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Abstract 

In our rapidly developing world, the old age phenomenon also increases 
rapidly every year in parallel with these developments. This increase brings 
with it certain measures to be taken more precisely, and essential values to 
be taken into consideration. 
 Taking all these factors into consideration, the study has been conducted to 
provide the preciousness for their elderly people to get through their lives in 
their family environment with their familiarities, in other words in their 
warm hands. In this context, firstly the purpose of home care service and 
how to summarize what is important for the individuals who want to benefit 
from this service will be discussed and the importance of this service for the 
elderly individuals, their caregivers and all family members will be 
mentioned immediately. 
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Özet 

Hızla gelişmekte olan dünyamızda yaşlılık olgusu da bu gelişmelere paralel 
olarak her geçen yıl hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu artış ise, 
beraberinde belirli sorunları daha doğrusu alınması gereken birtakım 
önlemleri ve dikkat edilmesi gereken temel değerleri getirmektedir. 
Tüm bu faktörlerden yola çıkarak çalışma, yaşlı bireyler için kendi alıştıkları 
ve yetiştirdikleri sıcak ellerde başka bir tabirle aile ortamlarında yaşamlarını 
geçirmelerinin onlar için olan önemini arz etmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
Bu bağlamda öncelikle evde bakım hizmetinin amaçlarının ve bu hizmetten 
faydalanmak isteyen bireyler için öneminin neler olduğu derleme yöntemi ile 
tartışılacak hemen akabinde bu hizmetin yaşlı bireyler, onların bakıcıları ve 
tüm aile fertleri açısından olan önemine değinilecektir. 
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1. Giriş 

Hızla yaşlanan bir dünyada yaşamaktayız. Nüfus projeksiyonlarının ibreleri her 
geçen yıl artan bir yaşlı nüfusu göstermektedir. Gelişmişliğin bir göstergesi olarak 
kabul edilen artan yaşlı nüfus oranı, alınması gereken birtakım önlemleri de 
beraberinde getirmektedir. Özellikle geniş aile tipolojisinden çekirdek aile 
tipolojisine geçiş yaşlı bireylerin kurum bakımına daha çok yönlendirilmesine 
sebep olmuştur. Peki ya artan yaşlı nüfusla birlikte alınması gereken önlemler 
nelerdir? Yaşlı bireylerin refah seviyelerini arttırmak adına alınması gereken 
tedbirlerin arasında kurum bakımı kaçıncı sırada yer almalıdır?  

Yaşlandıkça bakıma muhtaç duruma gelen bireylerin insan onuruna yaraşır bir 
hizmet almaları onların en temel hakkıdır. Yaşlı bireylere yönelik uygulanacak 
sosyal politikaların onların psikolojik durumlarını temel alan, kendi alışkın olduğu 
ortamlarında bağımsız yaşama imkanları sunan en önemlisi de, bireyin kendini 
saygın ve ailesinin çınarı olarak hissettiği ev ortamında geçirmesi onlar için 
oldukça büyük önem taşımaktadır.  

Yaşlı bireylerin sevdikleri ile birlikte yakın iletişimde olduğu bir ortamda hayatını 
sürdürmesi, bakım sorumluluğunu sevdiği bireyler tarafından üstlenilmesi onlar 
için kurum bakımından çok daha birincil sırada yer alsa da kurum bakımı kapsamı 
altında sunulan hizmetlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Hızla gelişmekte olan 
ülkemizde yaşlı bireylere yönelik sunulan her türlü hizmet oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Kurum bakımı kapsamında sunulan hizmetler de, bu önemden 
elbette büyük bir pay almaktadır. Fakat çalışma kapsamında daha önce de 
değinildiği üzere, verilen hizmetlerin yanında bu hizmetlerin ailelerimizin 
çınarlarını psikolojik olarak ne derece tatmin ettiği ve mutlu ettiği sorunu 
tartışılmaktadır. Her ne kadar yaşlılık döneminde bireylere verilecek olan 
hizmetlerin temel hedefi onların günlük yetenek ve yeterliliklerini kaybetmelerini 
önlemek, yaşam standartlarını yükseltmek, onların iyilik halini arttırtmak, onları 
mevcut durumlarından daha da güçlü bireyler haline dönüştürmek olsa da, yaşlı 
bireylerin aile ortamlarında yaşamlarının geri kalanını geçirebilecek olması kurum 
bakımından ya da süreli bakım hizmetlerinden çok daha büyük yer tutmaktadır. 

