mevcut, eğer belirlenen saatte o kişi o kutuyu
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açmamış ve ilacını almamışsa, merkeze bir uyarı gidiyor ve merkez görevlisi hastayı/yaşlıyı
arayarak ilacını alması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca, Bu kişilerin yatak odalarına özel
sensörler takılıyor. Evde belirli bir süre hareketsizlik olursa merkeze bu evde bir hareket
eksikliği var, diye bir haber gidiyor. O durumda çağrı merkezindeki kişi alarma geçiyor ve bu
kişinin komşusunu veya çocuğunu haberdar edip kontrol etmesini isteniyor. Herhangi bir yakını
olmayan ya da ulaşılamayan bireye merkez görevli göndererek kontrolünü sağlıyor (Sağlık
Bakanlığı, 2017: 43).
8.1.3. Sosyal Gereksinimler
Sevilen birinin kaybı veya akrabaların ölümü, işe yaramadığını hissetme, emeklilikle
birlikte iş yaşamındaki çevrenin ve arkadaşların kaybı nedeni ile birey kendini yalnız
hissetmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, geniş ailenin yerini çekirdek aile tipinin alması
nedeni ile ailelerin yaşlılara sağladığı desteklerde giderek azalma gözlenmektedir. Yapılan
araştırmalarda sanayileşme ve kentleşme nedeni ile köyden kente göç, kentleşme ile birlikte
azalan ilişkiler, kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ile çalışma hayatına girmesi, gençlerin
öğrenim ve evlenme nedeniyle evden ayrılmaları gibi nedenlerin bu konuda etkin olduğu
görülmektedir.
Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, sürekli bakıma gereksinim duyan, öz bakımını
kendi başına yapamayan, hayatını sürdürmek için başkalarına gereksinim duyan, yatağa kısmen
veya tam olarak bağımlı, demans, Parkinson gibi ağır somatik, nörolojik ve psikiyatrik
problemleri olan yaşlılar, tıbbi refakat ve tedavi olanakları bulunan sağlık kuruluşu
özelliğindeki bakımevlerinde hizmet almaktadır. Ülkemizde ise bu grup hasta yaşlılara
huzurevi bünyesindeki özel bakım bölümlerinde veya yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde hizmet verilmeye çalışılmaktadır (Yağcıoğlu, 2012: 34).
Özellikle ağır hastalıkları ve sürekli bakım ihtiyacı bulunmayan yaşlıların uzun dönemli
kurum bakımı almalarının kendini kabul etme ve kendine saygı duymayı belirleyen çevreyi
tanıma ve denetleyebilme olanakları kaybolmakta, yaşlı birey soyutlanma, yalnızlaşma, sosyal
izolasyon, duygusal çökkünlük, depresyon, yabancılaşma yadsınmışlık, kendini değersiz
hissetme gibi olumsuz duygulara kapılabilmektedir.
8.1.4. Sosyal Destek
Sosyal destek kavramı ile zor durumda ya da sıkıntı içinde olan bireye, aile üyelerinin,
akrabalarının, arkadaşlarının yanı sıra diğer toplumsal ilişkilerin sağladığı veya sağlayacağı,
bireye stresle ve yaşamsal sorunlarla başa çıkması konusunda verilen her türlü destek
kastedilmektedir. Bakım gerektiren bireyin çevresindeki eş, aile ve arkadaşlarından oluşan
sosyal ağ, bireylerin sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal
gereksinimlerini karşılar. Fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilenir. Sosyal destek
sonucu ortaya çıkan saygınlık, moral artışı ve yaşamdan duyulan memnuniyet, stres verici
olaylarla baş etme gibi olumlu katkılar sağlamaktadır.
Sosyal desteğin işlevleri şu şekilde özetlenebilir (Yelboğa, 2017: 417):
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-

Kişilere malzeme ve hizmet desteği sağlayarak kişinin psikolojik olarak
rahatlamasını sağlamak,
İnsanlara sorunlar karşısında başa çıkma yöntemlerini öğretmek,
İnsanların kişisel gelişim ve performanslarına olumlu katkılarda bulunmak,
Kriz anında insanların stresinin en alt düzeye inmesine yardımcı olmak.

Yaşlılarda sosyal destek eksikliğinde mortalite riskinin arttığı ve sosyal destek alan
yaşlılarda ise iyileşme ve sağlık davranışlarında gelişme olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle
toplum temelli bakım modellerine geçilmesi, ancak evde verilecek profesyonel desteğe rağmen
bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan bireyler için kurum bakımının uygun bir
seçenek olduğu belirtilmektedir (Altıparmak, 2009: 160).
8.1.5. Rehabilitasyon
8.1.5.1.

Tanımı

Rehabilitasyon, engelli bireyin yaşamını sürdürürken diğer bireylere ve nesnelere
muhtaçlığını en aza indirgemek amacıyla uygulanacak tedavidir. Başka bir deyişle
rehabilitasyon, eksilen ya da kaybolan yeteneklerin yeniden kazandırılması ya da geri dönüşü
mümkün olmayan fonksiyonların yerine yenilerinin kazandırılması sürecidir. Birleşmiş
Milletlerin Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar belgesi rehabilitasyon
programlarının; zeka seviyesini yükseltici eğitimler, engellilere ve ailelerine danışmanlık
hizmetleri, kendine güvenin geliştirilmesi, ihtiyaç halinde değerlendirme ve rehberlik
hizmetleri gibi çok geniş bir alanı kapsaması gerektiğini ifade etmektedir. Rehabilitasyon
sürecinde engelli sürecin merkezinde olmalı ve aile mutlaka sürece dâhil edilmelidir (Çınarlı,
2017: 125).
5378 sayılı Engelliler Kanununda rehabilitasyon “doğuştan veya sonradan herhangi bir
nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya engelliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye
indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik
yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve
sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi,
ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel,
rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetler bütününü” biçiminde tanımlanmıştır (Şişman, 2011:
178).
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 10 maddesinde “Rehabilitasyon hizmetleri
toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararının alınması, plânlanması,
yürütülmesi, sonlandırılması dâhil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkili katılımı
esastır. Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik
eğitim programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için gerekli önlemler alınır” ifadesi
kullanılarak engelli bireylerin rehabilitasyonu dolayısıyla topluma kazandırılması
hedeflenmiştir (Çınarlı, 2017: 125-126).
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Engelliler Kanunu’nun 40. maddesi Büyükşehir Belediyelerine engellilerle ilgili
bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek
üzere engelli hizmet birimleri oluşturulması yükümlülüğü getirilmiştir. Eğer Belediyeler
engellinin rehabilitasyan talebini karşılayacak donanım ya da kalifiye insan gücüne sahip
değilse, en yakın merkezden hizmet satın alması ve söz konusu hizmete ilişkin ödeme yapma
yükümlülüğü üstleneceklerdir (Şişman, 2011: 182).
Engellilerin gereksinimleri açısından bakıldığında çoğu kez tıbbi, mesleki ve sosyal
rehabilitasyon bir arada yürütülmelidir. Tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde öncelikle
engel türünün ve yetenekler üzerindeki etkisinin bilinip, belirlenmesi gerekir. Engelliliğin tümü
ile ortadan kaldırılması bu aşamada kuşkusuz öncelikli hedeftir. Ancak, bu hedefe her zaman
varılamayabilir. Eğer engelliliğin tümü ile ortadan kaldırılamayacağı saptanacak olursa, bu kez
olabildiğince en alt düzeye indirilmesi için çalışılmalıdır (Şişman, 2011: 180).
8.1.5.2.

Rehabilitasyon Ekibi

Engelli ya da engelli olarak yaşlanan ya da yaşlılığa bağlı çoklu kronik hastalıklar
nedeni ile edinsel olarak engelli olan bireylerin yaşamın her alanına eşit katılımlarının
sağlanarak bağımlı olmadan yaşama olanaklarına sahip olmaları için tıbbi ve sosyal
müdahalelerden yararlanılmaktadır (Boz, 2016: 257). Bu müdahaleler multidisipliner bir ekibin
elemanlarının her birinin kendi disiplini içinde yapacağı uygulamalar ile sağlanmaktadır.
Örneğin 70 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürdüren birey ani bir beyin kanaması sonrası
bundan sonraki hayatını hemiplejik olarak sürdürmek zorunda kalabilir. Bu kişinin
deneyimleyeceği duruma baktığımızda; denge sorunu, yürüme güçlüğü, beslenme ve yutma
güçlüğü, öz bakım aktivitelerinde yetersizlik, bazen konuşma ve kendini ifade sorununu gibi
çoklu sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir kişinin rehabilitasyon ekibinde, doktor;
kanamanın etkilerini ve yeni bir kanamanın oluşmasını önlemeye, fizyoterapist; denge/ yürüme
problemlerini çözmeye ve eşlik eden spastisitenin neden olduğu sorunları çözmeye, sosyal
hizmet uzmanı; aile ve engellinin yeni hayatına uyum sürecini yönetmeye, ergoterapist; yaşam
alanın düzenlenmesi ve kişinin mevcut durumu ile daha fonksiyonel olmasına, yutma ve
konuşma terapisti; beslenme ve konuşmayla ilgili sorunları ortadan kaldırmaya yönelik
müdahaleler yapacaktır. Durumu daha da zorlaştırıp bu kişin 40 yaşında olduğunu düşünürsek;
işin içine mesleki rehabilitasyon ve mevcut işin kaybedilmesinden kaynaklanan ekonomik
sorunlarla baş edecek müdahaleler, belki sosyal yardım seçeneklerinden yararlanmak gerekli
olacaktır.
Rehabilitasyon çalışmasında tüm müdahaleler kişin mevcut özrüyle maksimum
yeterlilik göstermesini sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle uygulanacak programlara, mutlaka
detaylı bir değerlendirme sonrasında, bireysel gereksinimler tam olarak belirlendikten sonra
karar verilmelidir. Toplu taşıma araçlarını kullanamayan, merdivenlerden inip, çıkamayan,
yönünü bulamayan, giyinme, soyunma, yemek yeme gibi öz bakım becerilerine sahip olmayan
bireylerin gereksinimlerinin farklı farklı olduğu ve toplumsal hayata tam ve etkin katılabilmede
büyük güçlüklerle karşılaştıkları net olarak söylenebilir. Bu nedenle mevcut özrün etkileri ve
kişinin yapabildikleri kapsamlı olarak değerlendirildikten sonra hedefe yönelik bir
rehabilitasyon reçetesi hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
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8.1.5.3.

Rehabilitasyon Zamanı

Doğuştan engellilerin bu hizmetlerden mümkün olan en erken yaşlarda
yararlandırılmaları gerekir. Örneğin, göz transplantasyonunun yapılması, koklear implant ya da
protez kol uygulamalarının erken yaşlarda başlamalıdır. Çünkü zaman içinde öğrendiğimiz bir
beden algımız ve her bir organımızın beyinde temsil edildiği bir alan vardır. Erken yaşta
müdahale edildiğinde beyin bu şekilde organize olacak ve bu durumu bir kayıp olarak
algılamayacaktır. Kişinin beden algısı bu müdahaleleri de kapsayacak şekilde gelişeceğinden
ya da yaşamla ilgili ilk deneyimlerini, yapılan cerrahi ya da cihazlarla yaşayacağından uyum
süreci ve yeti kazanımı daha başarılıdır. Oysa, sağlıklı bir şekilde yetişkinlik dönemine ulaşıp
travma sonrası engelli olan bireyin durumu kabullenmesi ve adapte olması gerekecektir. Ayrıca
çocukların öğrenme becerileri ile yetişkin ya da yaşlı bireyin öğrenme becerileri
karşılaştırıldığında şüphesiz çocukların öğrenme ve adaptasyon süreçleri daha hızlıdır.
8.1.5.4.

Rehabilitasyon Türleri

8.1.5.4.1. Sosyal Rehabilitasyon
Rehabilitasyon uygulamalarının çok değerli kısmını sosyal rehabilitasyon oluşturur.
Sosyal rehabilitasyon programlarına katılan bireyler kendilerini hasta değil birey olarak
hissedebilmektedirler. Sosyal rehabilitasyon alışmaları kapsamında, kişilerin çalışma yeteneği
kazanması, toplumsal yaşama diğer insanlar kadar katılabilmeleri ve toplumsal kaynakları daha
etkin kullanabilmeleri sağlamak hedeflenmektedir. Sosyal rehabilitasyon kapsamında sunulan
hizmetler şu şekilde sıralanabilir (Boz, 2016: 257-258):
-

Bireyi aile yaşamına hazırlamak
Birey ve ailenin mevcut engele uyumunu sağlamak
Bireyi sosyal ve toplumsal hayata hazırlamak
Bireyin ruhsal sorunlarını çözme
Bireyin evine ve sosyal çevresine uyumunu sağlama
Sosyal uyumu destekleyecek teknik destekleri sağlamak
Bireyin ulaşım olanaklarını organize etmek
Bireyin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak
Rehabilitasyon sonrası kaliteli bir yaşamın devamı için ekonomik destek
mekanizmalarını devreye sokmak
Fiziksel çevreyi kişinin gereksinimlerine göre yeniden düzenlemek
Bireylere ve sorunlarına karşı toplumsal bilinci ve duyarlılığı geliştirmek.

8.1.5.4.2. Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi rehabilitasyon mevcut problemin düzeltilmesi ya da fonksiyonel durumun en iyi
duruma getirilmesi için egzersiz ve cihazlardan yararlanır. Bu yaşlı bir bireyin yürüme
kapasitesini geliştirmek için yürüteç desteği almak ve ilgili kaslarını kuvvetlendirmek şeklinde
olabileceği gibi, medulla spinalis kesisi olan bir bireye robotik yürüme cihazı ile yürüme
becerisi kazandırmakta olabilir.
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Tıbbi rehabilitasyonda amaç bireysel gereksinimleri belirlemek ve doğru terapi
yaklaşımlarından yararlanmaktır. Genellikle benzer sorunlara sahip olsalar da, sorunların
bireyler üzerindeki etkileri farklı olacağından rehabilitasyon yaklaşımları bireysel
gereksinimlere göre belirlenir. Örneğin Romatoid artritli bir yetişkinin dizlerindeki artroza
bağlı olarak genellikle ayakta durma, yürüme ve ağrı problemi vardır. Bu durumda yapılacak
şey, öncelikle ağrıyı kontrol altına almak, sonrasında diz eklem hareket sınırını genişletmek ve
ayakta dik duruşu sağlayan kasları kuvvetlendirmek olacaktır. Başka bir romatoid artritli
hastanın elinde kalıcı bozulmalar olduğunu ve bu nedenle gün içinde pek çok işini yapamadığını
düşünelim. Bu durumda rehabilitasyon yaklaşımı değişecektir. Öncelikle eldeki bozulmaları
azaltmak ya da ilerlemesini önlemek için ortez dediğimiz yardımcı cihazlardan faydalanırız,
sonra el fonksiyonlarını iyileştirmek için; kaslara kuvvetlendirme, eklemlere germe ve kavrama
becerilerini arttırmaya yönelik egzersizler yaptırırız. İnsanların gereksinimleri arttıkça ve
çeşitlendikçe bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak burada anahtar bazı yaklaşımlar vardır:
-

Hastayı detaylı değerlendirmek ve problemi net olarak anlamak,
Bir hedef belirlemek,
Mevcut sorunu ortadan kaldırmaya çalışmak,
Kalıcı bir problem söz konusu ise, mevcut kapasiteyi ve becerileri geliştirmek,
Gerektiğinde yürüme yardımcısı, ortez ya da kendine yardım cihazlarından
yararlanmak,
Bireyin gereksinimleri doğrultusunda diğer rehabilitasyon ekibi üyelerinden
yardım almak.

Türkiye’de engellilerin büyük bir kısmı ekonomik zorluk veya haberdar olmama
nedeniyle rehabilitasyon hizmetlerinden yeteri ve gereğince yararlanamamaktadır. Bu nedenle
hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak için engellilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının
yapılması ve tıbbi rehabilitasyonun evde yapılabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin
oluşturulması gerekmektedir.
Diğer yandan, sağlık kuruluşlarındaki, engellileri zorlayan fiziksel ve işleyişe ait
olumsuzlukların ortadan kaldırılması zorunludur. Sağlık ve rehabilitasyon kuruluşlarında
fiziksel engelliler için; binanın fiziki koşullarının, rampaların, asansörlerin engellilere uygun
olarak dizayn edilmesi, işitme engelli bireyler; için işaret dili bilen personelin istihdam
edilmesi, görme engelli bireyler için; kabartma zemin, sesli anons ve uyarı sistemleri ile
kabartma bilgilendirme levhaları erişim zorluklarını belli ölçülerde ortadan kaldırabilecektir.
8.1.5.4.3. Mesleki Rehabilitasyon
Mesleki rehabilitasyona ilişkin olarak Engelliler Kanun’un 13. maddesi, engellilerin
yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamayacağını,
engellilerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek
kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanmasının esas olduğunu belirtmektedir. 12.
maddede ise, özür türlerini dikkate alan iş ve meslek analizlerinin yapılması, bu analizlerin
ışığında engellilerin durumlarına uygun mesleki rehabilitasyon ve eğitim programlarının
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geliştirilmesini ön görmüştür. Böylece engellilerin istihdamı konusunda da katkı sağlanacaktır.
Ülkemizde bu anlamda hizmet veren az sayıda merkez bulunmaktadır. Ancak üniversitelerde
ergoterapi programlarının açılması iş analizlerin yapılması, becerilerin geliştirilmesi ve uygun
işe yönlendirme konusundaki açığı kapatacaktır.
Engelli bireylerin rehabilitasyonunda hiç şüphesiz ergoterapistler tarafından yürütülen
meşguliyet terapisi önemli bir yere sahiptir. Meşguliyet etkinlikleri kısaca boş zaman
etkinlikleri olarak tanımlanabilir. Meşguliyet (İş ve Uğraşı) etkinliklerinin birinci amacı,
bireylerin günlük yaşam faaliyetlerine bağımsız olarak katılımın sağlanmasıdır. Bunun dışında
yeni beceriler geliştirmek, bireyin yapabileceklerinin farkına vararak kendini daha değerli
hissetmesine aracı olmak ve grup terapileri ile bireyin sosyalleşmesini sağlamakta önemli
katkılardır. Uğraşı terapileri sayesinde engelli bireyler sağlıklarını kazanmak ya da daha iyi
olmak için çaba gösterirler. Uğraşı terapilerinden istenilen faydayı elde etmek için engelli
bireyin yürütülen çalışmalara aktif olarak katılımı sağlanmalıdır (Boz, 2016: 270).

8.2.

Türkiye’de Bakım Gerektiren Bireylerin Sosyal ve Aktif Yaşama
Katılımına Yönelik Uygulamalar

Ülkemizde AÇSHB ve TÜİK tarafından Özürlülerin (Engellilerin) Sorun ve
Beklentileri Araştırması yapılarak 2010 yılında yayınlanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre;
Ulusal Engelliler Veri Tabanına kayıtlı olan engellilerin, % 58,6’sı erkek, % 41,4’ü kadındır.
Yerleşim yerine göre, % 62,4’ü kentte, % 37,6’sı kırda yaşamaktadır. % 20-% 39 arası engel
oranına sahip olanlar % 15,2’dir. % 40-% 69 arası ile % 70 ve üstü özür oranına sahip olanlar
% 42, 4’tür. Kayıtlı engellilerin % 4, 9’u 0- 6 yaş grubu, % 16, 2’si 7-14 yaş grubu, % 17, 2’si
15- 24 yaş grubu, % 27, 7’si 25- 44 yaş grubu, % 18, 9’u 45- 64 yaş grubu, % 15, 2’si 65 ve
üzeri yaş grubundadır.
Ülkemizde yürütülen Özürlülerin (Engellilerin) Sorunları ve Beklentileri Araştırması
sonuçlarına göre; engelli bireylerin % 56,8’nin engeli hastalık sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer
nedenler ise, % 15,9 ile genetik veya kalıtsal bozukluk, % 9,6 ile kaza ve % 3 ile gebelikte veya
doğum sırasında yaşanan problemlerdir. Ulusal Engelliler Veri Tabanına kayıtlı bireylerin; %
29,2’si zihinsel, % 25, 6’sı kronik hastalığı olan, % 8,8’i ortopedik, % 8,4’ü görme, % 5,9’u
işitme, % 3,9’u ruhsal ve duygusal, % 0, 2’si dil ve konuşma engeline ve % 18’i birden fazla
engele sahiptir (AÇSHB ve TÜİK, 2010: 16, 31).
Engelliler politikasının bakış açısı; eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve
toplumsal yaşama tam katılım gibi temel sorun alanlarında engellilerin, fırsat eşitliğinden
yararlanan bir grup olarak kabul edilmesidir. Engellilerin kapasitelerini geliştirmek, yaşam
koşullarını
iyileştirmek,
toplumsal
gelişmelerden
pay
almalarını
sağlamak,
bağımsızlaşmalarına destek verecek olanaklardan yararlanmalarını temin etmek, engelliler
politikalarının yadsınamaz sorumlulukları olarak kabul edilmektedir (Başaran, 2007: 46-47).
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8.2.1. Bakım Gerektiren Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımına Yönelik
Uygulamalar
Bakım gerektiren bireylerin çalışma yaşamına katılımına yönelik uygulamalar, yasal
düzenlemeler bağlamında iki ana grupta toplanabilir (AÇSHB, 2018: 2-3):
-

-

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi kapsamında; “İşverenler, elli veya daha fazla
işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli; kamu işyerlerinde ise
yüzde dört engelli bireyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdürler.” Bu bağlamda ülkemizde 2018 Şubat ayı itibari ile
Kamu’ da 10.447, Özel sektörde 101.212 kişi istihdam edilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesine göre; “Kurum ve kuruluşlar
bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli
çalıştırmak zorundadır.” Engelli bireylerin kamuda memur olarak istihdamı için
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile İlköğretim (kura ile),
Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans düzeyinde yerleştirmeler yapılmaktadır. Bu
madde kapsamında 51.814 kişi devlet memuru olarak kamu kurumlarında
çalışmaktadır.

8.2.2. Bakım Gerektiren Bireylerin Eğitim Yaşamına Katılımına Yönelik
Uygulamalar
14.07.2009 tarih, 27288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2009/15137 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile Ülkemiz Birleşmiş Milletler “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”ye taraf
olmuştur. Bu sözleşmenin 24.maddesinde; “1. Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır.
Taraf Devletler, bu hakkın fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için
eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her seviyede engellileri içine almasını ve ömür boyu
öğrenim imkânı sağlar” denilmektedir. Ülkemiz bu sözleşmeye imza atarak engelli vatandaşlara
eğitimde fırsat eşitliği sağlanması konusundaki duyarlılığı ve kararlılığını göstermiştir (Çınarlı,
2017: 123). Bu sözleşmeye taraf olmak dışında ülkemizde engellilerin eğitime aktif ve etkin
olarak katılmaları için uygulamalar bulunmaktadır.
-

-

2016-2017 verilerine göre ülkemizde 1.362 okulda, 12.009 öğretmen ile 48.212
engelliye özel eğitim okulunda, 42.900 engelliye özel eğitim sınıfında, 242.486
engelliye kaynaştırma sınıfında olmak üzere toplam 333.598 kişiye eğitim
verilmektedir.
Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimlerinin sağlanmasını, okula gitme
oranlarının artırılmasını, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesini, engelli
öğrencilerimizde okul sevgisinin oluşmasını, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları
sorunların giderilmesini, sonuç itibariyle engelli bireylerin eğitilerek sosyal hayatın
her safhasında kendilerine yer bulabilmelerini sağlamak amacı ile okullara ücretsiz
ulaşım hizmeti verilmektedir. Taşımalı Sistem adı verilen bu proje, Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM), EYHGM ve MEB işbirliği ile
yürütülmektedir. 2016- 2017 eğitim– öğretim döneminde bu sistemden 86.836
öğrenci yararlanmıştır.
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-

652 sayılı MEB’in Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 43 üncü maddesine göre; “Sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20
oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları
tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen
görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli
bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı,
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu engelli bireylerin
engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının
kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle yönetmelikle belirlenir.” Bu madde bağlamında 2015- 2016 eğitim –
öğretim döneminde 2.074 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Yaygın
Eğitim)’nde373.942 engelli bireye eğitim verilmiştir (AÇSHB, 2018: 5-8).

8.2.3. Bakım Gerektiren Bireylerin Sosyal ve Aktif Yaşama Katılımına Yönelik
Diğer Uygulamalar
Bakım gerektiren bireylerin sosyal ve aktif yaşama katılımına yönelik diğer
uygulamaları; sosyal yardımlar, bakım hizmetleri, gelir vergisi indirimleri, tatil ve seyahat
kolaylığı, spor ve rekreasyonel aktivitelere katılımı destekleyen uygulamalar, korunma talep
edebilme, iletişim kurma ve yardım kaynaklarına erişim şeklinde sıralayarak açıklamak
mümkündür:
8.2.3.1.

Sosyal Yardımlar

Bakım gerektiren bireylerin sosyal yardımlardan yararlanmasına yönelik uygulamaları
iki grup altında incelemek mümkündür. Birincisi, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve
kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin
uygulamadır. Bu uygulamanın yasal dayanağını, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Yönetmeliği oluşturmaktadır. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre 65 yaşını
doldurmamış engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanabilmesi şu koşulların
sağlanmış olmasına bağlıdır.
-

18 yaşını doldurmuş olmak,
Engelli olma durumunun yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile
kanıtlanması,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlığına karar
verilmesi.

En az % 70 oranında engelli olduğu belirlenmek suretiyle başkasının yardımı olmaksızın
hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını kanıtlamış ve 18 yaşını doldurmuş
Türk vatandaşlarından; % 40 ila % 69 arası engelli olduklarını kanıtlamış, 18 yaşını doldurmuş
ve talebine rağmen İŞ-KUR tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; En az
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% 40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış durumdaki 18 yaşını tamamlamamış Türk
vatandaşı engellinin bakımını fiilen yürüten Türk vatandaşı yakınından, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlığına karar verilen 18 yaşını dolduranlar için
kendisi, 18 yaşını doldurmamış olanlar için kendisine bakmakla yükümlü olan yakınları bu
yardımdan yararlanabilirler. Bu kapsamda, AÇSHB, SYGM’den; Bakıma Muhtaç Engelli
(%70 ve üzeri), Engelli (%40- %69), Engelli Yakını Aylığı (18 Yaş Altı) ve Slikozis hastalarına
2017 yılında toplam 3.515 milyon TL ödeme yapılmıştır.
8.2.3.2.

Bakım Hizmetleri

Daha önce ayrıntılı bir şekilde değinildiği üzere, Türkiye’de bakım gerektiren bireylere
yönelik bakım hizmetleri sağlık bakım hizmeti, evde bakım hizmeti, kurum bakım hizmeti ve
toplumsal bakım hizmeti uygulamaları şeklinde her bir kategori için merkezi ve yerel
yönetimlerle birlikte özel girişimler ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülmektedir.
8.2.3.3.

Gelir Vergisi İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; Çalışma gücünün asgarî %
80' ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş
bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı
ise üçüncü derece engelli olarak kabul edilir. Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya
ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda
müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir (AÇSHB, 2018: 17).
8.2.3.4.

Tatil ve Seyahat Kolaylığı

Engelli bireylerin yaşamın tüm kesimlerine entegre olması çok önemlidir. Engelli
bireylerin diğer bireyler gibi seyahat etmeye ve tatil yapmaya ihtiyaçları vardır. Bu çerçevede
turizm alt yapısını oluşturan ulaşım, konaklama ve diğer öğelerin engelli bireyler tarafından
kullanımını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır. Ülkemizde engellilere yönelik
olarak taşımacılık hizmetlerinde indirimler uygulanmaktadır. Bunun dışında, Turizm
Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin
uygulanmasına dair tebliğin 20. maddesinde tesis kapasitesinin %1’i oranın da odanın
engellilere yönelik olarak düzenlenmesi öngörülerek, oda ve çevre düzenlemeleri ile ilgili
şartlar belirlenmiştir (Çınarlı, 2017: 131).
8.2.3.5.

Spor ve Rekreasyonel Aktivitelere Katılımı Destekleyen Uygulamalar

Sporun bireyin topluma uyumunu sağlayan, kişilerin ruh ve beden sağlıklarını güvence
altına alan bir uğraşı alanı olduğuna ilişkin tanımlama engelli birey için de sporun ne derece
önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’de engellilere yönelik spor hizmetlerini düzenleyen
kanunlar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunudur. Bu kanuna göre, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmakla görevlidir.
Bu kapsamda müdürlüğün görevleri şu şekilde sıralanabilir (Çınarlı, 2017: 132):
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-

Spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak,
Spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek,
Gerekli malzemeyi sağlamak,
Konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak,
Spor adamları yetiştirmek,
Engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği
yapmak.

8.2.3.6.

Korunma Talep Edebilme

Korunma engelliğin ortaya çıkmasından önceki aşamada başlayıp, ortaya çıkışından
sonraki dönemde yaşam kalitesini etkilemesi, toplum içinde yer edinmesini sağlaması, eğitim
ve mesleki alanlarda hizmete ulaşmasında farklı düzeylerde önem arz etmektedir. Ülkemizde
5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile engellilikten korunma ile ilgili faaliyetlerin Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütüleceği belirtilmektedir. Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun
3. maddesinde “Özürlü çocuk doğumlarının önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik
döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları
için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır.”
İfadesinde bu görevi yürütme sorumluluğu Sağlık Bakanlığına verilmiştir (Çınarlı, 2017: 133).
8.2.3.7.

İletişim Kurma ve Yardım Kaynaklarına Erişim

Toplum içinde aktif bir hayat sürebilmek, gerektiğinde sağlıkla ilgili kurumlardan
randevu almak ya da acil yardım talep etmek ya da sosyal destek kaynakları ile iletişime geçmek
engelliler için çok önemlidir. Türkiye’de 16.06.2006 tarihinde yayınlanan 5369 sayılı kanunda,
sabit telefon hizmetlerinin, ankesörlü telefon hizmetlerinin, basılı veya elektronik ortamda
sunulacak telefon rehber hizmetlerinin, acil yardım çağrıları hizmetlerinin, temel internet
hizmetlerinin, ulaşımı yalnız deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yapılan yolcu
taşıma hizmetleri ile denizde tehlike ve emniyete ilişkin haberleşme hizmetlerinin
sağlanmasında, engellilerin evrensel hizmetten yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve
teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesi için tedbir alınacağı belirtilmektedir.

8.3.

Yaşam Ortamı ve Dış Mekân (Çevresel) Düzenlemeleri

Bakım gerektiren grubun vücutlarında meydana gelen değişimler yaşam olaylarına ve
çevre koşullarına uyumunu azaltmaktadır. Uyum geliştirmedeki bedensel ve ruhsal kısıtlılıklar
düşme riski, kazalar ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm oranını artırmaktadır. Bu nedenle bireyin
ortama değil, çevre ve yaşama koşullarının bireye uydurularak, yaşam kalitesinin artırılması
planlanmalıdır. Bakım alan bireyin; günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olması, fonksiyonel
düzeylerinin artırılması, sosyal yaşamın dışında değil bir parçası olması için yaşadığı ortamlar
ve çevrede bir takım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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8.3.1. Ev İçi düzenlemeleri
Bakım gerektiren bireylerin, fazla sayıda ilaç kullanıyor olması, görme/ işitme
problemleri, fiziksel yetersizlikler ve vasküler problemlerinin olması ev kazaları açısından risk
faktörü olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bireyin ev içinde ve sıklıkla kullandığı ortamlarda
güvenliğin sağlanması hareket alanını arttıracaktır.
Ev içinde kazalar genellikle kaygan yüzeyler, düzgün olmayan zeminler, kapı
girişlerindeki eşikler, evdeki fiziksel koşulların yetersizliği (yetersiz aydınlatma vb.), sabit
olmayan mobilyalar, yerdeki objelerden kaynaklanır. Oldukça kolay olan bu sorunların
giderilmesiyle olası pek çok sorun önlenebilir.
8.3.1.1.

Banyo ve Tuvaletlerde Yapılması Gereken Düzenlemeler

Banyo ve tuvaletlerde yapılması gereken düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir (Kavlak,
2016: 252):
-

-

Tuvalet, duş, banyo küveti yakınında tutunma barları bulunmalıdır. Tutunma
kolları duvarda yatay eksende iyi sabitlenmiş olmalıdır. Tutunma barlarının çapı 45 cm olmalı ve zeminden 90- 100 cm yükseklikte yerleştirilmelidir.
Giriş ve çıkışlarda düşmelere neden olabileceğinden küvetten kaçınılmalıdır.
Oturaklı duş sistemi tercih edilmelidir.
Armatürler kolay açılır kapanır özellikte olmalıdır.
Elektrikli aletler kullanılmadığı zaman fişleri prizden çıkarılmalıdır.
Banyoda havalandırma sistemi ve sıcak kaynağı güvenliği olmalıdır.
Banyo dolapları ve havalandırma sistemleri eşya üzerine çıkmada, ulaşılabilecek
yükseklikte olmadır.
Banyo kapısı mekanı daraltmamak için dışarıya açılmalıdır
Banyo zemini kaymaz, ışık ile parlamayan özellikli malzemeden yapılmalı ve
döşemeler ıslak bırakılmamalıdır.
Zemin ile duvar rengi kontrast oluşturacak şekilde farklı renklerden yapılmalıdır.
Kaymayan terlikler kullanılmalıdır.

Şekil 8.2: Yaşlılar İçin Klozet ve Tutunma Kolu Ölçüleri
Kaynak: İlçe, 2004.
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8.3.1.2.

Yatak Odasında Yapılması Gereken Düzenlemeler

Yatak odasında yapılması gereken düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir (Kavlak, 2016:
252):
-

İyi aydınlatma ve havalandırma olanağı bulunmalıdır.
Yatak odası, banyo ve tuvalet birbirine yakın planlanmalı, özellikle yatak ile tuvalet
arasındaki alanda sirkülasyonu engelleyecek bir obje bulunmamalıdır.
Yatak odası mobilyaları yaşlının, hastanın ya da engellinin tekerlekli sandalye,
koltuk değneği ya da bastonu ile rahatça dolaşabileceği şekilde düzenlenmelidir.
Yataktan ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiş telefon, gece lambası veya elektrik
düğmesi olmalıdır.
Yüksekteki eşyaya ulaşmak için kullanılan merdiven, sandalye vb. kullanımı düşme
riskini arttırır. Bu nedenle sık kullanılan eşyalar kolayca ulaşılabilecek raflara
yerleştirilmelidir.

8.3.1.3.

Mutfakta Yapılması Gereken Düzenlemeler

Mutfaklarda tekerlekli sandalye kullananların manevralarına imkan vermek üzere en az
1,5 m x 1,5 m ölçülerinde veya 1,5 m çapında boş bir alan bırakılmalıdır. Tüm dolap tezgâh ve
duvarlar arasındaki açıklık 1,05 m.den az olmamalıdır. Mutfaklarda tüm donanım (set üstü
ocak, fırın, buzdolabı/derin dondurucu, bulaşık makinesi vb.) tekerlekli sandalyedeki bir kişinin
önden veya paralel yaklaşımına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve bu donanımların
önünde en az 80 cm x 1,22 m ölçülerinde hareket alanı olmalıdır. Mutfaktaki donanımlar (set
üstü ocak, fırın, buzdolabı/derin dondurucu, bulaşık makinesi vb.) köşeye konmamalıdır. İç
köşelerden
an
az
30
cm
uzakta
yerleştirilmelidir
(https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/9260/mod_resource/content/0/engelliler-icinevrensel-standartlar-kilavuzu.pdf).
-

Masaların kenarları keskin olmamalıdır.
Masa, mutfak tezgâhı ve üst dolapların yükseklikleri engellilere uygun
düzenlenmelidir.
Ocak düğmelerinin Açık-Kapalı konumu kolayca fark edilecek şekilde
işaretlenmelidir.
Kullanılan elektrikli araçların kabloları lavaboya veya ocağa yakın olmamalıdır;
aksi halde kablolar kolayca hasar görür ve elektrik çarpması riski artar.
Ocak veya fırının yanında kolay tutuşabilecek malzemeler bulundurulmamalıdır.
Kibrit, çakmak, ateş yakma gereçlerini ortada bırakılmamalıdır.
Isıtıcıların etrafına direkt teması engelleyen barikatlar konulmalıdır.
Ocak üstündeki tava sapları, devrilmeyi önleyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Sıcak tencere ve su kapları tezgâhların kenarına konulmamalıdır.
Daima dolu bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
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8.3.1.4.

Merdivenlerde Yapılması Gereken Düzenlemeler

Merdivenlerde yapılması gereken düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir (Demir, 2012:
9-10):
-

- Merdiven başlarında ve sonunda aydınlatma ve açıp kapama düğmesi olmalıdır.
- Merdiven kaplamaları iyi durumda olmalı, kenarları kalkmışsa mutlaka
yapıştırılmalıdır.
- Basamak kenarlarına kontrast renk veya fosforlu bant yapıştırılmalıdır.
- Kenarlarda tırabzanlar olmalıdır.
- Basamaklar eşit ve uygun genişlikte olmalıdır.
- Merdivenlere eşya konmamalıdır.
- 8-10 basamakta bir sahanlık olmalı ve sağlam tırabzanlar bulunmalıdır.

8.3.2. Dış Mekân Düzenlemeleri
Bakım Gerektiren bireylerin toplum içinde rahat ve güvenli dolaşabilmeleri için bireysel
yeterlilikleri kadar çevresel tasarımlarında buna izin verir tarzda dizayn edilmesi
gerekmektedir. Bu anlamda pek çok kurum ve kuruluş çalışmalar yapmaktadır. Dünya
Engelliler Vakfı& Dünya Engelliler Birliği tarafından hazırlanan Engelliler için Evrensel
Standartlar Kılavuzunda engelli bireylerin ev içinde ve dışarıda güvenli ve rahat hareket
edebilmeleri için gerekli mimari özellikler ve ölçüleri detaylı olarak çizimleri ile birlikte
yayınlanmıştır. Kılavuzda, kaldırımlar, yaya geçitleri, çöp kovaları, posta kutuları, trafik
işaretlerinin kontrol düğmeleri, rampalar, bina girişleri, asansörler, merdiven ve sahanlıkların
genişlik, eğim, yükseklik ve çaplarına ilişkin tüm ölçüler tekerlekli sandalye ya da koltuk
değneği kullanan bireylerinde rahatlıkla kullanabileceği şekilde belirlenmiştir. Bu kılavuz
Engelli Dostu kentler oluştururken bir rehber niteliğindedir (Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu). Benzer şekilde Engelsiz şehir tasarım raporunda da konuya ilişkin düzenlemelere
yer verilmektedir (http://www.devturkiye.org/Projeler/Engelsiz-Sehir-Planlamasi/EngelsizSehir-Tasarim-Raporu/).
Diğer uygulama ise evde kazalara yol açabilecek koşulların belirlenerek ortadan
kaldırılmasıdır. Bu amaçla güvenlik listelerinden faydalanılabilir. Güvenlik listesi, evin bir
köşesine asılarak bakıma gereksinimi olan bireyin ve çevresindekilerin bu konuda
bilinçlendirilmesi ve belli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Böylece birçok kaza
nedeninin önceden belirlenmesi ve giderilmesine yardımcı olunabilir. Güvenlik listesinde yer
alması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir (Güner, 2002: 152):
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Acil telefon numaraları
(ambulans, yangın vb) her
telefona yapıştırılmalıdır.

Mümkünse telefonlar her
odaya yerleştirilmelidir.
Düşme durumunda yerden
uzanabilecek mesafede
olmalıdır.

Kapı kolları içerden kolay
açılmalı güvenlik açısından
dışardan kolay açılmaya izin
vermeyecek şekilde olmalı

Zemine kayabilecek
özellikte olan halı, kilim v.b.
serilmemelidir.

Halı, kilim vb kenarları
takılıp, düşmeye ve
kaymaya yol açabilecek
biçimde veya kıvrılmış
durumda olmamalıdır.

Aydınlatma için kullanılan
aletler temiz ve iyi
durumda olmalıdır.

Elektrik, telefon vb kablolar
açıkta ve takılmaya,
düşmeye yol açabilecek
biçimde olmamalıdır.

Elektrik kabloları mutfak,
banyo gibi su kullanılan
alanlarda elektrik
çarpmasını önleyici
özellikte olmalıdır.

Ev zemini, özellikle ıslak
alanlar kolayca kayabilecek
materyalden
yapılmamalıdır.

Evlerde çocuk oyuncakları,
bilyalar, kolayca
yuvarlanarak kaymaya yol
açabilecek malzemeler
ortalıkta bırakılmamalıdır.

Kullanılmayan, fazlalık ya
da dağınıklık yapan eşyalar
mümkün olduğu kadar
azaltılmalıdır.

Ayak tabanı kaydırmaz
terlik ya da ayakkabı
giyilmelidir.

Şekil 8.3: Güvenlik Listesinde Yer Alması Gereken Hususlar

260

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

261

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak aktif ve sağlıklı yaşama ve yaşlanma nedir, hangi faktörlerden etkilenir?
Engellik nedir, hangi alanlarda sorunlar yaşanır? Yaşlı, engelli gibi bakım gerektiren bireylerin
sosyal hayata katılımını engelleyen faktörler nelerdir? konuları hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Bakım gerektiren bireylere yönelik uygulanan sosyal politikalar, mevcut
polikalarla bakım gerektiren bireylerin hak ve kazanımları, belediyelerin bakım veren bireyler
ile ilgili sorumlulukları incelenmiştir. Ayrıca bakım gerektiren bireyin aktif ve sosyal bir yaşam
sürebilmesi için mevcut problemlerini iyileştirmek, etkilerini azaltmak ya da fonksiyon ve
becerilerini geliştirmek için rehabilitasyon uygulamalarının katkıları gözden geçirilmiştir.
Bakım gerektiren bireyin ev içinde ve dış mekanlarda serbest dolaşımını sağlamak için ne gibi
önlemler ya da uygulamalar yapılabilir konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, aktif yaşlanmanın yararlarından değildir?
a) Bilişsel durumu iyileştirir.
b) Topluma katılımı destekler.
c) Sosyal ağın genişlemesini sağlar.
d) Bireysel bağımsızlık düzeyini arttırır.
e) Ben merkezli yaşamı destekler.

2) Maslow’ un insanın temel gereksinimlerini tanımlayan üçgende en tabanda bulunan ve öncelikle
karşılanması gereken gereksinim hangidir?
a) Güven gereksinimi.
b) Saygı gereksinimi.
c) Fizyolojik gereksinimler,
d) Estetik gereksinim.
e) Ait olma gereksinimi.

