
Geriatrik Bilimler Uzaktan Eğitim Okulu, 
HÜ Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM) ile 
HÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (HÜZEM) işbirliği ile hazırlanan 
multidisipliner bir eğitim programı olup, ilk kez Nisan 2019 tarihinde 
açılmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında da devam etmektedir. 
Geriatrik Bilimler Uzaktan Eğitim Okulu yaşlanmanın farklı boyutlarını 
ele alan 14 adet ders modülü içermekte olup, bu dersler alanında uzman ve 
aynı zamanda GEBAM yönetim kurulu üyesi olan HÜ öğretim üyeleri 
tarafından verilir.
Programa yaşlı sağlığı 
ile ilgilenen ve eğitim 
aşamasında olan 
lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ve yaşlılara 
hizmet sunan sağlık 
çalışanları başvuruda 
bulunabilmektedirler.
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öksürüktür. Daha az görülen 
semptomlar; baş ağrısı, anozmi, 
prodüktif öksürük, artralji, 
titreme, bulantı, kusma ve 
diaredir. Atipik semptomların 
ise; yaşlı yetişkinlerde genellikle 
boğaz ağrısı, deliryum, 
açıklanamayan hipoksi, 
taşikardi veya takipne ile kendini 
gösterebileceği bildirilmektedir.

Yaşlılara Yönelik Örnek 
Olabilecek Yaklaşımlar
Karantina bir halk sağlığı önlemi 
olarak uygulanabilir. Fakat bu 
durumla ilişkili olumsuz etkilerin 
mümkün olduğunca azaltılmasını 
da gerektirir. Bu noktana 
«bilgi» anahtar sözcüktür ve 
karantinaya alınan insanların 
durumu anlamaları için doğru 
bilgilendirilmeleri gerekir.
Yaşlılara yönelik örnek 
olabilecek yaklaşımlar;
1.Disiplinlerarası hastane 
ekiplerinin kurulması, 
2. Kırılganlık (frailty) 
taranmalarının yapılması, 
3. Hastane içinde gelişebilecek 
iyatrojenik sorunların önlenmesi, 
4. Yaşlıların bilişsel işlevler ve 
deliryum açısından izlenmesi, 
5. Test yapılması ve sosyal karşı 
önlemlerin uygulanması, 
6. Uzun süreli bakım 
olanaklarının dikkatle izlenmesi, 
7. Fiziksel aktivitenin teşvik 
edilmesi olarak özetlenmektedir.

Pandemi Sürecinde 
Kırılganlığın Önlenmesine 
Yönelik Modelin Başlıkları
1-Sosyalizasyon-İleri yaş 
grubunun sosyal medya 

kullanımı, telefon ve 
video bağlantıları 

Ne Yapılabilir?
Ulusal bir bakış açısı ile 
hükümetler, bilimsel topluluklar/
dernekler, sağlık politikası 
geliştiriciler, klinisyenler 
ve diğer paydaşlar yaşlı 
yetişkinler için özel bir 
müdahalenin planlanmasında 
ve uygulanmasında önemli 
role sahiptir. Araştırmacılar 
en önemli adımın planlama 
ve eyleme dayalı bir yaklaşım 
olduğuna inanmaktadırlar. 
Ayrıca pandeminin gelecekteki 
tüm aşamaları boyunca 
yaşlı yetişkinleri destekleme 
konusunda uzun vadeli 
bir bakış açısının önemi 
vurgulanmaktadır. Ortaya 
çıkan kısıtlamaların aşamalı 
olarak azaltılmasının dikkatle 
planlaması önerilmektedir. Acil 
durumdan sonra daha ileriye 
ve “yeniden yapılanma” ya 
bakılmalıdır. Her aşamada “birey 
merkezli” ve “yaşlı dostu” bir 
yaklaşıma gereksinim vardır. 
Deneyimlerden ve emekli olarak 
tanımlanan kişilerin oynadığı 
önemli rollerden ders alınması 
önerilmektedir.
Gelinen noktada birçok yaşlı için 
sağlık sistemi ile tek bağlantı 
kaynağı haline gelen mevcut 
“teknoloji platformları”nın 
ileri yaşlardaki bireylerin 
kullanımı açısından yeniden 
değerlendirilmesi ve izolasyon 
sürecindeki gereksinimlere 
yönelik olarak yeniden 
yapılandırılması yararlı olacaktır. 
Bu yolla izolasyon sürecindeki 
bireylerin karşılanmamış 
olan «psikolojik, sosyal veya 
işlevsel gereksinimleri» 
izlenebilir, sorunlar 
gecikmeden saptanabilir, olası 
komplikasyonlar önlenebilir ve 
hastaneye yatışlar kontrol altına 
alınabilir.