Yaşlılık insanların kaçması, korkması gereken ya da zihinlerinde kötü olarak 
tanımlaması gereken bir olgu olmamalıdır. Yaşlılık evresinden korkmayan 
geleceğini endişeli ve kaygılı gözlerle beklemeyen bireyler tüm yaşamını huzurlu 
bir biçimde sürdürmüş olacaktır. Yaşlı bireylerin biyo-psiko-sosyal yönden 
kendilerini iyi hissetmeleri onların içinde yaşamını sürdürdüğü toplumunun tüm 
fertlerinin özelliklede bakıcılarının da mutlu ve sağlıklı bireyler olmalarında 
önemli bir faktördür.  Yapılan araştırmalar da bireylerin yaşlandıktan sonra kalan 
zamanlarını kurum bakımında değil de kendi aile ortamlarında, sevdikleri ile 
birlikte alışmış oldukları düzeni devam ettirerek geçirmek istediklerini 
göstermektedir. Konuyla ilişkili yapılan çalışmalara ve elde edilen bulgulara 
geçmeden önce yaşlılık ve evde bakım hizmetine ilişkin kavramlara yer 
verilecektir. 

2. Yaşlanma ve Yaşlılık Olgusu 

Yaşlanma olgusu, doğumdan ölüme kadar her yaş döneminde bulunan bireyin 
karşılaştığı, organizmanın hücre yapısındaki değişimler ile meydana gelen bio-
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psiko-sosyal gelişim sürecinin adıdır. Yaşlılık kavramı ise bireyin içinde bulunduğu 
bir yaş döneminin genel adı, başka bir ifade ile çocukluk, gençlik ve yetişkinlikten 
sonra gelen 

yaşam evrelerinin son aşamasıdır (Danış, 2004: 3; Danış, 2015: 18). Genel olarak 
literatürde 65 yaş yaşlılık sınırının başlangıcı olarak kabul görmektedir. 

Görüldüğü üzere yaşlılık kavramı, yaşamın belli bir periyodunda kişilerin 
karşılaştıkları tıpkı yaşlanma gibi olağan ve süregelen bir dönemdir. Yaşlılığa ait 
tanımlama ve sınırlamalar tüm dünyada kabul görmüş, kesin ve değişmez nitelikte 
olmasa da literatürde genel kabul görmüş belirli sınırlamalar yer almaktadır 
(Danış, 2004: 14). 

Yaşlılık kavramının insanlar için yapılan tanımlamalarının yanında toplumlar için 
de yapılan tanımlamaları da mevcuttur. Toplumlar yaşlı nüfus açısından dört gruba 
ayrılmışlardır. 

 Genç toplumlar: 65 yaş üzeri nüfus % 4’den azdır, 

 Erişkin toplumlar: 65 yaş üzeri nüfus % 4-7 arasındadır, 

 Yaşlı toplumlar: 65 yaş üzeri nüfus % 7-10 arasındadır, 

 Çok yaşlı toplumlar: 65 yaş ve üzeri nüfus % 10 üzerindedir. (Akgün, Bakar 
ve Budakoğlu, 2004: 105-110) 

Bireyler ve toplumlar açısından ayrı ayrı önem ve değere sahip olan yaşlılık olgusu 
elbette tanımlamaları olduğu kadar bu tanımlamaların içini nasıl doldurduğumuzla 
da yakından ilişkilidir. Bu aşamada toplumun yaşlılık olguna nasıl baktığı ve 
yaşlılara nasıl davrandığı büyük önem taşımaktadır. Yaşlılık dönemini bir kayıp-
gerileme dönemi olarak görmek, hızla yaşlanan dünyamızda bilhassa da ülkemizde 
altın bir çağın değerini bilememize sebebiyet verebilmektedir. Bu hususta önemli 
olan birincil nokta yaşlılık olgusunun önümüzdeki yıllarda nereye gideceği, ikincil 
nokta  bizim yaşlılık olgununa nasıl bir bakış açısıyla baktığımız ve bakacağımız, 
üçüncül ve en temel nokta ise, yaşlılarımızın bakımını nerede sağlayacağımız 
meselesidir. 