3) Engellilere yönelik katılımcı demokrasi, aile, eğitim, sağlık, bakım, bilgilendirme ve
bilinçlendirme, istihdam, ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin
düzenlenmesi görevi hangi kanun/ yönetmelik/ sözleşme tarafından belediyelere verilmiştir?
a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
b) Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği.
c) 5378 sayılı Engelliler Kanunu.
d) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme.
e) Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge.
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4)Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireylere sunulan bakım hizmetlerinden biri değildir?
a) Sağlık bakım hizmetleri.
b) Evde bakım hizmetleri.
c) Kurum bakım hizmetleri.
d) Sosyal bakım hizmetleri.
e) Özel sektör bakım hizmetleri.

5) Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireylerin sorun yaşadığı alanlardan biri değildir?
a) Kanunların yetersizliği

b) Eğitim
c) İstihdam
d) Ulaşım ve Erişim
e) Çevre düzenlemeleri

6) DSÖ, …………………………..’ yı insanların yaşlanırken yaşam kalitesini arttırmak için
sağlık, güvenlik ve katılım fırsatlarını maksimize etme süreci olarak tanımlamıştır

7) DSÖ, sağlıklı yaşlanmayı üç temel prensibe dayandırmaktadır. Bunlar, …….., ……… ve
…………….dır.

8) Bakım gerektiren bireye stresle ve yaşamsal sorunlarla başa çıkması konusunda verilen her
türlü desteğe……………………………… denir.

9) Eksilen ya da kaybolan yeteneklerin yeniden kazandırılması ya da geri dönüşü mümkün
olmayan fonksiyonların yerine yenilerinin kazandırılması sürecine ……………………………
denir.
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10) Bakım alan bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olması, fonksiyonel
düzeylerinin artırılması, sosyal yaşamın bir parçası olması için ……………………. ve
……………………… bir takım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Cevaplar
1) e
2) c
3) b
4) d
5) a
6) Aktif yaşlanma
7) Sağlık, güvenlik ve katılımdır
8) Sosyal destek
9) Rehabilitasyon
10) Yaşam ortamı ve dış mekan (çevresel)
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9. BAKIM ELEMANLIĞI MESLEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde “Bakım Elemanı Kavramı” başlığı altında öncelikle bakım elemanı ya da bakım
elemanlığı mesleği tanımlanacak, ardından “Bakım Elemanının Görevleri ve Sorumlulukları”
başlığı altında ise kategorik bir yaklaşımla bakım elemanlarının görevleri ve sorumlulukları
inceleme konusu yapılacaktır. Daha sonra “Bakım Elemanlarının Özellikleri” başlığı altında
yaptıkları işin niteliğine göre bakım elemanlarının özellikleri sıralandıktan sonra hizmet
sundukları bireylerin özelliğine göre bakım elemanları; yaşlı bakım elemanı, engelli bakım
elemanı ve hasta bakım elemanı şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutularak her birinin özellikleri
ayrı ayrı inceleme konusu yapılacaktır. Son olarak “Bakım Elemanlığı Mesleğinin Etik İlkeleri”
başlığı altında mesleki etik kavramı bakım elemanlığı mesleği açısından inceleme konusu
yapılarak bakım elemanlığı mesleğinin etik ilkeleri ve bu etik ilkelerin yararları üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bakım elemanı kimdir? Açıklayınız.
2. Bakım elemanının görevleri nelerdir? Açıklayınız.
3. Bakım elemanının işbirliği içinde çalışmak zorunda olduğu bakım ekibinde yer alan diğer
personel kimlerden oluşur? Sıralayınız.
4. Bakım elemanının yaptıkları işin niteliğine göre özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
5. Yaşlı bakım elemanının özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
6. Engelli bakım elemanının özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
7. Hasta bakım elemanının özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
8. Bakım elemanlığı mesleğinin etik ilkeleri nelerdir? Sıralayınız.
9. Bakım elemanlığı mesleği etik ilkelerinin yararları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bakım Elemanı Kavramı

Bakım elemanlığı mesleğini e-ders kitabı, e-ders sunumu
yürüten kişi olarak bakım materyallerini
okuyup,
elemanı
kavramı dinleyerek
öğrenilecektir.

Bakım Elemanının
İlgili Amaçları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşiyle Bakım elemanının işiyle e-ders kitabı, e-ders sunumu
ilgili amaçları hakkında bilgi materyallerini
okuyup,
sahibi olunacaktır.
dinleyerek

Bakım Elemanının Görevleri Bakım elemanının bakım ve e-ders kitabı, e-ders sunumu
ve Sorumlulukları
destek, kayıt tutma ve materyallerini
okuyup,
raporlama, özenle iş görme dinleyerek
ve bakım ekibinde görev alan
diğer personel ve bakım
gerektiren bireyin ailesi ile
işbirliği içerisinde çalışma
görevleri öğrenilecektir.
Bakım
Özellikleri

Elemanının Bakım elemanının yaptıkları e-ders kitabı, e-ders sunumu
işin niteliğine göre özellikleri materyallerini
okuyup,
ile
hizmet
sundukları dinleyerek
bireylerin özelliğine göre
bakım
elemanlarının
sınıflandırılması bağlamında
yaşlı bakım elemanı, engelli
bakım elemanı ve hasta
bakım
elemanlarının
özellikleri öğrenilecektir.

Bakım
Elemanlığı Mesleki etik kavramı, bakım e-ders kitabı, e-ders sunumu
Mesleğinin Etik İlkeleri
elemanlığı mesleğinin etik materyallerini
okuyup,
ilkeleri ve bu ilkelerin dinleyerek
yararları öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım Elemanı, Bakım Elemanlığı Mesleği, Bakım Elemanının Görevleri, Yaşlı Bakım Elemanı,
Engelli Bakım Elemanı, Hasta Bakım Elemanı, Mesleki Etik, Bakım Etiği
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Giriş
Yaşam standartlarındaki gelişme ve buna bağlı olarak ortalama yaşam süresinin uzaması,
geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş, sağlık sorunlarının artması bakım gerektiren birey
sayısının da artmasına neden olmuştur. Sayıları her geçen gün artmakta olan bakım gerektiren
engelli, yaşlı ve hasta bireylere planlı ve programlı bir bakım hizmeti sunulabilmesi, bakım
hizmetinin gerektirdiği yeterliklere sahip bakım elemanlarının varlığına bağlıdır.
Bakım elemanlığı, kendine özgü bir yaklaşımla özel ilgi, duyarlılık ve özveri gerektiren geniş
kapsamlı bir hizmet mesleğidir (Ünalan ve Diğerleri, 2009: 19). Bakım elemanları mutlaka
teorik ve uygulamalı bir eğitimden geçtikten sonra başarılı olanların belgelendirilmesi şeklinde
bir sistemle istihdam alanına kazandırılmalıdırlar. Bununla birlikte bakım elemanına yönelik
eğitimin hem sayısal anlamda hem de nitelik anlamında istenilen düzeyde olduğu söylenemez.
Bakım hizmetlerinde ve özellikle uzun süreli bakım hizmetlerinde bakım elemanı, bakımın
temel unsurudur ve bakım hizmetlerinin gereği şekilde yerine getirilmesi de ancak etkin ve
ihtiyaca uygun bir eğitim modeli ile gerçekleşecektir. Bu bağlamda, yetkin bakım elemanlarının
yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan kitabın bu bölümünde öncelikle bakım elemanı kavramı ve
bakım elemanlarının görevleri üzerinde durulacak, ardından yaptıkları işin niteliği ve hizmet
sundukları bireylerine özelliğine göre bakım elemanlarının özellikleri inceleme konusu
yapılacaktır. Son olarak mesleki etik kavramı bakım elemanlığı mesleği açısından inceleme
konusu yapılarak, bakım elemanlığı mesleğinin etik ilkeleri ve bu etik ilkelerin yararları
üzerinde durulacaktır.
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9.1. Bakım Elemanı Kavramı
Bakım gerektiren bireyin bir konut veya bakım evinde tıbbi hizmetler dışında bireysel
gereksinimine uygun kişisel bakımını üstlenen, sosyal etkinliklerinin yaptırılmasına yardımcı
olan ve mümkün olduğunca bağımsız yaşamalarına yardımcı olan meslek elemanıdır
(Skilsforcare, 2018:5). Tanımda da anlaşılabileceği üzere, bakım elemanı, doğrudan bakım ve
desteğe gereksinim duyan bireylerle çalışır. Bakım gerektiren bireyin genel rahatlığından ve
bağımsızlığından sorumludur (Skilsforcare, 2018:5).
Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri
Yönetmeliği ile Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri
Yönetmeliği’ne göre bakım elemanı sağlık meslek lisesi, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi,
engelli ve yaşlı bakımı bölümü mezunu ya da bu lise ve bölümlerin ön lisans programları
mezunu ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı asgari 400 saatlik Engelli Bireyler İçin Bakım
Elemanı Modül Programı veya yükseköğretim kurumlarının aynı amaçlı, eş değer eğitim
programlarından sertifika alan kişiyi ifade etmektedir (mad. 4).
Mesleki Yeterlilik Kurumu ise engelli ve yaşlı bakım elemanını, “iş sağlığı ve güvenliği
ile çevre koruma ile ilgili alınan önlemleri uygulayarak, mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri
çerçevesinde; bakım öncesi ön hazırlık yapan, hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan,
yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, mobilizasyonunu
sağlayan, ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık personeli denetiminde yapan, aktif yaşama katılımını
sağlayan, tedavi sürecinde sağlık personelini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine
katılan nitelikli kişi” olarak tanımlamıştır (Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2016: 4).
9.2. Bakım Elemanının İşiyle İlgili Amaçları
Bakım elemanının işiyle ilgili amaçları şunlar olmalıdır (Caring Hands, 2018:1):
-

Bakım gerektiren bireylerin fiziksel, duygusal, kültürel ve sosyal gereksinimlerini,
insan merkezli bir yaklaşım kullanarak değerlendirmek,
Bakım gerektiren bireylerin seçimini, bağımsızlığını, onurunu, gizliliğini, yerine
getirme ve diğer haklarını desteklemek ve gözlemlemek,
Bakım gerektiren bireyler, aileleri ve arkadaşları ile diğer paydaşlarla iyi mesleki
ilişkiler oluşturmak ve sürdürmek,
Diğer bakım çalışanlarını aktif olarak desteklemek,
Tüm düzenleyici ve yasal yükümlülüklerle, bakım politikaları, süreçleri ve
yönergelerine uymak,
Çalıştığı kurumu iyi temsil etmek ve saygınlığını korumak.

9.3. Bakım Elemanının Görevleri ve Sorumlulukları
Bakım elemanlarının görevlerini; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye
ilişkin alınan önlemleri uygulama, bakım ve destek, kayıt tutma ve raporlama, mesleki gelişim
faaliyetlerine katılma ve diğer görevler şeklinde sıralayarak açıklamak mümkündür (MYK,
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2016; Bluebird Care, 2018: 2-3; Skilsforcare, 2018: 5; Gökçek-Karaca, 2016c: 70; Caring
Hands, 2018: 1-2):
9.3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kaliteye İlişkin Alınan Önlemleri
Uygulama
Bakım elemanının iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan
önlemleri uygulama görevi bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlere katılmak,
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kurallara uymak,
Kişisel koruyucu önlemleri almak,
Acil durum prosedürlerinin uygulanmasına iştirak etmek,
Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak,
Çevre güvenliği kurallarını uygulamak,
Verilen bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak,
Geri bildirim sistemini uygulamak.

9.3.2. Bakım ve Destek
Bakım elemanının başlıca görevi bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesidir.
Bakım gerektiren her birey farklı ve benzersizdir. Dolayısıyla bakım elemanı bakım ve destek
görevini yerine getirirken bakım gerektiren bireylerin farklı ve benzersiz oluşlarını ve
niteliklerini dikkate almalı, onlara değer vermeli ve ayrımcı davranışlarda bulunmamalıdır.
Ayrıca bireylerin bakım gereksinimleri listesinden çok, kendisini görmeye özen göstermeli
onları dinlemeli ve gözlemlemelidir. Yine bakım gerektiren bireylerin kendi kararlarını
vermelerine yardımcı olmakla birlikte olabildiğince bağımsız olmalarına destek olmalıdırlar
(Bluebird Care, 2018: 2).
9.3.2.1. Bakım Elemanının Bakım ve Destek Görevi Bağlamında Yapması
Gereken İşlemler
Bakım elemanının bakım ve destek görevi bağlamında yapması gereken işlemler; bakım
öncesi ön hazırlık yapma, bakım gerektiren bireyin; öz bakımını uygulama, yaşam alanını
düzenleme, bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlama, tedavi sürecinde sağlık
personelini destekleme ve ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık personeli denetiminde yapma ve aktif
yaşama katılımını sağlama şeklinde sıralanarak açıklanabilir:
9.3.2.1.1. Bakım Öncesi Ön Hazırlık Yapma
Bakım elemanının bakım öncesi ön hazırlık yapma görevi bağlamında yapması gereken
işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Vardiya teslim almak,
Çalışma alanının düzenlenmesini sağlamak,
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-

Bakım gerektiren bireyin seçimi, beğenileri, hoşlandıkları beslenme ve kültürel
gereksinimlerinden haberdar olmak,
Bakım uygulamaları öncesi gerekli işlemleri yapmak.

9.3.2.1.2. Bakım Gerektiren Bireyin Öz Bakımını Uygulama
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin öz bakımını uygulama görevi bağlamında
yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Bakım gerektiren bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı
olmak,
Bakım gerektiren bireyin ne yiyip içeceğini planlamaya yardım etmek,
Bakım gerektiren bireye yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi konusunda
yardımcı olmak,
Bakım gerektiren bireyin yüz ve boyun bakımını yapmak,
Bakım gerektiren bireyin deri bakımını yapmak,
Bakım gerektiren bireyin el-ayak tırnak bakımını yapmak,
Bakım gerektiren bireyin ağız ve diş bakımını yapmak,
Bakım gerektiren bireyin kulak ve burun temizliğini yapmak,
Bakım gerektiren bireyin saç, sakal, istenmeyen tüylerin bakımını yapmak,
Bakım gerektiren bireyin duş ve banyosunu veya yatak banyosunu sağlık personeli
denetiminde yaptırmak,
Bakım gerektiren bireyin giysilerini değiştirmek,
Bakım gerektiren bireye masaj yapmak,
Bakım gerektiren bireyin kalkmasına ve yatmasına yardımcı olmak,
Bakım gerektiren bireye tuvalet ihtiyaçlarını gidermesi ile kendini tutma yönetimi
ve kişisel hijyen konularında yardımcı olmak,
Öz bakım sonrası işlemleri yapmak.

9.3.2.1.3. Bakım Gerektiren Bireyin Yaşam Alanını Düzenleme
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin yaşam alanını düzenleme görevi
bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Alış veriş yapmak, yiyecek ve içecekleri hazırlamak ve sunmak,
Masayı temizlemek, bulaşık yıkamak ve mutfağı temizlemek ve düzenli tutmak,
Bakım gerektiren bireyle gıdaların nasıl güvenle saklanabileceği konusunda
anlaşmaya varmak ve tüketim tarihi geçenleri ortadan kaldırmak,
Bakım gerektiren bireyin yatak takımlarını değiştirmek ve yatağın düzenini
sağlamak,
Bakım gerektiren bireyin odasının düzenini sağlamak ve toz almak,
Bakım planında belirtildiği şekilde zeminleri temizlemek, vakumlamak ve
süpürmek,
Bakım gerektiren biriyen çamaşırlarını yıkamak ve ütülemek,
Bakım gerektiren bireyin yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem almak.
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9.3.2.1.4. Bakım
Gerektiren
Bireyin
Mobilizasyonunu Sağlama

Bağımsızlık

Durumuna

Göre

Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin bağımsızlık durumuna göre
mobilizasyonunu sağlama görevi bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Bakım gerektiren bireyin güvenli bir şekilde mobilizasyonunu sağlamak,
Bakım gerektiren bireyin onuruna saygılı bir şekilde yardımcı araçları ve kişisel
ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmak,
Bakım gerektiren bireyin deri bütünlüğünü ve vücudunda oluşabilecek yatak
yaralarını sağlık personelinin denetiminde takip etmek,
Yatak yarası oluşumunu engellemek.

9.3.2.1.5. Bakım Gerektiren Bireyin Tedavi Sürecinde Sağlık Personelini
Destekleme
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin tedavi sürecinde sağlık personelini
destekleme görevi bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Sağlık personelinin olmadığı durumlarda bakım gerektiren bireyin kırmızı ve yeşil
reçete hariç tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını takip etmek,
Bakım gerektiren bireyin ilaçlarını almasını sağlamak, teşvik etmek, hatırlatmak ve
yardımcı olmak,
Bakım gerektiren bireyin ilaç reçetelerini sipariş etmek,
Bakım gerektiren bireye ait istenmeyen ilaçları güvenli bir şekilde eczaneye iade
etmek,
Akut ve kronik rahatsızlıklarda tedavi sürecinde sağlık personelini desteklemek,
Bakım gerektiren bireyin vücut sıcaklığını kontrol etmek,
Bakım gerektiren bireyin sıvı alımını kontrol etmek,
Bakım gerektiren bireyi gözlemlemek.

9.3.2.1.6. Bakım Gerektiren Bireyin İlaç Dışı Tıbbi Bakımını Sağlık Personeli
Denetiminde Yapma
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık personeli
denetiminde yapma görevi bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Sağlık personeli denetiminde oksijen vermek,
Sağlık personeli denetiminde önerilen sıcak ve soğuk basit uygulamaları yapmak.

9.3.2.1.7. Bakım Gerektiren Bireyin Aktif Yaşama Katılımını Sağlama
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin aktif yaşama katılımını sağlama görevi
bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Bakım gerektiren bireyin uyum sürecine destek olmak,
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-

-

Kapıya bakmak ve ziyaretçileri karşılamak,
Acil durum zillerini ve telefonu cevaplamak,
Bakım gerektiren bireyin kartlarını, mektuplarını ve mesajlarını yazmak,
Bakım gerektiren bireyin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak,
Bakım gerektiren bireyin meşguliyet etkinliklerine katılımına destek olmak,
Bakım gerektiren bireyin önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlamak,
Bakım gerektiren bireyin önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlamak,
Bakım gerektiren bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırmak,
Bakım gerektiren bireylerin üretkenliğini sürdürmelerine yardımcı olmak,
Bakım gerektiren bireyi alışverişe götürmek, arkadaşlarını görmek veya diğer
etkinliklere katılmak,
Bakım gerektiren bireye topluluk gezilerinde eşlik etmek,
Bakım gerektiren bireyin bağımsız yaşamasına, sosyal yaşama uyumuna ve
katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılması için
refakat etmek,
Bakım gerektiren bireylerin manevi ve dini ihtiyaçlarını kolaylaştırmak.

9.3.2.1.8. Bakım Gerektiren Bireyin Geçici ya da Ölümcül Hastalığı Süresince
Desteklenmesi
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin geçici ya da ölümcül hastalığı süresince
desteklenmesi görevi bağlamında yapması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Bakım gerektiren bireyin yaşam sonu bakımını yapmak,
Bakım gerektiren bireyin hastane randevularını ayarlamak,
Bakım gerektiren bireyin aileleri ile ilişki kurmak.

9.3.2.2. Bakım Elemanının Bakım Gerektiren
Desteklenmesiyle İlgili Sorumlulukları

Bireylerin

Bakımı

ve

Bakım elemanının çok çeşitli gereksinimleri, hastalıkları ve engelleri olan bakım
gerektiren bireylerin bakımı ve desteklenmesi işiyle ilgili sorumluluklarını şu şekilde sıralamak
mümkündür (Caring Hands, 2018: 1-2):
-

Bakım gerektiren bireyin bakımını bilmek ve anlamak,
En az müdahale edici bir şekilde merkezi bir yaklaşım kullanarak bakım gerektiren
bireyin bakım ve destek planında ayrıntılandırılan görevleri üstlenmek,
Bakım gerektiren bireyin motivasyonunu artırmak ve bağımsızlığını teşvik etmek,
bağımlı davranışı koruyucu olmamak,
Bakım ekibindeki diğer personele düzenli olarak geri bildirim sağlayarak bakım
gerektiren bireyin bakım ve destek planına girdi sağlamak,
Bakım gerektiren bireylerin sabah kalkmalarına ve geceleri yatmalarına yardımcı
olmak,
Bakım gerektiren bireylerle iyi iletişimi korumak ve etkin çalışma ilişkileri
geliştirmek,

276

-

Bakım gerektiren bireyle arkadaşlık etmek, aktif olarak onları ilgilendiren
korunlarda konuşmak ve dinlemek,
Bakım gerektiren bireyin aile arkadaşlarıyla iletişimini sürdürmesine yardımcı
olmak,
Bakım gerektiren bireyin kişisel işlerini yönetmesine yardımcı olmak,
Bakım gerektiren bireyin seçimine ve haklarına saygı göstererek, onun yaşam
ortamını mümkün olduğunca güvenli hale getirmek.

9.3.3. Kayıt Tutma ve Raporlama
Bakım elemanının mesleğin yürütümü bakımından önemli görevlerinden biri de kayıt
tutma ve raporlamadır.
9.3.3.1. Bakım Elemanının Kayıt Tutma ve Raporlama İşiyle İlgili Görevleri
Bakım elemanının kayıt tutma ve raporlama işiyle ilgili görevleri Tablo 9.1’de
gösterilmiştir (Bluebird Care, 2018: 3):
Tablo 9.1. Bakım Elemanının Kayıt Tutma ve Raporlama ile İlgili Görevleri
Genel Nitelikteki Görevleri

Özel Nitelikteki Görevleri

Bakım gerektiren bireye sunulan bakım ve
ilaç desteği ile üstlenilen görevlerle ilgili
olarak kesin ve doğru kayıt tutulması

- İlaçlarla ilgili yardım, sağlanan bakım ve
destek
- Bakım gerektiren bireyin durumundaki
değişiklikler ve diğer ilgili hususlar
- Evde hatalı ekipman ya da tehlikeler
- Acil durumlara, kazalara ve olaylara
yanıt verme
- Korunma sorunları
- Aileler, bakıcılar ve diğer
profesyonellerle iletişim kurma

Bakım gerektiren bireyler ve aileleriyle ilgili
tüm bilgiler muhafaza etme

- Bakım gerektiren bireylerle ilgili tüm
bilgileri güvenli ve gizli bir şekilde
muhafaza etme
- Bakım gerektiren bireylerin aileleriyle
ilgili tüm bilgileri güvenli ve gizli bir
şekilde muhafaza etme

Bakım elemanları tarafından takip edilmesi gereken kilo, boy ve ilaç takibi vb.
nitelikteki kayıtlar, bakım planının etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının kontrolü
açısından son derece önemlidir. Bakım elemanları tarafından takip edilmesi gereken bu kayıtlar,
çalışılan ve bakımın verildiği tip, yer ve sisteme göre değişebilir. Dolayısıyla bakımevinde
çalışan bakım elemanı tarafından takip edilmesi gereken kayıtlar, evde ve hastanede çalışan
bakım elemanınca takip edilmesi gereken kayıtlardan farklıdır. Böyle olmakla birlikte söz
277

konusu kayıtların kendi içerisinde standart bir yapısı olması gerektiği göz ardı edilmemelidir.
Örneğin yaşlılar için özellikle duygu durum, mental durum, fiziksel hastalıklar, ilaçlar,
beslenme durumu, günlük yaşam aktiviteleri, enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri, yaşlının
demografik özellikleri, alışkanlıkları, aile desteği, sosyo-ekonomik ve eğitim durumu mutlaka
kayıt altına alınmalıdır. Zira bu kayıtlar, bakım gerektiren bireyin bakım sonuçlarını olumlu
etkilediği gibi, sistemin kendisini yenilemesi ve geliştirmesi bakımından da önemlidir. Bu
nedenle bakım gerektiren bireyin kabulünde her çalışılan yerde mutlaka standart bir kabul ve
değerlendirme formu, ilgili bakıma uygun değerlendirme testlerinin uygulandığı bir kayıt
sistemi, bakımın takibinde ve sonrasında ayrı değerlendirme formları her bakım tipine göre özel
formlar ile takip ve değerlendirme kartları olmalıdır (Cankurtaran, 2013: 10).
9.3.3.2. Bakım Elemanının Kayıt Tutma ve Raporlama İşiyle İlgili Sorumlulukları
Bakım elemanının kayıt tutma ve raporlama işiyle ilgili sorumluluklarını ise şu şekilde
sıralamak mümkündür (Caring Hands, 2018: 1-2):
-

Bakım ve destek planlarını düzenli olarak okumak, değişiklikleri kabul etmek,
Bakım gerektiren birey ile ilgili ayrıcalıkların gizliliğini korumak ve bunu almaya
yetkili olmayan kimselere açıklama yapmamak,
Bakım gerektiren bireyin bakımı, desteği, iyiliği ya da davranışı ile ilgili her türlü
sorunu derhal yetkiliye bildirmek ve kayıtları bu gelişmeler ışığında güncellemek,
Kötüye kullanım belirtilerinin farkına varmak ve bir kötüye kullanımı veya şüpheli
kötüye kullanımı yetkiliye bildirmek,
Herhangi bir şikâyete yetkiliye bildirmek,
Geç kalınması durumunu ilgili kişiye bildirmek.

9.3.4. Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma
Bakım elemanının mesleki gelişim faaliyetlerine katılma görevi bağlamında yapması
gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:
-

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak,
Mesleği ile ilgili diğer çalışanlara bilgi aktarmak.

9.3.5. Diğer Görevler ve Sorumluluklar
9.3.5.1. Bakım Ekibinin Önemli Bir Parçası Olarak Özenle İş Görme
Bakım elemanının mesleğin yürütümü bakımından önemli görevlerinden biri de bakım
ekibinin önemli bir üyesi olarak özenle iş görmedir (Bluebird Care, 2018: 3). Bakım elemanının
ekibin bir üyesi olarak işini özenle yapması bağlamında en önemli görevleri; bakım
politikalarına, mevzuattan doğan sorumluluklara uyma ve eğitim faaliyetlerine, değerlendirme
ve geliştirme toplantılarına katılmadır.
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9.3.5.2. Bakım Ekibinde Görev Alan Diğer Personel ve Bakım Gerektiren Bireyin
Ailesiyle İşbirliği İçinde Çalışma
Bakım hizmetleri, bakım gerektiren bireyin ve ailesinin fiziksel, duygusal, sosyal,
ekonomik ve çevresel tüm boyutları ile dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle bakım
hizmetleri disiplinlerarası ekip çalışmasını gerektirir. Bu bağlamda bakım gerektiren bireylere
girişimde sağlık personeli başta olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, özel
eğitimci ve ev ekonomisti de önemli sorumluluklar üstlenir (Fadıloğlu, 2004: 1; Karataş, 2011:
36; Danış, 2005:8-10; Dölek, 2012: 97; http://www.eyh.gov.tr).
Bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personeli; doktor, hemşire,
dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, ergoterapist ve diyetisyendir.
Doktor, tıbbi koordinasyonu sağlar, hizmetten yararlananların sağlık durumlarını takip
eder, tıbbi danışmanlık ve eğitim verir. Hizmetten yararlananların kullandıkları rutin ilaçları
yazar ve gerekirse onları uzmanlık gerektiren başka bir tıp alanına havale eder.
Hemşire ise, hizmetten yararlananların sağlık durumları hakkında doktora bilgi verir.
İlaçların doğru ve düzenli bir biçimde alınmasını sağlar, ilaçların etki ve yan etiklerine ilişkin
eğitim planlar ve uygular, pansuman, enjeksiyon, derece ve tansiyon ölçümü gibi temel
düzeydeki sağlık hizmetlerinin ev ortamına götürülmesini sağlar. Bireyin sağlığının korunması
ve geliştirilmesine ilişkin eğitim planlar ve uygular, bireyin birlikte yaşadığı kişileri bütüncül
bir yaklaşımla tüm uygulama ve eğitimlere katar.
Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve
nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma,
yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu,
insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi,
tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır (Topbaş, 2013).
Fizyoterapist, doktor tarafından tanısı konan bireylerin fizyoterapi ve rehabilitasyon
programlarını planlar ve uygular. Engellilik ve yaşlanmaya bağlı olarak görülen yeti kayıpları
ile eklem ve kas rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda tıbbi tedaviye destek verir. Sağlıklı
bireylerin özel egzersiz ve rehabilitasyon programları ile fiziksel uyumlarını artırarak, olası
hastalık ve sakatlıkları önlemeye çalışır, verilen egzersizlerin kontrollü ve düzenli bir biçimde
yapılmasını sağlar. Yaptığı çalışmalar hakkında doktoru düzenli olarak bilgilendirir (İŞKUR,
2013a).
Ergoterapist, hizmetten yararlananların belirlenen aktivite ve görevlerde
performanslarını düzeltmeye, güçlendirmeye ve artırmaya çalışır, adaptasyon ve üretkenlik için
gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmelerine yardımcı olur (Hacettepe Üniversitesi
Ergoterapi Bölümü, 2013).
Diyetisyen, hizmetten yararlananların dengeli, yeterli ve sağlıklı bir biçimde
beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde
pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik sağlık kurallarına
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uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek
elemanıdır (İŞKUR, 2013b).
Psikolog, hizmetten yararlananların motivasyonunun yükseltilmesi duygusal
boşalımlarının sağlanması, endişe ve kaygılarının en aza indirilmesi, ihtiyaç duydukları
konularda danışmanlık hizmeti verilmesi, aynı sorunu paylaşan kişilerle tedavi, serbest zaman
değerlendirme vb. gruplar oluşturulması gibi konularda mesleki çalışmalar yapar.
Sosyal çalışmacı, meslek elemanları arasındaki koordinasyon ve eşgüdümü sağlar.
Sosyal inceleme ve değerlendirme raporunu hazırlar, vaka yöneticiliği yapar, ev ziyaretleri
gerçekleştirir. Psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti verir.
Çocuk gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, hasta,
korunma ihtiyacı içinde olan ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk
gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir, alanla ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma
hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile eğitimci ve toplumla ilgili projeler
geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak
şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır (http://www.cge.hacettepe.edu.tr/mezun.shtml).
Özel eğitimci, özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla yapılacak taramalarda
yer alır, uygun eğitim önlemleri alınmasını sağlar, özel eğitimde, ailelere yönelik çeşitli
bilgilendirme ile rehberlik program ve çalışmalarını ilgili birim ve kurumların iş birliğiyle
planlar, uygular, değerlendirir ve izler. Bununla birlikte, özel eğitim gerektiren öğrencilerin üst
öğrenim kurumları ve mesleğe yönelmeleri konusunda gerekli çalışmaları ve eş güdümü de
sağlar (MEB, 2009).
Ev ekonomisti, hizmetten yararlananların ekonomik düzeylerini yükseltmek,
yaşayışlarını iyileştirmek ve mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak
amacıyla eğitim planlar ve uygular, ev idaresi, mal ve hizmet satın alma konularında gerekli
yönlendirmeleri yapar, ev aletlerinin, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi ve kullanılması
hakkında önerilerde bulunur.
Bakım elemanı ise bakım gerektiren bireyin ailesine ve yakınlarına, doktoruna ya da
diğer uzmanlara bakım gerektiren bireyin durumu hakkında bilgi verir. Eğer diğer uzmanlar
tarafından önerilen bir egzersiz var ise o egzersizin yaptırılmasından da sorumludur. Diğer bir
deyişle, aile ve uzman bakım gerektiren bireyle ile ilgili olarak bakım elemanına sadece bakım,
takip edilmesi gereken tedavi, verilmesi gereken ilaçlar gibi alanlarda, yani performans
açısından yetki vermektedir (Özdemir, 2016: 152).
Yetkin bir bakım elemanı olmak sadece bakım gerektiren bireye gösterilen ilgiye, bakım
gerektiren bireyle olan iletişime ya da yakınlığa bağlı değildir. Yetkin bir bakım elemanının
engelli bireyle olduğu kadar aile ve diğer uzmanlarla da işbirliği yapması ve iletişim içinde
olması gerekmektedir. Çünkü bakım elemanı, bakım gerektiren birey ile çalışan ekibin bir
parçasıdır. Ekip içinde olası iletişim bozuklukları bakım elemanının hem bakım gerektiren
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bireyle olan iletişimini hem de kendisine ait özgüven, başarı gibi duygularını olumsuz
etkileyecektir. Aile üyeleri ve uzmanlarla iletişim daha nitelikli bir bakım hizmetinin
verilmesini sağlayacaktır. (Özdemir, 2016: 154).
9.3.5.3. Bakım Gerektiren Bireyin Ölüm Gerçeği ile Yüzleşmesinde Destekçi
Olma
Bakım gerektiren bireyle çalışan ve onunla bir arada olmak durumunda olan diğer
meslekler gibi bakım elemanlarının da görevlerinden biri, bakım gerektiren bireyin ölüm
gerçeği ile yüzleşmesinde onun yanında durmak, onu anlamaya ve ona destek olmaya
çalışmaktır. Yine bu süreçte hasta ve yakınlarının birbirlerine veda edebilmeleri ve birlikte
zaman geçirebilmeleri için ölümün yakın olduğu konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Ayrıca
aile bireylerine destek ve bakım sağlanması gerektiği de unutulmamalıdır (Cankurtaran, 2013:
11).

9.4. Bakım Elemanının Özellikleri
Yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakım hizmeti sunan bakım elemanlarının özelliklerini
yaptıkları işin niteliğine ve hizmet sundukları bireylerin özelliğine bağlı olarak iki ayrı başlıkta
incelemek mümkündür (Greenberg, Boyd ve Hale, 1992; http://www.refakatci.net):
9.4.1. Yaptıkları İşin Niteliğine Göre
Yaşlı, engelli ve hasta bireylere bakım hizmeti sunan bakım elemanlarının üstlendikleri
görevler ya da yaptıkları işin niteliği bağlamında sahip olmaları gereken özellikler şu şekilde
sıralanabilir (Greenberg, Boyd ve Hale, 1992; http://www.refakatci.net):
-

Meslek ahlakına sahip,
Profesyonel eğitim almış,
Hizmet sunduğu ve birlikte çalıştığı bireyleri fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan
anlayabilen,
Empati kurma bilgi ve becerisine sahip,
Yazılı ve sözlü iletişim bilgisini geliştiren, anlama ve konuşma yeteneğine sahip,
etkili ve güzel konuşan,
İnsan ilişkilerine önem veren,
Sağlığın önemini kavramış,
Programlı çalışmayı seven,
Irk, din, renk, dil, mezhep, cins ayırt etmeden her türlü hastaya gerekli olan bakımı
veren,
Mesleğini topluma bilgisi becerisi ve davranışlarıyla en iyi şekilde tanıtan,
Yaratıcı, dikkatli, çalışkan, gayretli, karar verme cesareti gösterebilen,
Temiz ve düzenli olan,
Bedenen ve ruhen sağlıklı,
İş güvenliğine dikkat eden,
İş yerine ait araç ve gereç kullanımına özen gösteren,
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-

Mesleğin gereklerine uygun bir şekilde giyinen,
Sorumluluk duygusu yüksek, sabırlı, özverili ve duyarlı olan,
Dürüst ve yardımsever olan,
Görgü kurallarını bilen ve uygulayan,
Hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip,
Şefkatli, samimi, içten, sevecen ve güler yüzlü,
Mesafeli davranma yeteneğine sahip,
İş ve özel hayatı birbirine karıştırmayan,
Ekip çalışması yapabilme yeteneğine sahip,
Başka meslek grupları ile işbirliği yapabilen,
Alternatif düşünebilme yeteneğine sahip,
Psikolojik yönden strese dayanıklı.

9.4.2. Hizmet Sunulan Bireyin Niteliğine Göre
Bakım elemanı, bakım gerektiren bireylerin yaşlı, hasta ve engelli olmasına göre, “yaşlı
bakımı elemanı”, “hasta bakımı elemanı” ve “engelli bakım elemanı” şeklinde üç başlık altında
incelenebilir (http://mebk12.meb.gov.tr):
9.4.2.1. Yaşlı Bakım Elemanının Özellikleri
Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi
sorumluluklarının bilinci altında; yaşlı bireylerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık
personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları,
beslenmeleri, yaşlı kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla
ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır (http://mebk12.meb.gov.tr;
http://metefankara.meb.gov.tr). Yaşlı bakımı elemanının görevleri şu şekilde sıralanabilir
(http://metefankara.meb.gov.tr):
-

Yaşlının gereksinimlerini bilmek,
Bakım planı hazırlamak,
Yaşlının alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,
Yaşlının ailesi, doktor, huzur ve bakımevi personeline bilgi vermek,
Günlük bakımını yapmak,
Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlamak,
İletişim kurmalarını sağlamak,
Sağlık personelinin kontrolünde bedensel ve psikolojik rahatsızlıklarında yardımcı
olmak,
Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri yaptırmak,
Yaşlının oda düzenini sağlamak,
Yaşlıya yemek yemede yardımcı olmak, gerekirse yedirmek,
Yaşlıya pozisyon vermek,
Gerekli araç ve gereci kullanmak ve temizliğini yapmak,
Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlem almak,
Gerekli dokümanı hazırlamak ve doldurmak,
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-

Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek,
Ölüm anında yanında olmak.

9.4.2.2. Engelli Bakım Elemanının Özellikleri
Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi
sorumluluklarının bilinci altında; engelli bireylerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği,
sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket
çalışmaları, beslenmeleri, engelli kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı
olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır
(http://mebk12.meb.gov.tr; http://metefankara.meb.gov.tr). Engelli bakımı elemanının
görevleri şu şekilde sıralanabilir (http://metefankara.meb.gov.tr):
-

Engellinin gereksinimlerini bilmek,
Bakım planı hazırlamak,
Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,
Engellinin ailesi, doktor, huzur ve bakımevi personeline bilgi vermek,
Günlük bakımını yapmak,
Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlamak,
İletişim kurmalarını sağlamak,
Sağlık personelinin kontrolünde bedensel ve psikolojik rahatsızlıklarında yardımcı
olmak,
Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri yaptırmak,
Engellinin oda düzenini sağlamak,
Engelliye yemek yemede yardımcı olmak, gerekirse yedirmek,
Engelliye pozisyon vermek,
Gerekli araç ve gereci kullanmak ve temizliğini yapmak,
Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlem almak,
Gerekli dokümanı hazırlamak ve doldurmak,
Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek.

9.4.2.3. Hasta Bakım Elemanının Özellikleri
Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi
sorumluluklarının bilinci altında; hasta bireylerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği,
sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket
çalışmaları, beslenmeleri, hasta kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı
olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır
(http://mebk12.meb.gov.tr; http://metefankara.meb.gov.tr). Hasta bakımı elemanının görevleri
şu şekilde sıralanabilir (http://metefankara.meb.gov.tr; http://www.bilgicix.com):
-

Hastanın gereksinimlerini bilmek,
Bakım planı hazırlamak,
Altında çalışanları denetlemek,
Nöbet tutmak,
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-

Hastanın alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,
Hastanın ailesi, doktor, huzur ve bakımevi personeline bilgi vermek,
Hastanın günlük bakımını yapmak,
Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlamak,
Hastanın iletişim kurmasını sağlamak,
Sağlık personelinin kontrolünde bedensel be psikolojik rahatsızlıklarında yardımcı
olmak,
Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri yaptırmak,
Hastanın oda düzenini sağlamak,
Hastaya yemek yemede yardımcı olmak, gerekirse yedirmek,
Hastanın giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım etmek,
Hastaya pozisyon vermek,
Gerekli araç ve gereci kullanmak ve temizliğini yapmak,
Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlem almak,
Gerekli dokümanı hazırlamak ve doldurmak,
Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek,
Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılmak,
Ölüm anında yanında olma.

9.5. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Etik İlkeleri
9.5.1. Mesleki Etik Kavramı ve Bakım Elemanlığı Mesleği
Etik, bireyin davranışlarına, temel olan ahlak ilkelerinin tümü olarak ifade edilirken,
meslek etiği ise, “belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu,
meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini
sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve
hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Tepe,
2000: 5). Etik ve meslek etiği kavramı bağlamında bakım elemanlığı etiğini ise, “bakım
elemanlarının bakım hizmetlerini yürütürken nasıl davranmaları gerektiğini öngören mesleki
ilkeler” olarak ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda bakım elemanlığı mesleğinin ilkeleri,
mesleğin gereği gibi yürütülmesi ve bu konuda gerekli güvenin oluşturulması bakımından önem
taşırlar (Karataş, 2011: 63).
Mesleki değerler, hizmet verenle alan arasındaki ilişkide etkili olacak davranış
normlarını belirler. Bu bağlamda bakım elemanlığı mesleğinin değerleri ise bakım hizmetini
sunan bakım elemanı ile bakım hizmetinden yararlanan bakım gerektiren birey arasındaki
ilişkide etkili olacak davranış normlarıdır. Bakım elemanlığı mesleğinde gereksinim
duyulabilecek bazı değer ve davranışlara; onur ve saygı, öğrenme ve yansıma, birlikte çalışma
ve kaliteli bakım ve destek taahhüdü örnek verilebilir (Skillsforcare, 2018: 2).
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9.5.2. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Etik İlkeleri
Öncelikle belirtmek gerekir ki, hasta ve sağlık profesyonelleri açısından geçerli olan tıp
etiği ilkeleri bakım elemanları için de geçerlidir Bu ilkeler şunlardır (Özbabalık-Adapınar,
2013: 73:
-

Yararlılık
Zarar vermeme
Hasta özerkliğine saygı
Adalet

Bakım elemanlarının yaptıkları iş gereği uymaları gereken etik ilkeler ise şu şekilde
sıralanabilir:
-

Mesleki liyakat
Mesleki ilerleme
Mesleki istişare
Mesleki sorumluluk
Farkındalık sorumluluğu
Mesleğe ve bakım gerektiren bireylere saygı
İnsan sevgisi
Ayrımcılık yapmama
Mahremiyet ve gizlilik
Maddi istismardan kaçınma
Psiko-sosyal istismardan kaçınma
Sağlıklı iş ilişkileri
Kurumsal sadakat.

Söz konusu etik ilkeler formel bakım elemanları için geçerlidir. Böyle olmakla birlikte
bu ilkeler, aile bireyi bakıcıların sahip olmaları gereken etik değerler konusunda da fikir
vermektedir (Seyyar, 2007: 33).
9.5.3. Bakım Elemanlığı Mesleği Etik İlkelerinin Yararları
Bakım elemanlığı mesleğinin etik ilkelerinin ya da bakım etiğinin yararları genel olarak
şu şekilde sıralanabilir:
-

Bakım elemanı veya kuruluşun davranışlarını ve sorumluluğunu belirler.
Sorunların hem hastalıkta hem de sağlıkta görülmesini sağlar.
Birey için iyi olan yükseltir.
Bakım gerektiren birey ile ilgili yapılan uygulamalarda doğru kayıt tutulmasına
neden olur.
Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereç donanım kaynakları, kişilerin yetki,
yetenek ve yeterliliklerinin eşitlik ilkesine uygun dağılımını sağlar.
Bakım eylemi sırasında karşılaşılabilen baskı ve önyargıları engeller.
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-

Mesleğin toplumsal değerini güçlendirir.
Karar verme özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlar.
İnsanın yaşamına haklarına, duygu ve düşüncelerine, başkalarına zarar vermediği
sürece davranışlarına ve onuruna saygılı olmayı ifade eder.