 İleri Okuma İçin Kaynaklar
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2-Gökçe Kutsal Y. COVID-19 pandemi 
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Giriş
Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19) ile ilgili olarak; ileri 
yaşlardaki bireyler sağlığın 
sadece fiziksel boyutu ile değil, 
zihinsel ve sosyal boyutlarından 
da kaynaklanan çok büyük 
zorluklarla karşı karşıya 
kalan gruplar arasındadır. İleri 
yaş grubunun genel sağlık 
durumu tıbbi sorunlar yanında 
günlük yaşam ak tivitelerinin 
niteliğinden de etkilenmektedir 
ve bu bağlamda iyilik halinin bir 
bütün olarak ele alınmasının 
sürdürülmesi önemlidir.

Yaşlıda COVID-19’un Seyri
Yaşlanma ile birlikte önceden 
var olan «komorbiditeler» 
yaşlı yetişkinleri ciddi 
enfeksiyonlara daha duyarlı 
hale getirir. Erkek cinsiyet, 
kardiyovasküler hastalık, 
diabetes mellitus, hipertansiyon, 
kronik böbrek hastalığı, 
obezite ve kronik akciğer 
hastalığı gibi komorbiditelerin 
ciddi hastalık gelişimi ile 
ilişkili olduğu bildirilmektedir. 
Kritik hastalarda uzun 
süreli ventilasyon desteği 
gerektiren akut solunum 
sıkıntısı sendromu (ARDS), 
kalp hasarı, kalp ritm 
bozuklukları, şok gibi 
önemli komplikasyonlar 
gelişebilmekte 
ve hatta ölümle 
sonuçlanabilmektedir. 
Yaşlı bireylerin daha 
yüksek pnömoni şiddet 
indeksi, daha akut 
solunum sıkıntısı 
sendromu ve akut 
organ disfonksiyonu 
ile başvurma olasılığı 
fazladır. Semptomlar: 
Yaşlılardaki en yaygın 
semptomlar; ateş, 
halsizlik ve kuru 

kurmaları için teşvik edilmesi 
ve bu yolla sosyal izolasyonun 
engellenerek kognitif 
stimülasyonun sağlanması,
2-Yeterli Beslenme-Çok yönlü ve 
yeterli beslenmenin sağlanması, 
adale kütlesinin ve fiziksel 
işlevlerin korunması için gerekli 
proteinin alınması,
3-D Vitamini-Sosyal mesafe 
korunarak açık havaya çıkılması 
ve vitamin D sentezinin 
sağlanması, gerekiyorsa diyetle 
ve destek olarak alınması,
4-Egzersiz-Çok boyutlu 
egzersizlerin vücut ağırlığı 
kullanılarak yapılmasının 
sağlanması, sedanter 
sürelerin azaltılması ve fiziksel 
aktivitenin artırılmasına vurgu 
yapılmaktadır.