Erikson (1982: 68-71) çalışmasında yaşlı birey için benlik bütünlüğünün önemini 
bebeklik dönemindeki temel güven duygusunun önemiyle eşdeğer olarak 
nitelendirmiştir. Erikson'a göre yaşam ırmağının bir önceki evreden etkilenerek 
gelen ve her bir evrenin bir sonraki evreye hazırlık niteliği taşıdığı 8 evresi vardır. 
Bir başka deyişle, insanın yaşam döngüsü sürekli gelişim ve değişimi içeren 
aşamalı bir süreçten meydana gelmektedir. Bu süreçte bebeklik, çocukluk, ergenlik 
ve yetişkinlik dönemi biyo-psiko-sosyal açıdan gelişme dönemleri olarak ele 
alınırken, yaşlılık dönemi gerileme olarak görülmektedir. Yaşlılık dönemindeki bu 
gerilemeler bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılarak yavaşlatılsa ya da 
geciktirilse dahi, hastalıkların ya da fizyolojik değişimlerin yarattığı fizyolojik 
gerilemelerin varlığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Ancak fizyolojik gerilemeye 
karşın yaşlılık bir gerileme dönemi değil, psiko-sosyal gelişimin devam ettiği bir 
dönemdir. 

Tüm dünyada yaşlı nüfus oranı geçtiğimiz elli yıla göre önemli ölçüde artış 
göstermekte ve önümüzdeki elli yıl boyunca da giderek bu arştın devam edeceği 
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tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfus da kendi içinde giderek yaşlanmaktadır. Özellikle 
80 yaş ve üstü nüfus, yaşlı nüfusun daha genç kesimine göre hızla artış 
göstermektedir. Böylece dünyada yaş grupları arasındaki denge giderek 
değişmekte ve önümüzdeki elli yıl içinde 15 yaş altı çocuk nüfus oranı neredeyse 
1/3 oranında gerileyeceği ve böylece 2050 yılına kadar 60 yaş ve üstü nüfusun, 
tarihte ilk olarak, 15 yaş altı nüfusla aynı orana geleceği tahmin edilmektedir (BM, 
2002: 15-23).  

Yine BM verilerine bakılarak yukarıdaki ifadeyi biraz daha açacak olursak; 2050 
yılına gelindiğinde Dünya nüfusunun %21’inin 60 yaş ve üzerinde olacağı 
saptanmıştır. Ayrıca Dünya nüfusunun 600 milyonu 60 yaşın üzerinde, bu rakamın 
2050 yılında 2 milyar kişi olacağı öngörüler arasında yer almaktadır. Ancak 
ülkemiz şartları dikkate alındığında doğumda beklenen yaşam ümidi kadın-erkek 
ortalaması 72 yaş civarında olup emekli olma yaşı 50 ile 60 yaş arasında 
seyretmektedir. Ülkemizin bu demografik ve sosyo-ekonomik yapısı göz önünde 
bulundurularak bilimsel anlamda yaşlılığın 60 yaşta mı, yoksa 65 yaşta mı 
başlaması gerektiği tartışmalı durumunu korumaktadır (Durgun, 2015: 171). 
Durumu daha iyi değerlendirebilmek adına gelecekteki durumuna ek olarak, 
günümüzdeki durumunu da sergilemek oldukça yerinde olacaktır.  

3. Yakın Dönem Nüfus Verileri 

TÜİK’ten alınan verilere göre, yaşlı nüfusun 2012 yılında %60,3'ü 65-74 yaş 
grubunda, %32,5'i 75-84 yaş grubunda ve %7,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda 
iken, 2016 yılında %61,5'i 65-74 yaş grubunda, %30,2'si 75-84 yaş grubunda ve 
%8,2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı tespit edilmiştir (Tüik 
İstatistiklerle Yaşlılar, 2016). 