Bakım etiğinin değinilen yararları dışında, bakım elemanları ve bakım gerektiren
bireyler açısından da yararları söz konusudur. Bakım elemanları açısından bu yararlar şu şekilde
sıralanabilir:
-

Bakım gerektiren bireye yönelik davranış ve sorumlulukların neler olduğunu
belirler.
Motivasyonu ve mesleki doyumu artırır.
Davranışlarda tutarlılık sağlar.
Mesleğin toplumsal değerini güçlendirir.
Etik ve manevi olarak prensip sahibi olmayı sağlar.
Karar verme özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlar.

Bakım etiğinin bakım gerektiren bireyler açısından sunduğu yararlar ise şu şekilde
sıralanabilir:
-

Güven duygusunun gelişmesine neden olur.
Kayıtların doğru tutulmasına neden olur.
Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereç ve donanım kaynaklarının yetki, yetenek
ve yeterliklerin eşitlik ilkesine uygun dağılımını sağlar.
Bakım eylemi sırasında karşılaşılabilecek baskı ve önyargıları engeller.

Bakım gerektiren bireye saygı, onu anlama çalışma bakım hizmetlerinin sunumunda
uyulması gereken en temel kuraldır. Bakım hizmetinin sunumu esnasında uyulması gereken
kurallar bakımın tipine, nerede ve kim tarafından sunulduğuna göre değişmektedir. Örneğin
bakım gerektiren bireyin yaşlı olması durumunda kendisine sunulacak tıbbi bakım, akut bakım
olabileceği gibi subakut veya kronik bakım veya özel bakım da olabilir. Bakımın tipinin akut
bakım olması durumunda yaşlıya hastanede bakım hizmeti verilmesi gerekirken, subakut
bakımda, uzun dönem bakım evlerinde kısa bir süre için bakım hizmetinden yararlanılmaktadır.
(Cankurtaran, 2013: 6-7). Bakım hizmetinin sunumu esnasında uyulması gereken kurallar
bakımın tipine, bakım hizmetinin verildiği yere, bakım hizmetini veren kişiye ve bakım
gerektiren bireyin özelliklerine göre farklılaşmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakım elemanlığı mesleğini yürüten kişi olarak bakım elemanı kavramı ile
kategorik bir yaklaşımla bakım elemanının bakım ve destek, kayıt tutma ve raporlama, özenle
iş görme ve bakım ekibinde görev alan diğer personel ve bakım gerektiren bireyin ailesi ile
işbirliği içerisinde çalışma görevleri ve sorumlulukları öğrenilmiştir. Ardından bakım
elemanının yaptıkları işin niteliğine göre özellikleri ile hizmet sundukları bireylerin özelliğine
göre bakım elemanlarının sınıflandırılması bağlamında yaşlı bakım elemanı, engelli bakım
elemanı ve hasta bakım elemanlarının özellikleri ile mesleki etik kavramı, bakım elemanlığı
mesleğinin etik ilkeleri ve bu ilkelerin yararları konularında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının bakım ve destek konusundaki görevlerinden biri
değildir?
a) Ev işi yapma
b) Bakım gerektiren bireyler ve aileleriyle ilgili tüm bilgileri muhafaza etme
c) Bakım gerektiren bireylerin ilaçlarını almasını sağlama
d) Bakım gerektiren bireylerin tüm yönleriyle kişisel bakımını sağlama
e) Bakım gerektiren bireylerin yeme ve içmesini sağlama

2) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının kayıt tutma ve raporlama ile ilgili bir görevidir?
a) Bakım gerektiren bireylere ilişkin tüm bilgileri kaydetme ve raporlama
b) Bakım ekibinin önemli bir parçası olarak özenle iş görme
c) Bakım ekibinde görev alan diğer personelle işbirliği içinde çalışma
d) Bakım gerektiren bireyin ailesiyle işbirliği içinde çalışma
e) Bakım gerektiren bireyin yemesini ve içmesini sağlama

3) Bakım elemanının bakım politikalarına, mevzuattan doğan sorumluluklara uymasına ilişkin
temel görevi, bakım elemanın hangi kategoride yer alan bir görevidir?
a) Kayıt tutma
b) Bakım
c) Destek
d) Raporlama
e) Özenle iş görme
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4) Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen bir sağlık
personeli değildir?
a) Özel eğitimci
b) Doktor
c) Dil ve Konuşma Terapisti
d) Diyetisyen
e) Hemşire

5) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanları için de geçerli olan tıp etiği ilkeleri arasında yer
almaz?
a) Yararlılık
b) Zarar vermeme
c) Mesleki sorumsuzluk
d) Hasta
e) Adalet

6) Bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personeli; ……………..,
hemşire, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, ergoterapist ve …………….. dir.

7) …………….., başlıca görevi bakım gerektiren bireyin …………….. dir.

8) …………….., bireyin davranışlarına, temel olan ahlak ilkelerinin tümü olarak ifade
edilirken, …………….. ise, “belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup
koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel
eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti
düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü” olarak
tanımlanmaktadır
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9) Bakım gerektiren bireye ……………..,, onu anlama çalışma bakım hizmetlerinin
sunumunda uyulması gereken en temel kuraldır. Bakım hizmetinin sunumu esnasında uyulması
gereken kurallar …………….., tipine, nerede ve kim tarafından sunulduğuna göre
değişmektedir.

10) Bakım gerektiren bireylere girişimde …………….., başta olmak üzere psikolog, sosyal
çalışmacı, çocuk gelişimci, özel eğitimci ve ev ekonomisti de önemli sorumluluklar üstlenir

Cevaplar
1) b
2) a
3) e
4) a
5) c
6) Doktor ve diyetisyen
7) Bakım elemanının ve bakımı ve desteklenmesi
8) Etik ve meslek etiği
9) Saygı ve bakımın
10) Sağlık personeli
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10. BAKIM ELEMANLARININ HAKLARI VE
SORUMLULUKLARI

292

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde “Kamu Sektöründe Çalışan Bakım Elemanlarının Hakları ve Sorumlulukları”
başlığı altında öncelikle memur statüsünde çalışmak kaydıyla bakım elemanları için de geçerli
olan devlet memurlarının genel hakları inceleme konusu yapılarak, ardından bakım
elemanlarının Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre sahip oldukları haklar bağlamında
yerine getirmeleri gereken sorumluluklara yer verilecektir. Daha sonra “Özel Sektörde Çalışan
Bakım Elemanlarının Hakları ve Sorumlulukları” başlığı altında bireysel ve toplu iş ilişkileri
ile sosyal güvenlik alanında sahip oldukları haklar ve bu haklar bağlamında yerine getirmeleri
gereken sorumluluklar inceleme konusu yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bakım elemanlarının memur ya da sözleşmeli personel olarak atanabilme koşulları nelerdir?
Sıralayınız.
2. Bakım elemanları için de geçerli olan devlet memurlarının genel hakları nelerdir? Açıklayınız.
3. Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre bakım elemanlarının sahip oldukları haklar
bağlamında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar nelerdir? Açıklayınız.
4. Memur statüsünde çalışan bakım elemanlarının sorumluluklarına aykırı haraket etmelerinin
yaptırımları nelerdir? Açıklayınız.
5. Özel sektörde çalışan bakım elemanlarının gördükleri işin karşılığı olarak sahip oldukları haklar
nelerdir? Açıklayınız.
6. Özel sektörde çalışan bakım elemanlarının sahip oldukları haklar bağlamında yerine getirmeleri
gereken sorumluluklar nelerdir? Açıklayınız.
7. İşçi olarak çalışan bakım elemanlarının sorumlulukların aykırı hareket etmelerinin yaptırımları
nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kamu Sektöründe Çalışan Memur statüsünde çalışmak e-ders kitabı, e-ders sunumu
Bakım
Elemanlarının kaydıyla bakım elemanları materyallerini
okuyup,
Hakları ve Sorumlulukları
için de geçerli olan, devlet dinleyerek
memurlarının genel hakları
ve bu haklar karşılığında
yerine getirmeleri gereken
sorumluklar
ile
bu
sorumlulukları
yerine
getirilmemesi
durumunda
karşılaşılabilecek yaptırımlar
öğrenilecektir.
Özel
Sektörde
Çalışan Özel sektörde işçi statüsünde e-ders kitabı, e-ders sunumu
Bakım
Elemanlarının çalışan bakım elemanlarının materyallerini
okuyup,
Hakları ve Sorumlulukları
iş ilişkileri ve sosyal dinleyerek
güvenlik
mevzuatından
doğan hakları ve bu haklar
karşılığında
yerine
getirmeleri
gereken
sorumlulukları
ile
bu
sorumlulukların
yerine
getirilmemesinin
yaptırımları öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım Elemanı Hakları, Bakım Elemanı Sorumlulukları, Genel Haklar, Temel Haklar,
Çalışanların Sosyal ve Ekonomik Hakları, Bakım Elemanlarının İş İlişkileri, Bakım
Elemanlarının Sosyal Güvenlikleri, Kamu Sektöründe Çalışan Bakım Elemanları, Özel Sektörde
Çalışan Bakım Elemanları
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Giriş
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de genelde hizmet sektörü ve özelde sağlık ve sosyal
hizmet sektörü gün geçtikçe gelişmiş ve bu alanda çalışanların sayısı artmıştır. Sağlık ve sosyal
hizmet sektöründe faaliyette bulunan bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının sayısındaki artışa
bağlı olarak bu sektörde çalışanlara duyulan gereksinim artmıştır. Özellikle gelişmiş Batı
ülkelerinde sağlık ve sosyal hizmet sektöründe bakım ve rehabilitasyonla ilgili işlerde
çalıştırılacak personel bulmada ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır.
Sağlık ve sosyal hizmet sektöründe bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının personel
gereksinimlerinin karşılanması, kurumsal verimliliklerinin artırılması, kurumsal amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi ve mevcut personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve tüm
çalışanların azami performans düzeyine ulaşmalarının sağlanması ve çalışanların güdülenmesi
için sektördeki tüm kuruluşların çalışma ilişkilerine ve çalışan haklarına ve sorumluluklarına
çok ileri düzeyde önem vermeleri gerekmektedir. Yeni profesyonelleşmeye başlayan bir meslek
olarak bakım elemanlığı açısından mesleki haklar ve sorumlulukların yasal bir güvenceye
kavuşturulması, özellikle mesleğin tercih edilebilir bir meslek olması bakımından daha da fazla
önem arz etmektedir.
Sağlık ve sosyal hizmet sektöründe çalışan bakım elemanlarının istihdam biçimleri ve
sahip oldukları haklar ve sorumluluklar tabi oldukları yasal düzenlemelere göre farklılık
göstermektedir. Nitekim kamu sektöründe çalışan bakım elemanlarının DMK ve İş Kanunu
hükümlerine, özel sektörde çalışan bakım elemanlarının ise İş Kanunu hükümlerine göre tabi
olmalarına bağlı olarak öncelikle istihdam biçimleri farklılaşmaktadır. Zira kamu sektöründe
bakım elemanları devlet memuru, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statüsünde
istihdam edilmekte, buna karşın özel sektörde ise sadece işçi statüsünde çalıştırılmaktadır.
Yasal düzenlemeler bağlamında istihdam biçiminde görülen bu farklılıklar, bakım
elemanlarının sahip oldukları hakları ve sorumlulukları da değiştirmektedir. Bu nedenle kitabın
bu bölümünde bakım elemanlarının hakları ve sorumlulukları, kamu sektöründe çalışan bakım
elemanları ile özel sektörde çalışan bakım elemanları için ayrı ayrı inceleme konusu
yapılacaktır.
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10.1.Kamu Sektöründe Çalışan Bakım Elemanlarının Hakları ve
Sorumlulukları
Kamu sektöründe başka bir deyişle AÇSHB’ye bağlı kuruluşlarda çalışan bakım
elemanları, DMK’ya göre devlet memuru olarak diğer devlet kurumlarında olduğu gibi genel
idari hizmetleri sınıfında hizmetli ve yardımcı hizmetli kadrosunda (yardımcı hizmetler sınıfı)
çalışabilirler (MEGEP, 2011:50). Kamu çalışanı olarak bakım elemanlarının memur ve
sözleşmeli personel olarak atanabilme koşulları vardır. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:
-

Türk vatandaşı olmaları
Genel olarak 18 yaşını tamamlamaları
En az ortaokul mezunu olmaları
Kamu haklarından mahrum bulunmamaları.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları
-

Askerlikle ilgilerinin bulunmaması
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması
Kurumlar belirtilen bu koşullara ilaveten başkaca koşullar da arayabilirler.

10.1.1. Kamu Sektöründe Çalışan Bakım Elemanlarının Hakları
Değinilen koşulları sağlayarak kamu çalışanı olarak göreve başlayan bakım
elemanlarının tabi oldukları kadrolar itibariyle DMK hükümlerine göre sahip oldukları hakları;
uygulamayı isteme hakkı, aylık ve ücret hakkı, harcırah hakkı, ilerleme ve yükselme hakkı, izin
hakları, sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkı, emeklilik hakkı, aile yardımı
ödeneği hakkı, doğum yardımı hakkı, tedavi yardımı hakkı, ölüm yardımı hakkı, çekilme hakkı,
yeniden atanma hakkı, istinkaf ve iftiralara karşı koruma hakkı, güvenlik hakkı, savunma hakkı,
kovuşturma ve yargılamanın özel hükümlere tabi olması hakkı, başvuru, şikayet ve dava açma
hakkı, disiplin cezasına itiraz hakkı şeklinde sıralanabilir. Memur statüsünde çalışmak kaydıyla
bakım elemanları için de geçerli olan ve devlet memurlarının genel hakları olarak adlandırılan
bu hakları şu şekilde sıralayarak açıklamak mümkündür:
10.1.1.1. Dahil Olduğu Hizmet Sınıfında ve Derecesinde Çalışma Hakkı
Dahil olduğu hizmet sınıfında ve derecesinde çalışma hakkı, devlet memurlarının dahil
olduğu hizmet sınıfında ve derecesinde çalıştırılmaları gerektiğini ifade eden bir haktır. Bu hak
gereği hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin
görevinde çalıştırılamaz. Bu bağlamda bir devlet memuru olarak bu hakka sahip olan devlet
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kurumlarında genel idari hizmetinde hizmetli ve yardımcı hizmetli kadrosunda çalışan bakım
elemanları da dahil oldukları hizmet sınıfında ve derecesinde çalışma hakkına sahiptirler.
10.1.1.2. Uygulamayı İsteme Hakkı
Uygulamayı isteme hakkı, devlet memurlarının 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan diğer mevzuatın yürürlükte bulunan hükümlerinin kendileri
hakkında aynen uygulanmasını isteyebileceklerini ifade eden bir haktır. Bu hak bağlamında, bir
devlet memuru olarak çalışan bir bakım elemanı da 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan diğer mevzuatın yürürlükte bulunan hükümlerinin kendileri hakkında aynen
uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.
10.1.1.3. Aylık ve Ücret Hakkı
Devlet memurlarının; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler
karşılığında, ilgili mevzuatta öngörülen tutarlarda aylık ve ücret alma hakkı vardır. Bakım
elemanları da devlet memuru olarak aylık ve ücret hakkına sahiptir.
10.1.1.4. Harcırah Hakkı
Bir görevin yerine getirilmesi için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılan
memurların harcırah alma hakkı vardır. Bu haktan bir devlet memuru olarak bakım elemanları
da yararlanırlar.
10.1.1.5. İlerleme ve Yükselme Hakkı
İlerleme ve yükselme hakkı, memurların gerekli koşulları taşımaları halinde
bulundukları derecede kademe ilerlemesi yapmaları, derece yükselmesi yapmaları gerektiğini
ifade eden bir haktır. Devlet memuru olarak bakım elemanları da bu haktan yararlanırlar.
10.1.1.6. İzin Hakları
İzin hakkı, devlet memurlarının 657 sayılı Kanunda öngörülen süre ve koşullarla; yıllık
izin, hastalık izni, refakat izni, mazeret izni ve aylıksız izin kullanabileceklerini ifade eden bir
haktır. Bakım elemanları da devlet memuru olarak izin hakkına sahiptir.
10.1.1.7. Sendika Kurma ve Kurulu Sendikalara Üye Olma Hakkı
Sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkı, devlet memurlarının Anayasada
ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabileceklerini ve
bunlara üye olabileceklerini ifade eden bir haktır. Kamu sektöründe kamu görevlisi statüsü ile
çalışan bakım elemanları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
(RG., T. 12.07.2001, S. 24460). hükümlerine sendika kurabilirler ve kurulu bulunan sendikalara
üye olabilirler.
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10.1.1.8. Emeklilik Hakkı
Devlet memurları sosyal güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde emeklilik hakkına
sahiptirler. Bu bağlamda devlet kurumlarında genel idari hizmetinde hizmetli ve yardımcı
hizmetli kadrosunda çalışan bakım elemanları da sosyal güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde
emeklilik hakkına sahiptir.
10.1.1.9. Aile Yardımı Ödeneği Hakkı
Evli olan ve eşi çalışmayan memurun eşinden dolayı, çocukları olan memurun da
çocuklarından dolayı aile yardımı alma hakkı vardır. Bu haktan bir devlet memuru olarak bakım
elemanları da yararlanırlar.
10.1.1.10. Doğum Yardımı Hakkı
Devlet memurlarının çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği verilir. Bu
ödenekten bir devlet memuru olarak bakım elemanları da yararlanırlar.
10.1.1.11. Tedavi Yardımı Hakkı
Memurlar ile çalışmayan eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarının,
aile yardımına müstahak çocuklarının tedavi yardımından yararlanma hakkı vardır. Bakım
elemanları da devlet memuru olarak bu haktan yararlanırlar.
10.1.1.12. Ölüm Yardımı Hakkı
Memur olmayan eşi ve aile yardımı ödeneğini müstahak çocuğu ölen memurlara ölüm
yardımı verilir. Memurun ölümü halinde ise, bu ödenek sağlığında bildirdiği kimseye ödenir.
Ayrıca devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri de kurumlarınca karşılanır. Bakım
elemanları da devlet memuru olarak bu haktan yararlanırlar.
10.1.1.13. Çekilme Hakkı
Çekilme hakkı, devlet memurlarının kendi istekleriyle memurluktan ayrılabileceklerini
ifade eden bir haktır. Bu bağlamda bir devlet memuru olarak çekilme hakkına sahip olan devlet
kurumlarında genel idari hizmetinde hizmetli ve yardımcı hizmetli kadrosunda çalışan bakım
elemanları kendi istekleriyle memurluktan ayrılabileceklerdir.
10.1.1.14. Yeniden Atanma Hakkı
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilen ya da çekilmiş
sayılanların, yeniden Devlet memuru olarak atanmayı isteyebileceklerini ifade eden bu haktan
bir devlet memuru olarak bakım elemanları da yararlanırlar.
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10.1.1.15. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı
Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz ve mücerret hakaret için,
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni
işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri,
illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından
isterler. Bakım elemanları da devlet memuru olarak isnat ve iftiralara karşı korunma hakkına
sahiptir.
10.1.1.16. Güvenlik Hakkı
Güvenlik hakkı, devlet memurunun kanunlarda yazılı haller dışında memurluğuna son
verilemeyeceğini, aylık ve başka haklarının elinden alınamayacağını ifade eden bir haktır. Bu
bağlamda, bir devlet memuru olarak bu hakka sahip olan bakım elemanlarının da kanunlarda
yazılı haller dışında memuriyetlerine son verilmesi mümkün olmadığı gibi, aylık ve başka
haklarının elinden alınması da söz konusu olamaz.
10.1.1.17. Savunma Hakkı
Savunma hakkı, devlet memuru hakkında savunması alınmadan ceza verilemeyeceğini
ifade eden bu haktan bir devlet memuru olarak bakım elemanları da yararlanırlar.
10.1.1.18. Kovuşturma ve Yargılamanın Özel Hükümlere Tabi olması Hakkı
Kovuşturma hakkı, devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında
işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının ve haklarında dava
açılmasının özel hükümlere tabi olduğunu ifade eden bir haktır. Devlet memuru olarak bu
haktan bakım elemanları da yararlanırlar.
10.1.1.19. Başvuru, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı
Başvuru, şikâyet ve dava açma hakkı, devlet memurlarının kurumlarıyla ilgili resmi ve
şahsi işlerinden dolayı başvuru yapabileceklerini; amirleri veya kurumları tarafından
kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açabileceklerini ifade
eden bir haktır. Bu bağlamda devlet kurumlarında genel idari hizmetinde hizmetli ve yardımcı
hizmetli kadrosunda çalışan bakım elemanları da kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden
dolayı başvuru; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve
işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptirler.
10.1.1.20. Disiplin Cezasına İtiraz Hakkı
Memurların, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme
cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek
disiplin kuruluna itiraz hakkı vardır. Bu haktan bir devlet memuru olarak bakım elemanları da
yararlanırlar.
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10.1.2. Kamu Sektöründe Çalışan Bakım Elemanlarının Sorumlulukları
Tabi oldukları kadrolar itibariyle bakım elemanlarının DMK hükümlerine göre sahip
oldukları haklar bağlamında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar; sadakat, tarafsızlık ve
devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış, mevzuata uymak, amirlerinin
verdiği görevleri yapmak, kişisel sorumluluk ve zarar, mal bildirimi, basına bilgi veya demeç
verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen yerler dışına çıkarılmaması ve iadesi,
yasaklara uymadır. Bu sorumluluklar şu şeklinde sıralanarak açıklanabilir:
10.1.2.1. Sadakat
Devlet memurları, TC. Anayasası’na ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin
hizmetinde TC. Kanunlarına sadakatle uymak zorundadırlar. Bir devlet memuru olarak bakım
elemanları da bu sorumluluğa sahip olmalıdır.
10.1.2.2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
Kamu görevlileri görevlerini tarafsız ve devlete bağlı bir şekilde yürütmelidir. Bu
bağlamda bir kamu görevlisi olarak bakım elemanlarının da görevlerini tarafsız ve devlet bağlı
bir şekilde yürütmesi gerekir.
10.1.2.3. Davranış ve İşbirliği
Kamu görevlileri, resmi sınıflarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını
hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Dolayısıyla bakım
elemanlarının da söz konusu itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki
davranışlarıyla göstermeleri gerekir.
10.1.2.4. Yurtdışında Davranış
Kamu görevlileri yurt dışında devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve
davranışlarda bulunamazlar. Bakım elemanları da bu sorumluluğa uymalıdırlar.
10.1.2.5. Mevzuata Uymak, Amirlerinin Verdiği Görevleri Yapmak
Kamu görevlileri amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan,
maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli
ve sorumludurlar. Yine kamu görevlileri kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara
uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi
ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Bir kamu görevlisi olarak bakım
elemanları da bu sorumluluklara uygun hareket etmek zorundadır.
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10.1.2.6. Kişisel Sorumluluk ve Zarar
Kamu görevlileri görevlerini özenle yerine getirmelidirler. Kamu görevlileri kamu
hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak zarara uğrattıkları kişilerin zararlarından sorumludurlar.
Bir kamu görevlisi olarak bakım elemanları da sorumlulukları özenle yerine getirmelidir.
10.1.2.7. Mal Bildirimi
Kamu görevlileri kanunda öngörüldüğü şekilde mal bildiriminde bulunmak
zorundadırlar. Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bakım elemanlarının da bir kamu
görevlisi olarak sorumlulukları kapsamındadır.
10.1.2.8. Basına Bilgi veya Demeç Verme
Kamu görevlileri, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bakım elemanları da bu sorumluluğa
uygun haraket etmek zorundadır.
10.1.2.9. Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Yerler Dışına
Çıkarılmaması ve İadesi
Kamu görevlileri görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller
dışına çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar. Bakım elemanları da bir kamu görevlisi
olarak görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına
çıkarmamalı ve özel işlerinde kullanmamalıdır.
10.1.2.10. Yasaklara Uyma
Kamu görevlilerinin sorumlulukları bağlamında kendilerine yönelik getirilen yasaklara
uymaları gerekir. Bu bağlamda kamu görevlisi olarak bakım elemanlarının da uymaları gereken
yasaklar şu şekilde sıralanabilir:
-

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
Grev yasağı
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Personelinden menfaat sağlama yasağı
Gizli bilgileri açıklama yasağı.

DMK hükümlerine göre bir kamu görevlisi olarak bakım elemanları da
sorumluluklarına aykırı hareket etmeleri halinde bazı yaptırımlara maruz kalırlar. DMK’da
disiplin cezası olarak düzenleme konusu yapılan bu yaptırımlar şu şekilde sıralanarak
açıklanabilir (Gökçek-Karaca, 2016c: 85):


Uyarma: DMK’ya göre uyarma, memura görevinde ve davranışlarında daha
dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir (mad. 125/A). Uyarma cezasını
gerektiren fiil ve haller, DMK’nın 125. maddesinin A bendinde sayılmıştır. Söz
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konusu madde hükmüne göre uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şu şekilde
sıralanabilir:
- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili
resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık
göstermek veya düzensiz davranmak,
- Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terk etmek,
- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
- Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
- Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
- Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
- Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
Kınama: DMK’ya göre kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu
olduğunun yazı ile bildirilmesidir (mad. 125/B). Kınama cezasını gerektiren fiil ve
haller, DMK’nın 125. maddesinin B bendinde sayılmıştır. Söz konusu madde
hükmüne göre kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şu şekilde sıralanabilir:
- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili
resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu
davranmak,
- Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
- Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
- Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
- Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
- Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
- İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede
bulunmak,
- İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
- Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür
yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
- Verilen emirlere itiraz etmek,
- Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden
olmak,
- Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,
- Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
Aylıktan Kesme: DMK’ya göre aylıktan kesme, memurun brüt aylığından 1/301/8 arasında kesinti yapılmasıdır (mad. 125/C). Aylıktan kesme cezasını gerektiren
fiil ve haller, DMK’nın 125. maddesinin C bendinde sayılmıştır. Söz konusu madde
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hükmüne göre aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şu şekilde
sıralanabilir:
- Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle
ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor
kullanmak,
- Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
- Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
- Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda
bulunmak,
- Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
- Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri
amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
- Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak.
Kademe İlerlemesinin Durdurulması: DMK’ya göre kademe ilerlemesinin
durdurulması, fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede
ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır (mad.125/D). Kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller, DMK’nın 125. maddesinin D
bendinde sayılmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
- Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
- Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,
- Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
- Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve
hareketler yapmak,
- Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
- Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
- Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunmak,
- Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din
ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda
bulunmak,
- Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
- Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
- Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak
veya bunları tehdit etmek,
- Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep
göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını
ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir
sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
- Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
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- Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
Devlet Memurluğundan Çıkarma: DMK’ya göre devlet memurluğundan
çıkarılma cezası, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan
çıkarmaktır (mad. 125/E). Söz konusu madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere,
bu cezayı alan memur, bir daha Devlet memurluğuna atanamaz. Devlet
memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller, DMK’nın 125.
maddesinin E bendinde sayılmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre Devlet
memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
- İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini
bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi
yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak
göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
- Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş,
pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları
kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
- Siyasi partiye girmek,
- Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
- Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği
görev veya emirleri yapmamak,
- Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
- Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç
verici hareketlerde bulunmak,
- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek
tutum ve davranışlarda bulunmak,
- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri
işlemek.

Yaptırımın türü ve uygulanma biçimi, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre
değişir.

10.2.Özel Sektörde Çalışan Bakım Elemanlarının Hakları ve
Sorumlulukları
Özel sektörde çalışan bakım elemanlarının bireysel ve toplu iş ilişkileri ile sosyal
güvenlik alanında sahip oldukları haklar bakımından şüphesiz Anayasa üst norm niteliği ile
temel yasal dayanak niteliğindedir. Bakım elemanları çalışma ilişkileri bakımından
Anayasası’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü bölümü kapsamında
güvence sağlanan; çalışma hakkı, dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, sendikal faaliyette
bulunma hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, adaletli bir ücrete sahip olma hakkı ve sosyal
güvenlik haklarına sahiplerdir. Bu haklardan; bakım elemanlarının bireysel iş ilişkileri
bakımından sahip oldukları haklar, borç ilişkilerinin düzenlendiği iş sözleşmesine ilişkin
hükümleri bağlamında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (RG., T. 04.02.2011, S. 27836) ve
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bireysel iş ilişkileri konusunda temel düzenleme niteliğindeki 4857 sayılı İş Kanunu (RG., T.
10.06.2003, S. 25134), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG., T. 30.06.2012, S.
28339.); toplu iş ilişkileri bakımından sahip oldukları haklar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu (RG., T. 07.11.2012, S. 28460); sosyal güvenlik hakları ise 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (RG., T. 10.06.2006, S. 26200) ile
düzenlenmiştir.
10.2.1. Özel Sektörde Çalışan Bakım Elemanlarının Hakları
Bakım elemanlarının Anayasal güvence altına alınan haklarını düzenleyen mevzuat
hükümlerine göre bakım elemanlarının gördükleri işin karşılığı olarak sahip oldukları haklar şu
şekilde sıralanabilir (Gökçek-Karaca, 2016c: 85):
10.2.1.1. Çalışma Hakkı
Çalışma hakkı, gerek uluslararası gerekse ulusal yasal düzenlemelerde güvence altına
alınmış temel bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 48. maddesinde de, herkesin
dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu düzenleme altına alınmıştır. Bu
çerçevede, bakım elemanları da diğer bireyler gibi çalışma hakkına sahiplerdir.
10.2.1.2. İş Sözleşmesi Yapma ve Sona Erdirme Hakkı
İş sözleşmesi yapma hakkı çalışma hakkıyla bağlantılı bir haktır. Bu bağlamda çalışma
hakkı bakımından güvence oluşturan yasal düzenlemeler iş sözleşmesi yapma hakkını da
kapsamaktadır. Hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi geçerli olup bu serbesti, gerek
sözleşme yapıp yapmama gerek sözleşme tarafını serbestçe seçebilme ve gerekse sözleşme
içeriğini yasal sınırlar çerçevesinde serbestçe belirleyebilme yetkisini kapsamaktadır. Bakım
elemanları da bir iş sözleşmesini bu ilke çerçevesinde akdedebilme hakkına sahiplerdir.
Bakım elemanları, iş ilişkileri kapsamında iş sözleşmesi yapma haklarının yanında, bu
ilişkiyi sonlandırma hakkına da sahiplerdir. Bakım elemanı ile işveren arasındaki iş sözleşmesi
türüne ve iş ilişkisinin sonlanma nedenine bağlı olarak, farklı sona erdirme biçimleri söz konusu
olabilecektir.
10.2.1.3. Ücret Hakkı
Tüm işçiler gibi özel sektörde çalışan bakım elemanları da ücret karşılığı çalışır. Ücret,
işçi hakları arasında en temel haklardan biridir. Bakım elemanı ücretini tam olarak ve
zamanında alma hakkına sahiptir.
10.2.1.4. Eşit İşlem Görme Hakkı
Eşitlik ilkesi, gerek iş ilişkilerinde gerekse diğer yaşam alanlarında varlığı gereken
temel ilkelerden biridir. Eşitlik ilkesi, farklı boyutlarıyla ulusal ve uluslararası düzenlemelerde
yer almıştır. Ülkemizde eşitlik ilkesi, anayasal düzeyde teminat altına alınmıştır. Anayasa’nın
10. maddesine göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
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ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. İşverenin eşit işlem borcu
ise, iş ilişkisi kapsamındaki temel borçlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda bakım
elemanı, işveren ile olan iş ilişkisinde eşit işlem görme hakkına sahiptir.
10.2.1.5. İş Güvencesi Hakkı
İş güvencesi, işçinin işten keyfi olarak çıkarılmasını sınırlayarak çalışma hakkını
işverene karşı koruyan bir haktır. Bakım elemanları da bu güvenceden yararlanarak keyfi bir
şekilde işten çıkarılamazlar.
10.2.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkı
İş sağlığı ve güvenliği hakkı, genel olarak kişilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda
çalışma haklarını ifade etmektedir. Ülkemizde bu konudaki temel düzenleme niteliğinde olan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak
üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı hükme bağlanmıştır
(mad. 2/I). Bu bağlamda, gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilen bir bakım elemanı
da, bu kanun hükümlerine tabi olacaktır.
10.2.1.7. Dinlenme Hakkı
Dinlenme hakkı, Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Anayasaya göre; dinlenmek,
çalışanların hakkıdır. Genel olarak dinlenme hakkı; ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık
izin haklarını da içermektedir. Bu bağlamda bakım elemanları da dinlenme hakkı bağlamında
ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin haklarına sahiptir.
10.2.1.8. Sendika Kurma ve Kurulu Sendikalara Üye Olma Hakkı
Ülkemizde, sendikal haklar en üst düzeyde Anayasa ile teminat altına alınmıştır.
Anayasa’ya göre; çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst
kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.
Sendikaların kuruluşu ve kuruculuğa ilişkin 6356 sayılı Kanun’da öngörülen şartlar
çerçevesinde, bir bakım elemanı sendikası da herhangi bir makamın iznine tabi olmaksızın
kurulabilecek ve bakım elemanları kurulu bulunan sendikalara üye olabileceklerdir.
10.2.1.9. Sosyal Güvenlik Hakkı
Birçok uluslararası düzenleme ile güvence altına alınan sosyal güvenlik hakkı,
ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında
düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik tüm işçiler gibi özel
bakım kuruluşlarında çalışan bakım elemanları açısından da hem emeklilik bakımından hem de
sağlık olanaklarından yararlanma bakımından son derece önemli bir haktır. Bu haktan bakım
elemanının kendisinin dışında bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanırlar.
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10.2.1.10. Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı
Toplu pazarlık hakkı ve grev hakkı, sendika hakkını tamamlayıcı nitelikteki haklardır.
Ülkemizde toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa’da
işçiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir (mad. 53).
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına
sahip olduğu hükme bağlanmıştır (mad. 54). Ayrıntılarının 6356 sayılı Kanunda düzenleme
konusu yapıldığı toplu pazarlık ve grev hakkından bakım elemanları da yararlanırlar.
10.2.2. Özel Sektörde Çalışan Bakım Elemanlarının Sorumlulukları
Özel sektörde bakım elemanları, bakım gerektiren bireylerin bakımı için yatılı veya
gündüzlü hizmet veren, gerçek kişi ve özel hukuk kişileri tarafından açılan sosyal hizmet
kuruluşu statüsündeki özel bakım kuruluşlarında çalışırlar. Bu kuruluşlarda çalışan bakım
elemanlarının 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sahip oldukları haklar bağlamında
yerine getirmeleri gereken sorumlulukları vardır. Bu bağlamda bakım elemanının yerine
getirmesi gereken yükümlülüklerin başında işini özenle ve bizzat yerine getirme borcu
gelmektedir. Yine İş Kanunu hükümlerine göre bakım elemanının bir işçi olarak sadakatle iş
görmesi ve çalışma şartlarına uyması da gerekmektedir.
10.2.2.1. İş Görme
İş Kanununa göre işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu, iş görme veya
hizmet etmedir. İş görme borcu, yapısı itibarıyla bünyesinde bazı alt borçlar içermektedir
(Güven ve Aydın, 2010: 85). Bunlardan en önemlileri “işin özenle ve bizzat görülmesi”
borçlarıdır. İşin özenle görülmesi konusunda iş sözleşmesi; işçiyi işini iyi niyetle, gerekli özeni
göstererek işverenin istediği şekilde yapma yükümlülüğü getirmektedir. İşçi, aynı zamanda aksi
kararlaştırılmadıkça veya durumun gereğinden anlaşılmadıkça taahhüt ettiği işi bizzat kendisi
görmekle yükümlü olup, bu yükümlülüğünü başkasına devredemez.
Daha önce değinildiği üzere, bakım elemanı bakım gerektiren bireyin günlük hayat ile
başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla kişisel bakımını üstlenen ve fiziksel ve sosyal
etkinliklerinde yardımcı olan kişidir. Yaptığı iş ile ilgili görevleri yerine getirebilmesi için
bakım elemanından görevleri ile ilgili sorumlulukları üstlenmesi ve bu sorumluluklara uygun
davranışları göstermesi gerekir. Bu sorumluluklar ve davranışlar “genel sorumluluklar” olarak
adlandırılırken, bakım elemanının üstlenmesi gereken her bir genel sorumluluk ve davranışa
ilişkin daha ayrıntılı sorumlulukları ise “özel sorumluluklar” olarak adlandırılmaktadır.
Bakım elemanının bakım gerektiren bireyin bakımına ilişkin üstlenmesi gereken genel
sorumluluklar şu şekilde gösterilebilir(https://www.silverpages.sg/):
-

Bakım gerektiren bireyin o anki durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve farklı
kaynaklardan gelen bilgileri toparlamak,
Bakım gerektiren bireyin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında bakım gerektiren
bireye yardımcı olmak,
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-

Bakım gerektiren bireyin sağlık durumunu takip etmek,
Bakım gerektiren bireyin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak kararlar
vermek,
Bakım gerektiren bireyin duygusal durumunu ve ihtiyaçlarını anlamak,
Bakım gerektiren bireyin manevi ihtiyaçlarına anlayış göstermek.

Bakım elemanının söz konusu genel sorumlulukları kapsamında, bakım gerektiren
bireyin bakımına ilişkin üstlenmesi gereken özel sorumlulukları da vardır. Örneğin, bakım
elemanının öngörülen tedaviyi uygulama ve takip etme sorumluluğu, bakım elemanının
“bakım gerektiren bireyin sağlık durumunu takip etmek” ve “bakım gerektiren bireyin sağlık
durumunu göz önünde bulundurarak kararlar vermek” şeklindeki iki genel sorumluluğu
kapsamında yer alan özel bir sorumluluktur. Öngörülen tedaviyi uygulama ve takip etme özel
sorumluluğu kapsamında bakım elemanı, sağlık ekibinin bir üyesi olarak, bakım gerektiren
birey için doktor ya da uzman tarafından öngörülen tedavi planına uymak, sağlık personelinin
izin verdiği ölçüde bu planı uygulamak, öngörülen tedaviyi takip etmek ve bireyin tedaviye
uyumunu sağlamakla sorumludur. Bakım gerektiren birey ile doktorun dışında dil ve konuşma
terapisti, beslenme uzmanı, fizyoterapist ve iş-uğraş terapisti de çalışabilir. Bakım elemanı bu
uzmanlarla da işbirliği içinde olmalı ve onların önerileri, ödevleri doğrultusunda uygun
zamanlarda engelli birey ile çalışmalar düzenlemelidir. Örneğin bakım elemanı, öngörülen
tedaviyi uygulama ve takip etme bağlamında önerilen bir ilaç tedavisinde; doktorun belirttiği
dozda ilaç vermeli, ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunları ve var ise her türlü yan etkiyi
mutlaka doktora bildirmeli, ilacın belirli bir zamanda alınması gerekiyorsa bunu hatırlatıcı
takvim, not ya da işaretler kullanılmalı, alternatif tıp önerilerinin uygulanması söz konusu ise
ilaçla olabilecek etkileşimleri düşünülerek doktora söylemeli ve doktorun önerileri
doğrultusunda kullanmalı, oral yol ile alınan ilaçları oda sıcaklığında bulunan bol su ile vermeli,
oral yol ile alınan ilaçları su dışında başka bir içecek ile vermemeli, doktorun önerdiği
ilaçlardan başka ilaç kullanmamalı, ilacın aç ya da tok karnına alınıyor olmasına dikkat etmeli,
son tüketim tarihi geçen ilaçları kullanmamalı, ilaçları doktorun belirttiği zamanda bırakmalıdır
(MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖEKGM), 2008)
Bakım elemanının “bakım gerektiren bireyin sağlık durumunu takip etmek” ve “bakım
gerektiren bireyin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak kararlar vermek” şeklindeki iki
genel sorumluluğu kapsamında üstlenmesi gereken özel sorumluluklardan biri de, bakım
gerektiren bireyin öngörülen tedaviye uyumunun sağlanmasıdır. Bu sorumluluğun bir gereği
olarak bakım elemanı, bakım gerektiren bireyin doktorla görüşmeden önce sormak istediği
soruları hazırlamalı, soru sorma konusunda bakım gerektiren bireyi teşvik etmeli ya da soru
sorma konusunda onu cesaretlendirecek öğütlerde bulunmalıdır. Bakım gerektiren bireyin
tedaviye uyumu sadece durumu hakkında doktora veya uzmana soracağı sorular neticesinde
bilgilenmesi ile sağlanmaz; aynı zamanda bakım elemanı da dahil doktor, uzman ve diğer sağlık
ekibi tarafından bakım gerektiren bireyin dinlenmesi, bakım gerektiren bireye anlaşılır kısa ve
öz ifadelerle açıklama yapılması, gerekli görülen yerlerde tekrar yapılması, teknik ya da tıbbi
terimler yerine bakım gerektiren bireyin anlayacağı şekilde konuşulması ve hatta sohbet
edilmesi de bakım gerektiren bireyin tedaviye uyumuna katkı sağlar. Bakım gerektiren bireyin
tedaviye uyumunun sağlanması bakımından tedavi sürecinde kaygı düzeyini artıran nedenlerin
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ortadan kaldırılabilmesi bakımından nedenlerinin anlaşılması ve bakım gerektiren bireyin
kaygılarını azaltıcı davranışlarda bulunulması önem taşımaktadır. Ayrıca bakım gerektiren
bireyin tedaviye uyumunu sağlamak için bakım elemanının randevuları takip etmesi,
yönergeleri açık ve net şekilde ifade etmesi, tedavinin önemini vurgulaması ve arkadaşça bir
tutum sergilemişi de önemlidir.
Bakım elemanlarının işini özenle yapması için uymaları gereken işin yürütümü ile ilgili
ayrıca mesleki ve ahlaki sorumlulukları da vardır. Bu sorumlulukları şu şekilde sıralamak
mümkündür (Danış ve Genç, 2011: 173-174; Seyyar, 2005: 61):
-

-

Bakım gerektiren bireyin sosyal ilişkilerinin devam etmesine ve gerektiğinde sosyal
dayanışma mekanizmalarının harekete geçirilmesine özen göstermek,
Bakım gerektiren bireylere yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tıbbi ve ekonomik
açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ile ihmal, istismar ve şiddeti
önlemeye yönelik kontrolleri yapmak, bu hallerin tespiti durumunda sorumlu
birime bildirmek,
Bakım gerektiren bireyin kişisel gereksinimlerine göre bakım planı hazırlamak ve
kişisel tercihlerini önemsemek,
Bakım gerektiren bireyi de hizmete katan bir yaklaşım sergilemek,
İnsan sevgisi ve hoşgörüsü ile donanmış olmak,
Sadece bakıma gerektiren bireyin değil, kendisinin de gereksinimlerini gözden
kaçırmamak ve kendini değersiz görmemek.