Rehabilitasyon Yaklaşımı
Rehabilitasyon perspektifinden 
bakıldığı zaman; hedeflerin hem 
COVID-19 hastalarını başarılı bir 
şekilde rehabilite etmek, hem 
de rehabilitasyon ekip üyelerinin 
sağlığını korumak üzerine 
odaklanması gerektiği ifade 
edilmektedir. COVID-19 hastaları 
için fiziksel tıp ve rehabilitasyon 
uzman hekimi tarafından hastaya 
uygun, dikkatle tasarlanmış 
rehabilitasyon programları 
önerilmektedir. Bu uygulamalar 
özellikle yoğun bakımda olan 
veya bu süreci atlatmış olan yaşlı 
hastalarda en öncelikli yaklaşımlar 
olarak ön plana çıkmaktadır. 
Pulmoner rehabilitasyon, progresif 
ambulasyon, genel mobilizasyon 
ve güçlendirme stratejileri her 
hastaya özel olarak planlanmalı ve 
yürütülmelidir.

Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE 
KUTSAL
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon A.D.
Hacettepe Üniversitesi 
Geriatrik Bilimler 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi-GEBAM
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Yaşlı bireyler evin içinde 
ya da dışında ilk yardım 
gerektirecek pek çok kazayla 
karşılaşabilmektedir. Kazaların 
%82’si evde meydana gelmekte 
olup düşmeler, yanmalar-
haşlanmalar, zehirlenmeler, 
kesikler, elektrik çarpması ve 
boğulmalar ev içinde en çok 
karşılaşılan kazalar arasında 
yer almaktadır. Kazalar dışında 
yaşlı bireyler kronik hastalıklar 
nedeniyle de ilk yardıma 
ihtiyaç duyabilmektedir. Bu 
bölümde ilk yardım gerektiren 
durumlardan ve bunlara 
yönelik yapılması gereken 
ilk yardım uygulamalarından 
bahsedilecektir.

Düşmeler
Yaşlı bireyler genellikle birden çok 
beden sistemindeki bozulmalar 
sonucunda uyum yetenekleri 
azaldığı için düşmektedirler. 
Düşme durumunda:
1. Yaşlı birey düşer düşmez 

hemen ayağa kaldırılmamalı.
2. Öncelikle bir yaralanma 

olup olmadığı açısından 
değerlendirilmelidir.

3. Yaşlı bireyin bilinci kapanırsa, 
bireyde kafa yaralanması olursa 
ya da inme meydana gelirse, 
hemen 112 aranmalıdır.

Düşme nedeniyle kırık gelişirse;
•	Kırık kemikler yerine 

yerleştirilmemelidir.
•	 Yaşlı bireyi sakinleştirdikten 

•	 Sakin olunur.
•	 Yaşlı bireye ağızdan yiyecek-

içecek verilmez, kusturulmaya 
çalışılmaz.

•	 Eğer bireyin bilinci açık ve 
kusuyorsa içeriğin soluk yoluna 
kaçmaması için, bireye oturur 
ve hafif öne eğilmiş pozisyon 
verilir.

•	 Yaşlı birey bayılmışsa yan yatırılır.
•	 Yaşlı bireyin sıkı giysileri varsa 

gevşetilir ve ısınması için 
üzerine battaniye örtülür.

•	 Zehirli maddenin ne olduğu 
belirlenmeye çalışılır.

•	Mümkün olduğu kadar çabuk 
“112” nolu Acil Ambulans 
Servisi aranıp tıbbi yardım 
istenir. Ayrıca “114” nolu Zehir 
Danışma Merkezi aranabilir. 
Sağlık personeli tarafından 
verilen talimatlar uygulanır.

Gaz zehirlenmesinden 
şüpheleniliyorsa;
•	Öncelikle gaz vanası kapatılır.
•	Daha sonra yaşlı birey zehirli 

ortamdan uzaklaştırılır, temiz 
havaya ya da havalandırması 
iyi bir ortama çıkarılır ya da 
zehirlenen kişinin bulunduğu 
mekanın kapı ve pencereleri 
açılarak ortamın hızla 
havalanması sağlanır.