 Tablo1. Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı, 2012, 2016 

 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644 

Ayaklarımızı sağlam zeminlere basmak ve doğru tespitlerde bulunmak için 
günümüz verilerine de yer verilmesinin durumu daha iyi sergileyebilmek adına 
önemli olduğu düşünülmektedir.  
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TÜİK verilerinde anlaşılacağı üzere, ülkemiz 2012 yılından 2016 yılana gelene 
kadar hızla bir yaşlanma süreci geçirmiş durumdadır. Gelecekteki durum ise, nüfus 
projeksiyonlarının da verilerinden anlaşılacağı üzere, katlanarak devam edecek bir 
süreci gözler önüne sermektedir. Çalışmamızın önceki dönemlerinde de 
değindiğimiz gibi aktif nüfus kavramı bizim zihinlerimizde tanımladığımız ve belli 
roller biçtiğimiz bir kavram iken, bağımlı nüfus kavramı ise bizim ona bakış 
açımızla yakından ilişkili olmaktadır. Bizler yaşlılık sürecine bir kayıp değil, aksine 
bir kazanç dönemi olarak bakar ve yaşlılarımıza da bu bakış açımızı yansıtabilirsek 
bu durum şüphesiz yine en çok bizleri mutlu edecek ve bizlere olumlu bir şekilde 
dönüş yapacaktır. Bugün genç olan bireyler yarının yaşlıları kategorisine girecek 
ve bu yaşam döngüsü devam edecektir.  

Yaşlılığa bakış açımızı değiştirecek bir diğer temel unsur ise, artan yaşlılık 
oranlarının akabinde yatan sebeplerden geçmektedir. Danış (2015: 17)’ın da 
çalışmasında belirttiği gibi; ortalama yaşam beklentisinin artması, düşük doğum ve 
ölüm hızı, sağlık hizmetlerinin her geçen gün yaygınlaştırılması, teknolojinin insan 
yaşamına getirdiği kolaylıklar, insan haklarının, demokrasinin ve sosyal adaletin 
gelişmesi; özellikle ileri yaş dönemi olarak adlandırılan yaşlılık dönemi içindeki 
bireylerin psikolojik, sosyo-ekonomik ve fizyolojik gereksinimlerinin çağın 
gereklerine uygun bir biçimde karşılanması ortalama yaşam beklentisini 
yükseltmiş ve kaliteli bir yaşlanma sürecine zemin oluşturmuştur. 

Çalışmamız açısından diğer bir önemli husus ise, artan yaşlı nüfusa hitaben ne tür 
bir hizmet modelleri sunacağımız meselesidir. Kurum bakımı ve evde bakım 
hizmetleri açısından değerlendirildiğinde neden ev tipi hizmet modelini tercih 
etmemiz gerekmektedir? Sorusu çalışmamız açısından temel teşkil ettiği için ayrı 
bir bölüm içerisinde değerlendirilecektir. 

4. Bakım Kavramı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bakım kavramını, kendi şahsi bakımını sağlama, 
yaşam kalitesini sürdürebilme kapasitesinde olmayan, kişisel tercihlerini 
kullanmada ve hayatının devamını sağlamada aile, akraba veya tıbbi, sosyal ve 
diğer uzmanların desteğine ihtiyaç duyulan etkinliklerin (WHO ve Milkbank 
Memorial Fund, 2000: 6) tamamı olarak tanımlamaktadır. 

Bakım kavramının birçok unsurdan meydana geldiği sistemli bir şekilde analiz 
edildiğinde gözler önüne serilmektedir. Bunların başında süreli bakım (kısa veya 
uzun süreli) hizmetleri, kurumda ve evde bakım hizmetleri, tıbbi tedavi hizmetleri 
ve rehabilitasyon, ev içi mimari düzenleme ve çevresel yapılardaki düzenlemeler 
son olarak da birtakım psiko-sosyal destek hizmetleri yer almaktadır. 

Türkiye’deki yaşlı bakımı açısından düşünüldüğünde iki farklı türden bir ayrım 
bizleri daha sıklıkla karşılamaktadır. Bunlardan ilki kurum bakımı olarak 
adlandırdığımız kurumsal hizmetler iken; bir diğeri ise ev tipi hizmet modeli 
olarak tanımladığımız ve çalışmamız açısından büyük önem arz eden evde bakım 
hizmetleridir.  

Kurum bakımı adı altında genel olarak yaşlılara sunulan hizmetlere bakıldığında 
ilk olarak en yaygın hizmet modeli olan huzurevleri karşımıza çıkmaktadır. 
Huzurevlerine ek olarak,  gündüz bakım ve destek hizmetleri, güçsüzler yurdu, 
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yaşlı hizmet merkezi, yaşlı bakımevleri hizmet modelleri sunulmaktadır. 
Çalışmanın daha önceki bölümlerinde de değinildiği gibi, yaşlılara yönelik 
sunulacak hizmetler ve bu hizmetlerin kalitelerinin arttırılması son derece büyük 
öneme sahiptir. Bu bağlamda kurum bakım modeli özellikle de huzurevleri, yaşlılar 
tarafından alternatif bir bakım hizmet modeli olarak değerlendirilmektedir. TÜİK 
tarafından yapılan bir çalışmada, yaşlı bireylerin gelecekte huzurevlerini bir yaşam 
tercihi olarak düşünme nedenleri sorulmuş ve verilen cevaplarda durumun 
resmini açık bir şekilde çizmiştir.   