10.2.2.2. Sadakat
İş sözleşmesinin en belirgin özelliklerinden biri de işçinin işverene sadakatle bağlı
olarak çalışmasıdır. Kısaca sadakat borcu olarak ifade edilen bu borç, iş sözleşmesiyle kurulan
iş ilişkisinin dürüstlük kuralı çerçevesinde tarafların karşılıklı güveni ve sadakati esasına
dayandığı düşüncesinden doğar (Akyiğit, 2003: 146). İş Kanunu’na göre “işçinin doğruluk ve
bağlılığa uygun davranışlarda bulunması” olarak ifade edilebilen sadakat borcunun; işçinin bazı
davranışları yapması şeklinde olumlu yönünden, bazı davranışlardan kaçınması şeklinde
olumsuz yönünden söz edilebilir (Çelik, 2012: 118). Sadakat borcunun olumlu yönü, işçinin
işini işverenin ve işyerinin çıkarlarına uygun şekilde yapması anlamını taşımaktadır. Buna göre
işçi öncelikle işverenin ve işyerinin çıkarlarını korumak amacıyla bazı davranışlarda bulunma
yükümlülüğü altına girer. Sadakat borcunun olumsuz yönü ise, işçinin işverene ve işyerine zarar
verici davranışlardan kaçınması anlamına gelmektedir. Bu bakımdan işçinin işverenin itibarını
düşürücü hareketlerde bulunması, raporlu iken başka bir işyerinde çalışması, gerçeğe aykırı
fatura kesmesi, rekabet sayılacak davranışlarda bulunması, vb. sadakat borcuna aykırı
davranmasına örnek verilebilir.
10.2.2.3. Çalışma Koşullarına Uyma ve İtaat Borcu
Çalışma koşullarına uyma ve itaat borcu kapsamında, bakım elemanı işverenin yönetim
hakkına dayanarak verdiği işin yapılması ve işyerinin düzeni ile ilgili talimatlara uymak
zorundadır. İş Kanunu hükümlerine göre bir işçi olan bakım elemanının iş sözleşmesinden
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doğan çalışma koşullarına uyma ve itaat borcu, iş görme borcunun yerine getirilmesi sırasında
söz konusu olup, bu borcun tamamlayıcısı niteliğindedir (Güven ve Aydın, 2010: 117). Hukuki
sınırları aşan, hukuka uygun olmayan emir ve talimatlar bakım elemanını bağlamaz. Bu
talimatlara uymayan bakım elemanını herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Buna karşılık
hukuka uygun bir talimata uymayarak itaat borcunu ihlal eden bakım elemanı; duruma göre
tazminat, disiplin cezası, işten çıkarma gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kalır.
Bakım elemanlarının yukarıda değinilen görev ve sorumluluklarını yasalara gereği gibi
yerine getirmemeleri hâlinde karşılaşabilecekleri yaptırımların ne olduğu 4857 sayılı İş
Kanunu’nda gösterilmiştir. Söz konusu Kanun hükümlerine göre bu yaptırımlar şu şekilde
sıralanabilir:
-

Kişiye görevini gereği gibi yapmasının hatırlatılması ya da uyarılması,
İşten çıkarma
Kıdem tazminatı hakkının sona ermesi
Maddi ve/veya manevi tazminat ödeme zorunluluğu.

Yaptırımın türü ve uygulanma biçimi, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre
değişir (Gökçek-Karaca, 2016c: 87).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memur statüsünde çalışan bakım elemanlarının hakları ve bu haklar karşılığında yerine
getirmeleri gereken sorumluluklar ile bu sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda
karşılaşılabilecek yaptırımlar öğrenilmiştir. Ardından özel sektörde işçi statüsünde çalışan bakım
elemanlarının iş ilişkileri ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve bu haklar
karşılığında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar ile bu sorumlulukların yerine
getirilmemesinin yaptırımları hakkında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi memur statüsünde çalışan bakım elemanının sahip olduğu haklardan
biri değildir?
a) Uygulamayı isteme
b) Basına bilgi veya demeç verme
c) Savunma
d) Başvuru, şikayet ve dava açma
e) Disiplin cezasına itiraz

2) Aşağıdakilerden hangisi memur statüsünde çalışan bakım elemanının sahip olduğu haklardan
biridir?
a) Çekilme
b) Sadakat
c) Davranış ve işbirliği
d) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
e) Mal bildirimi

3) Aşağıdakilerden hangisi işçi statüsünde çalışan bakım elemanının sahip olduğu haklardan biri
değildir?
a) İş güvencesi
b) Dinlenme
c) Sadakat
d) Eşit işlem görme
e) Ücret
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4) Aşağıdakilerden hangisi işçi statüsünde çalışan bakım elemanının yerine getirmesi gereken
sorumluluklardan biridir?
a) Toplu pazarlık ve grev
b) İş sözleşmesi yapma ve sona erdirme
c) İş sağlığı ve güvenliği
d) Çalışma koşullarına uyma ve itaat
e) Sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma

5) Aşağıdakilerden hangisi işçi statüsünde çalışan bakım elemanının sorumluluklarını yerine
getirmemesi durumunda karşılaşabileceği bir yaptırım değildir?
a) Görevini gereği gibi yapmadığının hatırlatılması
b) İşten çıkarma
c) Kıdem tazminatı hakkının sona ermesi
d) Maddi ve/veya manevi tazminat ödeme zorunluluğu
e) Kademe ilerlemesinin durdurulması

6) Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi olarak bakım elemanlarının da uymaları gereken
yasaklardan biri değildir?
a) Sendika kurma ve kurulu bulunan sendikalara üye olma yasağı
b) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
c) Grev yasağı
d) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
e) Gizli bilgileri açıklama yasağı

7) …………….., memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı
ile bildirilmesidir.
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8) …………….., memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir.

9) …………….., işçinin işten keyfi olarak çıkarılmasını sınırlayarak çalışma hakkını işverene
karşı koruyan bir haktır.

10) ……………..,, iş sözleşmesiyle kurulan iş ilişkisinin dürüstlük kuralı çerçevesinde tarafların
karşılıklı güveni ve sadakati esasına dayandığı düşüncesinden doğar.

Cevaplar
1) b
2) a
3) c
4) d
5) e
6) a
7) Uyarma
8) Kınama
9) İş güvencesi
10) Sadakat borcu
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11. BAKIM ELEMANLARININ SORUNLARI VE
GEREKSİNİMLERİ

318

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak “Bakım Elemanlarının Yaşadıkları Sorunlar” başlığı altında öncelikle
bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinden kaynaklanan sorunlara yer verilecek, ardından bakım
elemanlarının diğer çalışanlarla ortak sorunları ve çalıştıkları işkolunun niteliğine bağlı olarak
yaşadıkları sorunlar inceleme konusu yapılacaktır. Daha sonra ise “Bakım Elemanlarının
Gereksinimleri” başlığı altında ilk olarak bakım elemanlarının bakım hizmetlerinin yapısı ve
işleyişinin iyileştirilmesine yönelik gereksinimleri üzerinde durulacak ardından bakım
elemanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik gereksinimleri inceleme
konusu yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bakım elemanları ne tür sorunlar yaşamaktadır? Açıklayınız.
2. Bakım elemanlarının bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinden kaynaklanan sorunları nelerdir?
Açıklayınız.
3. Bakım elemanlarının diğer çalışanlarla ortak sorunları nelerdir? Açıklayınız.
4. Bakım elemanlarının çalıştıkları işkolunun niteliğine bağlı olarak yaşadıkları sorunlar nelerdir?
Açıklayınız.
5. Bakım elemanları ne tür sağlık sorunları yaşamaktadır? Açıklayınız.
6. Bakım elemanları ne tür psikolojik sorunlar yaşamaktadır? Açıklayınız.
7. Bakım elemanlarının bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinin iyileştirilmesine yönelik
gereksinimleri nelerdir? Açıklayınız.
8. Bakım elemanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik gereksinimleri
nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Bakım
Elemanlarının Bakım hizmetlerinin yapısı e-ders kitabı, e-ders sunumu
Yaşadıkları Sorunlar
ve işleyişinden kaynaklanan materyallerini
okuyup,
sorunlar,
bakım dinleyerek
elemanlarının
diğer
çalışanlarla ortak sorunları,
bakım
elemanlarının
çalıştıkları
işkolunun
niteliğine
bağlı
olarak
yaşadıkları
sorunlar
öğrenilecektir.
Bakım
Elemanlarının Bakım elemanlarının bakım e-ders kitabı, e-ders sunumu
Gereksinimleri
hizmetlerinin
yapısı
ve materyallerini
okuyup,
işleyişinin iyileştirilmesine dinleyerek
yönelik gereksinimleri ile
çalışma
ve
yaşam
koşullarının iyileştirilmesine
yönelik
gereksinimleri
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım Elemanlarının Sorunları, Bakım Elemanlarının Gereksinimleri, Bakım Elemanlarının
Sağlık Sorunları, Bakım Elemanlarının Psikolojik Sorunları, Bakım Elemanlarının Sosyal
Sorunları, Bakım Elemanlarının Çalışma ve Yaşam Koşulları
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Giriş
Ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerden dolayı çoğu zaman yaşlı ve engellinin uzun
süreli bakımı evde aile bireyleri tarafından sağlanmakta ve söz konusu bakımın ailenin temel
görevi olduğu düşünülmektedir. Ancak aile yapısının değişmesi ve kadınların çalışma yaşamına
girmeleri ile aile bakımı yetersiz kalmaya başlamış ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde
kurumsal bakım hizmetleri devreye girmeye başlamıştır. Gerçekten de kadınların eskiye oranla
her geçen gün çalışma yaşamında daha fazla yer almaya başlamaları, aile bireyleri tarafından
verilen bakım hizmetlerinin giderek azalmasına neden olmuştur. Böyle olmakla birlikte bakıma
gerektiren bireylerin yaşam kalitesi açısından evde kalmayı tercih etmeleri ve çok yönlü bakım
gereksinimleri vb. nedenlerle, kurumsal bakım hizmetlerinde olduğu gibi, evde bakım
hizmetlerinde de belirli bir ücret karşılığında bakım hizmeti veren, belirli alanlarda uzman ya
da yarı uzman bakım elemanlarına gereksinim duyulmaya başlamıştır. Dolayısıyla günümüzde
bakım gerektiren birey, gereksinim duyduğu bakım hizmetlerini söz konusu uzman ya da yarı
uzman bakım elemanlarından kurumsal bakım yoluyla alabildiği gibi evinde de alabilmektedir.
Aile bireylerinin bakımının hem nicel hem de nitel bakımdan yetersiz kalması, kurumsal
hizmetlere yönelik talebin artması ve kurumsal hizmetlerdeki maliyetlerdeki artış gibi birçok
neden gerekli bilgi ve donanıma sahip bakım elemanlarına duyulan gereksinimi artırmaktadır
(Oğlak, 2008: 1127).
Ülkemizde yeni gelişen ve kurumsallaşma sürecini henüz tamamlayamamış olan bir
sektör olarak bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişi, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında göreli
olarak çalışanlarının ve dolayısıyla bakım elemanlarının daha fazla sorun yaşamasına neden
olmaktadır. Nitekim bakım elemanlarının diğer çalışanlar gibi iş sağlığı ve güvenliği, iş
güvencesi, insan kaynakları yönetimi ve çalışma psikolojisi ile ilgili birçok konuda yaşadıkları
sorunlara ilaveten, doğrudan çalıştıkları işkoluna özgülenebilecek birçok sorunla karşılaştıkları
bilinen bir gerçektir (Danış ve Genç, 2011: 178). Bu durum bakım hizmetlerinin niteliğini,
etkinliğini, verimliliğini ve sürekliliğini engellemektedir. Bu sorunun çözülebilmesi bakım
elemanlarının gereksinimlerinin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bakım elemanlarının
gereksinimleri ve sorunları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kitabın bu bölümde
Türkiye’de bakım elemanlarının karşılaştıkları sorunlar ve gereksinimleri üzerinde
durulacaktır.
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11.1. Bakım Elemanlarının Yaşadıkları Sorunlar
Bakım elemanlarının yaşadıkları sorunları, “Bakım Hizmetlerinin Yapısı ve
İşleyişinden Kaynaklanan Sorunlar”, “Bakım Elemanlarının Diğer Çalışanlarla Ortak
Sorunları” ve “Bakım Elemanlarının Çalıştıkları İşkolunun Niteliğine Bağlı Olarak Yaşadıkları
Sorunlar” şeklinde üç ana başlık altında incelemek mümkündür:
11.1.1. Bakım Hizmetlerinin Yapısı ve İşleyişinden Kaynaklanan Sorunlar
Ülkemizde yeni gelişen ve kurumsallaşma sürecini henüz tamamlayamamış olan bir
sektör olarak bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişi, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında göreli
olarak çalışanlarının ve dolayısıyla bakım elemanlarının daha fazla sorun yaşamasına neden
olmaktadır.
Bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişi bağlamında bakım elemanlarını etkileyen
sorunlar; şu şekilde sıralanabilir (EYHGM, 2010: 5):
-

-

Evde bakım hizmetlerinin yetersizliği,
Kurumsal bakım hizmeti sunumundaki eksiklikler,
Bakım ve rehabilite edici destek teknolojilerinin yetersizliği,
Tüm nüfusu kapsayan bir bakım güvence sisteminin bulunmaması,
Bakım gerektiren birey ailelerine bakım hizmetleri konusunda sunulan
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini içeren eğitim ve bilinçlendirme
hizmetlerindeki yetersizlikler,
Bakım elemanlarına yönelik mesleki eğitim ve psikolojik destek hususlarının göz
ardı edilmesi,
Bakım hizmetleri konusundaki eğitim eksikliği.

Bakım hizmetlerinin niteliğini, etkinliğini, verimliliğini ve sürekliliğini engelleyen bu
sorunlardan bazıları bakım elemanlarını sektörün yapısı ve işleyişini olumsuz etkilemesine
bağlı olarak dolaylı bir şekilde etkilemekte iken bazıları ise doğrudan etkilemektedir. Örneğin
bu sorunlardan özellikle bakım hizmetleri konusundaki eğitim eksikliği doğrudan bakım
elemanlarına özgü bir sorundur.
11.1.2. Bakım Elemanlarının Diğer Çalışanlarla Ortak Sorunları
Bakım elemanlarının diğer sektörlerdeki çalışanlar ve aynı sektördeki diğer sağlık ve
bakım çalışanları gibi iş sağlığı ve güvenliği, iş güvencesi, insan kaynakları yönetimi ve çalışma
psikolojisi ile ilgili birçok konuda sorunlar yaşadıkları bilinen bir gerçektir (Danış ve Genç,
2011: 178). Bakım elemanlarının bakım işine özgü olmayan diğer çalışanlarla ortak sorunları
olarak nitelendirilebilecek bu sorunlar şunlardır:
-

Kayıt dışı çalışma,
İş güvencesizliği,
Sigortasız çalıştırılma,
Çalışma sürelerinin uzun oluşu,
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-

Dinlenme sürelerinin yetersizliği,
Sosyal güvenlik haklarından mahrum olma,
Sosyal korumasızlık,
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden yararlanamama,
Ücretlerin düşüklüğü,
Mesleki ilerleme fırsatlarının sınırlılığı,
Psikolojik ve fiziksel taciz,
Örgütlenememe.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ülkemizde çalışanların özellikle niteliksiz işgücünün
önemli bir çoğunluğu kayıt dışı çalışmakta ve bu duruma bağlı olarak güvencesizlik ve
sigortasız çalıştırılma, sosyal koruma kapsamı dışında kalma, düşük ücretle çalışma, çalışma
sürelerinin uzun oluşu, dinlenme sürelerinin yetersizliği ve örgütlenememe gibi bir dizi sorun
kaçınılmaz olarak yaşanmaktadır (Karaca, 2016: 192). Yaşadıkları sorunlar incelendiğinde,
bakım elemanlarının da diğer çalışanlar gibi işe yeni başlamanın getirdiği uyum sorunları,
beklentilerinin gerçekleşmemesi, yönetim ve organizasyon yapısından ve etkilerinden
kaynaklanan sorunlar, çalışma ortamından ve atmosferinden kaynaklanan sorunlar, iş
yoğunluğunun ve stresinin getirdiği sorunlar, ücret sorunları, çalışma şartlarının olumsuz
olması, çalışma saatlerinin esnek olmaması, çalışma düzeninin biyoritimlerini olumsuz yönde
etkilemişi gibi bir dizi soruna maruz kaldıkları görülmektedir (Danış ve Genç, 2011: 178). Tüm
bu sorunlara ilaveten bakım elemanlarının psikolojik ve fiziksel tacize maruz kaldığı da
düşünülmektedir. Nitekim bakım hizmetleri alanında yapılan araştırmalar, kurumlarda çalışan
bakım elemanlarının; %20’sinin sosyal güvencesi olmadığını; %84’ünün asgari ücretle
çalıştığını, yoksulluk sınırının altında bir ücret çalıştıklarını ve karşılaştıkları birçok riske
rağmen istenilen yaşam standardına kavuşamadıklarını, kendi ihtiyaçlarını karşılama
noktasında sorunlar yaşadıklarını ortaya koymaktadır (Danış ve Genç, 2011: 178).
11.1.3. Bakım Elemanlarının Çalıştıkları İşkolunun Niteliğine Bağlı Olarak
Yaşadıkları Sorunlar
Bakım elemanları, bakım gerektiren bireyler için birçok farklı görevi yerine getirmekle
yükümlüdürler. Bu yükümlülükleri yerine getirirken farkında olmadıkları birçok riskle
karşılaşabilirler. Bakım elemanlarının karşılaşabilecekleri bu riskler, genel olarak sağlık
sorunları ve sosyal sorunlar şeklinde kategorize edilebilir (Öztop ve Diğerleri, 2008: 44;
Karataş, 2011: 52-61).
11.1.3.1. Sağlık Sorunları
Bakım elemanlarının çalıştıkları işkolunun niteliğine bağlı olarak yaşadıkları sağlık
sorunlarını “Fiziksel Sorunlar” ve “Psikolojik Sorunlar” şeklinde iki başlık altında incelemek
mümkündür:
11.1.3.1.1. Fiziksel Sorunlar

325

Bakım elemanlarının yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak, bakım gerektiren bireyi
taşıma gibi ağır yük kaldırmak gibi yerine getirmek zorunda oldukları görevler, işin nerede
yapıldığına bakılmaksızın onların çalışma koşullarını ağırlaştırmaktadır. Bakım elemanlarının
işyerinde ağır kaldırma, öne eğilerek çalışma, bel ve vücudun yanlış pozisyonlarda kullanılması
gibi riskli davranışlara maruz kalma ve uygun olmayan çalışma koşulları nedeniyle fiziksel
sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bakım elemanlarının yaşadıkları bu sorunlar; “kas-iskelet
hastalıklarına yakalanma riski”, “bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski”, “ diğer sağlık ve
güvenlik riskleri” şeklinde sınıflandırılabilir (Karaca, 2016: 193-194):


Kas-İskelet Hastalıklarına Yakalanma Riski:

Bakım elemanlarının fiziksel sorunları denildiğinde, ilk akla gelen kas-iskelet hastalıklarıdır.
İşle ilgili kas-iskelet hastalıkları eğilme, dönme, ağır kaldırma ve güçlü hareketlerle ilişkilidir.
Bakım elemanlarında kas-iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık bel ve sırt
ağrılarıdır. İşyerinde ağır kaldırma, öne eğilerek çalışma, bel ve vücudun yanlış pozisyonlarda
kullanılması gibi risk etkenlere maruz kalma ve uygun olmayan çalışma koşullarına bağlı
gelişen mesleki bel ağrısı sık rastlanan sakatlanma nedenidir (Arslantaş, 2013: 95).
Bakım elemanlarında bel ağrısı, çoğunlukla hasta kaldırma girişimine bağlı olarak bel
bölgesinin zorlanması ve incinmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bakım elemanlarında bel
ağrısının yaygın olarak görülmesinin temel nedenleri şunlardır:
-

Bakım gerektiren bireyi hareket ettirmek için gücünü aşan şekilde ağırlık
kaldırmak,
Bakım gerektiren bireyleri taşımada kullanılan gereçlerin uygunsuzluğu,
Personel eksikliğine bağlı olarak fiziksel yükün artması,
Çalışma ortamının bakım gerektiren bireylerin bakımına uygun düzenlenmemesi,
Çoğunlukla kadın olmaları,
Bakım esnasında yaşadıkları stres,
Uygun olmayan giyim tarzı,
Vücut mekaniklerinin doğru kullanılmaması,
Bakım konusunda eğitim eksikliği.

Görüldüğü üzere, bakım elemanlarında bel ağrısının yaygın olarak görülmesinin temel
nedenleri arasında çalışma koşulları önemli bir yer tutmaktadır. Bakım elemanları arasında
mesleğe bağlı bel ağrısının bu kadar yaygın olmasındaki en temel etken ise hasta kaldırma
girişimleridir.
Bakım elemanları, yaşadıkları bel ağrıları sonucunda fiziksel, ruhsal ve sosyal
sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Bel ağrılarına bağlı olarak günlük yaşam olumsuz
etkilenmekte, hareketler kısıtlanmakta, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, depresyon
görülmekte, boş zaman aktiviteleri ve aile için ayrılan zaman azalmaktadır. Bakım elemanları
bel ağrılara bağlı olarak iş ortamından uzak kalma ve gelir kaybına uğrama gibi sorunlar da
yaşamaktadırlar (Arslantaş, 2013: 96).
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Yapılan araştırmalarla da ortaya konulduğu üzere, bakım hizmetleri, bel ağrısı dışında
sırt sakatlanmalarının en sık rastlandığı sektördür. Rapor edilen sakatlıkların yarısı engelli veya
uzun süreli hasta kişilerin taşınması esnasında meydana gelen sakatlıklardan oluşmaktadır.
Özellikle sakatlıklar elle taşıma sırasında oluşmaktadır. Elle taşıma dışında yetersiz çalışma
ortamı, kötü düzenlenmiş çalışma metodları ve yetersiz eğitim çalışanların sakatlanma riskini
artıran etmenlerdir (www.unison.org.uk). Engelli bireye bakım hizmeti sunmak ailelerde
fiziksel yüklenmeye neden olmaktadır. Bakım hizmetinin uzun sürmesi özellikle anneleri
yormaktadır. Nitekim birçok araştırmada fiziksel engelli çocuklara bakım hizmeti sunanların
yorgunluk, kol ve boyun ağrıları, bel fıtığı gibi fiziksel zorlanmaya bağlı sorunlar ile migren,
hipertansiyon, ülser, ürkiter gibi psikosomatik sorunlar yaşadığı saptanmıştır (Kılıç, 2009;
Aktaş, 2010: 15; Karataş, 2011: 60). Gerçekten de engelli bireyin başkasına bağımlı bir şekilde
yaşamını sürdürmek zorunda olması, bakım hizmeti sunan aile fertlerini fiziksel açıdan
yıpratmaktadır (Özşenol ve Diğerleri, 2003: 157; Can ve Diğerleri, 2009: 1372; Karataş, 2011:
61).


Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanma Riski

İnsanlarla yakın temas ve iletişim içinde olmayı gerektiren bir meslek olmasına bağlı
olarak bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin yüksekliği, bakım elemanlarının özellikle
çalışırken karşılaştıkları sorunların başında gelir. Bu nedenle çalıştıkları meslekte hastalık
riskine karşı, hepatit aşısı olmaları ve çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfektan
kullanılması, saçlarını toplamaları el ve ayak tırnaklarının temiz ve kısa olması, takı
takılmaması, ayakkabılarının kaymayacak cinsten olması, erkeklerin tıraş olması
gerekmektedir (http://www.refakatci.net).


Diğer Sağlık ve Güvenlik Riskleri

Bakım elemanları kas-iskelet hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklar dışında ayrıca yaptıkları
işle ilişkili olarak önemli bazı sağlık ve güvenlik risklerine de maruz kalabilmektedir. Bu riskler
şu şekilde sıralanabilir (www.unison.org.uk):
-

Enfeksiyona maruz kalmak,
Şiddete maruz kalmak,
İzole ortamlarda bulunan evlere
karşılaşılabilecek tehlikeler,
Tehlikeli maddelere maruz kalma,
Pasif içicilik.

özellikle

de

geceleri

gidip

gelirken

Hem kapalı ve hem de halka açık ortamlarda ve işyerlerinde sigara kullanımı
yasaklanmış olmakla birlikte evlerde sigara içmek serbesttir. Dolayısıyla evlerde çalışan bakım
elemanları çalıştıkları evlerde sigara içiliyorsa pasif içiciliğe maruz kalmaktadırlar.
11.1.3.1.2. Psikolojik Sorunlar
Günümüzde çalışan birey, hangi statüde olursa olsun önemli psikolojik baskılar
altındadır. Bireyin bu baskılara gösterebileceği tepkiler, ruh sağlığı için bir risk oluşturur.
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Bakım elemanları gibi insanla yüz yüze çalışılan mesleklerde bu risk daha yüksektir (Arslantaş,
2013: 98).
Ruhsal hastalıkların oluşmasında cinsiyet, evlilik, aile, eğitim, kültürel yapı, sosyoekonomik sınıf ve yaşanan çevre gibi bir çok faktör etkili olsa da, bakım elemanları; zor çalışma
koşulları, uykusuzluk, yorgunluk, görev ve sorumlulukların yeterince belirlenmemiş olması, acı
çeken, felçli veya kendinde olmayan insanlara hizmet vermek gibi iş yaşamı ile ilgili bir dizi
sorunla karşılaşmaktadır. Bu bakımdan, uygunsuz ortamda çalışan bakım elemanlarının da ruh
sağlığının iyi olması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. İş yaşamında bakım elemanlarının
işyerinde psikolojik sorun yaşamasına neden olan birçok faktör vardır. Bu faktörler şu şekilde
sıralanabilir (Arslantaş, 2013: 98):
-

İşyerinde uygun olmayan hava sıcaklığı, nem, havalandırma, gürültü, aydınlatma,
işyerinin temizlik ve düzeni olarak ifade edilen fiziksel koşulları,
Vardiya çalışması gibi işin organizasyonu ile ilgili sorunlar,
İşin ritmi ve temposu gibi işin psikolojik özellikleri,
İşyerinin ergonomik sisteme uygunluk düzeyi,
İşyerinde kişilerarası ilişkiler.

Bakım elemanlarının yaşadıkları en belirgin psikolojik sorunlar; “tükenmişlik”, “stres”,
“anksiyete” ve “depresyon” şeklinde sıralanabilir (Karaca, 2016: 194-197):


Tükenmişlik

Bakım elemanlarının yaşadıkları psikolojik sorunların başında tükenmişlik durumu
gelmektedir. Tükenmişlik, hem birey hem de örgütler açısından iş yaşamını önemli ölçüde
tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bireyde ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin
tükenmesi” olarak ifade edilebilecek olan tükenmişlik örgütte strese neden olan gerek işe ilişkin
gerekse örgütsel faktörlerin uzun dönemli etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burada, bireyin
sahip olduğu kaynaklarla stres nedenlerini ortadan kaldıramaması önemli bir neden olarak
nitelendirilmektedir. Tükenmişliğe neden olan stres kaynaklarını diğerlerinden ayıran temel
unsur, bireyin çalışma ortamındaki etkileşimlerinin bir sonucu olmasıdır. Tükenmişlik hissi
içerisinde olan çalışanlar, mesleğin ve işin gereklerini yerine getiremez duruma gelmektedirler
(Arı ve Bal, 2008: 131-132). Bakım elemanları açısından da, bir başkasının bakım
sorumluluğunu üstlenmek ve bu işi sürekli yapmak uzun vadede tükenmişlik durumunun ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Aile bireyi bakıcılar bakım rolünü tek başlarına üstlenmek
durumunda kalmalarından dolayı bakım yükü altında ezilmektedirler (Uğur, 2006; Karataş,
2011: 52).


Stres

Stres, organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ile ortaya çıkan bir
durumdur. Stres, bireyin iç ve dış ortamlardaki değişikleri tehlike olarak algıladığı, uygun
kaynaklara sahip olduğunda uyum gösterdiği ve dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli
olmadığında uyum ve dengesinin bozulduğu dinamik bir süreçtir. Bireylerin stres düzeylerinde
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farklılıkların görülmesinde; bilişsel değerlendirme, başa çıkma mekanizmaları, uyaranların
süresi, şiddeti ve anlamı, yaşanan benzer deneyimler, kişilik özellikleri, durum üzerindeki
kontrol algısı, sağlık durumu gibi “kişiye özgü psikolojik faktörler” rol oynamaktadır
(Arslantaş, 2013: 97-98).


Depresyon

Kelime anlamıyla “çöküş” anlamına gelen depresyon, üzüntü duygusuna bireyin
etkinliğini ve günlük yaşamını etkileyen duygusal, zihinsel ve davranışsal belirtilerin eşlik ettiği
bir durumdur. Depresyonun iki temel belirtisi ilgi, istek azalması ve/veya hiç Bir şeyden zevk
almamadır. Depresyonu başlatabilecek psiko-sosyal risk etkenlerine kadın olmak, olumsuz
yaşam olayları, sosyal desteğin yetersiz olması, iş yaşamındaki çatışmalar ve doyumsuzluklar,
aile sorunları vb. örnek verilebilir (Arslantaş, 213: 99).


Anksiyete

Anksiyete, dışarıdan gelen herhangi bir uyarana karşı oluşturulan normali aşan korku
duygusudur. Anksiyetenin belirtileri arasında korku, kaygı, endişe, panik duygusu, aşırı
tedirginlik, huzursuzluk, yorgunluk, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü, nefes almakta güçlük,
baş ağrısı, husursuzluk, göğüste ağrı veya sıkıntı hissi bulunmaktadır (Arslantaş, 2013: 99).
Bakım hizmeti sunan birey sosyal bir ağ içerisinde yaşamını sürdürürken daha önceden
sahip olduğu rol ve görevleri bakım rolüne terk etmek zorunda kalması nedeniyle stres,
anksiyete ve depresyon yaşamaktadırlar (Uğur, 2006; Karataş, 2011: 52). Nitekim yapılan
araştırmalar kronik hastalığa sahip bir yakınına bakım hizmeti sunan aile bireyi bakıcıların
anksiyete ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Karataş, 2011: 29).
Ayrıca söz konusu araştırmalarda vurgulandığı üzere, bakım gerektiren bireyin gelişim
güçlükleri, sağlık sorunları yaşaması ve anne-babaya bağımlı olması ailelerin stres düzeylerini
de artırmaktadır (Özşenol ve Diğerleri, 2003: 157; Can ve diğerleri, 2009: 1372; Karataş, 2011:
61).
Gerçekten de bakım gerektiren bireye bakım hizmeti sunan aileler baskı altındadırlar ve
duygusal anlamda stres yaşamaktadırlar. Bakım gerektiren bireye sahip ailelerin önlerinde iki
seçenekli bir hayat bulunmaktadır. Aileler ya hüzün ve umutsuzluk içinde bir ömür sürecekler
ya da hayatlarında gerekli değişiklikleri gerçekleştirerek engelli bireyle yaşama uyum
sağlayacaklardır (Ahmetoğlu-Aral, 2005: 18; Karataş, 2011: 55, 56). Bakım gerektiren bireyin
gelişim aşamalarında yaşanılan güçlükler ve ağır bakım sorumluluğu, çocukla birinci derecede
ilgilenmek zorunda olan annelerde tükenmişlik duygusu oluşturmaktadır. Nitekim yapılan
araştırmalar, bakım gerektiren bireye sahip olan annelerin depresyona girme riskinin normal
çocuğu olan annelere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Ergin ve diğerleri, 2007:
42; Karataş, 2011: 56). Tükenmişlik duygusu ve stres düzeyinin yüksek olması zamanla
annelerin ruh sağlığında bozukluklar meydana getirmektedir. Özellikle anneler çevrelerinde
yaşanan mutsuzluktan ve bebeğin engelli olmasından kendilerini sorumlu tutabilmektedirler
(Kılıç, 2009: 12; Karataş, 2011: 56).
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Yine yapılan araştırmalar, bakım merkezlerinde çalışan bakım elemanlarının yaşadıkları
psikolojik sorunlar içerisinde stresin en yüksek oranla önemli bir paya (%15) sahip olduğunu
ve bakım elemanlarının kendilerini yeterli bulamadıkları, karşılaştıkları sorunlara yeterli çözüm
üretemedikleri ortam ve zamanlarda strese girdiklerini ve karamsarlık yaşadıklarını ortaya
koymaktadır (Danış ve Genç, 2011: 178; Karaca ve Karaca, 2016). Bakım elemanlarının çok
ciddi düzeylerde stres yaşamalarının nedeni, yaptıkları işin insana hizmet olması, ciddi bir
sorumluluk gerektirmesi ve verilen hizmette çok titiz davranılması ile ilgilidir.
Bakım elemanlarında baş ağrıları, sırt ağrıları, az uyumak, yorgunluk, kaygı, gerginlik,
dikkat toplama güçlüğü, güven azalması, sigara ve alkol kullanımının artması, kazalar,
kişilerarası ilişkilerde azalma, sosyal rollerin yürütülmesinde beceriksizlik, sosyal izolasyon,
stresin en erken belirtilerini oluştururken uzun dönemde psikolojik sonuçlar, anksiyete ve
depresyon olarak kendini gösterebilmektedir (Arslantaş, 2013: 98).
Bakım gerektiren birey ailelerinin yaşadığı en önemli duygusal sorunlardan birisi de
gelecek kaygısıdır. Bakım gerektiren bireyin başkalarına bağımlı olması ailelerin haklı olarak
böyle bir kaygı taşımalarına neden olmaktadır. Gerçekten de aile bireyi bakıcılar kendilerinin
vefat etmeleri halinde bakım gerektiren bireye kimin bakacağı konusunu, yaşamları boyunca
sürekli sorgulamaktadırlar. Ayrıca ailelerin bakım gerektiren bireyin sorunları ile başa çıkmada
sosyal çevrelerinden destek görmemeleri de gelecekle ilgili kaygılarını artmasına neden
olmaktadır (Özsoy ve Diğerleri, 2006: 73; Danış, 2006: 93; Karataş, 2011: 56, 57).
11.1.3.2. Sosyal Sorunlar
İster evde, isterse de kurumda yürütülsün bakım hizmetleri çoğunlukla kadınlar
tarafından yerine getirilmekte ve kadının yaptığı bakım işine ilaveten üstlendiği ev işleri, çocuk
bakımı gibi sorumluluklar nedeniyle sosyal yaşamı sınırlanmakta ve zaman sürecinde sosyal
izolasyon ve dışlanma sorunu yaşamaya başlamaktadırlar. Bu sorun özellikle bakım gerektiren
bireyin evde bakımını üstlenen aile bireyi açısından çok daha ciddi boyutlarda
yaşanabilmektedir.
Sosyal çevrenin bakım gerektiren bireye yönelik meraklı bakışları bakım gerektiren
bireyin kendisinde olduğu gibi bakıcı aile bireylerinde de suçluluk, ayıplanma gibi pek çok
karmaşık duygunun oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca toplumsal ön yargılar nedeniyle
bakım gerektiren bireyler ve aileleri sosyal izolasyon ve dışlanma sorunu ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bu nedenle aileler bakım gerektiren engelli bireyi mümkün oldukça sosyal
çevrelerinden gizlemeye çalışırlar. Aileler kendilerine yönelen tepkilerden korunmak,
etkilenmemek ve daha az zarar görmek için sosyal ilişkilerini sınırlandırmaktadırlar. Ailelerin
soyutlanma duygusu yaşamalarının önemli bir nedeni de sosyal etiketlenmedir (Sarı, 2007: 4;
Karataş, 2011: 57).
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11.2. Bakım Elemanlarının Gereksinimleri
Bakım elemanının yaşadığı fiziksel ve psikolojik sorunların ortadan kaldırılması veya
en aza indirgenmesi, bu sorunlara yol açan faktörlerin en aza indirilmesi ile olasıdır. Bu nedenle
bakım elemanlarının yaşadıkları sorunların iyi analiz edilmesi, söz konusu sorunların bertaraf
edilerek bakım elemanlarının içinde bulundukları koşulların iyileştirilmesine yönelik
gereksinimlerinin saptanması bakımından büyük önem arz etmektedir (Arslantaş, 2013: 16107). Bu bağlamda bakım elemanlarının gereksinimleri “bakım hizmetlerinin yapısı ve
işleyişinin iyileştirilmesine yönelik gereksinimler” ve “çalışma ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesine yönelik gereksinimler” şeklinde iki ayrı başlık altında incelenebilir:
11.2.1. Bakım Hizmetlerinin Yapısı ve İşleyişinin İyileştirilmesine Yönelik
Gereksinimler
Bakım elemanlarının yaşadıkları sorunların çözümü bağlamında öncelikle yeni
gelişmekte olan bir sektör olarak bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinin iyileştirilmesine
dönük çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda bakım elemanlarının bakım
hizmetlerinin yapısı ve işleyişinin iyileştirilmesine dönük gereksinimlerinin karşılanması için
yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
-

-

Kapsam alanı her geçen gün genişleyen evde bakım hizmetleri ile kurumda bakım
hizmetlerindeki etkinliğin artırılması,
Bakım ve rehabilite edici destek teknolojilerinin kullanımına yaygınlık
kazandırılması,
Bakım gerektiren bireyler kadar bakım elemanlarına da güvenceler getiren tüm
nüfusu kapsayan bir bakım güvence sisteminin kurulması,
Bakım gerektiren birey ailelerine bakım hizmetleri konusunda sunulan
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini içeren eğitim ve bilinçlendirme
hizmetlerine etkinlik kazandırılması,
Bakım elemanlarına yönelik mesleki eğitim ve psikolojik destek çalışmalarına
yoğunluk kazandırılması,
Bakım hizmetleri konusundaki eğitimin yaygınlaştırılması.

11.2.2. Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Gereksinimler
11.2.2.1. Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Özel Bir
Düzenleme Yapılması Gereksinimi
Bakım elemanlarının çalışma ve yaşam koşulları bağlamında yaşadıkları sorunlar
dikkate alındığında, bu sorunların giderilmesi için öncelikle bakım işinin niteliğine bağlı olarak
doğrudan bakım elemanlarının çalışma ve yaşam koşullarına yönelik özel bir düzenlemenin
yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu yasal düzenleme yapılırken bakım
elemanlarının ruh sağlıklarını etkilediği saptanan yaş ve cinsiyet gibi bireysel faktörler ile
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çalışma biçimleri, yaptıkları işin niteliği gibi psiko-sosyal faktörler ile işyeri veya ortam
özellikleri olarak fiziksel faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.
Yapılan araştırmalara göre, bakım elemanlarının fiziksel iş başarısı üzerinde yaşın etkisi
büyüktür ve bakım elemanlarında fiziksel iş yeteneği 25-30’lu yaşlarda en yüksek düzeye
ulaşır. Bu yaşlardan sonra bakım elemanlarının fiziksel iş yeteneği azalmaya başlarken karar
verme ve deneyimlilik artışı devam eder. Yine araştırma sonuçlarına göre bakım elemanı olarak
çalışan kadınlar, kas-iskelet sistemleri ve postür özellikleri nedeniyle erkeklere göre olumsuz
koşullardan daha fazla etkilenmektedir. Bakım elemanlarının işle ilgili uygunsuz sonucu olan
kas-iskelet sistemi hastalıklarında egzersizin koruyucu etkisi vardır. Bu bağlamda iş
koşullarının olumsuzlukları da dikkate alındığında, bakım elemanlarının öncelikle kendi
sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli yaşam biçimini kazanmış olması ve fiziksel
egzersiz yapması gerekmektedir. Bakım elemanlarına yönelik düzenleme yapılırken değinilen
bu hususların bakım elemanların ruh sağlıklarını etkileyen bireysel faktörler olarak dikkate
alınmasını gerektirmektedir.
Bakım elemanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik özel
düzenlemeler yapılırken, çalışma ve dinlenme süreleri ruh sağlıklarını etkileyen psiko-sosyal
faktör olarak vardiyalı çalışma biçimleri, yaptıkları işin niteliği dikkate alınarak
düzenlenmelidir (Arslantaş, 2013: 101-102). Nitekim yapılan araştırmalar, gece vardiyasında
çalışanların öğleden sonra ya da gündüz vardiyasında çalışanlara göre daha fazla hastalığa
maruz kaldıklarını ve işe gidemediklerini ortaya koymaktadır. Yine araştırmalara göre, işin
doğası gereği uzun süreli ayakta kalmayı gerektirmesi de sırt ağrısına, ayaklarda şişmelere, kan
dolaşım sistemlerinde sorunları ve kas yorgunlukların neden olmaktadır.
Bakım elemanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik özel
düzenlemeler yapılırken, işyeri ve çalışma ortamı özelliklerinin de bakım elemanlarının ruh
sağlıklarını etkileyen fiziksel faktörler olarak dikkate alınmasında yarar vardır (Arslantaş, 2013:
102-106). Zira çalışanlar kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda verimli çalışabilirler.
Çalışma ortamındaki her tür stres, bu verimli çalışmanın aksamasına neden olabilir. Bu nedenle
çalışma ortamındaki ışıklandırma, ısıtma, havalandırma, gürültü, titreşim gibi fiziksel
koşulların, çalışanların çalışma temposu ve isteğini artıracak şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu bakımdan çalışma ortamındaki çevre ve iklimlendirme sistemleri son derece
önemlidir. İyi planlanmış çalışma ortamı özellikleri, kötü koşulların oluşturduğu hastalık ve
yaralanmaları engeller. Yine bakım elemanlarının kullandığı yardımcı araç-gereçler, kaldırma
asansörü, kaldıraç aleti, pelvik kaldırma aleti, kaydırma aleti, vb. aksesuarların onların
gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanması verimliliğin artması bakımından önemlidir.
Bu yüzden bakım gerektiren bireylerin bakımında bakım elemanlarının çalışma postürünü
etkileyen elektrikli ayarlanabilir yatakların, banyo teknelerinin bakım gerektiren bireylerin
antropometrik ölçülerine uygun mobilyaların, kullanımı önerilmektedir. Antropemetri; insan
vücudunun ölçülerini konu edinen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı çalışma yerlerinin
düzenlenmesi bakımından önemlidir. Zira çalışma yerlerinin düzenlenmesinde, insan vücuduna
ait organların en, boy, çevre vb. iyi tanımlanmış ölçülerine gereksinim vardır. Çalışma ortamı,
kullanılacak araç-gereç ve makinalar insan vücut ölçüleriyle doğrudan ilişkilidir.
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11.2.2.2. Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Diğer
Gereksinimler
Bakım elemanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik özel bir
yasanın hayata geçirilmesi gereksinimleri dışında, ayrıca çalışma ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesi için gereksinim duydukları diğer hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:
-

Kayıtlı çalışmalarının sağlanması ve kayıt dışı çalıştırılma halinde yaptırımların
arttırılması,
İş güvencesine sahip olma,
Sigortalı çalıştırılma ve sigorta haklarından yararlanma,
Dinlenme ve çalışma sürelerinin bakım işinin niteliği ve zorluğu dikkate alınarak
belirlenmesi,
Ücretlerinin bakım işinin niteliği dikkate alınarak belirlenmesi,
Dinlenme sürelerinin yetersizliği,
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden yararlanma,
Ücretlerin düşüklüğü,
Mesleki ilerleme olanağı sunulması,
Psikolojik ve fiziksel tacize karşı korunma ve yaptırımların artırılması,
Örgütlenmelerinin kolaylaştırılması,
Hizmet içi eğitim.