•	 Zehirli ortamda; patlama 
olmaması için kibrit, çakmak 
vs yakılmaz, elektrik düğmeleri 
açılmaz.

•	 Tıbbi yardım (112) istenir.
Senkop (Bayılma)
Bayılma, bireyin kısa süreli, 
yüzeysel ve geçici olarak bilincini 
kaybetmesi halidir. Bayılma 
durumunda:
•	 Yaşlı birey sesli uyaran ile ya da 

omuzlarından hafif sarsılarak 
bilinç yönünden kontrol edilir.

•	 Yaşlı birey yatar pozisyona 
getirilir ve ayakları 30 cm. 
yükseltilir.

•	 Yaşlı bireyin giysileri gevşetilir, 
takma dişleri v.b çıkartılır.

•	 Yaşlı bireye ağızdan yiyecek-
içecek verilmemelidir.

•	Kendine gelmeye başlayan yaşlı 
birey, hemen ayağa kaldırılıp, 
yürümeye zorlanmamalıdır.

•	 Tıbbi yardım (112) istenir.
Kan Şekeri Düşüklüğü 
(Hipoglisemi) ve Kan Şekeri 
Artışı (Hiperglisemi)
Hipoglisemi ve hiperglisemi 
şeker hastalarında görülen tıbbi 

acil durumlardır. 
Hipoglisemi, kan 
şekeri düzeyinin 
düşük olmasıdır. 
Hipoglisemide terleme, 
nabız ve solunumda 
hızlanma, baş 
ağrısı, açlık 
hissi, el ve 
ayaklarda 
uyuşma, 
titreme, 
görme 
bozukluğu, 
bilinç bozukluğu 
ve yorgunluk hissi 
görülmektedir. Hiperglisemi, kan 
şekeri düzeyinin yüksek olmasıdır. 
Hiperglisemide hızlı ve derin 
solunum, nefeste aseton kokusu, 
kuru-sıcak deri, hızlı-zayıf nabız 
ve değişik düzeylerde bilinç kaybı 
ortaya çıkar. Her iki durumu da 
birbirinden ayırt etmek zor olduğu 
için aynı şekilde müdahale edilir. 
Bunun için;
•	 Eğer yaşlı bireyin bilinci 

yerindeyse ve kusmuyorsa 
ağızdan 10 gr. Şeker (2 küp 
şeker ya da 2 çay kaşığı toz 
şeker), meyve suyu ya da 
şekerli bir içecek verilir. Kan 
şekeri düşmüşse, bu uygulama 
ile birey kısa sürede iyileşir. 
Sorun fazla şekere bağlı ise, 
biraz fazla şeker almış olmak, 
bireye zarar vermeyecektir.

•	 15-20 dakikada, yukarıdaki 
müdahale ile yaşlı bireyde 
iyileşme görülmemişse veya 
bilinç kaybı varsa tıbbi yardım 
(112) istenir.

Göğüs Ağrısı
•	 Göğüste şiddetli ağrının en sık 

görülen nedenleri kalp kasının 
belirli bir bölgesinde kan 
dolaşımının bozulması nedeniyle 
ortaya çıkan kalp krizi ve kalp 
spazmıdır. Göğüs ağrısında:

•	 Yaşlı bireyin yapmakta olduğu 
aktivite hemen bıraktırılır, 
sakinleşmesi ve dinlenmesi sağlanır.

•	 Yaşlı bireye yarı oturur 
pozisyon verilir.

•	 Daha önceden kullanmakta olduğu 
ilaçları varsa, alması konusunda 
yaşlı bireye yardımcı olunur.

•	Hemen tıbbi yardım (112) istenir.

İleri Okuma İçin Kaynaklar
1-Jones SA. First Aid, Survival, and CPR 
Home and Field Pocket Guide. FA Davis 
Company, Philadelphia 2012.