Tablo 2. Yaşlıların gelecekte huzurevini bir yaşam tercihi olarak düşünme nedenleri, 2016 

 
Kaynak: Tüik, Aile Yapı Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24644 

Yaşlıların huzurevlerini tercih etmek zorunda kalmalarının birincil nedeni 
çocuklarına yük olmaktan çekinmeleridir. %48,9’u huzurevlerini bir yaşam tercihi 
olarak düşünmektedirler. %20,2’si huzurevlerindeki imkanların daha rahat olduğu 
nedeniyle, %11,2’si çocuklarının kendileriyle birlikte yaşamak istememesi 
nedeniyle, %9,5’i bakacak kimselerinin olmayacağını düşünmeleri nedeniyle,% 
6,4’ü tek başına yaşamaktansa kendi yaşıtlarıyla yaşamak istemeleri nedeniyle, 
%3,8 i ise gelinlerinin/ damatlarının kendileriyle birlikte yaşamak istememeleri 
nedeniyle huzurevlerini bir yaşam tercihi olarak düşünmektedirler. Cevapların 
yoğunluğu yaşlıların çocuklarına yük olma ve onlar tarafından bakılamama 
endişesini taşıdığı göstermektedir. Bu durum bizleri onların neden sıcak eller 
aradığı sorusuna götürmüş ve cevabı da tam bu noktada bulmamıza sebep 
olmuştur. 

Ayrıca bakım konusu kapsamında yaşlılara yönelik sunulan evde bakım hizmeti ve 
önemine değinmeden önce yaşlıların bakım kavramına ilişkin dünya üzerinde de 
ortak bir bakış açısı ve algısı oluşturulmuş olduğu gerçeği, onlara yönelik 
sunulacak bakım hizmetleri modellerinin önemini gözler önüne sermiştir.  
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Konuyla ilişkin Birleşmiş Milletlerin 1982 tarihli “Dünya Yaşlılar Asamblesi”nde 
“bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar” diye beş başlıkta 
sıraladığı yaşlı prensiplerinden “bakım” ilkesinde yaşlı bireyler için şu öneriler 
getirilmiştir: 1- Yaşlı bireyler her toplumun kendi kültürel değerler sistemine 
biçimde aile içi ve toplumsal bakım ve korumadan yararlanmalıdır. 2-Yaşamlarını 
kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim duyduklarında korunabilecekleri ve 
bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip olmalıdır. 
3- en iyi bedensel, zihinsel ve duygusal refah düzeyini korumalarına veya bu 
düzeye ulaşmalarına katkı sağlayacak veya hastalık başlangıcını önleyecek veya 
geciktirecek sağlık hizmetlerine erişebilmelidir. 4- Bir huzurevi ya da 
rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda; insan onuruna yaraşır; 
ihtiyaçlarına, inançlarına, haysiyetlerine, özel yaşamlarına (mahremiyetlerine), 
bakımları ve yaşam biçimleri hakkında kendi kararlarını vermelerine tam olarak 
saygı gösterilmelidir. 5- bakım düzeylerini iyileştirebilecek her türlü hukuki 
düzenlemelere ulaşabilmelidirler. 6- son olarak ise, yaşlı bireyler İnsan 
haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalıdır (Birleşmiş 
Milletler Yaşlı İlkeleri, 2014). 

5. Evde Bakım Hizmeti 

Evde bakım hizmetleri evde bakım modeli içerisinde yer alan ve müracaatçılara götürülen hizmetlerdir. 