333

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinden kaynaklanan sorunlar, bakım
elemanlarının diğer çalışanlarla ortak sorunları, bakım elemanlarının çalıştıkları işkolunun
niteliğine bağlı olarak yaşadıkları sorunlar öğrenilmiştir. Bu bağlamda, bakım elemanlarının iş
sağlığı ve güvenliği, iş güvencesi, insan kaynakları yönetimi ve çalışma psikolojisi ile ilgili
birçok konuda yaşadıkları sorunlar ile sağlık sorunları ve sosyal sorunları hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Ardından bakım elemanlarının bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinin
iyileştirilmesine yönelik gereksinimleri ile çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine
yönelik gereksinimleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişinden
kaynaklı olarak yaşadığı bir sorundur?
a) Bakım ve rehabilite edici destek teknolojilerinin yetersizliği
b) Kayıt dışı çalıştırılma
c) Sigortasız çalıştırılma
d) Dinlenme sürelerinin yetersizliği
e) Mesleki ilerleme fırsatlarının sınırlılığı

2) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının diğer çalışanlarla ortak sorunlarından biridir?
a) Bakım ve rehabilite edici destek teknolojilerinin yetersizliği
b) Psikolojik ve fiziksel taciz
c) Kurumsal bakım hizmeti sunumundaki eksiklikler
d) Bakım hizmetleri konusundaki eğitim eksikliği
e) Evde bakım hizmetlerinin yetersizliği

3) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının fiziksel sorunları denildiğinde, ilk akla gelen bir
hastalık türüdür?
a) Solunum yolu hastalıkları
b) Nörolojik hastalıklar
c) Kas-iskelet sistemi hastalıkları
d) Sindirim sistemi hastalıkları
e) Kronik hastalıklar
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4) I. Bakım esnasında yaşanan stres
II. Uygun olmayan giyim tarzı
III. Vücut mekaniklerinin doğru kullanılmaması
IV. Bakım konusunda eğitim eksikliği
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bakım elemanlarında bel ağrısının yaygın olarak
görülmesinin temel nedenleri arasında yer alır?
a) Yalnızca I
b) II ve III
c) Yalnızca III
d) I, II, III ve IV
e) I ve IV

5) I. Vardiya çalışması gibi işin organizasyonu ile ilgili sorunlar
II. İşin ritmi ve temposu gibi işin psikolojik özellikler
III. İşyerinin ergonomik sisteme uygunluğu
IV. İşyerinde kişilerarası ilişkiler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bakım elemanlarının işyerinde psikolojik sorun yaşamasına
neden olan faktörler arasında yer alır?
a) Yalnızca I
b) II ve III
c) Yalnızca III
d) I, II, III ve IV
e) I ve IV

6) Bakım elemanlarında bel ağrısının yaygın olarak görülmesinin temel nedenleri arasında
önemli …………….. bir yer tutmaktadır. Bakım elemanları arasında mesleğe bağlı bel ağrısının
bu kadar yaygın olmasındaki en temel etken ise …………….. dir.
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7) …………….., bireyin iç ve dış ortamlardaki değişikleri tehlike olarak algıladığı, uygun
kaynaklara sahip olduğunda uyum gösterdiği ve dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli
olmadığında uyum ve dengesinin bozulduğu dinamik bir süreçtir.

8) …………….., üzüntü duygusuna bireyin etkinliğini ve günlük yaşamını etkileyen duygusal,
zihinsel ve davranışsal belirtilerin eşlik ettiği bir durumdur.

9) …………….., dışardan gelen herhangi bir uyarana karşı oluşturulan normali aşan korku
duygusudur.

10) Bireylerin stres düzeylerinde farklılıkların görülmesinde; bilişsel değerlendirme, başa
çıkma mekanizmaları, uyaranların süresi, şiddeti ve anlamı, yaşanan benzer deneyimler, kişilik
özellikleri, durum üzerindeki kontrol algısı, sağlık durumu gibi “……………..” rol
oynamaktadır

Cevaplar
1) a
2) b
3) c
4) d
5) d
6) Çalışma koşulları ve hasta kaldırma girişimleri
7) Stres
8) Depresyon
9) Anksiyete
10) Kişiye özgü psikolojik faktörler
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12. BAKIM ELEMANLARININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE
MESLEKİ YETERLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde “Bakım Elemanlarının Kişilik Özellikleri ve Çekirdek Yeterlikleri” başlığı altında
öncelikle bakım elemanının kişilik özellikleri ile çekirdek yeterlikler olarak adlandırılan tüm
sosyal hizmet çalışanları gibi bakım elemanlarının da sahip olması gereken yeterlikler
tanıtılacaktır. Ardından “Bakım Elemanlığı Mesleğinin Yeterlik Alanları” başlığı altında ise
kategorik bir yaklaşımla bakım elemanlağı mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler
ile mesleki tutum ve davranışlar üzerinde durulacaktır. Daha sonra “Bakım Elemanlığı
Mesleğinin Yeterlikleri ve Kullanım Alanları” başlığı altında bakım elemanlığı mesleğinin iş
sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulama, bakım
gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi, kayıt tutma ve raporlama, mesleki gelişim
faaliyetlerine katılma, iletişim ve işbirliği, temel sağlık, bilim ve teknolojinin tüm verilerinden
yararlanma ve çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma konularındaki
yeterlikleri ile bu yeterliklerin kullanım alanları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bakım elemanlarının sahip olmaları gereken kişisel özellikler nelerdir? Sıralayınız.
2. Bakım elemanlarının sahip olmaları gereken çekirdek yeterlikler nelerdir? Açıklayınız.
3. Bakım elemanlığı mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler nelerdir? Sıralayınız.
4. Bakım elemanlığı mesleğinin gerektirdiği mesleki tutum ve davranışlar nelerdir? Sıralayınız.
5. Bakım elemanlığı mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler ile mesleki tutum ve
davranışlar bağlamında yeterlik göstergeleri nelerdir? Sıralayarak her bir göstergeye ilişkin
örnekler veriniz.
6. Bakım elemanlığı mesleğinin bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi konusundaki
yeterlikleri nelerdir? Açıklayınız.
7. Bakım elemanlığı mesleki yeterliklerinin kullanım alanları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bakım Elemanlarının Kişilik Bakım elemanlarının kişilik e-ders kitabı, e-ders sunumu
Özellikleri ve Çekirdek özellikleri ile tüm sosyal materyallerini
okuyup,
Yeterlikleri
hizmet çalışanları gibi bakım dinleyerek
elemanlarının
da
sahip
olması gereken çekirdek
özellikleri öğrenilecektir.
Bakım
Elemanlığı Kategorik bir yaklaşımla e-ders kitabı, e-ders sunumu
Mesleğinin Yeterlik Alanları bakım elemanlağı mesleğinin materyallerini
okuyup,
gerektirdiği mesleki bilgi ve dinleyerek
beceriler ile mesleki tutum ve
davranışlar öğrenilecektir.
Bakım
Elemanlığı Bakım
elemanlığı e-ders kitabı, e-ders sunumu
Mesleğinin Yeterlikleri ve mesleğinin; iş sağlığı ve materyallerini
okuyup,
Kullanım Alanları
güvenliği, çevre koruma ve dinleyerek
kaliteye
ilişkin
alınan
önlemleri uygulama, bakım
gerektiren bireyin bakımı ve
desteklenmesi, kayıt tutma
ve
raporlama,
mesleki
gelişim
faaliyetlerine
katılma, iletişim ve işbirliği,
temel sağlık, bilim ve
teknolojinin tüm verilerinden
yararlanma
ve
çalışma
ortamlarında
kendi
sorumluluklarının bilincinde
olma
konularındaki
yeterlikleri
ile
bu
yeterliklerin
kullanım
alanları öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Meslek, Yeterlik, Yeterlik Alanı, Mesleki Bilgi, Mesleki Beceri, Mesleki Tutum, Mesleki
Davranış, Bakım Elemanlarının Mesleki Yeterlikleri, Bakım Elemanlarının Kişilik Özellikleri
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Giriş
Bakım elemanlığı mesleğinin yeterliği kavramını tanımlayabilmek için öncelikle
“meslek” ve “yeterlik” kavramlarını tanımlamak gerekir. Meslek, belli bir eğitim ile kazanılan
sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında
para kazanmak için yapılan kuralları belirlenmiş iştir (Türk Dil Kurumu (TDK), 2018). Yeterlik
ise “bir işi veya görevi yapma gücünü sağlayan özel bilgi ve ehliyet” (TDK, 2018). “bir işi etkili
ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve
değerler” (MEBÖYGGM, 2017) olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramdan hareketle mesleki
yeterlik “bir meslek mensubunun o meslekle ilgili iş ve görevleri yapabilme gücü ya da yeteneği
ile bu gücü sağlayan özel bilgi ve becerilerle ilgili bir kavram” olarak tanımlanabilir. Bu
bağlamda bir meslek olarak bakım elemanlarının mesleki yeterliğini ise, “bakım elemanının
mesleği ile ilgili iş ve görevlerini yapabilme gücü, yeteneği ya da bakım elemanının sahip
olması gereken nitelikler” şeklinde ifade etmek mümkündür.
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda
bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve
tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Ayrıca hangi meslek olursa olsun, etkin bir şekilde yürütülebilmesi, mesleğin gerektirdiği
yeterliklere sahip meslek elemanlarını gerektirmektedir. Bu bağlamda bakım elemanlarının
mesleğin yeterliklerini bilmeleri, mesleklerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri
bakımından önemlidir.
Yaşlı, engelli ve hasta bakım elemanı ayrımı yapmaksızın tüm bakım elemanları; iş
sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulama, bakım
gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi, kayıt tutma ve raporlama, mesleki gelişim
faaliyetlerine katılma yeterlikleri ile iletişim, temel sağlık, bilim ve teknolojinin tüm
verilerinden yararlanma, çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma
yeterliklerine sahip olmalıdırlar. Kitabın bu bölümünde bakım elemanlarının sahip olmaları
gereken bu yeterlikler ayrı ayrı inceleme konusu yapılacaktır.
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12.1. Bakım Elemanlarının Kişisel Özellikleri ve Çekirdek
Yeterlikleri
12.1.1. Bakım Elemanlarının Kişisel Özellikleri
Bakım işinin doğası gereği, bakım elemanının mesleği etkin bir şekilde yürütebilmesi
için insanlara yardım etmeyi bir tutku ve sabır işi olarak görmeleri şarttır. Bu bağlamda bakım
elemanlarının sahip olmaları gereken kişisel özellikler şu şekilde sıralanabilir (Bluebird Care,
2018: 4-7):
-

İnsanlara karşı her zaman duyarlı olması,
Samimi ve cana yakın bir mizaca sahip olma,
Bakım gerektiren bireyler ve aileleri ile ilişkiler kurabilme ve onları rahat
ettirebilme,
Bakım ve destek gerektiren bireylere şevkat gösterebilme ve bakabilme,
Farklı geçmişlere ve inançlara sahip içinde bulundukları sağlık koşullarından
mustarip kişilere saygı gösterme,
Kendini motive etmeye ve öğrenmeye hevesli olma,
Her zaman mükemmel bakıcı olma ve güvenilir olma,
Akıllı bir görünüme sahip olma ve kişisel hijyen de dahil iyi hijyen uygulaması
yapma,
İşin gerektirdiği fiziksel talepleri karşılamaya uygun bir düzeye ve iyi bir
dayanıklılığa sahip olma,
Sabır ve hassasiyet,
Bakım gerektiren bireyleri saldırgan ve endişeli olmaları halinde sakin bir şekilde
baskı altında tutma yeteneği,
Eleştirel düşünme ve problem çözme.

12.1.2. Bakım Elemanlarının Çekirdek Yeterlikleri
Tüm sosyal hizmet çalışanları gibi bakım elemanlarının da sahip olması gereken
yeterliklere “çekirdek yeterlikler” denir. Çekirdek yeterliklere ayrıca “aktarılabilir” ya da
“hayat” yeterlikleri adı da verilmektedir (Skillsforcare, 2018: 2):
-

Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma,
Hesap yapma ve sayıları kaydetme,
Çevrimiçi ortamda bilgi bulma ve dijital ortamda kişisel verileri kaydetme,
Ekip çalışması yapabilme ve problem çözebilme.
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12.2. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Yeterlik Alanları
12.2.1. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Gerektirdiği Mesleki Bilgi ve Beceriler
Mesleki bilgi ve beceri olarak ifade edilen yeterlik alanı, tüm mesleklerde olduğu gibi
bakım elemanlığı mesleğinde de, bakım elemanının bakım elemanlığı mesleğine ilişkin sahip
olması gereken alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi ve mevzuat bilgisi yeterlikleri ile iş sağlığı ve
güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulama, bakım gerektiren bireyin
bakımı ve desteklenmesi, kayıt tutma ve raporlama, mesleki gelişim faaliyetlerine katılma
yeterliklerini kapsamaktadır. Bakım elemanlığı mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve
beceriler şu şekilde sıralanabilir (MYK, 2016; Bluebird Care, 2018: 4-7):
-

Acil durum bilgisi,
Atıkların kaynakta doğru ayrılma bilgi ve becerisi,
Bakım uygulamaları için gerekli araç gereçleri kullanma bilgi ve becerisi,
Beslenme bilgisi,
Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel bilgi ve beceri,
Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri bilgisi,
Çevre koruma yöntemleri bilgisi,
Bakım gerektiren bireylerin sahip olduğu haklar bilgisi,
Bakım gerektiren birey grupları bilgisi,
Bakım gerektiren bireyin istismar ve ihmalinin önlenmesine yönelik bilgi,
Bakım gerektiren bireyin ilaçlarını takip etme bilgisi,
Bakım gerektiren birey psikolojisi bilgisi,
Bakım gerektiren bireylerin istendiğinde paralarını yönetme ve alışverişlerini
yapma ve faturalarını ödemelerine destek olacak sayısal beceri,
Bakım ve destek gerektiren bireylerin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi,
Bakım gerektirme durumu ile birlikte ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklara ilişkin
bilgi,
Bakım gerektiren bireylerin sosyal yaşamlarına ve yaşam tercihlerine ilişkin bilgi,
Hospis bilgisi,
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi,
Kalite bilgisi,
Kayıt tutma ve raporlama bilgisi,
Kronik, nörolojik, romatolojik, geriatrik, psikyatrik hastalıklar bilgisi,
Kuşaklararası ilişkiler ve aile ilişkilerine ilişkin bilgi,
Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi,
Mesleki etik ve çalışan hakları bilgisi,
Öfke kontrol ve müdahale teknikleri bilgi ve becerisi,
Öz bakım ilkeleri bilgi ve becerisi,
Palyatif bilgisi,
Sözlü ve yazılı iletişim becerisi,
Temel ilk yardım bilgi ve becerisi,
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-

Temel sağlık bilgisi,
Uyku ve uyku sorunlarına yaklaşım bilgisi,
Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan akut ve kronik hastalıkların özelliklerine ilişkin
bilgi,
Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan mental ve bilişsel hastalıkların özelliklerine ilişkin
bilgi.

12.2.2. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Gerektirdiği Mesleki Tutum ve Davranışlar
Mesleki tutum ve davranışlar olarak ifade edilen bu yeterlik alanı, bakım elemanlığı
mesleği genel tutum ve davranışlarını içeren, bakım gerektiren bireye yaklaşım, milli, manevi
ve evrensel değerler, iletişim ve işbirliği ile kişisel ve mesleki gelişim yeterliklerini
kapsamaktadır (MYK, 2016; Bluebird Care, 2018: 4-7).
-

Acil ve stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak,
Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerine uygun
davranmak,
Ekip içinde uyumlu çalışmak,
Empati yapmak ve uygun iletişim kurabilmek,
Güler yüzlü ve nazik davranmak,
Hijyen kurallarına dikkat etmek,
Bakım gerektiren bireyin kişilik haklarına, inancına, seçimine, bağımsızlığına,
mahremiyetine saygılı olmak,
Bakım gerektiren bireyin psikolojisine uygun yaklaşım sergilemek,
Bakım gerektiren bireyle göz teması kurmak,
İletişim için ışık, ses, vb. uygun ortamı sağlamak,
İletişimde beden dilini kullanmak,
İstismarın oluşmasını engellemek,
Kalite prosedürlerine uygun hizmet vermek,
Kültürlerarası duyarlı davranmak,
Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek,
Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak,
Planlı ve sistemli hareket etmek,
Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak,
Sabırlı olmak,
Stresle baş edebilmek,
Uygun ses ve tonda konuşmak,
Yeniliklere ve değişen koşullara uyum sağlamak,
Zamanı etkili kullanmak.
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12.3. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Yeterlikleri ve Kullanım Alanları
12.3.1. Bakım Elemanlığı Mesleğinin Yeterlikleri
Bakım elemanlığı mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler ile tutum ve
davranışlar bağlamında mesleğin yeterlik göstergelerini; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma
ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulama, bakım gerektiren bireyin bakımı ve
desteklenmesi, kayıt tutma ve raporlama, kişisel ve mesleki gelişim konuları bakımından ayrı
ayrı incelemek mümkündür:
12.3.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kaliteye İlişkin Alınan
Önlemleri Uygulama Konusundaki Yeterlikler
Bakım elemanlarının iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan
önlemleri uygulama konusunda sahip olmaları gereken yeterlikler şu şekilde sıralanabilir:
-

Bulaşıcı hastalık durumlarına karşı önlemlerini alır.
İşe uygun kişisel koruyucu donanımlarını giyer.
İşyerinde acil çıkış kapısı ve merdivenlerini işlevsel konumda bulundurur.
Acil durum anında görevleri kapsamında müdahalelere iştirak eder.
Kendi başına yönetemeyeceği ya da önleyemeyeceği tehlikeli durumları ilgililere
vakit geçirmeden bildirir.
Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinde ve işyeri dışındaki kurumların
eğitimlerine katılır.
Eğitimlerde öğrendiklerini hizmet verdiği yerde uygular.
Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller.
İşyerinde yasal düzenlemelerde belirtilen çevre güvenliği ölçüt ve prosedürlerine
dair eğitimlere katılır.
İşyerinde yasal düzenlemelerde belirtilen çevre güvenliği ölçüt ve prosedürlerine
dair uygulamaları yerine getirir.
İşyerinde atıklardan dönüştürülebilen malzemelerin geri dönüşümü konusunda
atıkları doğru yere sevk eder.
Çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılması yönünde yapılan çalışmalara
katılır.
İşyerinde enerji, gıda, sarf malzemeleri vb. kaynakları israfa yol açmayacak şekilde
kullanır.
Kaynakların verimli kullanımı konusunda hizmet verdiği birey için planlamalar
yapar.
İşyerinde işin gerektirdiği araç-gereçlerin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol
eder, uygunsuzluğu durumunda yetkiliyi bilgilendirir.
Çalışma planına ve kalite standartlarına uygun şekilde hizmet sunulmasına katkıda
bulunur.
Mesleği ile ilgili yerine getirmesi beklenen etkinliklerin yasal mevzuata, kalite
sistemlerine uygunluğunu kontrol eder.
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-

İşyerinde saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere kurum kalite standartlarına
uygun olarak bildirir.
Hizmet alan ve verenlerden gelen şikâyet ve önerileri dinleyerek, yetkililere
bildirir.
Düzenlenen anket formlarındaki yazılı öneri ve şikâyetlerden kendisine iletilenleri
çözümlenmesi için yetkiliye bildirir.

12.3.1.2. Bakım Gerektiren Bireyin Bakımı ve Desteklenmesi Konusundaki
Yeterlikler
Bakım elemanları, bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi konusunda
öncelikle psikolojik ve fiziksel bakım yeterliklerine sahip olmalıdır. Rutin-koruyucu psikolojik
bakım yeterlikleri, bakım gerektiren birey ve ailesinin yaşadığı stresle baş etme yeteneğini
artırmayı, duygularını ifade etmeleri için cesaretlendirmeyi ve hastayla terapotik ilişki
kurabilmeyi içerir. Diğer sağlık çalışanları gibi bakım elemanlarının da bakım gerektiren
bireylerle güvenli ilişki ve iletişim kurabilmek için rahat hissedebilecekleri bir ortam
yaratmaları gerekir. Bu bağlamda sahip olunması gereken yeterlikler şu şekilde sıralanabilir
(Özdemir ve Taşçı, 2013: 66; MEB, 2008: 7; Bluebird Care, 2018: 4-7):
-

Nöbet defterini teslim eder ve teslim alır.
Devam eden iş ve önceki nöbete dair bilgileri alır.
Devam eden uygulamaları teslim alır ve teslim eder.
Sağlık personeli ile işbirliği yapar.
Bakım hizmetinin özelliğine uygun mekânın sağlanması için durumu ilgililere
bildirir ve gerekli düzenlemeleri yapar.
Çalışma alanını bakıma uygun olarak hazırlar.
Bakım gerektiren bireylere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamak için ilgililerle
işbirliği yapar.
Yapacağı her uygulama için bakım gerektiren bireyi bilgilendirir.
Yapılacak her uygulama için bakım gerektiren bireyin onamını ister.
Yapılacak uygulamaya yönelik bakım gerektiren bireyi hazırlar.
Yapılacak her uygulama öncesi gerekli olan malzemeleri kendisi ve bakım
gerektiren bireyi dikkate alarak hijyen kurallarına uygun hazırlar.
Bakım gerektiren bireyin mahremiyetini korumak için gerekli tedbirleri alır.
Bakım gerektiren bireye öz bakım konusunda gerekli ön bilgiyi verir.
Verilen bilgiler ışığında bakım gerektiren bireyin öz bakımı uygulamasını sağlar ve
yönlendirmelerde bulunur.
Bakım gerektiren bireyin varsa yaptığı hata ve yanlışları anlatır ve uygulamalı
olarak gösterir.
Bakım gerektiren bireyi bağımsızlık durumuna göre bakım planına uygun talimatlar
doğrultusunda destekler veya yüz ve boynunu uygun şekilde ve kişiye özel
malzeme ile temizler.
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-

Bakım gerektiren bireyin yüz ve boyun bakımını her gün ve ihtiyaç duyulduğunda
yapar veya yapılmasını destekler.
Bakım gerektiren bireyin sağlık ve bağımsızlık durumuna göre belirlenen bakım
planına uygun talimatlar doğrultusunda el ayak ve tırnak bakımını yapar veya
yapılmasını destekler.
Bakım gerektiren bireyin el-ayak-tırnak bakımını en az haftada bir kez ve ihtiyaç
duyulduğunda yapar veya yapılmasını destekler.
Bakım gerektiren bireyin ağız ve diş bakımını her öğün sonrası ve ihtiyaç
duyulduğunda, bakım planına uygun talimatlar doğrultusunda yapar veya
yapılmasını destekler.
Bakım gerektiren bireyin diş protezini hijyen kurallarına göre temizler ve muhafaza
eder.
Bakım gerektiren bireyin bağımsızlık durumuna ve isteğine göre saç/sakal/
istenmeyen tüylerin bakımını bakım planına uygun talimatlar doğrultusunda yapar
veya yapılmasını destekler.
Bakım gerektiren bireyin mahremiyetini korumak için ön hazırlık yapar.
Bakım gerektiren bireyin deri bütünlüğünü sağlık personelinin denetiminde kontrol
eder.
Belirlenen bakım planına uygun talimatlar doğrultusunda Bakım gerektiren bireyin
banyosunun veya yatak banyosunun bağımsızlık durumuna göre yapılmasını sağlar
veya yapılmasını destekler.
Bakım gerektiren bireyin vücudunu durular ve kişiye özel malzeme ile kurular ve
nemlendirir.
Kıyafetlerini bağımsızlık durumuna göre değiştirmesini bakım planına uygun
talimatlar doğrultusunda sağlar veya yapılmasını destekler.
Kirli çamaşırları bulunan ortamdan uygun şekilde uzaklaştırır.
Bağımsızlık durumuna göre bakım planındaki talimatlar doğrultusunda bakım
gerektiren bireyi tuvalete götürür veya destekler.
Bağımsızlık durumuna göre bakım planındaki talimatlar doğrultusunda
ördek/sürgü/bez kullanımını sağlar veya destekler.
İhtiyaç halinde bakım gerektiren bireyin hijyen kurallarına uygun alt temizliğini
yapar veya yapılmasını destekler.
Kullanılan malzemeleri uygun şekilde ortamdan uzaklaştırır.
Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar
kullanıma hazırlar.
Bakım sonrası ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun olarak
ortamdan uzaklaştırır.
Bakım gerektiren bireyin yatak takımlarını değiştirmesini bağımsızlık durumuna
göre bakım planına uygun talimatlar doğrultusunda destekler veya sağlar.
Değiştirilen malzemeleri uygun şekilde ortamdan uzaklaştırır.
Odanın havalandırılmasını sağlar.
Isı ve nem ayarını kontrol eder.
Aydınlatma durumunu kontrol eder.
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Odada kullanılan malzemenin sağlamlığını kontrol eder.
Kişisel eşyaların ulaşılabilir durumda olmasını sağlar.
Bakım gerektiren bireyin engel durumuna göre eşyaların düzenini kontrol eder.
Risk faktörlerine karşı bakım gerektiren kişiyi bilgilendirir.
Yataktan düşme riskine karşı önlem alır.
Oda zemininin düşme ve kazaları engelleyecek şekilde ayarlanmasını sağlar.
Mobilyaların düşmeyi önleyecek şekilde sabitlenmesini sağlar.
Yanma, kesme, çarpma, düşme gibi kazaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri
alır.
Risk oluşturması muhtemel malzemelerin kaldırılmasını sağlar.
Bakım planına uygun talimatlar doğrultusunda hazırlanan uygun öğünü görevliden
teslim alır.
Bakım gerektiren bireyi, ihtiyacı varsa, bakım planına uygun talimatlar
doğrultusunda yeme pozisyonuna alır.
Oral beslenmesini bağımsızlık durumuna göre destekler veya sağlar.
Beslenme sonrası hijyen kurallarına uygun olarak bireyin el ve ağız bakımını yapar
veya yapılmasını destekler.
Kullanılan malzemeleri uygun şekilde ortamdan uzaklaştırır.
Bakım gerektiren bireyi, ihtiyacı varsa, bakım planına uygun talimatlar
doğrultusunda önerilen pozisyona alır.
Mobilizasyon sırasında olası düşme risklerine karşı önlem alır.
Mobilizasyon tekniklerini kullanırken gerektiğinde bir başkasından destek ister.
Bakım gerektiren bireyi bakım planındaki talimatlar doğrultusunda bağımsızlık
durumuna göre uygun taşıma tekniği ile yataktan kaldırır.
Bakım gerektiren bireye bakım planındaki talimatlar doğrultusunda bağımsızlık
durumuna göre yatakta pozisyon verir.
Bakım gerektiren bireyi bağımsızlık durumuna göre uygun taşıma tekniği ile yatağa
yatırır.
Bakım gerektiren bireyin kullanmakta olduğu ortez veya protezi/varis çorabı ve
benzeri yardımcı araç gereçleri bakım planı talimatları doğrultusunda kullanmasına
yardımcı olur.
Bakım gerektiren bireyi uygun taşıma tekniği ile sedyeye alarak taşır.
Bakım gerektiren bireyi bağımsızlık durumuna göre uygun taşıma tekniği
doğrultusunda sandalyeye/tuvalete alır.
Bakım gerektiren bireyin bağımsızlık durumuna göre destekleyici aletler ile
merdiven inip çıkmasını sağlar.
Bakım gerektiren bireyin bağımsızlık durumuna göre önerilen destekleyici aletler
ile yürümesini sağlar.
Belirli aralıklarla bakım gerektiren bireyin deri bütünlüğünü kontrol eder.
Bakım gerektiren bireyin deri bütünlüğü değişikliğinde sağlık personeline bilgi
verir.
Yatak yarası konusunda bakım gerektiren bireyi bilgilendirir.
Yataklara serilen çarşafların ütülü, gergin ve temiz olmasını sağlar.
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-

-

Bakım gerektiren bireyin yatağa bağımlı olması durumunda iki saatte, felçli taraf
için ise 20 dakikada bir önerilen pozisyon çizelgesine uygun olarak pozisyonun
değişimini sağlar.
Yatağa temas eden ve yara açılmasına neden olabilecek risk bölgesi için gerekli
önlemleri alır.
Bakım gerektiren bireyin yaşadığı ortama uyum sürecinde destek olur.
Bakım gerektiren bireyin kendisine ve diğer personele nasıl ulaşabileceği bilgisini
verir.
Bağımsızlık durumuna göre bakım gerektiren bireyin günlük planlanan sosyal
aktivitelerinin planlanmasına katkı sağlar.
Planlanan günlük sosyal aktiviteleri konuya dair sorumlu kişinin gözetiminde
uygulamaya destek olur.
Bağımsızlık durumuna göre meşguliyet etkinliklerini tespit etmeye katkıda
bulunur.
Meşguliyet etkinliklerini planlamaya katkıda bulunur.
Planlanan günlük meşguliyet etkinliklerini, sorumlu kişinin gözetiminde
uygulamaya destek olur.
Önerilen fiziksel aktivite ve egzersizlere katılımına destek olur.
Gerektiğinde fiziksel aktiviteler esnasında bakım gerektiren bireye refakat eder.
Önerilen zihinsel aktivite ve egzersizlere katılımına destek olur.
Gerektiğinde zihinsel aktiviteler esnasında bakım gerektiren bireye refakat eder.
Sözlü ya da sözsüz hangi iletişim tekniğini kullandığını belirler.
İletişim kurmada ve sürdürmedeki istek durumunu belirler.
İletişim kurmada seçtiği yöntemi destekler.
Gerektiğinde iletişimi kurma ve sürdürmede farklı materyalleri (yazılı, görsel, sesli,
elektronik materyaller) kullanır.
Alternatif destekleyici araç kullanımına yardımcı olur. (konuşma araç gereçleri ile)
Bakım gerektiren bireyin üretkenliğinin devamına destek olur.
Bilgi ve tecrübenin genç nesillere aktarılmasına yardımcı olur.
Bakım gerektiren bireylerin yaratıcı düşüncelerine değer verir.
Bakım gerektiren bireylerin talep etmesi halinde manevi ihtiyaçlarının
sağlanmasına katkı verir.
Bakım gerektiren bireylerin talep etmesi halinde dini ihtiyaçlarının karşılanmasına
destek olur.
Bakım gerektiren bireyin durumunda değişiklik fark ederse sağlık personeline
bildirir.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sağlık personeli ve bakım gerektiren bireyle
etkili iletişim yollarını kullanır.
Bakım gerektiren bireyin tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sağlık personelini
destekler.
Bakım gerektiren bireyin durumuna dair bilgi almak isteyen yakınlarını sağlık
personeline yönlendirir.
Bakım gerektiren bireyin tutum, davranış ve hareketlerini gözlemler.
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-

Bakım gerektiren bireye dair farklılıkları gözlemlediğinde, sağlık personeline,
sosyal servislere ve sorumlulara bildirir.

12.3.1.3. Kayıt Tutma ve Raporlama Konusundaki Yeterlikler
Bakım elemanının kayıt tutma ve raporlama konusunda sahip olmaları gereken
yeterlikler (Caring Hands, 2018: 1-2):
-

Bakım ve destek planlarını düzenli olarak okur.
Bakım ve destek planlarındaki değişiklikleri kabul eder.
Bakım gerektiren birey ile ilgili ayrıcalıkların gizliliğini korur.
Bakım gerektiren bireylerle ilgili yetkili olmayan kimselere açıklama yapmaz.
Bakım gerektiren bireyin bakımı, desteği, iyiliği ya da davranışı ile ilgili her türlü
sorunu derhal yetkiliye bildirir.
Bakım gerektiren bireyle ilgili kayıtları gelişmeler ışığında günceller.
Kötüye kullanım belirtilerinin farkına varır.
Kötüye kullanım durumlarını yetkiliye bildirir.
Herhangi bir şikâyeti yetkiliye bildirir.

12.3.1.4. Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma Konusundaki Yeterlikler
Bakım elemanlarının mesleki gelişim faaliyetlerine katılma konusunda sahip olmaları
gereken yeterlikler şu şekilde sıralanabilir:
-

Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.
Mesleği ile ilgili yasal düzenleme ve yenilikleri takip ederek uygulamalarında
gerekli güncellemeleri yapar.
Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

12.3.1.5. Diğer Yeterlikler
12.3.1.5.1. İletişim ve İşbirliği Yeterlikleri
Bakım sürecinde görev yapan, bakım gerektiren birey ve onların aileleri ile yakınlarıyla
doğrudan ilişki kuran tüm sağlık çalışanları gibi bakım elemanlarının da öncelikle iletişim
yeterliklerine sahip olmaları gerekir. Bilgi verme, görüşme, dinleme, empati kurma, psikolojik
gereksinimleri tanımlayabilme ve sunabilme ve aktarılan problem hakkında bilgili olma olarak
ifade edilen temel iletişim yeterlikleri, bakımın asgari standartlarını sağlamak için gereklidir
(Kocaman, 2005; Özdemir ve Taşçı, 2013: 66).
İyi bir iletişim bakım gerektiren bireyin bilgisini, anlamasını ve hatırlamasını artırır.
Bakım gerektiren bireyin kaygısını azaltır ve bakımla ilgili memnuniyetini artırır. Bu bağlamda
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bakım elemanının sahip olması gereken yeterlikler şu şekilde sıralanabilir (Bluebird Care,
2018: 4-7; Özdemir ve Taşçı, 2013: 65; MEB, 2008: 7):
-

Bakım gerektiren birey ve ailesi ile etkili iletişim kurar.
Bakım gerektiren birey ve ailesini dinler.
İşyerinde diğer çalışanlarla etkili iletişim kurar.
Diğer sağlık ve bakım personeli ile olumlu çalışma ilişkileri kurar.
Bakım gerektiren bireyle kurduğu ilişkide güven verir.
Bakım gerektiren bireye açık, dürüst, anlayışlı ve saygılı davranır.
Beden dili ve yüz ifadesi biçimindeki sözel olmayan davranışların farkına varır.
Bilgi aktarımı, destek sağlamak ve tedavi kararlarını görüşmek için sözlü iletişim
kurar.
Bakım gerektiren bireyin sorunları ve çözümü hakkındaki algısını, inançlarını ve
endişelerini anlamaya çalışır.
Açık uçlu sorular sorarak bakım gerektiren bireyin görüşlerini araştırır.
Sorduğu soruları bakım gerektiren bireyin tartışmasına fırsat verir.
Bakım gerektiren bireyi kendi sağlığının yönetimine aktif katılımı konusunda
cesaretlendirir.
Bakım uygulamasında bakım gerektiren bireyi aktif olarak dinler.
Bakım gerektiren bireyin duygularını ve endişelerini paylaşır.
Bakım gerektiren bireyle ön yargısız, kabullenici ve güvenli bir ilişki kurar.
Bakım gerektiren bireye kavrayıcı, empatik, destekleyici ve etik ilkelere uygun
psikolojik yaklaşımda bulunur.
Bakım gerektiren bireye bilgi verir.
Ağır hastalık ve vefat durumlarında eşlik eder ve kişileri bilgilendirir.

12.3.1.5.2. Temel Sağlık ile İlgili Yeterlikler
Bakım elemanları, bakım gerektiren bireylere nitelikli bakım hizmetlerinin
sunulmasında önemli sorumluluklara sahiptir. Sağlıklı bir insanın anatomi ve fizyolojisini
bilmek bakım hizmeti veren bakım elemanlarına bakım gerektiren bireylerin bakım
gereksinimlerini belirlemede, bakım gerektiren bireylerin yaşadığı ve/veya yaşayabileceği olası
sorunları tanılamada ve çözüm bulmada farkındalık kazandırır. Bu bağlamda bakım
elemanlarının temel düzeyde de olsa sahip olmaları gereken temel sağlık ile ilgili yeterlikleri
şu şekilde sıralanabilir (Bluebird Care, 2018: 4-7; MEB, 2008: 7).
-

Vücuttaki organları inceler.
Fizyoloji sistemlerini inceler.
Bakım gerektiren bireyin ve kendinin sağlığını korumak ve hastalanmamak için
gerekli önlemleri alır.
İşyerinde hastalıklardan korunmak için gerekli önlemleri alır.
Bakım gerektiren bireyin kullanacağı ilaçların takibini yapar.
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-

Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar
önlem alır.
Hasta hizmetlerini yürütür.
Tedavi hizmetlerini izler.
Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit eder.
Besin öğelerinin kaynaklarını seçer.

12.3.1.5.3. Bilim ve Teknolojinin Tüm Verilerinden Yararlanma Yeterlikleri
Bakım elemanlarının bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma konusunda
sahip olmaları gereken yeterlikler şu şekilde sıralanabilir (MEB, 2008: 7):
-

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanır.
Bilgisayarda doküman hazırlar.

12.3.1.5.4. Çalışma Ortamlarında Kendi Sorumluluklarının Bilincinde Olma
Yeterlikleri
Bakım elemanlarının çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma ile
ilgili sahip olmaları gereken yeterlikler şu şekilde sıralanabilir (MEB, 2008: 7):
-

Çalıştığı kurumun politikalarını, prosedürlerini ve talimatlarını takip eder.
Bakım gerektiren bireylerin beklentilerine uygun hizmet almalarını sağlayacak
biçimde iyi organizasyon yapar.
Özellikle acil durumlarda bir takımın parçası olarak çalışır.
Acil durumlarda tek başına insiyatif kullanır.
Gizliliğin neden önemli olduğunu ve bunun bir bakım çalışanı için ne anlama
geldiğini bilir.
Yönergeleri takip eder ve gerektiğinde rehberlik almaya isteklidir.
Temel hukuk kavramlarını araştırır.
Mesleki hukuksal durum ve hakları araştırır.
İş ve sosyal güvenlik hukuku sistemini araştırır.
Gizlilik, onur ve bağımsızlık hakları da dahil olmak üzere her zaman bakım
gerektiren bireyin haklarına saygı gösterir.
Mesleği ile ilgili eğitim almaya isteklidir.

12.3.2. Bakım Elemanlığı Mesleği Yeterliklerinin Kullanım Alanları
Tüm mesleklere yönelik yeterlikler gibi, bakım elemanlığı mesleği yeterlikleri de birçok
alanda kullanılır. Bakım elemanlığı mesleği yeterliklerinin kullanılacağı alanları şu şekilde
sıralamak mümkündür:
-

Bakım elemanlarının kendi yetkinlik düzeylerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini
belirlemelerinde,
Bakım elemanı adayı yetiştiren kurumların öğretim programlarının
düzenlenmesinde,
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-

Bakım elemanlarının mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde,
Bakım elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde,
Bakım elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerin
planlanmasında,
Bakım elemanlarının performanslarının değerlendirilmesinde,
Bakım elemanlarının kariyerlerini geliştirmelerinde,
Bakım elemanlığı mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi çalışmalarında.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakım elemanının kişilik özellikleri ile çekirdek yeterlikleri ile kategorik bir
yaklaşımla bakım elemanlağı mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriler ile mesleki
tutum ve davranışlar öğrenilmiştir. Ardından bakım elemanlığı mesleğinin iş sağlığı ve
güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulama, bakım gerektiren bireyin
bakımı ve desteklenmesi, kayıt tutma ve raporlama, mesleki gelişim faaliyetlerine katılma,
iletişim ve işbirliği, temel sağlık, bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma ve çalışma
ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma konularındaki yeterlikleri ile bu
yeterliklerin kullanım alanları hakkında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Tüm sosyal hizmet çalışanları gibi bakım elemanlarının da sahip olması gereken yeterliklere
ne ad verilir?
a) Çekirdek yeterlikler
b) Öz yeterlikler
c) Öz bakım yeterlikleri
d) Bakım yeterlikleri
e) İletişim yeterlikleri

2) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlığı mesleğinin yeterlik alanlarından biri değildir?
a) Mesleki bilgi
b) Mesleki beceri
c) Mesleki tutum
d) Mesleki davranışlar
e) Mesleki itibar

3) Ekip içinde uyumlu çalışmak bakım elemanlığı mesleğinin hangi yeterlik alanına girer?
a) Mesleki bilgi
b) Mesleki beceri
c) Mesleki tutum
d) Mesleki davranışlar
e) Mesleki itibar
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4) Kendi başına yönetemeyeceği ya da önleyemeyeceği tehlikeli durumları ilgililere vakit
geçirmeden bildirme, bakım elemanının hangi konuda sahip olması gereken bir yeterliktir?
a) İletişim ve işbirliği
b) Temel sağlık
c) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma
d) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kaliteye İlişkin Alınan Önlemleri Uygulama
e) Kayıt tutma ve raporlama

5) Bakım ve destek planlarını düzenli olarak okuma, bakım elemanının hangi konuda sahip
olması gereken bir yeterliktir?
a) İletişim ve İşbirliği
b) Kayıt tutma ve raporlama
c) Temel sağlık
d) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kaliteye İlişkin Alınan Önlemleri Uygulama
e) Bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi

6) Bilgisayarda doküman hazırlama, bakım elemanının hangi konuda sahip olması gereken bir
yeterliktir?
a) Bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi
b) İletişim ve İşbirliği
c) Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma
d) Çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma
e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma
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7) Çalıştığı kurumun politikalarını, prosedürlerini ve talimatlarını takip etme, bakım elemanının
hangi konuda sahip olması gereken bir yeterliktir?
a) Çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma
b) İletişim ve işbirliği
c) Temel sağlık
d) Kayıt tutma ve raporlama
e) Bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi

8) Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem
alma, bakım elemanının hangi konuda sahip olması gereken bir yeterliktir?
a) Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma
b) İletişim ve işbirliği
c) Çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma
d) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma
e) Tem sağlık

9) Açık uçlu sorular sorarak bakım gerektiren bireyin görüşlerini araştırma, bakım elemanının
hangi konuda sahip olması gereken bir yeterliktir?
a) Bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi
b) İletişim ve İşbirliği
c) Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma
d) Çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma
e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma
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10) Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarma, bakım elemanının hangi konuda
sahip olması gereken bir yeterliktir?
a) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma
b) İletişim ve işbirliği
c) Temel sağlık
d) Kayıt tutma ve raporlama
e) Bakım gerektiren bireyin bakımı ve desteklenmesi

Cevaplar
1) a
2) e
3) d
4) d
5) b
6) c
7) a
8) e
9) b
10) a
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13. BAKIM ELEMANLARI İÇİN VÜCUT MEKANİĞİ VE
EGZERSİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak vücut mekaniği nedir? Postür kavramı nedir?İdeal postür nedir?
Kavramları açıklanacaktır. Ardından ideal postürden sapmalar nelerdir?, bakım elemanlarının
bakım verme işi sırasında vücutlarında ne gibi mekanik yüklenmeler olmaktadır ve bu duruma
postural adaptasyonlar nelerdir bu konular anlatılacaktır. Bakım gereksinimi olan bireylerin
pozisyonlanması ve transferleriyapılılırken nelere dikkat edileceği anlatılacaktır. Bakım verme
işinin doğasında olan; uzun süre ayakta durma, ağır kaldırma, uygun olmayan pozisyonda
uzanma ve dönme hareketleri sonucu bakım elemanlarının kas-iskelet sistemlerinde meydana
gelen zorlanmalar nelerdir?, bu zorlanmalardan korunmak ve kas-iskelet sistemindeki
semptomlarını önlemek için ne tür egzersizlerden yararlanılabilir? sorularının cevaplarına yer
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vücut mekaniği nedir, etkileyen faktörler nelerdir?
2. Postür nedir? İdeal postürden sapmalar ne gibi sorunlara neden olur?
3. Bakım verme işi sırasında bakım vereni en çok zorlayan hareketler nelerdir? Açıklayınız.
4. Bakım verme işi sırasında bakım gereksinimi olan bireynın pozisyonu nasıl değiştirilmelidir?
Açıklayınız.
5. Bakım elemanı bakım gereksinimi olan bireynın transferi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
Açıklayınız.
6. Bakım elemanın kas iskelet sisteminde işe bağlı gelişen sorunlar nelerdir? Açıklayınız.
7. Bakım verme işine bağlı kas iskelet sisteminde sorunlar olmaması için ne gibi önlemler alınabilir?
8. Bakım gereksinimi olan bireylere ne tür egzersizler yaptırılabilir?
9. Bakım hizmeti veren profesyoneller ne tür egzersizler yapmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Bakım Elemanları
Vücut Mekaniği

İçin

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İdeal ve anormal vücut e-ders kitabı, e-ders sunumu
mekaniği
ve
postür materyallerini
okuyup,
kavramları, vücut mekaniği dinleyerek
ilkeleri, vücut mekaniğinin
doğru kullanılması, vücut
mekaniğinin bakım elemanı
açısından önemi ve bakım
gerektiren
bireyin
pozisyonunun değiştirilmesi
ve taşınmasına yönelik
uygun
yöntemler
öğrenilecektir.