2-Tunçbilek Z. Ani ve Vücut Isısı 
Değişikliğine Bağlı Gelişebilecek 
Hastalıklarda ve Özel Gereksinimli 
Öğrencilerde İlk Yardım. İn: Mehmet 
Yanardağ, İlker Yılmaz (Eds). Sağlık ve İlk 
Yardım. Pegem Akademi, Ankara 2017.

3-Tunçbilek Z. Okullardaki Acil Durumlar 
ve İlk Yardım, İn: Mehmet Yanardağ, İlker 
Yılmaz (Eds). Sağlık ve İlk Yardım. Pegem 
Akademi, Ankara 2017.

4-Williams M. Caring for older adults: 
Healthcare and first aid tips for caregivers. 
2014. [Internet] Adres: https://www.
cprcertified.com/blog/first-aid-tips-for-
caregivers. Erişim tarihi: 15.08.2017.

sonra kırık bölge atele alınır ve 
tıbbi yardım istenir.

•	 Tıbbi yardım gelinceye kadar 
yaşlı bireyin üzeri örtülür ve kırık 
bölgeye havluya sarılı buz paketi 
ile soğuk uygulama yapılır.

•	Kol kırığı mevcutsa, saat, 
bilezik ve yüzük gibi takılar 
çıkartılır.

•	 Tespit edilen bölge kalp 
seviyesinden yukarıda tutulur.

Düşme sonrası herhangi bir 
yaralanma yoksa yaşlı bireyin 
kalkmasına yardımcı olunur ve bir 
yere oturtulur.

Yanıklar
Yaşlılıkta görme ve hafızanın 
zayıflaması, dengelerini 
korumadaki güçlük ve dikkatsizlik 
yanık riskini arttırmaktadır. 
Yaşlı bireylerde sigara içme, 
yemek pişirme, ocak üzerinde 
yemek unutma, yemek pişirme 
sırasında bol uzun kollu ve uzun 
etekli elbiselerin giyilmesi, 
kazara açılan fakat kapatılması 
başarılamayan araçlar ve banyo 
sırasında akan sıcak su nedeniyle 
yanmalar-haşlanmalar meydana 
gelmektedir.

•	 Yangın esnasında ısı ya da 
dumanın zararlarını önlemek 
için yaşlı birey yangın alanından 
uzaklaştırılır.

•	 Yanık yüzeyine en az 20 dakika 
soğuk su uygulaması yapılır.

•	 Yanık bölgesine buz, ilaç, 
merhem, losyon, salça, yoğurt 
ya da diş macunu kesinlikle 
uygulanmamalıdır.

•	 Yanık yüzeyinde bulunan 
sıkı örtüler, kemer ve takılar 
çıkarılmalıdır.

•	 Yanmış alandaki deriler 
kaldırılmadan giysiler çıkarılır, 
çıkarılamıyorsa kesilir.

•	 Su kesecikleri oluşmuşsa 
kesinlikle patlatılmaz.

•	 Yanık alanı kuru ve steril ya da 
temiz bir bezle örtülmelidir.

•	 Yaşlı birey battaniye ile örtülür.
•	 Tıbbi yardım (112) istenir.
Zehirlenmeler
Yaşlı bireylerin zehirlenme 
sebepleri arasında; uygun 
olmayan tıbbi ilaç kullanımından, 
ev temizlik ürünlerinin yanlış 
kullanımından, gıdalardan 
kaynaklanan zehirlenmeler ve 
çeşitli gazlar ve karbon monoksit 
sonucu oluşan zehirlenmeler 
sayılabilir. Zehirlenme 
durumunda:

İLK YARDIM
Çekilin Ben

Biliyorum!
Dr. Öğr. Üyesi Zahide 
TUNÇBİLEK
Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi 
Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği A.D.
Hacettepe Üniversitesi 
Geriatrik Bilimler 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi-GEBAM
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Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi-GEBAM bilim kurulu tarafından 
sosyal sorumluluk anlayışı ile hazırlanan multidisipli-
ner bir eğitim programıdır. 
Yaşlıların çoklu sorunlarına odaklanmış spesifik aka-
demik programlar yanında halk eğitimini de önceleyen 
GEBAM, GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ ile ileri yaşlarda-
ki katılımcılarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilme-
sini ve güncellenmesini, farklı konularda yol gösterici 
olunabilmesini, yaşamlarına renk ve değer katacak bir 
eğitim etkinliği gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. 
Gümüş Yıllar Akademisi yaşlanmanın farklı boyutlarını 
ele alan faklı ders modüllerini içermekte olup, bu ders-
ler alanında uzman ve aynı zamanda GEBAM bilim ku-
rulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri 
tarafından verilir. 
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe yerleşke-
lerinden pek çok farklı alandan ve meslekten öğretim 
üyelerinin gönüllü katılımları ile, konulara güncel ve 
çok yönlü bir perspektiften bakılması amaçlanmıştır.

Gümüs Yillar 
        Akademisi

√Açılış Konuşması
√Yaşlılıkta Görülen Sendromları    Biliyor muyuz?
√COVID-19 Pandemi Sürecine   Yaşlılık Perspektifinden Bakış  Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Güvenli Gıda Desteği Kullanımı Doç. Dr. Gözde GİRGİN

√Alzheimer ve Diğer Demans 
  Türlerini Tanıyalım
√Depresyon ve Deliryum Nedir?
  Doç. Dr. Özlem ERDEN AKI

Ağız ve Diş Sağlığımızı 

Nasıl Koruyalım?

Prof. Dr. Nur HERSEK

Acil Servislere Ne Zaman 

Başvurmalıyız?

M. Mahir KUNT

Güvenli İlaç Kullanımı
İlaç Etkileşimleri
Prof. Dr. Terken BAYDAR
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Sistemik Hastalıklar Ağız ve 
Diş Sağlığımızı Etkiler mi?
Prof. Dr. Murat ÖZBEK

Koleksiyonerlik ve Yaşam
Prof. Dr. Kaya YORGANCI

Fotoğraf Sanatının Yaşama 

Katkıları

Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Yaşlanmanın Etik Boyutu

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Yaşlanan Kulak, Burun, Boğaz Prof. Dr. Umut AKYOL

Dijital Teknolojinin Yaygın ve Etkin Kullanımı
Öğr. Gör. Perihan TEKELİ

Yaşlanan Göz

Prof. Dr. Sibel KOCABEYOĞLU

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler
Dr. Öğr. Üyesi Türken ÇAĞLAR İleri Yaşlarda Evde Bakım Nasıl 

Olmalıdır?

Dr. Öğr. Üyesi Duygu AYHAN 

BAŞER

√Geriatrik Rehabilitasyonda  
  5N,1K
√Hareketsizlik ve Fiziksel 
  Aktivite
  Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR

√Evrensel Tüketici Hakları   

  Nelerdir?

√Bilinçli Satın Alma Sanatı

  Prof. Dr. Arzu ŞENER

Bilgece Yaşlanmak
Prof. Dr. Banu CANGÖZ

√Düşmelerin Önlenmesi, 

  Ev ve Çevre Düzenlemeleri

√İlk Yardım ve Temel İlkeler

√Basınç Yaralarından Nasıl   

  Korunmalıyız?

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK



Türkiye’de yaşlılara sunulan 
bakım hizmetlerinin 
çerçevesi şu şekilde 
özetlenebilir:
•	Evde Sağlık Hizmeti. 65 bin 

yaşlı yararlanıyor.
•	Evde Bakıma Destek 

Hizmetleri. Bazı büyükşehir 
belediyeleri tarafından 
sunulmaktadır. Evinde yalnız 
yaşayan yaşlılara sıcak yemek 
hizmeti, evin temizlenmesi, 
yaşlının kişisel bakımının 
(tıraş, saç kesimi, banyo) 
sağlanması, yaşlının kolye, 
evinde yalnız yaşayan yaşlıya 
acil durumlarda ulaşabilmek 
için bilezik/kolye gibi sensörlü 
ekipmanlar verilmesi vb. 
yardımları kapsamaktadır.