Bu hizmetler, genellikle kendi evlerinde kalan ve temel günlük bakım aktivitelerini yerine getirmekte 

güçlük çeken bireylere, yardım vermek amacıyla merkezi yönetim ve belediyelerin sosyal hizmet 

birimleri tarafından yürütülür. Evde bakım hizmetleri içerisinde; evde yardım (home help), evde takip 

hizmetleri (home attendant care), ev sağlık hizmetleri (home health services), süreli bakım (respite care), 

evlere yemek servisi (meals-on wheels), telefonla yardım servisi (tele care service) ve evlere bakım-

onarım hizmeti (handyman service) gibi hizmetler yer almaktadır. Bazı sosyal hizmet uzmanları, bu 

hizmetler için “home care services”ın eş anlamlısı olan “domicilary care services”ı da kullanmaktadırlar 

(Barker, 1999: 218). 

Sosyal çalışma sözlüğünde (Tomanbay, 1999: 85-86) evde bakım kavramını; 
“bakıma muhtaç çiftlere, yalnız yaşamayı seçmiş yaşlılara, engellilere ya da yalnız 
yaşamak zorunda olan (bulaşıcı hastalık vb. nedenlerle) ya da evde yatalak 
yaşayan hastalara, yıkanma, barınma, sağlık bakımı, beslenme, iletişim, kültür vb. 
gibi her türlü bireysel ve toplumsal gereksinimlerinin eve giden sosyal yardım ve 
sosyal hizmet elemanları tarafından, hayatının yaşamak istediği atmosferde 
sağlanması, sunulması” olarak tanımlanmıştır. Barker (1999: 217)’e göre ise evde 
bakım hizmeti, müracatçılara kendi evlerinde sağlık bakımı, ev idaresi ve sosyal 
hizmetlerin sunulmasının bütününü oluşturmaktadır. 

Evde bakım hizmetinde önemli olan diğer bir nokta ise, bu hizmetin sadece yaşlı ve 
engelli olan bireyleri kapsamamasıdır. Ayrıca, evde bakım hizmeti disiplinler arası 
kolektif bir çalışmayı ve geniş kapsamlı hizmet sunumunu içeren bir bakım türü 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu pencereden bakıldığında, evde bakım hizmetleri, kronik olan hasta ve yaşlılara, 
yeni doğum yapan annelerden kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim 
duyan hastalara, aşılama ve laboratuar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya 
işyerinde almak isteyen hastalara kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine 
hizmet etmektedir (www.ailehekimligi.gov.tr, 2016). 
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6. Neden Evde Bakım Hizmetleri? 

Türk aile yapısı yaşlı, çocuk, hasta ve engelinin bakımını ev ortamında temin 
edebilmek için uygun bir örf yapısına sahiptir. Aileler dini ve geleneksel değerleri 
itibari ile de bakıma muhtaç olan bireyi kurum bakımı yerine daha çok aile ortamı 
içerisinde bakmayı tercih etmektedirler. Yapılan hukuki düzenlemelerde yaşlı 
bireyi aile fertleri ile bir arada yaşamaya teşvik eder niteliktedir. Yaşlının yaşamını 
alışmış olduğu şekilde idame ettirmesi gerek onun için gerekse de aile 
bireylerinin bütünlüğü için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada evde bakım 
hizmetinin önemi ön plana çıkmaktadır (Sülü, 2016: 54). 

Ancak her toplumun bu sürece bakışı ve yaşlısına verdiği değer yaşadığı kültüre 
göre değişiklik göstermektedir. Kimi toplumlarda yaşlı adeta bir çınar ağacı, aileyi 
bir arada tutan kuvvetli bir bağ iken, kimi toplumlarda ise yaşlı düşen hayat 
enerjisi ve fizyolojik kayıpları nedeni ile ayak bağı olarak görülmektedir (Sülü, 
2015: 596). Her toplum kendi kültürüne göre yaşlısına ve yaşlılık olgusuna bir 
anlam yüklemektedir. Bu toplumlar içerisinde de her yaşlı bu sürece kendince 
farklı anlamlar yükleyebilmektedir. 