Ergonomi Sağlık ve Bakım Ergonomi, antropometri ve e-ders kitabı, e-ders sunumu
İlişkisi
mühendislik kavramları ile materyallerini
okuyup,
ergonominin
sağlık
ve dinleyerek
bakımla
ilişkisi
öğrenilecektir.
Egzersiz

Bakım gerektiren birey ve e-ders kitabı, e-ders sunumu
bakım verenler için ne tür materyallerini
okuyup,
egzersizlerin uygun olduğu, dinleyerek
ideal
bir
egzersiz
programının nasıl olması
gerektiği
ve
bakım
gerektiren birey ve bakım
elemanı için uygun egzersiz
reçetesinin
özellikleri
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım, Bakım Hizmeti, Bakım Gerektiren Birey, Bakım Elemanı, Yaşlı, Engelli, Kronik Bakım
Gerektiren Birey, Vücut mekaniği, Postür, Pozisyonlama, Transfer, Kas-İskelet Sistem Sorunları,
Egzersiz
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Giriş
Günümüz koşullarında ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı
sayısındaki artış ve daha ziyade yaşlılığa bağlı bir sorun olarak ortaya çıkan kronik hastalıklar
ve kronik hastalıklara bağlı gelişen yetersizlik durumu bakım hizmetlerinin önemini artırdığı
gibi, engelli sayısındaki artış ya da bakım hizmetlerini gerekli kılmaktadır.
Bakım verme çok farklı nedenlerle, çok farklı bölgelere ve çok farklı bölgelerde
gerçekleştirilebilir. Bakım gereksinimi olan bireyin yetersizlik, başka bir deyişle bağımlılık
düzeyine göre; öz bakım aktivitelerinden, yatak içi pozisyonlama, yatak içi ve dışı egzersiz ve
yara bakımına kadar pek çok işlem “bakım” başlığı altında toplanır.
Bakım verenler açısından bakıldığında; bu işlemlerin ortak noktası genellikle, uzun süre
sabit pozisyonda ayakta durma, ağırlık kaldırma ya da sabit bir nokta etrafında belden ve
omuzdan dönme gibi kas-iskelet sisteminin aşırı yüklenmesini gerektiren manevralardan
oluşmasıdır. Bakım gereksinimi olan kişi açısından bakıldığında ise; eğer doğru manevralar
kullanılmazsa, zaten kırılgan olan vücut yapılarında istenmeyen hasarlar meydana gelir ya da
istenilen ideal sonuca ulaşılamaz. Bu nedenle, bakım verenin, bakım gereksinimlerini ve nasıl
karşılayacağını iyi bilmesi, aynı zamanda bakım verme işi sırasında hem kendi hem de bakım
verdiği kişinin vücut mekaniklerini doğru kullanması gerekir. Böylece, işlevlerini yerine
getirirken, hem kendisi hem de bakım gereksinimi olan birey daha az çaba harcayacaktır.
Vücut mekaniği, kas gruplarının neden ve nasıl çalıştığını ve organizma üzerindeki
etkilerini tanımlayan bir bilimdir. Vücut mekaniğinin doğru kullanılması için doğru hareket
etmenin nasıl sağlanacağı, kasların çeşitli işlerde nasıl kullanılacağı, düzgün bir duruşa nasıl
sahip olunacağı bilinmelidir.
Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan hareket, fizyolojik ve psikolojik fonksiyonların
sürdürülmesinde önemlidir. Doğru hareket, sağlıklı kişide; uygun vücut mekaniğiyle, bakım
gereksinimi olan birey ve hareketsiz kişilerde ise; doğru yatış ve pozisyon ayarlama ile en iyi
şekilde sürdürülebilir. Yanlış hareket ya da hareketsizlik, vücut sistemlerinde fonksiyon
kaybına neden olarak, iyileşmeyi geciktirdiği gibi kalıcı sakatlıklara da neden olabilir.
Bu ünitede bakım elemanlarının uygulamaları sırasında uygun vücut hareketlerini
kullanabilmek için hareketin düzenlenmesini, hareket sırasında kas- iskelet sistemi
koordinasyonunu anlamalarını sağlamaya yönelik bilgilere yer verilecektir.
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13.1. Bakım Elemanları İçin Vücut Mekaniği
13.1.1. Vücut Mekaniği Kavramı
İnsan vücudu; kaslar, eklemler ve kemiklerin şekillendirdiği bir oluşumdur. Eklem, kas,
kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle işbirliği halinde çalışmasını öğreten bilime “Vücut
Mekaniği Bilimi” denir (Acaroğlu ve diğerleri, 2008; MEGEP, 2015; MEGEP, 2012a). Vücut
Mekanikleri; hareket ederken ve eğilirken; ayakta durma, oturma ve yatma
pozisyonlarındayken ve günlük yaşamın tüm etkilerini yerine getirirken bireyin kas, iskelet ve
sinir sistemlerinin düzenli bir şekilde bir arada çalışmasıdır. Yetersizliklerin önlenmesi ve
sağlığın sürdürülmesi için hareket sırasında doğru vücut mekaniği ilkelerine uygun hareket
edilmelidir. Özellikle sağlık personelinin, yatağa bağımlı kişilere bakım vermesi ve kendi
sağlıklarını koruyabilmeleri nedenleri ile vücut mekaniği ilkelerinin bilinmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde, bu ilkelere uygun hareket edilmediği zaman, oluşan sırt, bel ve eklem ağrıları
yaygın, zor ve pahalı bir sağlık sorunu haline dönüşür (Dikmen, 2015).
13.1.2. Vücut Mekaniği İlkeleri
Vücutta, kas iskelet sistemi üzerine binen yükü azaltmak ve minimum çaba ile
maksimum iş açığa çıkarabilmek, aynı zamanda vücut elemanlarının zorlanmasını ve
yaralanmasını önlemek için uyulması gereken temel prensipler vardır. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir (Dikmen, 2015):
- Ağırlık çizgisi ayakta dik dururken başın
tam ortasından başlayan ve göbek
çukurunu keserek iki ayağın ortasına
düşen hayali çizgidir.
- Ağırlık çizgisi ağırlık merkezinden
geçmeli ve taban alanı içinde olmalıdır.

Şekil 13.1: Ağırlık merkezi
Kaynak: Dikmen, 2015.

- Ağırlık merkezi ise, ayakta dik dururken
vücudun orta hattında pelvisin tam
ortasında yer alır.
- Taban alanı genişledikçe, denge artar.

Bir cismin kaldırılmasında vücut mekaniğini doğru kullanmak için, kaldırılacak cismin
ağırlık merkezinin, kaldıran kişinin ağırlık merkezine yakın olması gerekir. Böylece iki ağırlık
merkezi arasındaki uzaklık kısalır ve cisim daha rahat kaldırılır. Vücut yüzeyinin küçültülerek
ağırlığın geniş kaslara verilmesi, taban yüzeyinin genişletilmesi, cismin kaldırılmasını
kolaylaştırır (Şekil 13.2).
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Şekil 13.2: Yerdeki Bir Cismin Alınması
Kaynak: MEGEP, 2012a, MEGEP, 2008; Kavlak, 2016: 226.
Bir cismin hareket ettirilmesinde çekme, itme, yuvarlama hareketleri, o cismi
kaldırmaktan daha sağlıklıdır. Cismin hareket ettirilme şekli ister kaldırma, ister çekme veya
itme şeklinde olsun, sırt daima dik tutulmalıdır. Bir cismin taşınmasında ya da yüksek bir
yerden alınmasında ağırlık, her iki kola eşit olarak bölünmelidir (Süzen, 2012).
Eğilme, kalkma ya da kaldırma hareketlerini sıklıkla kullanan sağlık bakım
profesyoneli, bu hareketleri yaparken; ayak tabanlarını açıp, dizlerini bükerek, bel, sırt ve boyun
kaslarına ağırlık yüklemeden, bütün kuvvetini kalça ve bacaklardaki geniş kaslara vermelidir.
13.1.2.1. Eklemlerin Doğru Kullanılması
Eklemlerdeki hareketin yönü ve büyüklüğü eklemin şekline, ligamentlerin (bağların)
gevşek veya gergin oluşuna, koruyucu kasların koordinasyonuna bağlıdır. İyi bir vücut
mekaniğinde, hareket gerçekleşirken eklemler eklem hareket sınırı boyunca aşırı zorlanmadan
hareket ederler. Zorlayıcı bir hareket yapıldığında ise, koruyucu olarak harekete belli bir
noktada tutmaya çalışır (MEGEP, 2012a; Otman, Demirel ve Sade, 1995).
13.1.2.2. Kasların Doğru Kullanılması
Kişinin yalnızca güçlü kaslara sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bunların
etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Kasın doğru olmayan pozisyonda sürekli olarak kasılması
ve antagonist kasın hareketi kontrol edememesi sonucu kontraktür meydana gelir. Kontraktür,
ekstansör kaslardan daha kuvvetli olan fleksör kaslarda daha çok görülür (MEGEP, 2012a).
Uzun süre kullanılmayan bir kasın tonusunu kaybederek hipotoni veya atoni ile
sonuçlanması kaçınılmazdır. Daha ileri dönemlerde ise, kas incelerek görevini yapamaz ve
atrofi gelişir (Otman, Demirel ve Sade, 1995).
13.1.2.3. Harekete Etki Eden Fizik Kanunlarının Kullanılması
Bir cismin hareketinde dengenin sağlanabilmesi için uyulması gereken kurallar
şunlardır (MEGEP, 2012a):
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-

Cismin taban yüzeyinin geniş olması ya da taban düzleminin genişletilmesi,
Ağırlık çizgisinin taban düzlemi içinde bulunması,
Ağırlık merkezinin taban yüzeyine yakın olması gerekir (Şekil 13.2).

Her cismin ağırlık merkezi; cismin kütlesinin
merkezidir ve kütlesinin toplandığı yere bağlıdır (Şekil 13.
3a). Bu merkez cismin tabanına yaklaştıkça denge artar.
İnsanda ağırlık merkezi, sakral 2. omurganın bir iki cm
önüne düşer (Şekil 13. 3b). Ağırlık merkezinden taban
yüzeyine dikey doğrultuda geçen çizgi ağırlık çizgisidir
(Otman, Demirel ve Sade, 1995).

Şekil 13.3a: Vücut ağırlık merkezi
Kaynak: MEGEP, 2012a; Kavlak, 2016: 227.

Şekil 13. 3b: Vücut ağırlık merkezi
Kaynak: MEGEP, 2012a.
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Bir cismin dengede kalabilmesi için üç fizik
kuralına uyması gerekir. Bu kurallar şunlardır:
- Cismin ağırlık merkezi dayanma yüzeyine
yakın olmalıdır.
- Cismin ağırlık çizgisi (çekül doğrultusu)
dayanma yüzeyinden geçmelidir.
- Cismin dayanma yüzeyi geniş olmalıdır.

Şekil 13.3c: Farklı pozisyonlarda ağırlık merkezi
Kaynak: Dikmen, 2015.
Bir iş yaparken dayanma yüzeyini genişletmek için şunları yapmak gerekir (Dikmen,
2015):
-

Ayakları açmak ve
Sırtı düz tutarak kalça ve diz eklemlerini bükerek ağırlık merkezini dayanma
yüzeyine yaklaştırmak, dengeyi arttıran iki önemli faktördür.

İnsan vücudunda doğru vücut mekaniklerini sağlamak, standart ve optimal bir duruşu
sağlamak için “anatomik duruş” tanımlanmıştır. İnsan bedenini oluşturan kas, eklem
yapılarının pozisyonlarını tanımlarken hep bu duruş referans alınır ve ideal olan birbirine bağlı
vücut yapılarının bu dizilime uygun olmasıdır.
13.1.2.4. Anatomik duruş
Bir kişinin aşağıda belirtilen şekilde duruşu anatomik duruş
olarak tanımlanır:
-

Ayakta dik duran,
Yüzü bize dönük, alın önde,
Baş ve gövdesi dik,
Kolları yanlarda aşağıya sarkık,
Avuç içi karşıya bakar,
Ayakları birleşik ve paralel.

Şekil 13.4: Anatomik duruş, düzlemler ve eksenler
Kaynak: Kavlak, 2016: 227.
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Şekil 13.4’te görülen pozisyona anatomik duruş denir. Tüm yönler ve pozisyonlar
anatomik duruşa göre tanımlanır.
Vücutta meydana gelen hareketler, üzerinde meydana geldikleri düzlem ve eksenlere
göre tanımlanır. Birbirine dik olarak yerleşmiş olan düzlemler ve eksenler şunlardır (Otman,
Demirel ve Sade, 1995; Dicle, 2010):
 Sagital Düzlem/ Frontal Eksen: Sagital düzlem; gövdenin tam ortasından, önden
arkaya geçer, vücudu dikey olarak sağ ve sol olmak üzere iki eşit bölüme ayırır. Bu
düzlem üzerinde fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri meydana gelir.
 Frontal Düzlem/ Sagital Eksen: Sağdan sola doğru geçerek vücudu dikey şekilde
ön ve arka iki bölüme ayırır. Bu düzlem üzerinde abduksiyon ve adduksiyon
hareketleri meydana gelir.
 Horizontal Düzlem/ Vertikal Eksen: Vücudu ortadan keserek alt ve üst bölümlere
ayıran, yere paralel olan düzlemdir. Bu düzlem üzerinde rotasyon hareketleri
meydana gelir.
13.1.3. Vücut Mekaniğinin Doğru Kullanılması
Vücut mekaniğini doğru kullanmak için öncelikle farklı durumlardaki doğru duruş
pozisyonlarını bilmek gerekir. İyi bir postür (duruş), vücut parçalarının en uygun kas-iskelet
dengesinin ve hareketliliğinin sağlanması ve hareket sisteminin sağlığının sürdürülmesi için
gereklidir. Vücut mekaniğine uygun duruş, sağlığı olumlu yönde etkiler; solunum ve dolaşım
düzenlidir, kas tonusu korunur ve enerjiden tasarruf edilir.
13.1.3.1. Ayakta Durma
Ayakta durma sırasında doğru vücut postürü, her iki alt ekstremiteye eşit yükün verildiği
ve omurga düzgünlüğünün sağlandığı durumdur. Daha iyi anlaşılabilmesi açısından iyi ve kötü
duruş karşılaştırıldığında, aşağıdaki özellikler göze çarpar (MEGEP, 2012a; MEGEP, 2015):

373

İyi Duruş (Şekil 13.5a)

•
•
•
•
•
•

Baş dik, çene ile aynı doğrultuda
Göğüs dik ve kalkık
Omuzlar geride
Karın düz
Sırt normal kıvrımında
Ayak parmakları ileride ve ağırlık
ayakların dış kenarında

Kötü Duruş (Şekil 13.5b)

•
•
•
•
•
•

Baş öne doğru eğik
Göğüs düz veya içe dönük
Omuzlar öne doğu kıvrılmış
Karın ileriye doğru çıkmış
Sırt normal kıvrımını kaybetmiş
Ayak parmakları içe veya dışa
doğru, ayakların iç kenarındadır.

Şekil 13.5a: Vücut Mekaniğine Uygun Duruş
Şekil 9. 5B: Kötü Duruş
Kaynak: MEGEP, 2012a, MEGEP, 2008; Kavlak, 2016: 228.
13.1.3.2. Oturma
Vücut mekaniğine uygun oturuş; baş dik, çene ileride, boyun
hafifçe öne kavis yapmış, ayak tabanları yere tamamen temas etmiş
durumdadır. Sırt ve bel iskemleye dayanmalıdır, gerekirse
desteklenmelidir. Diz ve kalça 90 derece olmalıdır (uyluk yere paralel).
Sandalye ne alçak olup kalçanın aşırı bükülmesine, ne de yüksek olup
bireyin aşağı doğru kaymasına izin vermemelidir. Ayak tabanları yerle
temas etmelidir. Ayak bileği dorsi fleksiyonunu desteklemek ve venöz
dönüşe yardımcı olmak için rampalı bir ayak desteği kullanmak en
uygunudur. Dizler sandalyenin oturma bölümünden 3-4 cm ayrı
olmalıdır. Böylece bacağın arkasında, diz çukurunda bulunan popliteal
arter ve sinire bası gelmesi önlenir.
Şekil 13.6: Vücut Mekaniğine Uygun Oturma
Kaynak: MEGEP, 2012a, MEGEP, 2015; Kavlak, 2016: 229.
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13.1.3.3. Yürüme
Vücut mekaniğine uygun şekilde yürüme; baş dik, çene ileri doğru, boyun anatomik
pozisyonunda, karnı içe çekerek, kollar iki yanda gevşek ve rahat bir şekilde sarkıtılmalıdır.
Ayak parmakları çene ile aynı doğrultuda olup ağırlık ayakların dış kenarındadır. Yürüyüş
sırasında kolların ayaklarla koordineli salınması gözlenmeli bakım gereksinimi olan birey/ yaşlı
bu konuda uyarılmalıdır. Çünkü kol salınımları destek yüzeyini arttırarak, dengenin daha iyi
sağlanması için sanal baston görevi görmektedir.
13.1.3.4. Uyuma
Kişinin uyku sırasında, kaslarının tamamen gevşemesini sağlayacak şekilde pozisyon
alması gerekir. Alışkanlığa bağlı olmakla birlikte, en rahat uyku pozisyonu yüz üstü
pozisyonudur. Ayrıca, vücudun anatomik şeklini bozmayan ve vücut kısımlarına düşen ağırlığı
alan yataklar tercih edilmelidir. Özellikle kendi pozisyonunu değiştirme yetisi olmayan bakım
gerektiren bireylerde yatak yaralarının oluşmaması için çok önemlidir. Böyle bir risk varsa
havalı yatak tercih edilmelidir. Bakım gerektiren bireyin yataktaki pozisyonunu değiştirirken
hem bakım verenin hem bakım gereksinimi olan bireyin zorlanmaması için ayarlanabilir
yatakların kullanılması yararlı olacaktır. Böylece yastıklar ya da diğer destekler ile manuel
olarak yapılmaya çalışılan pek çok açısal değişiklik yatağın ayarlanmasıyla sağlanabilir.
13.1.3.5. Taşıma
Tüm insanları, özellikle bakım profesyonelini, yaptığı işle ilgili en çok zorlayan
durumlar yapılan işin taşıma faaliyeti içermesidir. Kas- iskelet sistemine ait en önemli
yakınmalar da genellikle taşıma fonksiyonunun sık yapıldığı işlerde açığa çıkar. Bu nedenle,
taşıma işi sırasında kas-iskelet sistemine doğru yüklenmelerin olması için bazı kurallara dikkat
etmek gerekir. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:
-

-

Taşınacak cisim, eşya ya da bakım gereksinimi olan birey çok ağır olmamalı,
mümkün olduğunca kollarla aynı hizada olmalıdır (yerde ya da omuz seviyesini
üzerinde olmamalıdır).
Ağırlık ya masa vb. bir eşyanın üzerinde olmalı ya da bir ayak önde, kalçalar
mümkün olduğunca yer düzlemine yakın olmalıdır.
Vücut belden bükülmemelidir.
Ağırlık masa seviyesinden kaldırılacak ise dizler hafif kıvrık ve gevşek, bir ayak
önde olmalı, ayak tabanları yerle tam temas etmelidir.
Ağırlık kollarla kavranarak mümkün olduğunca vücuda yakın kucaklanmalıdır.
Dik pozisyonda iken ağırlık tam olarak hissedildikten sonra yürümeye
başlanmalıdır.
Ağırlık yerden kaldırılacak ise, bir ayak önde, kalçalar yer düzlemine yakın olacak
biçimde dizler kıvrık ayak tabanları yerle temas etmelidir.
Ağırlık, eller ve kollarla tam kavrandıktan sonra yavaşça yerden kaldırılmalı,
kucağa alındıktan sonra, ağırlık öndeki ayağa verilecek biçimde vücut dik
pozisyona getirilmelidir.
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-

Vücut tam doğrulduktan sonra yürümeye başlanmalıdır.
Ancak taşınacak ağırlık taşıyıcının vücut ağırlığının % 35’inden daha ağır, büyük
hacimli ise mutlaka özel taşıyıcı aletler kullanılmalıdır.
Sürtünme direnci azaltılmalıdır. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünmenin az olması
cismi hareket ettirmek için daha az güç harcanmasını sağlar.
Dengeyi sağlamak için ağır cismin vücuda yakın tutularak taşınması gerekir.
Yüz ve gövde hareket yönünde olmalıdır. Böylece omurganın kendi ekseni
etrafında dönmesi engellenir (asla belden ya da omuzlardan dönerek bakım
gereksinimi olan birey taşınmamalıdır).

Şekil 13.7: Vücut Mekaniğine Uygun Ağırlık Kaldırma
Kaynak: MEGEP, 2012a, MEGEP 2015.
Vücudun her hareketine uygun olarak bir eklem- kas adaptasyonu vardır. Önemli olan
bunları doğru kullanmaktır. Yanlış bir hareket ya da kötü pozisyon, bazı kasların aşırı
gerilmesine, bazılarının ise gereğinden fazla gevşemesine neden olur. Bunun sonucunda; ayak,
göğüs kafesi ve omurga ile ilgili bozukluklar gelişir. Bu bozukluklar vücutta uygun olamayan
yeni adaptasyonlar gelişmesine ve uygun olmayan postüral yüklenmelere neden olur (MEGEP,
2012b).
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13.1.4. Bakım Elemanı Açısından Önemi
Bakım verme işi hiç şüphe yok ki aynı anda pek çok vücut bölümünün kullanıldığı
zorlayıcı bir iştir. Profesyonel olarak bakım verenlerde yıllar süren anormal mekanik
yüklenmeler, uzun ve vardiyalı çalışma sistemi, yetersiz ve uygun olmayan donanım
kullanımına bağlı yıllar içinde vücut mekaniğinde bozulmalar ve özellikle kas-iskelet sistemine
ilişkin sorunlar görülmeye başlar. Primer bakıcılarda ise, bakım verme işi sırasında hastanın ve
kendinin bedenini nasıl kullanması gerektiğini bilmediği için genellikle daha akut başlangıçlı
sorunlarla karşılaşılır.
Yapılan her iş’te ve iş yerinde çalışanlar için risk oluşturabilecek etkenler bulunmakla
birlikte, bazı işler bazı hastalıklar için daha yüksek risk oluşturmaktadır. Bu bağlamda bakım
işi bakım elemanları açısından Mesleki Kas ve İskelet Sistemi (MKİS) hastalıkları için daha
yüksek risk unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle; ergonomik faktörler,
psikososyal faktörler, stres, uzun çalışma süreleri, düşük aktivite, mola vermemek ve egzersiz
yapmamak ve uygun olmayan beden duruşu gibi pek çok parametre bakım elemanları açısından
yaptıkları işle ilgili MKİS hastalıklarının oluşumuna neden olmaktadır (Akpınar, Çakmakkaya
ve Batur, 2018; İlçe, 2007).
İşe bağlı olarak gelişen hastalıkların %50’sini kas iskelet sistemi hastalıkları
oluşturmaktadır. MKİS rahatsızlıkları özellikle; eğilme, doğrulma, tutma, kavrama, bükme ve
uzanma gibi basit vücut hareketlerinden kaynaklı meydana gelmektedir. Bunlar günlük
yaşamda sağlığa zararı dokunan hareketler değildirler. Bu hareketleri zararlı hale getiren,
çalışma esnasındaki tekrarlar, kuvvet uygulama gereksinimi ve hızlı hareketlerdir. MKİS
rahatsızlıkları anında gelişen değil, artan derecelerle yavaş gelişen travmalardır (Akpınar,
Çakmakkaya ve Batur, 2018).
Bu hastalıklar, tendon, ligament, kas, eklem, sinir ve intervertebral disklerde,
tekrarlayıcı mikrotravmalara bağlı olarak yavaş yavaş gelişen kronik bozukluklarla ortaya
çıkar. Bu durum, ağrı, rahatsızlık hissi, kas gücü, dayanıklılık ve esneklikte azalmaya neden
olabilir ki bu daha ciddi travmalara neden olan bir kısır döngüye dönüşür. Özellikle ağrı,
koruyucu bir postür geliştirilmesine neden olur ki bu çoğu zaman uygun olmayan yüklenmelere
ve yeni postüral adaptasyonlara neden olur (Dilek ve diğerleri, 2016).
Kas iskelet sistemi problemleri; yaş, çalışma saati, çalışma yılı, uygun olmayan postural
adaptasyonlar, ağır çalışma koşulları, iş alışkanlıkları, ergonomik olmayan düzenlemeler ve
psikolojik stres düzeyi ile ilişkilidir (Büker ve diğerleri, 2006).
MKİS hastalıkları incelendiğinde, birinci olarak etkilenen alanın bel bölgesi olduğu
görülmektedir. Hemşire ve hasta bakım hizmeti veren diğer profesyonellerde bel ağrısı görülme
sıklığı % 37-70 arasında değişmektedir. Hastanın yatakta bir taraftan bir tarafa döndürülmesi,
yataktan kaldırılması, tekerlekli sandalyeye oturtulması ya da tuvalete transferi sırasında
yapılan riskli hareketler bel ağrısına zemin hazırlamaktadır (Aksakal, 2015). Ayrıca, hatalı
hareketler sonucu oluşan kompresyon, bükme ve parçalama stresleri, erken dönemde belde
dejeneratif değişikliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Dejeneratif değişikliklere sekonder

377

olarak da; ağrı, hareket kısıtlılığı ve erken yorgunluk açığa çıkmaktadır (Theilmeier, 2010; İlçe,
2007).
ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kurumunca yayımlanan rehberde bel ağrısı gelişimini
tetikleyen faktörler şu şekilde sıralanmıştır (Babayiğit, 2013):
-

Kötü vücut mekaniği (belden eğilme, eklemleri aşağıdan veya omuzlar üzerinde
kaldırma ve belden eğilme)
Aşırı ağır ya da asimetrik boyuttaki nesneleri kaldırma
Kötü bir oturma postürüyle uzun sureli oturma
İşyerlerinde ayarlanabilir sandalye, ayak desteği, vücut desteği ve çalışma yüzeyi
eksikliği
Ellerde zayıf kavrayış
Kaygan zemin olarak sıralanmıştır.

Kas-iskelet sistemi problemlerinde bel bölgesindeki problemleri, el-el bileği, boyun ve
omuz bölgesi sorunları takip eder. Bakım verme işi sırasında kişi yoğun olarak hangi vücut
kısmını bu olumsuz yüklenmelere maruz bırakıyorsa o bölge etkilenmeye başlar. Özellikle belli
bir postürün devam ettirilmesi için gerekli olan statik kas yüklenmesi yorgunluk ve ağrının
artmasına neden olur (Büker ve diğerleri, 2006).
Klinik incelemelerde, başın öne doğru kaydığı postür, boyun, sırt ve bele ait problemleri
beraberinde getirmektedir. Omuzların öne doğru yuvarlaklaşması, sırt kaslarının aşırı gerilmesi
bunlardan bazılarıdır. Postural dengesizlikler tüm omurgayı etkiler ve vücudun normal
eğriliklerinde değişiklikler meydana gelir. Örneğin sırttaki kamburluk, beldeki çukurlukların
aşırılaşabilir ya da kaybolabilir.
Boyun ağrıları sıklıkla hepimizin gün içinde karşılaştığı problemlerden birisidir.
Boyundan gelen ağrı, ellerde ve /veya parmaklarda iğnelenme ve karıncalanma gibi bulgularla
birlikte seyredebilir. Bazen de boyundaki problemlerin bir yansıması olarak şiddetli kas
kasılmaları ve baş ağrısı karşımıza çıkar.
Temel olarak kas- iskelet sistemi yaralanmalarının oluşmasında etkili olan üç faktör
vardır. Bu faktörler şunladır (Sanders ve Morse, 2005):
-

Tekrarlayıcı hareketler,
Uygun olmayan postürler,
Aşırı kuvvet kullanımı.

Örneğin, bakım verilenin engelli bir çocuk olduğunu düşündüğümüzde; çocuğun yaşı,
vücut ağırlığı, çocuğu kucakta taşımak, çocuk mobilya ölçülerinin yetişkinlere uygun
olmaması, omuz seviyesinin üzerine tekrarlı uzanmalar, çok fazla eğilme ve çömelme
hareketlerini kullanmak aynı anda birden çok vücut kısmında soruna neden olur. Ayrıca, banyo
yaptırmak, yatağına yatırmak, kaldırmak, oyun oynamak ve eğitim verme sırasında kullanılan
postürlerde bir yetişkin için zorlayıcıdır. Mevcut durum her ne olursa olsun, ya da hasta ister
yetişkin ister çocuk olsun şüphesiz ki bakım gereksinimi arttıkça bakım verenin yükü de artar.
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Bu hem fiziksel, hem sosyal hem de psikolojiktir. Hiç şüphe yok ki iş yerinde yaşanan her türlü
zorlanma bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkabilir. Bu da iş görememe ve sağlık
harcamalarında artışa neden olur.
Kas-iskelet problemleri genel olarak ağrı, gerilim ve sertliklerle başlayıp giderek postür
denilen duruş düzgünlüğünün bozulmasına, vücudun normal hareketlerinin sınırlanmasına ve
kemik-kas yapıda dejenerasyonlara kadar ilerlemektedir. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini
düşürmekte ve işgücü verimliliğini azaltmaktadır. Bu nedenle kas-iskelet problemlerinden
korunmak için postüral farkındalık ve bel problemlerine yönelik önerilere dikkat etmek ayrı bir
öneme sahiptir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir (Özer ve
Baltacı, 2008):
-

Başınızı ve gövdenizi gün içinde dik tutmaya çalışın.
Belinizin normal eğriliğini otururken ve ayaktayken sağlamaya çalışın, gün içinde
karın kaslarınızı kasarak bel stabilizasyonunu sağlamaya çalışın.
Öne eğilirken belden değil kalçalarınızdan eğilin.
Bel destekli sandalyeler kullanın.
Hızlı hareketlerden kaçının, özellikle hızlıca baş çevirme hareketleri yapmayın.
Uzun süreli statik postürlerden kaçının.
Sık sık oturma pozisyonunuzu değiştirin, ayağa kalkın.
Belinizle dönme hareketi yapmayın.
İş arasında periyodik aralıklar verin.
Yatarken kalın yastıklar kullanmayın. Gece uyurken rahatsız olduğunuzda
destekleyici rulolardan yararlanabilirsiniz. Yüzükoyun uyumayın.
Size önerilen egzersizleri günde en az 3 kez 5-6 defa tekrar edin.

Bakım işinde çalışan profesyonellere bel bölgesi mekaniğinin öğretilmesi, bel
problemlerinin nedenleri, tedavi yaklaşımları, bel problemlerinden korunma teknikleri ve
ergonomik bilgilerin öğretilmesi postüral farkındalığın arttırılması bakımından önemlidir.
Özellikle yatan hastalarla çalışan bakım elemanlarının ünitenin başında anlatılan pozisyon
verme, taşıma ve transfer tekniklerini kullanması, vücutlarına binen anormal yüklenmelerin
azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca bakım elemanlarına stres yönetiminin öğretilmesi ve bilişsel
davranış tedavileri de beden farkındalığı ve stresle başedebilmeleri için önerilebilir (Altuntaş
ve Aydın, 2015).
13.1.5. Bakım Gerektiren Bireyin Pozisyonlanması
Hareket edebilmek, insanoğlunun hayatta kalabilmesi için sahip olduğu en önemli
özelliklerden biridir. Hareketsizliğin vücudumuza olumsuz etkileri üç günlük, çok kısa süren
bir yatak istirahatinden sonra bile kendisini gösterir. Hareketsizlik, özellikle fonksiyonel rezervi
sınırda olan yaşlılarda ve engelli bireylerde hızlı bir şekilde günlük yaşam etkinliklerinde
yeterlilik kaybına ve engelliliğe neden olabilir. Böylece birey, hareket edebilme, tuvalet
ihtiyacını giderme, yıkanma, giyinme ve yemek yeme gibi pek çok aktivitede bağımlı hale gelir
(Çakırcalı, 2000).
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Bakım gerektiren bireye, yeniden pozisyon verme ve bu pozisyonu belli aralıklarla
değiştirme, deri bütünlüğünün korunması ve sürdürülmesi için etkili ve kolay girişimlerdir.
Bakım gereksinimi olan bireyler 24 saat içinde iki saatte bir sağ yan, sırt üstü ve sol yan olacak
şekilde döndürülmelidir. Bazen, yatak yarası ya da eklemlerde kontraktür gelişme riski olan
bireylerde iki saatte bir döndürmek yeterli olmayabilir, bu nedenle bakım gereksinimi olan
birey ihtiyacına göre daha sık aralıklarla pozisyon değiştirilmelidir. Sık sık pozisyonu
değiştirilen bakım gereksinimi olan bireyde basınç odakları da değişmiş olur, kan dolaşımı
hızlanır, dolayısıyla yatak yarası açılma riski azalır (Akgün, 2008; MEVKA, 2013). Bakım
ihtiyacı olan birey, kendi pozisyonlarının verilmesine, transferlerine ve kişisel bakımlarına
mümkün olduğunca yardımcı olmalıdır. Böylece kişinin gösterdiği aktif çaba, hem bakım
verenin yükünü azaltır hem de bakım alan bireyin aktif hareket etme yeteneğini arttırır (Resim
13.1 ve 13.2).

Resim 13.1: Sacrumda Açılmış Yatak Yarası
Resim 13.2: Topukta Açılmış Yatak Yarası
Kaynak: Kavlak, Bakım gereksinimi olan birey Arşivi.
13.1.5.1. Bakım Gerektiren Bireyin Yan Yatış Pozisyonuna Getirilmesi
13.1.5.1.1.

Vücut Mekaniğine Uygun Yatış Pozisyonları

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında; şunlar gibi
istenmeyen durumlar gelişebilir (Şahin-Orak, 2010; Kavlak ve Yıldız, 2013; Uçan, Taşçı ve
Ovayolu, 2007):
-

Metabolizma hızında azalma,
Doku ve kaslarda atrofi,
Kemiklerde deminerilizasyon,
Kan akımında yavaşlama,
Akciğer ventilasyonunda azalma,
Trombus oluşumu,
Eklemlerde kontraktürler,
Osteoporoz,
Konstipasyon,
Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri).

380

Bu nedenle vücut mekaniğine uygun yatış pozisyonlarının bilinmesi, tüm sağlık
profesyonelleri gibi bakım elemanları açısından da önemlidir. Sağlık profesyonellerinin,
özellikle yatağa bağımlı ve yatak içinde kendi pozisyonunu değiştiremeyen bakım gereksinimi
olan bireyler için kullandıkları bazı yatış pozisyonları vardır. Tüm pozisyonlarda amaç; bireyin
mevcut durumuna uygun olarak rahat etmesini sağlamaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta,
vücut bölümlerini anatomik pozisyonunda tutmaktır. İyi bir yatış pozisyonu sağlamak için
yatağın düz, rahat ve destekleyici özellikte olması gerekir.
 Sağ Yan Yatış Pozisyonu (Sağ Lateral): Yan yatırırken alttaki bacak daha fazla
bükülür, üstteki bacak daha az bükülür ve iki bacak
arasına yastık konarak desteklenir. Altta kalan
kolun vücudun altında kalmamasına dikkat edilir.
Üstte kalan kolun altına yastık konarak desteklenir.
Ayrıca bireyin sırtüstü düşmesini engellemek için
sırtına da yastık koyarak desteklemeniz gerekir. En
çok basınca maruz kalan bölgeler kalça kemiği,
dizin yan tarafları ve kulaklardır (Kavlak ve Yıldız,
2013).
Şekil 13.8: Sağ Yan Yatış Pozisyonu
Kaynak: Torun, 2008.
 Sol Yan Yatış Pozisyonu (Sol Lateral): Sağ yan yatış pozisyonunda anlatılanların
aynısı sol yan yatış pozisyonunda da uygulanır.

Şekil 13.9: Sol Yan Yatış Pozisyonu
Kaynak: Torun, 2008.
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 Sırt Üstü Yatış Pozisyonu (Horizantal, Supine): Bireyin sırt üstü yatırılıp
kollarının vücudun orta hattında birleştirildiği pozisyondur. Sırt üstü yatış
pozisyonunda şu hususlara dikkat edilmelidir
(Kavlak ve Yıldız, 2013).
- Boyun ve bel kavisleri normal eğimlerini
korumalıdır.
- Yüksek olmayan ve eni geniş bir yastıkla
yatılmalıdır.
Şekil 13.10: Sırt Üstü Yatış Pozisyonu
Kaynak: Torun, 2008.
-

Normal boyun eğimini koruyacak şekilde başı ve boynu desteklemelidir.
Bu pozisyonda solunum en az etkilenir.
Ayaklar 90° de desteklendiğinden, yer çekimi nedeniyle dolaşım bozulmaz.
En fazla basınç altında kalan kısımları başın arkası, kürek kemiklerinin üzeri, ayak
tabanları ve topuklardır.
Baş ve boyun, topuklar, ayak tabanları, kol altları yastıkla desteklemelidir.

 Yüz Üstü Yatış Pozisyonu (Prone): Bireyin, karnı üzerine yatırılıp kollarının
yanlara ve başın bir tarafa çevrildiği pozisyondur. Omurga ve sırt bölgesindeki
ameliyatlar için bu pozisyon verilir. Rahat bir uyku
pozisyonudur. Yüz üstü yatış pozisyonunda şu
hususlara dikkat edilmelidir:
Şekil 13: Yüz Üstü Yatış Pozisyonu
Kaynak: Torun, 2008.
-

Omuz ve göğüs altına her iki yandan olmak üzere yastıklar koyarak ve kalça altına
yastık konarak solunum serbestleştirilir.
En fazla basınç altında kalan kısımları dizin ön kısımları, ayak parmakları ve ayak
sırtlarıdır. Bunun için alt bacak yastıkla desteklenmelidir. Böylece diz yatağa
değmez ve ayak sırtı ve parmakları da yumuşak yastıkla desteklenmiş olur.

 Yüz Üstü Hafif Yan Yatış Pozisyonu (Sims):Alttaki bacak daha fazla bükülür,
üstteki bacak daha az bükülür ve iki bacak arasına
yastık konarak desteklenir. Kolun altına yastık konarak
desteklenir. Ayak tabanı rulo şeklinde veya yumuşak
ufak bir yastıkla desteklenir. En fazla basınç altında
kalan kısımları dizin yan tarafları, dirsekler,
kulaklardır.
Şekil 13.12: Yüz Üstü Hafif Yan Yatış Pozisyonu
Kaynak: Torun, 2008.
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 Yarı Oturur Pozisyon (Semi Fowler): Baş ve boyun, diz arkası, topuklar, ayak
tabanları yastıklarla desteklenir. Ayrıca bireyin kolunun
altıda yastıkla desteklenmelidir. En fazla basınç altında
kalan kısımları başın arkası, dirsekler ve arkası, dirsekler
ve arkası, dirsekler ve arkası, dirsekler ve arkası,
dirsekler ve topuklardır.
Şekil 13.13: Yarı Oturur Pozisyon
Kaynak: Torun, 2008.
 Oturur Pozisyon (Fowler): Bireyin baş ve boyun,bel arkası, ayak tabanları, kolunun
altı yastıkla desteklenir. En fazla basınç altında kalan
kısımları başın arkası, kürek kemiklerinin üzeri,
topuklardır. Bakım gerektiren birey engelli ya da
spastisite gibi bir durumu var ise pozisyonlanırken bu
duruma dikkat edilmelidir. Özellikle spastisite
varlığında şunlar yapılmalıdır:
Şekil 13.14: Oturur Pozisyon
Kaynak: Torun, 2008.
-

Bacakların makaslama hareketinin önüne geçmek için, uyluklar arasına kalın bir
yastık yerleştirilmelidir,
Ayak bilekleri Şekil 13.14 de görüldüğü gibi 90 derecede desteklenmelidir,
El bileği yukarı doğru desteklenmeli, parmakları özellikle başparmağın
bükülmesine izin verilmemelidir,
Eklemlere pozisyon verirken gerekirse, ortez gibi yardımcılardan yararlanılmalıdır,
Spastisitenin pozisyon değiştirirken bakım verene uyguladığı direnci azaltmak için;
öncelikle egzersiz ile kaslar gevşetilmelidir.

Yukarıda anlatılan her bir pozisyonda belirtildiği gibi, oturma ya da yatma
pozisyonlarında vücudun bazı bölgelerine diğer bölgelerden daha fazla yük biner. Bu nedenle;
bakım gerektiren bireyin pozisyonu sık sık değiştirilmeli ve lokal basınç azaltılmalıdır.
13.1.5.1.2. Bakım Gerektiren Bireyi Yan Yatış Pozisyonuna Getirirken Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Bakım gereksinimi olan bireyin, yatağında sağ ya da sol yan döndürülerek yatırılmasına
yan yatış pozisyonu (lateral pozisyon) denir. Bakım gerektiren bireyi yan yatış pozisyonuna
getirirken şunlar yapılır (Şahin-Orak, 2010; Kavlak ve Yıldız, 2013):
-

Bakım gerektiren bireyin başının altındaki yastıklar alınır.
Yatağın baş kısmı tamamen ya da bakım gereksinimi olan bireyin tolere edebileceği
düzeye indirilir.
Bakım elemanı bakım gereksinimi olan bireyin döndürüleceği tarafa geçer.
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-

-

Bakım gereksinimi olan bireyin kolları göğüs üzerinde ayakları birbiri üzerinde
çaprazlanır. Sol tarafa döndürülecek ise sağ el ve ayak üstte olacak biçimde
çaprazlanır.
Bakım elemanı kollarını bakım gereksinimi olan bireyin vücudu üzerinden uzatıp
bir eli ile uzak taraf omzunu, diğer eliyle uzak kalçasını (ilyak çıkıntıyı) kavrar.

Şekil 13.15: Bireyi Yan Yatış Pozisyonuna Çevirmek
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
13.1.5.2. Bakım Gerektiren Bireyin Sırtüstü Pozisyondan Yüzüstü Pozisyonuna
Getirilmesi
Bakım gerektiren bireyi sırtüstü pozisyondan yüzüstü pozisyona getirirken Şekil
16.6’da da görülebileceği üzere şu hususlara dikkat edilmelidir (Şahin-Orak, 2010; Kavlak ve
Yıldız, 2013):

Şekil 13.16: Bireyi Sırt Üstü Pozisyondan Yüz Üstü Pozisyonuna Çevirmek
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
-

Bakım gerektiren bireyin başı, hemşirenin olduğu tarafa çevrilir, kolları iki yanına
uzatılır, bacaklar birleştirilip düz uzatılır.
Bakım elemanı, bakım gerektiren bireyin döndürüleceği yöne geçer. Yüzü ve
vücudu yatağa bakacak biçimde durur. Kendi tarafındaki kenarlığı indirir.
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-

Yatağın ortasına, bakım gereksinimi olan bireyin başına, göğsüne, ayaklarına
gelecek şekilde yastıklar yerleştirilir
Bakım elemanı, kollarını, bakım gerektiren bireyin vücudu üzerinden uzatıp, bir eli
ile uzak taraf omzunu, diğer eliyle uzak kalçasını (iliac çıkıntıyı) kavrar.
Bakım gerektiren bireyin gövdesini kendine doğru konulan yastıklar üzerine
döndürür.

13.1.5.3. Bakım Gerektiren Bireyi Yüzüstü Pozisyondan Sırtüstü Pozisyonuna
Getirmek
Bakım gerektiren bireyi yüz üstüne çevirmek için kullanılan manevraların tersi
kullanılır.

Şekil 13.17: Bakım Gerektiren Bireyi Yüz Üstü Pozisyondan Sırt Üstü Pozisyonuna Çevirmek
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
13.1.5.4. Bakım Gerektiren Bireyi Yatağın Kenarına Çekmek
Bakım gereksinimi olan bireyi yatağın
kenarına çekme uygulamasının genel
amaçları şu şekilde sıralanabilir (Süzen,
2012; Şahin-Orak, 2010; Kavlak ve
Yıldız, 2013):
- Daha çok felç nedeniyle yatağa
bağımlı, hareket edemeyen bakım
gereksinimi olan bireylere yapılacak
uygulamalara (saç banyosu, yatak
banyosu vb.) hazırlık yapmak.
- Supine ya da prone pozisyonu vermek
ya da ayağa kaldırmak için hazırlık
yapmak.
Şekil 13.18: Bireyi yan yatış pozisyonuna çevirmek
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.

385

-

-

Bakım elemanı, yatak ucuna yakın, yüzü ve gövdesi yatağa dönük durur.
Bakım gereksinimi olan bireyin kolları göğüs üzerinde çaprazlanır.
Bakım elemanı kolunun birini bakım gereksinimi olan bireyin boynunun altından
geçirerek boyun ve omuz desteklenir. Diğer kol bakım gereksinimi olan bireyin
skapulasının altıdan geçirilir. Hemşirenin dirsekleri yatak ile temas etmeli ve
yataktan destek alarak bakım gerektiren bireyin üst gövdesini kendisine doğru
çeker.
Bakım gereksinimi olan bireyin baş ve omuzlarını yatak kenarına çektikten sonra,
kalça hizasına geçilir. Bir kol belin diğer kol kalçaların altına yerleştirilir. Bakım
elemanı dirsekleriyle yataktan destek alarak bakım gerektiren bireyin kalçasını
kendisine doğru (yatak kenarına) doğru çeker.

13.1.5.5. Bakım Gerektiren Bireyi Yatağın Başucuna Çekmek
Bakım gerektiren birey hareket edebiliyorsa
bacaklarını bükmesi, ayak tabanlarının yatağa tam
temas etmesi ve elleriyle yataktan ya da yatak
kenarlarından destek alması, çenesini göğsüne
doğru yaklaştırması ve topuklarından destek alarak
kendini yukarı doğru itmesi istenir. Bu arada bakım
elemanı kolunu, bakım gerektiren bireyin koltuk
altına yerleştirerek uzak omzundan kavrar. Diğer
kol kalçalar altına yerleştirilir ve bireye komut
verilerek kendini yukarıya doğru itmesi söylenir
bakım elemanı da aynı anda yukarı doğru çeker/iter
(Süzen, 2012; MEGEP, 2012B; Torun, 2008).
Şekil 13.19: Bireyi Yatağın Başucuna Çekmek
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
13.1.5.6. Bakım Gerektiren Bireyin Yatakta Oturtulması
Oturma pozisyonu, günümüzde çoğunlukla elektronik ya da mekanik olarak yatağın
başucunu kaldırarak verilebilir.
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Bakım elemanı yüzü ve gövdesi yatak
başucuna bakacak biçimde durmalı, yataktan
uzak olan ayak önde olmalıdır. Bakım elemanı,
yatağa yakın olan kolunu hastanın gövdesi
üzerinden uzatarak, elini hastanın baş ve
boynunu
destekleyecek
şekilde
yerleştirmelidir. Diğer el ile yataktan destek
alınır. Bakım elemanı, kendi ağırlığını öndeki
ayaktan arkadaki ayağa kaydırırken hastanın
üst gövdesini yukarı doğru kaldırır ve oturma
pozisyonuna getirir.
Şekil 13.20: Bakım Gerektiren Bireyin Yatakta Oturtulması
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
13.1.5.7. Bakım Gerektiren Bireyi Ayağa Kaldırmak ve Yürütmek
Bakım elemanı yüzünü ve gövdesini yatağa çevirir, yataktan destek aldığı eliyle bakım
gereksinimi olan bireyin arkadan omzu kavranarak sırtı desteklenir. Diğer elle bireyin dizlerinin
altından tutarak kendisine doğru çevirir. Bireyin ayakları yataktan sarkıtılır.
Birey, bir süre yatak kenarında oturtulur.
Karşıya bakması söylenir. Bu arada birey ya
baş dönmesi, göz kararması, bulantı, baygınlık
hissi olup olmadığı sorulur ve gözlenir. Bireyin
tansiyon ve nabzı kontrol edilir. Eğer değerleri
normalden farklı ise birey ayağa kaldırılmaz.
Tekrar yatağa yatırılır (Süzen, 2012; MEGEP,
2012b; Torun, 2008).

Şekil 13.21: Bakım Gerektiren Bireyi Yataktan Kaldırmak ve Yürütmek
Kaynak: MEGEP, 2012b, Torun, 2008.
Birey yatağın kenarına oturtulur. Yatağın kenarında bakım gereksinimi olan birey bir
süre oturduktan sonra bakım elemanı, bireyin önünde durur. Bireye omuzlarını tutmasını söyler,
bakım elemanı de bakım gereksinimi olan bireyin koltuk altlarından ve sırtından kavrayarak
bireyi ayağa kaldırır. Birey, ortostatik hipotansiyon riskine karşı kısa bir süre yatağın yanında
ayakta bekletilir. Genel durumu gözlenerek şu hususlara dikkat etmek gerekir (Süzen, 2012;
Şahin-Orak, 2010):
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- Genel durumu iyi ise bakım elemanı hasta
ile aynı yöne bakacak biçimde sağ ya da
sol yanına geçer.
- Bir el hastanın kolunun altından
geçirilerek ön kolu kavranır.
- Diğer el ile aynı kolun, bileği kavranır.
- Ayaklar aralanarak taban desteği sağlanır.
- Hastaya yürüyüş esnasında karşıya
bakması ve derin nefes alıp vermesi
söylenir.
Şekil 13.22: Bakım Gerektiren Bireyi Yürütmek
Kaynak: MEGEP, 2012b, Torun, 2008.
Bakım gereksinimi olan bireyi yürütürken şu hususlara dikkat etmek gerekir (Akyol,
2005; Süzen, 2012; Şahin-Orak, 2010):
-

Yürüyüş yapılacak yol üzerinde kazaya neden olacak eşyalar kaldırılır.
Yürüme süresi bakım gereksinimi olan bireyin durumuna göre ayarlanır.
Yürüyüş sırasında bakım gereksinimi olan bireyin yalnız bırakılmaması gerekir.
İlk yürüyüşlerde, mesafenin kısa olması, bakım gereksinimi olan bireyin yatağına
yakın yürümesi, sık sık dinlendirilmesi sağlanır.
Bakım gereksinimi olan bireyde dren, kateter vb. araçlar var ise yürüyüş öncesi
bunlar kapatılıp herhangi bir kazaya neden olmaması için iyi sabitlenmesi gerekir.
Bakım gereksinimi olan birey güvenliği ve yorgunluğu önlemek amacı ile gerekli
durumlarda yürüme yardımcılarından faydalanılmalıdır. Yürüme yardımcısı bakım
gereksinimi olan bireyin ihtiyacına göre belirlenmeli, en ciddi destek verenden
başlanmalı, kaslarını daha iyi kullanmaya, dengesini daha kolay sağlamaya
başladığında daha basit yürüme yardımcısı desteği önerilmelidir. Yürüme
yardımcısı kullanırken iki temel kıstas; yürüme yardımcısının boyunun kişinin
boyuna uygun ayarlanması (en uygun tutma yeri thochantör majör seviyesidir) ve
tabanının kaymamasıdır. Gerekirse bakım gereksinimi olan bireyin beline bir
yürüyüş kemeri takılması bireyin güvenliğini arttıracaktır.

13.1.5.8. Bakım Gerektiren Bireyi Sandalyeye Oturtmak
Bakım gereksinimi olan bireyin genel durumu iyi ise terlikleri giydirilir. Bakım elemanı
kollarını hastanın beline sarar, hastadan da elleriyle omzuna tutunmasını ister. Bakım elemanı
dizlerini hafifçe bükerek dizlerinin ön kısmını hastanın dizlerinin ön kısmına dayar bu arada
seri bir hareketle hastayı sandalye ye oturtur.
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Şekil 3.23: Bakım Gerektiren Bireyi Sandalyeye Oturtmak Ve Kaldırmak
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
Bakım gereksinimi olan birey, sandalye ye oturtulduktan sonra ayak tabanlarını yere
tam basması ve kendisini arkaya doğru çekmesi istenir. Bakım gereksinimi olan birey, kendisini
çekemiyorsa bakım elemanı sandalyenin arkasına geçerek kollarını bakım gereksinimi olan
bireyin kolları altından gövdeye sarar ve bireyi geriye çeker (Acaroğlu ve diğerleri, 2008).
Bakım gereksinimi olan birey ayağa kaldırılırken tekerlekli sandalye ya da yatağın kilitli
olduğundan emin olunmalı ve bakım gereksinimi olan bireyi ayağa kaldıran kişi kendi
ayaklarını onun ayaklarının dış yanlarına yerleştirerek bakım gereksinimi olan bireyin
ayaklarını ve dizlerini desteklemelidir.
13.1.5.9. Bakım Gerektiren Bireyin Yataktan Sedyeye Alınması
Yatağa bağımlı veya hareket kabiliyetini bir süreliğine kaybetmiş, yatak istirahatine
alınmış bakım gereksinimi olan bireyleri, bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde taşımak
amacıyla sedye kullanılır. Bakım gereksinimi olan bireyi, yataktan sedyeye, sedyeden yatağa
nakletmek için tek kişi yeterli değildir. Sedyeye alma ve taşıyıcı sayısı, bakım gereksinimi olan
bireyin, uzunluğuna, sağlık durumuna ve vücut ağırlığına göre değişir. En az iki kişi ile bu işlem
yapılır. İdeal olanı üç ya da dört kişi ile yapılmasıdır.
Sedye bakım gereksinimi olan birey yatağının yanına getirilir. Sedye üç farklı biçimde
yerleştirilebilir (MEGEP, 2012b).
-

-

Birinci pozisyon sedyenin başucu yatağın ayakucuna yerleştirilir. Yatak ve sedye
90 derecelik açı oluşturacak biçimde yatağa dik yerleştirilir (yatak ve sedye L
oluşturur).
İkinci pozisyon da sedyenin başucu yatağın ayakucuna gelecek biçimde düz
yerleştirilir (Yatak ve sedye I pozisyonundadır).
Üçüncü pozisyon sedye yatağa paralel hemen yanına yerleştirilir.
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Şekil 13.24: Bakım Gerektiren Bireyin Yataktan Sedyeye Alınması
Kaynak: MEGEP, 2012b; Torun, 2008.
Bakım gereksinimi olan birey öncelikle, supine pozisyonunda değilse supine
pozisyonuna getirilir. Kolları göğüs üzerinde, ayaklar ise birbiri üzerine çaprazlanır. Bakım
gereksinimi olan bireyin baş tarafında duran uzun boylu taşıyıcı bir kolunu bakım gereksinimi
olan bireyin boynunun altından geçirerek uzak taraf omzu kavrar, diğer kolu bakım gereksinimi
olan bireyin belinin hemen üzerindeki bölgeye yerleştirir. Ortadaki taşıyıcı; bir kolunu bakım
gereksinimi olan bireyin belinin altına, diğer kolunu da kalçalarının altına yerleştirir. Üçüncü
taşıyıcı; bir kolunu bakım gereksinimi olan bireyin dizlerinin altına yerleştirir, diğeri ile ayak
bileklerini tutar. Tüm taşıyıcılar aynı anda hareket etmelidir. Bakım gerektiren bireyin çarşaf
kullanılarak yataktan sedyeye/sedyeden yatağa alınması sırasında ise şu hususlara dikkat
edilmesi gerekir (MEGEP, 2012b):
-

Bakım gereksinimi olan birey yatağında yan döndürülür.
Çarşaf bakım gereksinimi olan bireyin sırt tarafına yatağın üzerine serilir.
Bakım gereksinimi olan birey çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır.
Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir.
Bakım gereksinimi olan birey sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır.

13.2. Ergonomi, Sağlık ve Bakım İlişkisi
13.2.1. Ergonomi ve İlişkili Kavramlar
13.2.1.1. Ergonomi Kavramı
Uluslararası Ergonomi Birliği’nin (IEA) tanımına göre; ergonomi, insan ve diğer sistem
unsurları arasındaki etkileşimlerin anlaşılması ve insan refahını ve genel sistemi optimize etmek
için tasarım, teori, ilke, veri ve yöntemleri uygulayan meslek ile ilgili bilimsel bir disiplindir.
Bakım gerektiren bireylerin, fazla sayıda ilaç kullanıyor olması, görme/ işitme
problemleri, fiziksel yetersizlikler ve vasküler problemlerinin olması ev kazaları açısından risk
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faktörü olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bireyin ev içinde ve sıklıkla kullandığı ortamlarda
güvenliğin sağlanması hareket alanını arttıracaktır.
Bakım gerektiren grubun özellikle yaşlı bireylerden oluştuğu düşünülür ise;
yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen değişimler yaşlının yaşama ve çevre koşullarına
uyumunu azaltmaktadır. Uyum geliştirmedeki bedensel ve ruhsal kısıtlılıklar düşme riski,
kazalar ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm oranını artırmaktadır. Bu nedenle bireyin ortama
değil, çevre ve yaşama koşullarının bireye uydurularak, yaşam kalitesinin artırılması
planlanmalıdır. Bakım gerektiren bireyin; günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olması,
fonksiyonel düzeylerinin artırılması, sosyal yaşamın dışında değil bir parçası olması için
yaşadığı ortamlar ve çevrede bir takım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir (Levasseur,
Desrosiers ve Tribble, 2008; Turgut, 1986).
13.2.1.2. Antropometri Kavramı
Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalıdır. Eski Yunanca’da
“anthropos” (insan) ve “metrikos” (ölçme/belirleme) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
İşin insana uydurulmasında temel ölçüt çalışanın vücut ölçüleridir. İnsanların kilosu, boyu,
vücut ölçülerinin oranları ile güç, kuvvet ve hareket sınırlılıkları kişiden kişiye farklılık
göstermektedir. Antropometrik ilkelere göre düzenlenmiş bir çalışma ortamında çalışanın
fiziksel özellikleri dikkate alındığından daha az zorlanacak ve daha az yorulacaktır. Çalışma
ortamlarında, insanların fiziksel sınırlarının örneğin uzanma mesafelerinin dikkate alınması
daha az yorulmalarına sebep olacak ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını veya iş kazası
geçirmelerini engelleyebilecektir.
Kısaca işin insana uydurulması olarak tanımlanan ergonomi de, en önemli kıstas
çalışanın vücut ölçülerinin bilinmesi, ortam ve kullanılan ekipmanın bu ölçüler doğrultusunda
dizayn edilmesidir (Altuntaş ve Aydın, 2015; Akpınar, Çakmakkaya ve Batur, 2018). Dolayısı
ile çalışanların antropometrik özelliklerin bilinmesi, uygun çalışma ortamlarının oluşturulması
için en önemli bilgidir.
13.2.1.3. Mühendislik Kavramı
Alınacak mühendislik önlemleri, sağlık çalışanları (özellikle hasta bakıcı ve hemşireler)
için etkin korunma seçeneklerindendir. Vücut kaldırma askısı, lateral transfer aparatı vb.
mesleki kas-iskelet sistemi yaralanmalarını önleyecek teknolojik ürünlere örnek olarak
verilebilir (Şekil 13.25). Özellikle, istemli kas kontrolü olmayan felçli ve kilolu bakım
gereksinimi olan bireyleri hareket ettirmek için, elektronik ve mekanik taşıyıcılardan
yararlanılabilir. Bu taşıyıcılar tavana sabitlenebileceği gibi tekerlekli ve mobil de olabilir. Bu
aparatlar, yataktan kaldırma, sedyeden yatağa ya da yataktan sedyeye transfer, yıkanma,
tuvaleti kullanma vb. durumlarda kullanılabilir (MEGEP, 2012b).
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Şekil 13.25-26: Taşıyıcı Sistemler
Kaynak: Torun, 2008.

Resim 13.3: Taşıyıcı sistemler

13.2.2. Ergonominin Sağlık ve Bakımla İlişkisi
Ergonominin, fiziksel aktivite ile ilgili olarak insan anatomik, antropometrik, fizyolojik
ve biyomekanik özellikleri ile ilgilenen alt dalına Fiziksel Ergonomi denir (Babayiğit, 2013).
Bu alanda; çalışma duruşları, malzeme kullanımı, tekrarlayan hareketler, işle ilgili kas iskelet
sistemi bozuklukları, işyeri düzeni, güvenlik ve sağlık durumu incelenir. Çünkü ergonominin
amaçlarından biri, sağlığın korunmasıdır. Bu amaçla; bireylerin fizyolojik gereksinimleri ve
ortamla ilgili sorunların önlenmesi ve azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır (Akpınar,
Çakmakkaya ve Batur, 2018).
Bakım gereksinimi olan birey güvenliğinde en önemli koruyucu uygulamalardan biri
ortaya çıkan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik yardımcı araçların (işitme aygıtı,
gözlük, baston vb) sağlanmasıdır. Gözlüklerin camları çizik, kırık olmamalı, temiz olmalı ve
çerçevesinin burun üzerine, sapının kulak arkasına tam oturması sağlanmalıdır. Baston, tripot
(üçayaklı baston), ve walker (yürüteç) gibi kullanılacak destekler; vücut ağırlığının bir kısmını
alır, yer ile temas yüzeyini genişletir ve dengenin sağlanmasında, düşmelerin önlenmesinde çok
yararlıdır (Güner ve Güler, 2002; İlçe, 2007). Bu desteklerin elle tutulan bölümleri avuç içine
yerleşebilir nitelikte, gövdesi sağlam, uç kısımları kaymayacak maddeden yapılmalıdır.
Bakım gereksinimi olan bireyin fizyolojik yetersizliklerinin giderilmesine yönelik
doğru yardımcı cihazların seçilmesi ve kullanılması, bakım alan bireyin bireysel bağımsızlığını
arttırırken, bakım verene bağımlılığını azaltır. Böylece bakım verenin üzerindeki, fiziksel,
psikolojik yükler azalacak ve bakım verme işinde geçirdiği süre azalacaktır.
Sağlık bakım hizmetinin verildiği yerlerde ergonomi ilkeleri hem bakım veren sağlık
çalışanını hem de farklı sorunları olan bakım gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerine
cevap verecek şekilde uygulanmalıdır. Bakım hizmeti verilen yatılı kurumlarda altı tip
ergonomik tehlike ve risk olduğu belirlenmiştir. Bunlar; yanlış postürde çalışma, yanlış
postürde oturma, uzun süre ayakta kalma, hasta kaldırma, ağır yük kaldırma, hasta transferleri
sırasında yaşanabilecek diğer riskler olarak sıralanmaktadır. Bu riskler sağlık çalışanları
arasında kas-iskelet sistemi rahatsızlığına neden olan ergonomik etmenlerdir (Güler ve
diğerleri, 2017). Sağlık kurumunda ergonomi ile ilişkili olarak performansı etkileyen üç temel
faktörden bahsedilmektedir. Bu faktörler şunlardır (Akpınar, Çakmakkaya ve Batur, 2018):
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-

Fiziksel: aydınlatma, sıcaklık, gürültü, radyasyon, karışıklık/karmaşa, hastaya
erişim ve uygun alet kullanımında yetersizlik,
Bilişsel: sözlü ve sözsüz iletişim, iş yükü ve stresi, karar verme, insan-makine
etkileşimi, sistem tasarımı,
Organizasyonel: işe uygun insan yerleşimi, işveren ve çalışan eğitimi, çalışan
gözetimi, rotasyonel çalışma, çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi,
davranış modifikasyonu, koruyucu donanım kullanımı.

Yukarıdaki fiziksel, bilişsel ve organizasyonel faktörler incelendiğinde; eğer her birinin
içeriği uygun koşullara getirilirse, performans kadar, bakım verenin işle ilgili hastalıklarının da
kontrol altında tutulabileceği açıkça görülmektedir.

13.3. Egzersiz
13.3.1. Egzersiz Kavramı
13.3.1.1. Tanımı
Enerji harcamamızı gerektirecek, düzenli ve bir amaca ulaşmak için yapılan bedensel
hareketler egzersiz olarak tanımlanır. Egzersiz, kişilerin yaşamında birçok değişiklikleri
beraberinde getirirken kişiye özel fizyolojik ve psikolojik iyilik halini ve yaşam kalitesini de
arttırır. Tüm yaş gruplarında, kardiyovasküler, nörofizyolojik, kas iskelet sistemi sağlığı
üzerine etkileri yanında vücut kompozisyonu ve metabolizma üzerine de kanıtlanmış birçok
faydası bulunmaktadır (Curfman, 1993). Tüm bu yararlarından dolayı bakım elemanlarının gün
içinde egzersize vakit ayırmaları ve özellikle; vücut düzgünlüğü, ağırlık taşıyan kasların
güçlendirilmesi, aşırı gerilmiş bölgelerin gevşetilmesine yönelik egzersizlere ağırlık vermeleri
uygun olur.
13.3.1.2. Türleri
13.3.1.2.1. Germe Egzersizleri
Eklemlerin esnekliğini sağlayarak düşme ve yaralanmalardan korur. Birey önce rahat
bir pozisyon alır. Düzgün bir solunum ile 20-30 saniye germe pozisyonunda kalır, daha sonra
tüm kaslarını mümkün olduğu kadar gevşetir ve sonra normal pozisyona döner (Karan, 2006;
Balcı, 2012; Cindaş, 2001).
Özellikle belli pozisyonu korumak için statik postürü uzun süre koruyan bakım
elemanlarında bazı kaslar sürekli gerilim halindedir. Gevşeyip istirahat haline geçemez bu
nedenle belli aralıklarla sabit kalınan pozisyonun aksi yönünde hareketler yaparak ilgili kaslar
gevşetilmelidir. Bakım veren birey gün içinde mutlaka aşırı gerilim altındaki kaslarını
gevşetmelidir. Aksi takdirde çabuk yorulur ve gergin bölgelerde ağrı hisseder. Bu da ağrılı
bölgeyi korumak için daha çok kasmak anlamına gelir ki, ağrı-spazm döngüsü oluşur. Bu
döngüyü kırmanın ve kalıcı postüral değişiklikleri önlemenin en kolay ve etkili yolu düzenli
egzersiz yapmaktır (Şekil 13.27).
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Şekil 13.27: Günlük Germe Egzersizleri
Kaynak: Google Görseller, Erişim: 20.11.2018.

13.3.1.2.2. Kuvvetlendirme Egzersizleri
Yatan bakım gereksinimi olan bireylerde, bazen yatağa bağlı olmaya neden olan
hastalığın doğasından (akut beyin felci), bazen de uzun süre kullanılmamaya bağlı olarak
kaslarda zayıflıklar meydana gelir. Bireyin hastalık döneminden sonra ayağa kalkabilmesi için
bakım elemanları hastalara kas gücü yeterliliğine göre; pasif, aktif yardımlı ya da aktif egzersiz
yaptırmalıdır (Balcı, 2012; Curfman, 1993). Ancak tam da bu noktada hem hastanın
ekstremitelerini taşımaktan kaynaklanan hem de hastanın pozisyonuna kendi postürünü
uyduramamaktan kaynaklanan yüklenmeler nedeni ile bakım elemanı çok yorulur. Bu süreç
tekrarlı bir hal aldığında ise ağrı ve dejeneratif değişiklikler başlar. Bakım verilen kişinin
gereksinimleri arttıkça bakım elemanın yükü de artar. Başka bir deyişle bakım gereksinimi olan
bireyin bağımsızlık düzeyi azaldıkça bakım elemanına ihtiyacı artar. Pozisyonlama, transfer ve
öz bakım aktiviteleri sırasında bakım elemanı tekrarlı olarak ağırlık taşır. Bu nedenle özellikle
ağırlık taşıyan ekstremite bölgelerini kuvvetlendirmelidir.
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13.3.1.2.3. Aerobik Egzersizleri
Düşük tempoda koşmak, yürümek, yüzmek gibi aerobik egzersizler, kas kuvvetini,
esnekliği ve aerobik kapasiteyi arttırır, fiziksel fonksiyonları düzelterek sakatlığı azaltır. Hem
keyifli hem de bireyin fazla yorulmadığı egzersizlerdir. Ayrıca pek çok alanda (evde, dışarıda,
parkta, spor salonunda), herhangi bir materyal gerektirmeden yapılabildiği için tercih edilir.
13.3.1.2.4. Postür Egzersizleri
Omurganın düzgünlüğünü korumak ve sürdürmek için yapılan egzersizlerdir. Germe ve
kuvvetlendirme egzersizlerinin kombinasyonunu içerir. Temel olarak ekstremite kısalıkları ve
kas kuvvet dengesizliği ya da bakım verme gibi vücut kısımlarının tekrarlı anormal
yüklenmelerine bağlı gelişen sorunların giderilmesine yönelik olarak yapılması önerilmektedir.
Amaç aşırı gerilim altındaki vücut kısımlarındaki gerilimi azaltmak ve zayıflayan kasların
kuvvetlenmesini sağlamaktır. Postür egzersizleri, iş ortamlarında da kolaylıkla yapılabilecek ve
anında rahatlama sağlayan, kolay öğrenilen egzersizlerdir.
Yatak içinde oturma potansiyeli olan, ayağa kalkabilen hastalarda da uygulanmalıdır.
Çünkü böylece özellikle sırt, boyun ve bel bölgelerinde hissedilen ağrı azaltılabilir. Ayrıca
postüral düzgünlüğün sağlanmasının akciğer fonksiyonları üzerine de olumlu etkisi vardır.

Şekil 13.28: Spinal Düzgünlüğün Arttırılmasına Yönelik Postür Egzersizleri
Kaynak: Google görseller, Erişim: 20.11.2018.
Son dönemlerde, yukarıdaki dört egzersiz türünü de içeren pilates egzersizleri her yaş
grubu için güvenle yapılan egzersizler arasındadır. Özellikle, omurga düzgünlüğünü ve
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stabilizasyonunu sağlaması, lumbo-pelvik stabiliteyi düzeltmesi, dengeyi geliştirmesi,
solunumla kombine yapılması ve eğlenceli materyaller kullanılması tercih nedenleri arasındadır
(Kokino ve Zateri, 2004).

Şekil 13.29: Egzersiz Topları İle Yapılan Plates Egzersizleri
Kaynak: Google görseller, Erişim: 20.11.2018.
13.3.1.3. Periyotları
Doğru bir egzersiz programı, Şekil 13.30’da da görülebileceği üzere mutlaka ısınma,
eğitim ve soğuma dönemlerinden oluşmalıdır (Cindaş, 2001; Karan, 2006).

Isınma Dönemi

Eğitim Dönemi

Soğuma Dönemi

•Egzersize
hazırlık
sürecidir.
•Yaklaşık 10-15 dk sürer.
•Düşük düzey aerobik
egzersizler (hızlı yürüyüş,
düşük tempolu koşu)
uygulamak uygun bir
yaklaşımdır.
•Solunum kaslarının ve
büyük
kasların
çalıştırıldığı süreçtir.
•Vücudun dinlenmeden
aktiviteye geçişini sağlar.

•Asıl seçilen aktivitelerin
yapıldığı süreçtir.
•Yaklaşık 20-30 dk sürer.
•Maksimum kalp hızının %
60- 80 i geçilmemelidir
(Maksimum
kalp
hızı=220-yaş).

•Egzersizin sonlandırıldığı
etaptır.
•Yaklaşık 5 dk sürer
•Başlangıç kalp hızına
dönmek hedeflenir.
•Aktiviteden dinlenmeye
sağlıklı
bir
biçimde
dönüşe yardım eder.
•Düşük
tempoda
aktiviteler
(yürüyüş,
esneklik) yapmak gerekir.

Şekil 13.30: Egzersiz Periyotları ve Özellikleri
Kaynak: Google görseller, Erişim: 20.11.2018.
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13.3.2. Egzersiz Programına Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler
Egzersizden beklenen yararın elde edilebilmesi için belli bir egzersiz programına
başlamadan önce bazı hususların yerine getirilmesi gerekir. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir
(Curfman, 1993):
-

Egzersize başlamadan önce, mutlaka doktor kontrolünden geçmelidir,
Egzersiz öncesi kalp hızı ve kan basıncı mutlaka bilinmelidir,
Egzersiz öncesi ve egzersiz sırasında sıvı alınmalıdır,
Yaz aylarında özellikle yoğun egzersizlerden kaçınılmalıdır,
Aşırı yorgunluk, solunum sıklığı, bayılma hissi, bacaklarda kramp egzersizi
sonlandırma için kıstas olmalıdır.

Genel olarak dikkat edilmesi gereken bu hususların dışında, egzersize ait yararların
açığa çıkması, risklerin azaltılıp ortadan kaldırılabilmesi için bireye ait özel programların
hazırlanılmasına özen gösterilmelidir. Bu süreç, kişinin genel değerlendirmesi ile başlar.
Genellikle daha önce aktif egzersiz programına katılımı olmayan sedanter kişilerin tümünün
egzersiz programlarına başlamadan önce iyi bir öykü ve fizik muayeneden geçmesi gerekir
(Bayraktar ve Kurtoğlu, 2009). Söz konusu muayene sonrasında hazırlanacak egzersiz reçetesi,
kişinin sağlık hikâyesi, kişisel hedefleri, egzersiz özellikleri ve özellikli egzersiz
gereksinimlerinin yanında yapılması gereken yaşam tarzı değişiklikleri ile uyumlu olmalıdır
(Cindaş, 2001).
American College of Sports Medicine (ACSM), kalp-damar sistemi uygunluğunun,
vücut kompozisyonunun, kas kuvveti ve enduransının sağlıklı kişilerde geliştirilmesi ve
korunması amacıyla düzenli bir egzersiz programı için hazırlanacak egzersiz reçetesinin 5
özelliğine vurgu yapmaktadır. Bu özellikler; egzersize başlamadan önce mutlaka belirlenmesi
gereken egzersizin türü, sıklığı, süresi, şiddeti ve ilerleme şeklidir (Özer ve Baltacı, 2008).
-

Egzersiz süresi: 45-60 dk
Egzersiz şiddeti: Maksimal kalp hızının % 60-70’ i
Egzersiz frekansı: Haftada 3 kez
Egzersiz türü: Germe, gevşeme, kuvvetlendirme, postür
İlerleme şekli: Yavaş başlayıp, dereceli ilerleme özellikle egzersiz süresi ve şiddeti
arttırılarak yapılmalıdır (Özer ve Baltacı, 2008).

Egzersiz şiddeti genel olarak kardio-respiratuar yüklenme olarak tanımlanır. Bir kişi
eğer egzersiz yaparken konuşabiliyorsa kolay bir egzersiz yapıyordur. Egzersiz şiddeti arttıkça,
solunum sıklaşır, konuşma zorlaşır.
Egzersiz şiddetini hesaplamak için en pratik ve güvenli yöntemlerden biri submaksimal
kalp hızını bulmaktır. Öncelikle kişinin maksimum kalp hızı hesaplanır. Bireyler için
maksimum kalp hızının % 60-80’ i güvenli egzersiz aralığıdır. Maksimum kalp hızının % 60’ ı
ile egzersize başladıktan sonra 15 günde bir % 5’ lik artış yapılabilir, ancak maksimum kalp
hızının % 80’ i geçilmemelidir (Cindaş, 2001; Kokino ve Zateri, 2004).
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Örnek hesaplama: 76 yaşındaki bireyin egzersiz şiddeti nasıl olmalıdır?
Maksimum kalp hızı = (220- yaş) x %60
(220- 76) x 0.60
144 x 0.60 = 86,4
76 yaşındaki bu kişinin egzersiz yaparken başlangıçta kalp hızı 86’nın üzerine
çıkmamalıdır. İlerleyen dönemlerde iki haftada bir % 5’lik oranlarda arttırılmalıdır. Egzersiz
şiddeti artırılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:
-

Yüklemeler azar azar giderek artan yoğunlukta olmalı,
Önce hız yavaş yavaş, derin ve hızlı nefes alacak duruma gelinceye kadar
artırılmalı,
Aynı hızda daha rahat nefes almaya başlanıldığında mesafe artırılmalı.

Böylece başlangıca göre birim zamanda aldığınız mesafe artacaktır.
13.3.3. Düzenli Bir Egzersiz Programının Yararları
Düzenli bir egzersiz programının yararları aşağıdaki şekildeki gibi sıralanabilir
(Kasımay ve Metin, 2009):

Nöro-fizyolojik sağlık

Metabolizma

Vücut içeriği

• Uyku kalitesinde ve
süresinde artma
• Bilişsel
fonksiyonlarda
düzelme
• Yakın hafızayı
arttırma
• Dikkat süresinde
uzama
• Depresyon
sıklığında azalma
• İyilik halinde artma

• Kötü kolesterolde
azalma
• İyi kolesterolde
artma
• Trigliserid
miktarında düşme
• Glisemikkontrolda
düzelme
• Hemoglobin A1C
düzeylerinde azalma
• İnsülin
duyarlılığında
düzelme
• Obezite riskinde
azalma
• Protein sentez
hızında artma,
iskelet kasının
aminoasit alımında
artma

• Kas kütlesinde
artma, pozitif
nitrojen dengesi
• Karında bulunan yağ
dokusunda azalma

Kas iskelet sistemi
sağlığı
• Kaslarda gücü ve
esnekliğini arttırır
• Eklem hareket
açıklığında düzelme
sağlar
• Esnekliğin
artırılması ile eklem
ağrısı azaltılabilir
• Kemik doku kaybını
azaltıp, kemik
mineral yoğunluğu
ve total beden
mineral içeriğini
korur,
• Kalça ve omurga
kırıklarda azalma
sağlar
• Dengeyi düzelterek
düşme riskinde
azalma

Diğer
• İltihap
belirteçlerinde
azalma
• Bağışıklık
fonksiyonlarda
düzelme
• Kanser riskinde
azalma (meme,
akciğer, kolon,
prostat)

Şekil 13.31: Egzersiz Programının Yararları
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vücut mekaniği kavramı nedir? Doğru vücut mekaniği ve hatalı durumlar nelerdir?
Konuları hakkında bilgi verildi. Bakım elemanlarının özellikle yatağa bağlı bireylerin
pozisyonlarını değiştirirken, taşırken ve transfer işlemlerini gerçekleştirirken nelere dikkat
etmesi gerektiği detaylı olarak anlatıldı. Bakım verme işini gerçekleştirirken uzun süre sabit
pozisyonda durma, ağırlık taşıma ve ayaklar sabit durumdayken gövdeden dönme durumlarında
kas-iskelet sisteminde yaşanacak sorunlar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, bakım verme işi
sırasında hem bakım veren hem de bakım alan bireyin yararlanabileceği ergonomik yaklaşımlar
ve kas-iskelet sisteminin düzgünlüğü ve dayanıklılığını arttıracak egzersiz yaklaşımları
anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, vücut mekaniği ilkelerinden değildir?
a) Ağırlık çizgisi, ağırlık merkezinden geçmelidir.
b) Ağırlık çizgisi, taban alanı içinde olmalıdır.
c) Ağırlık merkezi, taban alanına yakın olmalıdır.
d) Hareket yer çekimine uygun olmalıdır.
e) Yerden cisim alırken vücut belden eğilmelidir.

2) Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruşa göre doğru duruş hareketlerinden değildir?
a) Baş dik, çene ile aynı doğrultuda,
b) Göğüs dik ve kalkık,
c) Karın ileriye doğru çıkmış,
d) Avuç içleri karşıya bakar,
e) Dizler düz kilitlenmiş,

3) Hastanın sedyeye alınmasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
a) Hastanın üzerinde giysisi yoksa bir çarşaf veya örtü yardımı ile mahremiyeti sağlanır.
b) Hastada damar yolu tedavisi, foley kateter, tüp veya drenleri varsa çıkartılır.
c) Hastanın başının altındaki yastık alınır ve sedyenin başucuna konulur.
d) Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
e) Yatak düz pozisyona getirilerek sedye ile aynı yüksekliğe gelmesi sağlanır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniğine uygun ağırlık kaldırma prensiplerinden biri değildir?
A) Ağır cismin, vücuda yakın tutularak taşınması gerekir.
B) Bir cismi kaldırarak taşımak yerine, iterek taşınması daha uygundur.
C) Hareket, yer çekimine uygun olmalıdır.
D) Ayaklar bitişik olmalıdır.
E) Ayağa kalkarken bir ayak hafifçe öne çıkarılmalıdır.

5)Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının kas–iskelet sisteminde sorun yaşamasının
nedenlerinden biri değildir?
a) Ekipmanların çalışanın antropometrik özelliklerine göre dizayn edilmesi

b) Uygun olmayan postürler
c) Uzun süreli statik yüklenmeler
d) Tekrarlayıcı hareketler
e) Ayaklar sabitken omuzlardan dönerek iş yapmak

6) Vücudun, iskelet, kas, eklem, sinir ve damar sistemlerinin birbirleriyle olan bağıntılarını
inceleyen bilim dalına…………………………… denir.

7) ………………………………………… çalışma duruşları, malzeme kullanımı, tekrarlayan
hareketler, işle ilgili kas iskelet sistemi bozuklukları, işyeri düzeni, güvenlik ve sağlık durumu
incelenir.

8) Yatak yarası ya da eklemlerde kontraktür gelişme riski olan bireylerde
…………………………………………………yeterli olmayabilir, bu nedenle bakım
gereksinimi olan birey ihtiyacına göre daha sık aralıklarla pozisyon değiştirilmelidir.

9) ……………………………………… kişinin sağlık hikâyesi, kişisel hedefleri, egzersiz
özellikleri ve özellikli egzersiz gereksinimlerinin yanında yapılması gereken yaşam tarzı
değişiklikleri ile uyumlu olmalıdır.
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10) Omurganın düzgünlüğünü korumak ve sürdürmek için yapılan ve germe ve kuvvetlendirme
egzersizlerinin
kombinasyonundan
oluşan
egzersizlere
…………………………………………. denir.