Bu bağlamda önemli olan yaşlının kendini nerede görmek istediğidir. Yapılan 
araştırmalar incelendiğinde yaşlı bireyin hayatının kalan kısmını aile bireylerinin 
yanında alışmış olduğu bir şekilde, kendini saygın hissettiği ve çınar ağacı olarak 
gördüğü yerde devam ettirmek istediğini ortaya koymuştur. Bu durum hem aile 
bireylerinin birliğinin ve beraberliğinin bozulmaması hem de yaşlının mutlu 
olduğu ailesinden uzaklaşmadığı bir ortamda yaşamını sürdürmesi bakımından 
oldukça büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın önceki bölümlerinde de yer 
verdiğimiz üzere yaşlı bireyler huzurevleri gibi kurum bakımlarını sadece 
çocuklarına yük olmak istemedikleri düşüncesiyle tercih etmekte ve kurum 
bakımına çok sıcak bakmamaktadırlar. Konuyla ilişkili elde edilen bulgulara 
bakacak olursak; Karabağ (2007: 51) Kurum bakımı ile ilişkin, bu bakımının rutin 
işleyişinin bakıma muhtaç bireyin kendi kimliğine zarar vermekte olduğunu ve 
benlik saygısının azalmasına neden olduğunu nitelemiştir. Evde bakım hizmeti ile 
birey sosyal onay ve değerli olma ihtiyacını karşılamış ve hissetmiş olma fırsatını 
yakalamış olacaktır. 

Evde bakılan birey sahip olduğu bütün özgürlüklerini yaşayabilme imkanı 
bulmaktadır. 

Konuyla ilgi Durgun (2015: 180) ise çalışmasında, kurumsal yapılarda yoğunlaşan 
bakımdan uzaklaşarak, toplum içinde verilen bakım ve destek hizmetlerine ağırlık 
verilmesinin önemli nedenleri olarak aşağıda yazılı olan maddelere yer vermiştir: 

 Yaşlı yurtlarında kalan bakıma muhtaç bireylerin sayısının hızla artması ve 
gereksinimlerinin karşılanamayacak boyuta gelmesi, 

 Yaşlılara yönelik kurum bakımı kapsamında çalışacak yetişmiş bakım 
elemanlarının temininde yaşanılan güçlük, 

 Yaşlılara yönelik kurum bakımının oldukça uzun bir dönemi kapsaması ve 
maliyetinin göreceli olarak oldukça yüksek olması, 
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 Yapılan araştırmalar sonucunda yaşlıların toplum içinde, özellikle de kendi 
yetiştikleri ortam içinde olabildiğince uzun süre bağımsız yaşama istekleri, 
olarak belirtilmiştir. 

Evde bakım uygulamalarında temel amaç, bakıma muhtaç kişilerin ailelerinden ve 
sosyal çevrelerinden ayrılmadan, kendilerini en rahat hissettikleri ortamda 
hayatlarını devam ettirmelerini ve hayat kalitelerinin yükselmesini sağlamaktadır. 
Tüm bu faktörlere ek olarak evde bakım hizmeti; huzurevi gibi kurum bakımının 
yanında evde bakım uygulamaları bakım maliyetinden önemli oranda tasarruf 
sağlamaktadır. Ayrıca hastanede sunulan hizmetlerden daha etkili olmaktadır 
(Sülü, 2016: 59). Görüldüğü üzere duygusal ve manevi boyutunun yanında maddi 
anlamda da evde bakım hizmetleri yaşlı refahını arttırmakta ve toplumun iyilik 
halini yükseltmektedir.  

7. Yaşlılık ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

 

Modern toplumlarda amaç, bireysel yaşam kalitesini geliştirmektir. İhtiyaçların 
hiyerarşik olarak sıralanmasının sebebi, insanoğlunun farklı yaşam dönemlerinde 
bu amaca ulaşmak için çabalaması ve değişmesidir. Konuyla ilişkili yapılan 
araştırmalar özellikle yaşlılık döneminde bu hiyerarşinin tam olarak tersine 
döndüğünü ortaya koymuştur. Majersik (2005) Budapeşte’de hastanede kalan 300 
yaşlı hasta üzerinde yaptığı araştırmada, yaşlıların hiyerarşinin en üst düzeyinde 
bulunan ‘kendini gerçekleştirme’ ihtiyacına ilk sırada değer verdiklerini 
saptamıştır. Kendini gerçekleştirmeyi akabinde saygı görme, sevgi ve değer 
verilme ihtiyacı izlemiş, fizyolojik ihtiyaçlar sıralamada en son sırada yer almıştır 
(Hablemitoğlu ve Özmete: 44). 