Cevaplar
1) e
2) c
3) b
4) d
5) a
6) Vücut mekaniği
7) Fiziksel ergonomi
8) İki saatte bir döndürmek
9) Egzersiz reçetesi
10) Postür egzersizleri
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14. BAKIM PLANLAMASI VE BAKIM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak “Bakım Planlaması” başlığı altında bakım planlaması/bakım süreci,
kişiselleştirilmiş bütüncül bakım planlaması kavramları açıklanacaktır. Ardından ise “Bakım
Süreci” başlığı altında öncelikle bakım sürecinin aşamaları daha sonra bakım sürecinin genel
özelliklerine değinilecektir. “Bakım Sürecinde Karşılaşılabilen Engeller” başlığı altında bakım
elemanlarının bakım uyulamaları sırasında karşılaşabilecekleri engellere yer verilecektir.
“Bakım Sürecinde Kayıt Tutma” başlığı altında kayıt tutmanın önemi ve ana noktalarına
değinilecektir. Son olarak “Bakım Sürecinde Yapılmaması Gereken Dışlanma Davranışları”
başlığı altında bakım verenlerin yapmaması gereken davranışlara yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bakım planlaması nedir? Açıklayınız.
2. Kişiselleştirilmiş bütüncül bakım nedir? Açıklayınız.
3. Bakım planlamanın aşamaları nedir? Açıklayınız.
4. Bakım planlamanın genel özellikleri nelerdir?
5. Bakım sürecinde karşılaşılabilen engeller nelerdir? Açıklayınız.
6. Bakım sürecinde kayıt tutmada dikkat edilmesi gereken ana noktalar nelerdir?
7. Bakım sürecinde yapılmaması gereken dışlanma davranışları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bakım Planlaması

Bakım planlama kavramlı ile e-ders kitabı, e-ders sunumu
kişiselleştirilmiş
bütüncül materyallerini
okuyup,
bakım
planlamasının dinleyerek
özellikleri öğrenilecektir.

Bakım Süreci

Bakım
planlama/bakım e-ders kitabı, e-ders sunumu
sürecinin aşamaları, bakım materyallerini
okuyup,
sürecinin özellikler, bakım dinleyerek
sürecinde ekip çalışması ve
karşılaşılabilen
engeller,
bakım
sürecinde
kayıt
tutmanın önemi ve kayıt
tutarken dikkat edilecek
noktalar ile bakım sürecinde
yapılmaması
gereken
dışlanma
davranışları
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bakım Planlama, Bakım Süreci, Bakım Süreci Aşamaları, Engeller, Kayıt Tutma, Dışlanma
Davranışları
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Giriş
Bakım hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla sürekli olarak geliştirilen bakım
modellerinin temel unsurlarının başında, bakım planı gelmektedir (Terkeş, Kalay, Bektaş,
2014: 180-199). Bakım planlamaya bakım süreci de denir. Bakım süreci bilimsel problem
çözme sürecini içerir.
Bakım elemanları, hemşireler tarafından oluşturulan bakım sürecinin içinde eğitimini
aldıkları bakım alanı kapsamında bakım verme görevini uygularlar.
Bakım elemanları, bu sürecin içinde bireye değer veren, bireyin yaşı, işlevselliği ya da
yetiyitimi ne olursa olsun tek ve benzersiz olması ilkesini ön planda tutan, fizyolojik, psikolojik,
sosyal gereksinimlerini de dikkate alan ayrıca bireyin her zaman çevresiyle ilişki içinde
olduğunu bilen bütüncül yaklaşım ile kişi merkezli bakım uygularlar.
Kişiselleştirilmiş bütüncül bakım, bireyi odak noktasına alan, özerkliğine önem veren,
bireyin biyopsikososyal yönü, yaşadığı toplum ile ilişkilerinin iyileştirilmesini, kişiliğinin ve
haklarının korunmasını, etkinlik (kişi tarafından bir eylem ya da bir görevin yerine getirilmesi)
ve katılımının (yaşamın içinde olmak) teşvik edilmesini, yetiyitiminin azaltılmasını kapsayan
bakım şeklidir.
Bakım elemanları, sağlık ekibinin bir parçasıdır ve bakım planı sürecinde ekip üyeleri
ile iletişim ve etkileşim içinde bakımı gerçekleştirirler. Ekip üyeleri içinde genellikle en sık
etkileşim halinde bulundukları meslek grubu hemşireliktir. Bakım elemanları, mesleki
sorumluluklarının da bir gereği olarak yaptığı her uygulamayı kaydederler. Kayıt ile dinamik
bir süreç olan bakım süreci için veri tabanı oluşur, daha sonra bu veriler kanıta dayalı çözüm
yolları için kullanılabilir, ayrıca kayıt ekip üyeleri ile iletişimi sağlar ve yapılan uygulamalara
yasal anlamda kanıt oluşturur.
Bu ünitede, bakım planlaması/süreci tanıtılarak bakım ekibinin bir üyesi olan bakım
elemanlarının, bakım planlamadaki/bakım sürecindeki yeri, görevi, uymaları gereken ilkeler ve
dikkat etmeleri gereken hususlar incelenmiştir. Bakım elemanları, bakım süreci içinde
görevlerini gerçekleştirirken, ekip çalışması, karşılaşılabilecekleri engeller, yapılmaması
gereken dışlanma davranışları gibi temel konular hakkında bilgi vermek, bakımda ortak dil
kullanmaya ve ortak amaca odaklanmaya katkı sağlamak ve sonuç olarak kaliteli bakım hizmeti
sunulması hedeflenmiştir.
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14.1.Bakım Planlaması
14.1.1. Bakım Planlaması Kavramı
Hayatın her döneminde insan, hastalık, yetersizlik ya da yetiyitimi gibi durumlar
sonucunda bakımını gerçekleştirmekte kısa ya da uzun dönemde yardıma ihtiyaç duyabilir.
Özellikle yaşın ilerlemesiyle meydana gelen fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimler yaşlı
bireylerin fonksiyonel kapasitelerinin azalmasına neden olurken, yardıma gereksinimlerini de
arttırmaktadır. Bu nedenle, yaşlı bireylerin var olan ya da olası sağlık ve bakım sorunlarının
günlük yaşamları üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek ve yaşamlarını daha bağımsız bir
şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulamaların
belirlenmesi ve yaşlı bireylerin bu uygulamalara katılımlarının sağlanmasına yönelik
yöntemlerin geliştirilmesine bireyin iyilik halinin sürdürülmesine gereksinim duyulmaktadır
(Kulakçı, Emiroğlu, 2012: 36-50).
Sağlık ve sağlıkla ilgili alanlarda çalışanlar, insanın iyilik halinin mümkün olan en üst
düzeyde olması için uğraş verir (Karaca, 2016: 69). İnsanın karmaşık ve çok yönlü yapısı
nedeniyle fonksiyonel kapasitelerin iyileştirilmesi, iyilik halinin sürdürülmesi sistematik bir
çalışma gerektirir. Sağlık bakım modellerine bakıldığında sistematik bakım, bakım planlama
yoluyla sağlanmaktadır.
İnsanın çok yönlü olması nedeniyle sağlık hizmeti sağlık ekibi ile verilir. Bu alanda
çalışan meslek gruplarından biri olan bakım elemanları sağlık ekibinin bir üyesidir. Bakım
elemanlığı kendine özgü bir yaklaşımla özel ilgi, duyarlılık ve özveri gerektiren geniş kapsamlı
bir hizmet mesleğidir (Karaca, 2016: 69).
Bakım planlaması, hedefleri gerçekleştirmek için görevleri ve programları özetleyen,
geliştirme stratejilerinin hedeflerin belirlendiği bir süreçtir. Planlamada neyin, nasıl ve kim
tarafından yapılacağına önceden karar verilir. Planlama gidilmek istenen yol ile bulunan yer
arasında köprüdür. Planlama başka bir biçimde gerçekleşmesi olası olmayan şeyleri olası kılan
bir süreçtir (Karaca, 2016: 99).
Bakım planlaması süreci, bakıma muhtaç kişilerin, ailelerinin veya grupların sağlık
durumunu, gerçek veya olası sağlık bakım problemlerini veya gereksinimlerini karşılamak için
planlar yapmak ve bu gereksinimleri karşılamak için kesinleşen girişimleri uygulamayı kapsar
(Türgay, 2015: 106). Bakım planı bakıma muhtaç kişinin en iyi yardımı alabilmesi için
kullanılabilecek işbirliğine dayalı bir iletişim aracıdır (Lloyd, 2012: 4).
Bakım sürecinde amaç, işlevlerin hepsinin bir önceki seviyeye tam olarak yeniden
kavuşturulması değil, işlevselliğin uygun bir yaşam kalitesi seviyesinde yeniden kurulmasıdır.
Bu nedenle bakım süreci, yetersizliklerin neden olduğu sınırlılıkları olabilecek en dar seviyeye
getirmeye ya da devre dışı bırakmaya buna karşılık işlevselliği en geniş anlamda arttırmaya
yönelik gerekli desteği sağlamaya odaklanmalıdır. Bakım uygulamaları, hastanın günlük yaşam
aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyini olabildiğince geri kazanması, yaşam kalitesini yeterli
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düzeyde yaşayabilmesini sağlar. Bakımın etkinliğini arttırmak ve bu hedefe ulaşmak için bakım
sürecinde hastanın ve ailesinin bakıma katılımını sağlamak önemli bir faktördür.
Bakım elemanlarının rollerinde başarılı olabilmeleri için karar verme, empati,
organizasyon yapabilme, yetkilerinin sınırını bilme ve aşmama, bakım verdiği bireyden işlem
öncesi onam almayı bilme, iyi takım çalışması yapabilme, yolunda gitmeyen konuları ya da
endişeleri paylaşma, yapılan her işlemi kayıt etme, iletişim, sağlık ve güvenlik önlemlerini
uygulama, kişisel veri gizliliğini uygulayabilme gibi becerilere sahip olmaları ve bu becerileri
geliştirmeleri gerekir (Lloyd, 2012: 66).
Bakım elemanları, hemşirelik meslek mensuplarının liderliğinde oluşturulmuş olan
bakım planı sürecinde bakım verme işini yürütürken ekip çalışması becerisine sahip
olmalıdırlar. Bakım planlama sürecinde alacakları bakım verme rolü nedeniyle bakım
elemanlarının sürecin işleyişini bilerek, süreçteki genel ilkelere uygun davranarak ortak bir dil
kullanmaları ve bakım planını hazırlayan sağlık meslek profesyonelleri olan hemşirelere sürekli
veri girişi sağlamaları ve bu şekilde bakımın kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaları gerekir.
14.1.2. Kişiselleştirilmiş Bütüncül Bakım Planlama
DSÖ’nün 22 Mayıs 2001’de kabul ettiği, ülkemizde de kullanmakta olduğu ICF’e göre
(İşlevsellik Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması) insan biyopsikososyal bir
varlık olup fiziksel ve sosyal çevresi ile etkileşim içindedir. Bu yönleri ile insan çok boyutludur
ve tüm boyutları ile bir bütün olarak değerlendirilir (Kabakçı E, 2004: 13).
Her birey özeldir, tekdir ve benzersizdir. Dolayısıyla ihtiyaçları da farklılık gösterir.
Örneğin; yüksek nüfuslu ve endüstriyel alanlarda yaşayan insanların, kırsalda izole edilmiş
kültürlerde yaşayanlardan farklı sağlık ve sosyal bakım ihtiyaçları olma olasılığı daha yüksektir
(Lloyd, 2012: 150). Bunun yanında aynı evde yaşayan aile bireylerinin de ihtiyaçları farklılık
gösterir. Ya da aynı kültürde, cinsiyette, yaşta ve hastalıkta iki ayrı kişinin ihtiyaçları yine
farklılık gösterebilir. Bu nedenle bakım planı kişiselleştirilmiş olarak hazırlanır.
Kişiselleştirilmiş bakım planlaması, temel olarak kişisel, sağlık, sosyal, ekonomik,
eğitimsel, psikolojik, etnik, kültürel koşullarını ve geçmişlerini göz önünde bulundurarak,
bireyin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşım, bir kişinin tıbbi
ihtiyaçlarına ek olarak toplam sağlık ve iyiliğini etkileyebilecek başka sorunlarının da
olabileceğini kabul eder (Lloyd, 2012: 8).
Hemşireler kişiselleştirilmiş bir bakım planı yazarken öncelikle kişinin ihtiyaçlarını
değerlendirirler. Bu değerlendirme, Şekil 1.'deki gibi ihtiyaçlar doğrultusunda dört alanı
ayrıntılı olarak kapsar. Birey için bir alan diğerinden daha önemli değildir, ancak bir alanda
diğerinden daha fazla sorun yaşayabilir. Aynı şekilde, bireylerin yaşamlarının bir alanındaki
sorunlar yaşamlarının diğer alanlarını etkileyebilir. Bu nedenle, bir insanın hayatının her
alanında ihtiyaçlarını ve güçlü yönlerini araştırılır veya değerlendirilir. Bu aynı zamanda
bütüncül bakım planlaması olarak da bilinir (Lloyd, 2010: 1-20).
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Bakım planı sürecinde, bakım uygulamasından önce hastanın tercihlerinin, bilinmesi
faydalı sonuçlar vermektedir. Özel gereksinimi olan bireylerde ideal bakım, çeşitli sağlık
profesyonellerinden oluşan disiplinlerarası bir ekip tarafından geliştirilmiş olmalıdır.
Multidisipliner ekip, geriatrist ve / veya fizik tedavi doktoru, fizyoterapist, psikolog, konuşma
terapisti, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve bakım elemanından oluşur. Bakıma muhtaç kişinin
durumuna göre meslek grupları artabilir ya da azalabilir. Bakıma muhtaç kişilerin fiziksel ve
zihinsel kapasitelerini, sosyal durumlarını bilmek, farklı düzeylerdeki bireylere kişiye özgü
bakım odaklı yaklaşmamıza yardımcı olur. Böylece bireysel biyografik unsurlara göre
uyarlanmış bakım, hastaların uyumunu da arttırmayı sağlar. Hastanın rahat hissetmesini ve hoş
karşılanmasını sağlayan empatik ilişki, uyumluluğun yanında bakımdan istenen sonuçları
olumlu yönde etkileyebilir (Felice A. D, 2018: 309).
Bakım planlarının yardım edilen insanlara etkili olması için her şeyi kapsadığından ve
kişinin önemli olduğu ilkesi ile hiçbir şeyin kaçırılmadığından emin olunur. Bakım planını
doğru bir şekilde yapabilmek bilgi ve beceri gerektirir. Bu nedenle, bir kişinin ihtiyaçlarını
değerlendirmek, yalnızca belirti ve semptomları değil onlar için önemli olan her şeyi yani
kişinin bütün ihtiyaçlarını görmeyi gerektirir. Kişi merkezli bakım, bütünsel veya
kişiselleştirilmiş bakım planlamasının kalbidir ve kişinin merkezde olmasını gerektirir. (Lloyd,
2012: 6).
Psikolojik
Örneğin; ruh hali ve davranış, duygular,
duyusal bilgiler, düşünceler, hafıza ve dil

Manevi örneğin; bireysel inançlar,
değerler ve ahlaki gelişim

Biyolojik örneğin; sıvı
alımı ve beslenme,
dinlenme, egzersiz,
sinir, hormon, cilt, kan,
solunum gibi vücut
sistemleri, işlevleri vb.

Sosyal örneğin,
arkadaş ve aile ile
ilişkiler, meslek,
eğitim, eğlence
aktiviteler, kültür,
yaşam tarzı vb.

Şekil 14.1. Kişiselleştirilmiş bakım planlamasına bütüncül yaklaşım
Kaynak: Lloyd, 2012: 5.
Kişi merkezli bakıma demans hastaları ele alınarak örnek verecek olursak; Demans için
kişi merkezli bakımın dört temel unsuru tanımlanmıştır (May, 2009: 15):
-

Demans hastalarına ve onları önemseyenlere değer vermek; Vatandaşlık haklarını
bilmek, yaşı, bilişsel bozukluğu ya da yeteneği ne olursa olsun haklarını kullanması
konusunda teşvik etmek,
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-

-

-

İnsanlara birey olarak bakım vermek; Herkesin kendine özgü bir geçmişi, kültürü,
kişiliği, fiziksel ve zihinsel sağlığı, sosyal ve ekonomik kaynakları olduğunu kabul
ederek saygı duymak,
Dünyaya, demans hastasının bakış açısından bakmak ve 'sesini' dinlemek, her
bireyin deneyiminin kendi psikolojik durumuna göre özellikli olduğunu, insanların
kendi perspektifinden hareket ettiklerini ve bireyin perspektifiyle empati kurmanın
terapötik iletişim için gerekliliğini kabul ederek bakım vermek.
Tüm insan hayatının ilişkilere dayandığını ve insanların, hem olumsuzlukları telafi
eden hem de kişisel gelişim fırsatlarını teşvik eden bir sosyal ortamda yaşaması
gerektiğini bilerek hareket etmektir.

Örnekten de anlaşıldığı üzere, kişi merkezli bakım uygulamalarında, kişinin tüm
gereksinimlerine saygı duyulması, bakım planına her zaman ve aşamada dâhil olması, mümkün
olduğunca bakım planına katılımı ve katılmaya teşvik edilmesi, en uygun yardımı doğru
zamanda almasını sağlamak için mevcut tüm kaynakların kullanılması genel ilkelerdendir
(Lloyd, 2012: 15).
Kişiselleştirilmiş bütüncül bakımda, bakımın etkinliğini arttıran bir diğer faktör de
motivasyondur. Öz-yeterlik inançları, kişisel ihtiyaçlar ve tercihler, ağrı, duygulanım
(distimi/depresyon), korku, zayıflık ve kognitif bozukluklar ya da bilinmeyen ortam, bakım
ekibi mensuplarının veya ailenin verdiği teşvikler gibi içsel ve dışsal faktörler motivasyonu
doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Kişinin kendi yeteneklerine (öz-yeterlik) olan
inançlarının, biliş, duygu ve davranışlarını idare ettiği düşünülür. Bu nedenle bakım sürecinde,
kişinin yeteneklerinin bakım verenler tarafından bilinerek bakıma katılımının sağlanması ya da
teşvik edilmesi çok önemlidir. Bakım verirken bu inançların güçlendirilmesine yardımcı olmak
için potansiyel öz-yeterlik artırıcı bilgi kaynaklarını tanımlamak önemlidir. Motive edilen birey
ile bakım veren arasında saygı ve güven içeren kişilerarası ilişki kolaylıkla kurulabilir. Ancak
motivasyon eksikliği olan hastalarla kurulacak iletişimde zaman ve çaba harcanır (Felice A. D,
2018: 309).

14.2. Bakım Süreci
Bakım planı temel olarak problem çözme sürecinin bakım uygulamalarına uyarlanmış
halidir. Bakım planı, kaliteli bakımın etkin ve verimli bir şekilde sağlandığını gösteren tek
kanıtıdır (Lloyd, 2010: 1-20). Bakım sürecinin hazırlayıcısı hemşirelerdir. Uygulayıcısı ise
hemşireler ve mesleki yeterlilikleri dâhilinde bakım elemanlarıdır. Bakım elemanlarının, kişisel
gelişimi ve hayat boyu öğrenmeyi sorumluluk bilinciyle kabul edip güncel bilgiyi takip
etmeleri, bilimsel bilginin yanında toplumun yapısını ve bu yapıdaki güncel değişiklikleri de
dikkate almaları bakım kalitesini arttırmada olumlu katkılar sağlayacaktır.
14.2.1. Bakım Sürecinin Aşamaları
Problem çözme aşamalarının bir yansıması olan bakım süreci durum değerlendirilmesi,
tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşur (Şekil 14.2).
Bakım sürecinin amacı; hastanın sağlık durumunu ve gerçek veya potansiyel sağlık
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problemlerini tanımlamak, tanımlanan gereksinimleri karşılamaya yönelik planlar kurmak ve
belirlenen gereksinimlere yönelik belirlenmiş girişimleri uygulamaktır (Türgay, 2015: 106).
Bakım sürecinin aşamaları ayrık değildir, birbiri üstüne örtüşür, birbiri içine geçmiştir.
Örneğin, durum değerlendirilmesi sürecin ilk aşaması olarak düşünülmesine rağmen, ayrıca
uygulama ve değerlendirme aşamalarında da durum değerlendirmesi yapılabilir. Hastaya bakım
uygulanırken, hastanın cilt rengi, bilinç düzeyi ve buna benzer durumların değerlendirilmesi
yine bu duruma örnektir. Bakım sürecinin her bir aşaması birbirini etkiler, birbirleriyle yakın
ilişkidedir. Örneğin, veri toplama aşamasındaki bilgiler yeterli değilse, problem tanımı
tamamlanamaz veya doğru olmaz, ayrıca bu eksiklik planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamalarına da yansır. Bakım süreci daireseldir. Başka bir ifadeyle, bileşenler mantıklı bir sıra
izler, ilk döngünün sonunda amaçlar başarıldı ise bakım sonlanabilir veya döngü tekrar
değerlendirme ile devam edebilir ya da bakım planı değiştirilebilir (Türgay, 2015: 106).

↑

→

→

Veri Toplama

Tanılama

←

←

↓

Değerlendirm
e

Planlama

→

↑

↓

Uygulama

←
Şekil 14.2. Bakım Sürecinin Aşamaları
Kaynak: MEGEP, 2012: 14.
14.2.1.1. Veri Toplama (Durum Değerlendirmesi)
Durum değerlendirmesi, hastanın mevcut ve geçmiş sağlık ve fonksiyonel durumunu,
mevcut ve geçmiş başa çıkma yöntemlerini belirlemek için bilinçli ve sistematik bir bilgi
toplanmasıdır (Potter, 2013: 211). Durumun değerlendirilme aşaması; veri toplama,
hasta/sağlıklı birey hakkında bilgi toplama, değerlendirme ve iletişim kurmadan oluşan
sistematik süreçtir. Toplanan veriler; sorun ile ilgili, anlamlı ve gizlilik ilkesine dayalı olmalıdır
(MEGEP, 2012: 14). Bakım elemanları bakımın her aşamasında hemşirelerle, bakım planlaması
için gerekli bilgileri paylaşırlar ve bakım planlama sürecine katkı sağlarlar.
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14.2.1.2. Tanılama
Bakım sürecinin ikinci aşamasıdır. Veriler analiz ve sentez edilerek birey/aile/toplumun
gerçek ya da potansiyel sağlık problemleri hakkında kararlar verilir. Hastanın bakım
gereksinimlerinin saptanması aşaması ve bakım verenin çözüm getireceği sorunu hemşirelik
mesleğinin ilkeleri doğrultusunda tanımlanmasıdır (MEGEP, 2012: 22)
14.2.1.3. Planlama
Bakım sürecinin üçüncü aşaması olan bu aşamada ne yapılacağına karar verilmesidir.
Planlama; hasta/sağlıklı birey merkezli ve amaçlara yönelik olarak bakım girişimlerinin
seçildiği aşamadır (MEGEP, 2012: 22). Planlama, sağlık hizmeti üyeleri ile ekip çalışmasını ve
istişareyi içerir (Potter, 2013: 253). Bu aşamada bakım elemanları, ekibin bir üyesi olarak bakım
planlaması hazırlanmasına katkı sağlayacak görüşleri varsa hemşireler ile paylaşırlar. Bakım
hemşirelik mesleğinin ilkeleri doğrultusunda hemşireler tarafından planlanır.
Planlama aşamasında belirlenen problemle ilgili planlar, birey ve ailesini de
kapsayabilir. Planlama da mümkün olduğu durumlarda hedefler hasta ile birlikte oluşturulur.
Hedefler ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, kaynaklara uygun ve zamanında yapılabilir hedefler
olmalıdır. (MEGEP, 2012: 23).
14.2.1.4. Uygulama
Uygulama, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için planlanan işlemlerin yapılmasıdır. Bilgi
ve beceri kullanılarak hastanın problemlerini çözmeye yönelik bakım verilir (MEGEP, 2012:
23).
Bakım elemanlarının bakım sürecinde en aktif oldukları aşama uyulama aşamasıdır.
Uyulama aşamasında bakım elemanları, hemşireler tarafından oluşturulmuş olan bakım
planında kendi mesleki yeterlilikleri, yetkinlikleri ve görevleri doğrultusunda bakım
uygulamalarını gerçekleştirir.
14.2.1.5. Değerlendirme
Değerlendirme süreci bakım sürecinin beşinci ve son aşamasıdır. Değerlendirme hem
bir son hem de bir başlangıçtır. Değerlendirmede planlanan girişimlerin uygulanması
sonucunda belirlenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına bakılır. Değerlendirme hastanın
probleminin giderilip giderilmediğinin ya da yeni bir problemin ortaya çıkıp çıkmadığının
değerlendirilmesinde bilgi sağlar. Aynı zamanda hastanın durumundaki değişikliklerin,
gelişmelerin komplikasyonların belirlenebilmesine de yardımcı olur. Değerlendirme sonuçları
açık, anlaşılır ve kesin bir ifadeyle yapılmalıdır. Değerlendirme sonucunda hedeflere
ulaşılamadığı durumlarda olası nedenler şunlardır:
-

Verilerin eksikliği,
Uygun olmayan tanı seçilmesi,
Hedeflerin gerçekçi olmaması,

415

-

Yanlış yöntem seçimi,
Planlanan girişimlerin bireye ya da durumuna uygun olmayışı,
Planlanan girişimlerin eksik uygulanması,
Hastanın durumunda ortaya çıkan beklenmeyen değişiklikler olabilir.

Değerlendirme olumsuz olduğunda, çözümlenemeyen problem/gereksinim için yeniden
plan yapılması gerekir. Böylece yeniden başa dönülmüş olur (Türgay, 2015: 118).
14.2.2. Bakım Sürecinin Özellikleri
Bakım sürecinin özellikleri genel olarak şu şekildedir (Lloyd, 2012: 15; Türgay, 2015:
106):
-

-

-

-

Her bir aşamada elde edilen veriler, bir sonraki aşama için girdi olur.
Değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular, veri toplama aşaması için geri
bildirim olur. Bu nedenle, bakım süreci düzenli olarak tekrarlanan bir durum
olmaktan veya aynı kalmaktan çok, sürekli değişen (dinamik) döngü halindeki
olaylar zinciridir.
Hasta merkezlidir. Bakım planı amaçlardan çok, hasta problemlerine göre organize
edilir. Veri toplama aşamasında, hastanın alışkanlıkları, rutinleri ve gereksinimleri
saptanmak için veriler toplanır.
Problem çözme ve sistemler teorisinin bir uyarlamasıdır. Hekimler tarafından
kullanılan süreç ile (tıbbi süreç) paralel gibi görülebilir, ancak farklıdır. Her iki
süreç benzer şekilde veri toplama ve analizle başlar, probleme yönelik eyleme
dayanır (girişim veya tedavi) ve bir değerlendirme unsurunu kapsar. Ancak, tıbbi
süreç fizyolojik sistemler ve hastalık sürecine odaklanırken; bakım süreci hastanın
hastalığa ve rahatsızlığa olan cevaplarına yönelir.
Karar verme, sürecin her aşamasında gereklidir.
Kişilerarası iletişim ve işbirliğidir. Gereksinimleri karşılamak için hasta ve ailesi
ile doğrudan ve sürekli iletişim gerektirir.
Sağlık ekibinin herhangi bir üyesi tarafından okunabilen ve daha fazla açıklama
yapmaksızın harekete geçirilebilecek açık anlaşılır bir plandır.
Riski en aza indirmek ve güvenliği arttırmak için insanlara en etkili ve verimli
hizmetlere ve desteğe erişmelerinde yardımcı olur.
Üniversal olarak uygulanabilir.
Bakım sürecini oluşturmak için çeşitli kritik düşünme becerileri kullanılmalıdır.

14.2.3. Bakım Sürecinde Ekip Çalışması
Sağlık hizmeti sunumunda yapılacak uyulamaya verilen önem, sağlık ekibinin tüm
üyelerini bir araya getirir. Ekip çalışmasında ekip üyeleri ile bilgi, beceri ve tutumların
paylaşılması uygulama hatalarını azaltır. Disiplinler arası işbirliği hasta ölümlerinin ve sağlık
bakım maliyetlerinin azalmasına ve çalışanların iş doyumunun artmasına neden olmaktadır.
Karşılıklı saygı, herhangi bir işbirliğine dayalı ilişkinin kritik bir parçasıdır. Ekiplerin temel
özellikleri arasında ortak bir amaç sahibi olmak, sıkça iletişim kurmak, birbirlerini saygı
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duymak, güven vermek, çatışmayı iyi idare etmek ve birbirlerine geribildirim vermek yer
almaktadır. Hangi sorunların karmaşık olduğuna ve ortak bir süreç gerektirdiğine karar verilir.
Hasta bakımında, personelin hızlı yönlendirmesini ve diğer sağlık profesyonelleriyle
zamanında iletişim kurulmasını sağlanır (Potter, 2013: 278).
14.2.4. Bakım Sürecinde Karşılaşılabilen Engeller
Bakım uygulamalarında bazen şu şekilde engellerle karşılaşılabilir (Lloyd, 2012: 33):
-

Dil ve kültür
Zaman ve kaynaklar
Beceri ve bilgi
Değerler ve tutumlar
Cinsiyet ve saygı
İletişim.

Bakım elemanları, önündeki engelleri göz önünde bulundurmadan uygulama yapmayı
denerse, muhtemelen etik dışı bir uygulama olarak kabul edilir. Sonuç ve yukarıdaki
sorunlardan bazıları göz ardı edilirse ihmal olarak bile görülebilir. Bakımı etkileyebilecek her
türlü sorun, olası sorun ya da risk ile ilgili olarak ekibin diğer üyeleri bilgilendirilmelidir.
Bakım elemanı hangi engellerle karşılaşabileceğini bu engelleri en kısa zamanda hangi
noktada nasıl çözeceğini bilmelidir. İletişimde olabildiğince profesyonel olmak gerekse de aynı
zamanda sıcak ve güler yüzlü olmak önemlidir. Bu, güveni artırmak bireyi ihtiyaçları
konusunda açık ve dürüst olmaya teşvik edecektir. Bakım alan bireyler yargılanacaklarını ya
da daha da kötüsü eylemlerinin eleştirileceğini düşünürlerse, rahatsızlıklarını söylemeleri pek
mümkün değildir (Lloyd, 2012: 34).
Bakım uygulamalarında kişinin bakıma katılma hakkı teşvik edilmelidir. Bunun için
yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir (Lloyd, 2012: 41):
-

Gerekli tüm bilgileri toplamak için yeterli zaman ayrılmalıdır.
Kişinin söyleyecekleri dikkatle dinlenmelidir.
Kişinin düşüncelerini toplayabilmesi için sessizliklere izin verilmelidir.
Kişinin söyleyeceklerinin bakım veren tarafından umursandığını göstermek için
dikkat edilmelidir.
Kişinin sözünü keserek acele edilmemelidir.
Sıkılma, yorgun veya sabırsız olunma hakkında sözlü olmayan bilgiler
verilmemelidir.
Verilerin en kısa sürede belgelendirilmesi unutulmamalıdır.
İhtiyaç olduğunda yardım / bilgi almaktan korkulmamalıdır.

Bakım elemanları farklı değer sistemlerinde de iyi bakım sunabilmeli ve kendi tutum ve
inançlarını dayatmadan saygı ve anlayışla hareket edebilmelidir. Bir hastanın kültürel inanç ve
davranışlarıyla ilgili varsayımlarda bulunulmadan hastayı tanımak için uygun fırsatlar
oluşturulmalıdır (Potter, 2013: 214).
417

Kültürel farklılıklarda; iletişim (dil engeli var mı?), zaman yönetimi (kişinin her gün
yapması gereken kişisel veya dini rutini var mı?), çevrenin yönetilmesi (yanında bulundurmak
istediği kişisel eşyaları var mı?), kişisel bakım (tercihler ilk değerlendirmede tanımlanır,
herhangi bir müdahale yapılmadan önce her zaman tekrar sorulur) gibi konularda hassasiyet
gösterilmeli ve saygı duyulmalıdır. Uygulama esnasında kültürel çeşitliliğe saygı duyulmaması
insan haklarının ihlaline neden olabilir.
Uygun onay alınmadan, kişiye yapılan her dokunuş istismarı ve / veya saldırı algısını
oluşturabilir. Bu nedenle, kişinin temizlik, manevi ve sosyal bakım ve bakım alacakları kişinin
cinsiyeti hakkındaki bireysel tercihleri araştırılmalı, her müdahaleden onay alınmalı ve aile bu
sürece dâhil edilmelidir. Her bireyin özgün ve tek oluşu bu kuralların kültürel farklılık olmasa
da her zaman uygulanmasını gerektirir (Lloyd, 2012: 69).
14.2.5. Bakım Sürecinde Kayıt Tutma
Sağlık çalışanlarının günlük çalışmaları ile ilgili her gözlem ve eylemi kaydetmesi
hayati önem taşımaktadır. Bu kayıtlar daha sonra bakımı değerlendirirken ekip üyeleri ile
tartışılabilir. Kayıt sağlık profesyonellerin yasal bir sorumluluğudur (Lloyd, 2012: 74). Kayıt
sağlık ekibi üyeleri arasındaki iletişimin devamlılığını ve optimum hasta sonuçlarını sağlamaya
yardımcı olur (Andrien, 2016: 48). Hafızamız çok güvenilir değildir. Bu yüzden bulguların her
müdahaleden sonra en kısa sürede kayıt edilerek belgelendirilmesi önemlidir. İyi kayıt tutmak
bir sayfada çok fazla kelime anlamına gelmez. Kayıt tutma becerisi az kelime ile gerekli ve
yeterli bilgileri yazmaktır (Lloyd, 2012: 74).
Eğer bir bilgi ya da etkinlik kaydedilmemişse, uygulamanın yapılmadığı düşünülebilir.
Bu daha sonra yapılacak herhangi bir soruşturmada ihmal teşkil edebilir ve yasal yükümlülük
doğurur. Kayıt bir izleme aracıdır ve yapılan işin kalitesinin göstergesidir. Kayıtlarının
tutmanın yararları şu şekilde sıralanabilir (MEGEP, 2012:23):
-

Yasal dayanak sağlar.
Ekip çalışmasını sağlar.
Sözlü iletişimi azaltır.
Denetimi kolaylaştırır.
Bakım uygulamalarında veri kaynağı olur.

Kayıt tutmada dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekilde sıralanabilir (Lloyd, 2012:
75; MEGEP, 2012: 23):
-

Kayıt mürekkepli kalem ile kazıntı ve silinti olmadan dikkatle yapılmalıdır.
Müdahalenin tarihini ve saatini ve bakım alan bireyin giriş tarihini ve saatini
kaydedilmelidir.
Notlar arasında boşluk olmamalıdır.
Kurum tarafından bilinen kısaltmalar kullanılabilir.
Gerçeklere uygun, ölçülebilir bilgiler yazılmalıdır. Ölçülemeyen veriler ise kişisel
duygulardan uzak olarak yazılmalıdır.
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-

Veriler; eksiksiz, doğru, okunaklı ve düzenli olmalıdır.
Alınan kararlar, değişiklikler kaydedilmelidir.
Müdahale sırasında ele alınan problem veya ihtiyaç not edilmelidir.
Organize, güncel kısa ve öz olmalıdır.
Objektif ve doğru olmalıdır.
Bakım alan bireyin rıza gösterme kapasitesi ile ilgili olabilecek endişeler not
edilmelidir (örneğin, “X Hanımın kafası karışmış gibiydi, bu yüzden başlamadan
önce prosedür hakkında tekrar bilgilendirdim ve devam etmek için sözlü onam
aldım”).

14.2.6. Bakım Sürecinde Yapılmaması Gereken Dışlanma Davranışları
Bakım süreci, insan hakları ve etik ilkeler temelinde uygulanmalıdır. Örneğin;
çalışmalar demanstan muzdarip insanların, bakımları planlanırken onların bakıma katılımının
genellikle göz ardı edildiğini, çünkü uygulayıcıların hastalığı, onların katılımının önündeki bir
engel olarak gördüklerini göstermektedir. Bu durum “kötü huylu sosyal psikoloji” olarak
adlandırılır ve bilinçli bir bakım elemanı her zaman bireyi bakıma dâhil eder. Yine yapılan bazı
çalışmalar da, personel grupları arasında aşağıdaki dışlanma davranışları belirlenmiştir.
Uygulayıcıların bir kısmının bu davranışları, kendi bakım planlarına katılamadıklarına
inandıkları insanlar için yapma ihtimallerinin olduğu görülmüştür. Bakım elemanlarının bu
yanlış uygulamaların farkında olmaları ve bu davranışları yapmamaları mesleki
sorumluluklarındandır. Bakım sürecinde bakım elemanlarının yapmaması gereken davranışları
şu şekilde sıralamak mümkündür (Lloyd, 2012: 55-56):
-

Yanıltma: Kişiye seçimler teklif etmeden bir şey yapmaya zorlama ve ya bir şeyi
zorlaştırmaya çalışmak,
Güçsüzleştirme: Kişinin kontrolünü ele almak veya tek başına görevlerini yerine
getirmesini engellemek,
Patronizasyon: Kişiye çocuk gibi davranma veya kendi kararlarını vermede
yetersizmiş gibi davranma,
Tehdit: Kişi, uyum sağlamazsa hoş olmayan sonucun ortaya çıkacağını öne
sürmek,
Sınıflandırma: Kişilere, bireyler yerine hastalıkları veya engeli olan bir grup
olarak davranma,
Dışlama: Kişilere, sevilmezlermiş gibi davranmak,
Baskı yapma: Çok hızlı bilgi vermek ve çok hızlı karar vermesini istemek,
Onaylamama: Kişinin, kişisel ihtiyaçlarını, duygularını veya isteklerini göz ardı
etmek,
Yabancılaşma: Kişiye, insan değilmiş gibi veya bir nesneymiş gibi davranmak.
Ötekileştirme: Kişiyi, uzağa veya başka bir odaya göndermek, bir toplantıya
davet etmemek gibi toplumdan dışlamak, ötekileştirmek,
Reddetme: Talep edildiğinde kişiyi kabul etmemek veya ihtiyaçlarına dikkat
etmemek,
Suçlama: Temel nedenini gözlemlemek yerine davranışları için kişiyi suçlamak,
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-

Dalga geçmek: Kişiyi, olduğu gibi kabul etmek yerine aşağılayıcı mizah
kullanılması,
Sözünü kesme: Kişiyi, kendini veya ihtiyaçlarını açıklama şansı bulmadan önce
susturmak,
Eleştiri: Kişilerin güçleri üzerinde durmak yerine yetersizliklerini vurgulamak.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bakım planı/süreci kavramı, aşamaları, özellikleri, süreçte karşılaşılabilecek
engeller, yapılması gereken ve yapılmaması gereken davranışlar, bakım sürecinde
uygulanılacak ilkeler ve bakım sürecinde bakım elemanının üstlendiği rol konuları hakkında
genel bilgi sahibi olunmuştur. Sonuç olarak yaşla beraber bağımlılıkların ve bakıma
muhtaçlığın görülme sıklığının arttığı bilinmektedir. 2008 yılında yapılan çalışmalarda
yaşlıların % 38'inde bir tür engellilik olduğu bildirilmektedir. Bu engellerden bazıları nispeten
küçükken, bazıları ise insanların önemli kişisel ihtiyaçlarını karşılamalarında yardıma ihtiyaç
duymalarına neden olur. Dolayısıyla özürlülük insidansı yaşla birlikte artar. Bakıma muhtaç
bireylere, hemşireler tarafından, bilimsel sorun çözme metodu olan bakım süreci uygulanarak
sistemik ve kaliteli bakım sağlanır. Bakım elemanları, bakım süreci içinde planlanan bakımı
mesleki yeterlilikleri doğrultusunda gerçekleştirerek kaydederler. Bakım dinamik bir süreçtir
ve ekip çalışması gerektirir. Bu nedenle bakım elemanları bakım uygulamaları sırasında
karşılaşılan engeller, sorunlar ya da gelişmeler ile ilgili hemşireleri bilgilendirirler.
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Bölüm Soruları
1) Bakıma muhtaç kişilerin, ailelerinin veya grupların sağlık durumunu, gerçek veya olası
sağlık bakım problemlerini veya gereksinimlerini karşılamak için planlar yapmak ve bu
gereksinimleri karşılamak için kesinleşen girişimleri uygulamaya ne denir?
a) Tanılama
b) Planlama
c) Bakım Süreci
d) Uygulama
e) Bakım Modeli

2) Aşağıdakilerden hangisi bakım sürecinin amaçlarından biri değildir?
a) İşlevlerin hepsinin bir önceki seviyeye tam olarak yeniden kavuşturulması
b) Yetersizliklerin neden olduğu sınırlılıkları olabilecek en dar seviyeye getirme
c) İşlevselliğin uygun bir yaşam kalitesi seviyesinde yeniden kurulması
d) Yaşam kalitesini yeterli düzeyde yaşayabilmesini sağlamak
e) İşlevselliği en geniş anlamda arttırmak

3) Aşağıdakilerden hangisi bakım planlama sürecinde bakım elemanlarının rollerinden
değildir?
a) Kayıt tutmak
b) Bakım planını hazırlamak
c) Bakım uygulamak
d) Veri toplamak
e) Bakım verilen bireyden işlem için onam almak
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4) I. Planlama
II. Tanılama
III. Değerlendirme
IV. Veri toplama / Durum değerlendirmesi
V. Uygulama
Yukarıdakilere göre bakım sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile
verilmiştir?
a) I, III, IV, II, V
b) II, V, IV, I, III
c) I, III, II, IV, V
d) III, II, I, V, IV
e) IV, II, I, V, III

5) İnsanın biyopsikososyal bir varlık olarak fiziksel ve sosyal çevresi ile etkileşim içinde çok
boyutlu olarak değerlendirildiği kişinin merkezde olduğu bakım sürecine ne ad verilir?
a) Bakım planlama
b) Bakım süreci
c) Hasta bakım süreci
d) Kişiselleştirilmiş bütüncül bakım planı
e) Biyopsikososyal bakım planı

6) Hastanın mevcut ve geçmiş sağlık ve fonksiyonel durumunu, mevcut ve geçmiş başa çıkma
yöntemlerini belirlemek için bilinçli ve sistematik bir bilgi toplanması olarak tanımlanan bakım
sürecinin ilk aşamasına “……………………………………………………..” denir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi planlama aşamasında, belirlenen hedeflerin genel özelliklerinden
biri değildir?
a) Ölçülebilir
b) Ulaşılabilir
c) Acil müdahale odaklı
d) Gerçekçi
e) Zamanında

8) Bakım sürecinde belirlenmiş hedeflere ulaşmak için planlanan işlemlerin yapılması aşaması
“………………………………………….” olarak tanımlanır.

9) Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sonucunda hedeflere ulaşılamadığı durumlarda olası
nedenlerden biri değildir?
a) Planlanan girişimlerin bireye ya da durumuna uygun olmayışı
b) Uygun olmayan tanı seçilmesi
c) Yanlış yöntem seçimi
d) Planlanan girişimlerin eksik uygulanması
e) Hastanın durumunda ortaya çıkan beklenmeyen değişiklikler

10) Aşağıdakilerden hangisi bakım uygulamalarında karşılaşılabilen engellerden biri değildir?
a) Dil
b) Kültür
c) Cinsiyet
d) Değerler
e) Çocuk sayısı
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Cevaplar
1) c
2) a
3) b
4) e
5) d
6) Veri Toplama (Durum Değerlendirilmesi)
7) c
8) Uygulama
9) a
10) e
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