Görüldüğü üzere yaşlılık dönemi bireyler için başlı başına özel ve incelenmesi 
gereken ve ihtiyaçlar hiyerarşisinde bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağının 
bilinmesini gerektiren periyodik bir dönemdir. Bu dönemin hassasiyetinin daha iyi 
anlaşılması adına ihtiyaçlar piramidi ve yaşlılardaki sıralamasına, çalışmayı 
bitirmeden önce özelikle yer vermek istenmiştir. Toplumun önemli değeri ve evin 
çınarı olan yaşlıların temel bakımları ve bakılacakları ortamları onların psiko-

Kendini 
Gerçekleştirme 

Saygı Gösterme 

Sevgi ve ait olma ihtiyacı 

Güvenlik İhtiyacı 

Fizyolojik İhtiyaçlar 
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sosyal durumları üzerinde son derce etkili olmaktadır. Bu durum önce onların, 
sonra bakımını üstlenen aile bireylerinin en sonunda da toplumun tüm fertlerinin 
iyilik halini doğrudan ve dolaylı yollarla arttıracaktır.  

8. Sonuç 

Evde bakım hizmetlerinde amaç, yaşlının saygınlığını koruyarak onun alışmış 
olduğu düzeni bozmadan kendi yetiştirdiği sıcak eller tarafından bakılmasını 
sağlamak ve kendini gerçekleştirme hissini yaşatmaktır. 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde görüldüğü üzere,  genç bir bireyin ihtiyaçları 
yaşlanınca tam tersine dönmekte ve onun için önem taşıyan değişkenlerin tam 
tersi yönde sıralaması değişmektedir. Bu durum ise, bizlere açıkça yaşlılığın 
yaşamın her evresinde olduğu gibi kırılgan, hassas ve kendi içinde özel anlamlar 
içeren bir dönem olduğunu göstermektedir. Gençlik dönemlerinde bireyin 
fizyolojik ihtiyaçları baskın durumda iken, yaşlılık evresine gelindiğinde piramit 
tam tersine dönmekte birey önce kendini gerçekleştirmek,  sevgi- ait olma 
ihtiyacını temin etmek ve saygı görmek istemektedir. 

Bu bağlamda sunulacak en uygun hizmet modellerinden biri ise, gerek maddi 
gerekse de manevi değerlerden ötürü evde bakım hizmetleridir. Yaşlı bireylerin 
bizler için toplumun en büyük emekçileri ve değerleri olduğu unutulmadan onların 
istediği şekilde saygın bir biçimde yaşamlarını sürdürmelerine önem gösterilmesi, 
onların daha mutlu olacağı hizmet modelleri üzerine yoğunlaşılması toplumun tüm 
fertlerinin iyilik halinin arttırılması ve gelişmişlik düzeyinin yükselmesi açısından 
oldukça büyük önem taşımaktadır. Yaşayan her bir bireyin hayatının ölümle 
sonuçlanmadığı taktir de birer yaşlı adayı olduğu ve en karışık sistemin bireyin 
kendisi olduğu gerçeğinden hareketle mikro, mezzo, exo ve krono sistemler 
düzeyinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dünya genelinde yaşlı bireylere yönelik sunulan hizmetler, uygun ve etkili bakım 
hizmetlerini daha düşük maliyette,  daha kapsamlı ve aile ile devletin rolü 
arasındaki dengeyi sağlayacak şekilde kısa ve uzun süreli evde bakım hizmetlerini 
geliştirme ve politika oluşturma konusunda çaba gösterilmektedir. Türkiye’de ise, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte 
olan bu görev henüz dünya standartlarını yakalayabilecek düzeye gelememiştir. 
Hatta bakım kavramının üçüncü ve önemli bir ayağını oluşturan ‘manevi bakım’ 
henüz kimse tarafından sahiplenilmiş ve uygulamaya konulmuş durumda değildir 
(Genç ve Barış; 2015: 53). Özellikle dünya ülkelerinde sunulan evde bakım 
hizmetlerinde belediyelerde aktif rol almakta ve yerel yönetimlerinde gücünden 
aktif bir şekilde yararlanılmaktadır. Türkiye’de ise bu standart henüz 
yakalanabilmiş düzeyde olmayıp, çeşitli bölgesel farklılıklara uygulamada 
rastlanılmaktadır.  

Gerek maddi gerekse de manevi bakımdan toplumun iyilik halini arttıran evde 
bakım hizmetinde dünya ülkeleri genelindeki standartları yakalayabilmek ve 
gerekli durumlarda kurum bakım hizmetlerini de yaşlı bireye en uygun olacak 
şekilde düzenlemek oldukça büyük önem taşımaktadır. 
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