•	Gündüz Bakım Hizmeti 
(Dinlenme Evi, Sosyal Yaşam 
Evi, Yaşlı Kulübü, Alzheimer 
Gündüz Bakım Merkezleri). 
Türkiye’de toplamda 160 
merkez bulunmaktadır.

•	Uzun Süreli Bakım- kuruluş 
bakımı (Huzurevi, Bakımevi - 
Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, 
Yaşlı Yaşamevi) Toplamda 
kamu, sivil toplum örgütleri 
ve özel sektöre ait 27 bin 
civarında yaşlıya hizmet 
sunan toplamda 368 kuruluş 
bulunmaktadır.

Genel bir değerlendirme 
yapılacak olursa, Türkiye’de 
yaşlılara yönelik hizmetlerin 
günümüzde var olan yaşlıların 
ihtiyacını, özellikle bakım 
ihtiyacını karşılamakta yetersiz 
kaldığını ve yaşlının iyilik halini 
gözeten hizmetlerin nitelik ve 
nicelik olarak geliştirilmesi 
gerektiği söylenebilir.

Dünyada yaşlı nüfus oranı 
giderek artmaktadır. Söz 
konusu artış yaşlılara ve 
yaşlılık dönemine olan ilgiyi 
arttırmıştır. Yaşlanma genel 
olarak organizmanın geriye 
dönüşü olmayan bir biçimde 
yıpranması ve işlevlerinin 
bozulmaya başlaması olarak 
tanımlanabilir. Bu süreç 
doğumla başlayıp yaşamın 
sonuna kadar devam eder. 
Yaşlılık kişiden kişiye değişebilen 
bir kavram olmakla birlikte, 
toplumların bakış açısına 
göre de farklılaşabilmektedir. 
Toplumların ekonomik, kültürel 
(din, gelenek görenek, değerler 
vb.), psikososyal yapısı ve 
yaşayış biçimi, onların yaşlılığa 
ve yaşlılara olan bakış açısını 
şekillendirmiştir.
Peki herkes aynı zamanda 
mı yaşlanır? Tıpkı yaşlının 
tanımlanmasında olduğu 
gibi, yaşlanmanın ne zaman 
başladığı da kişilere, kültüre, 
zamana, sosyal çevreye göre 
değişebilmektedir. Örneğin 
genç yaşta evlenmiş ve torun 
sahibi olmuş 50 yaşındaki bir 
kadın köyde artık «yaşlı» olarak 
nitelendirilebilirken, kentte 
yaşayan, çalışma yaşamında 
yer alan ve nispeten daha geç 
bir yaşta evlenmiş aynı yaştaki 
kadın «orta yaşlı» olarak kabul 
edilebilmektedir.
Günümüzde kimi ülkelerde 
60, kimi ülkelerde ise 65 yaş 
ve üstü kişiler yaşlı olarak 
tanımlanmaktadır. Tıpkı 
kişiler gibi toplumlar da 
yaşlanırlar. Geçmişte genç 
olarak nitelendirilen bazı 
toplumlar, günümüzde yaşlı 
toplumlar grubunda yer almaya 
başlamıştır. Günümüzde 
yaşlılar denildiğinde her 
ne kadar akla daha çok 
gelişmiş ülkeler gelse de, 
gelişmekte olan ülkelerin 
de yaşlanmaya aday ülkeler 
arasında olduklarını 

belirtmek gerekir. Gelişmekte 
olan ülkelerin gelişmiş ülkelere 
kıyasla daha kısa bir sürede 
ve daha hızlı yaşlanacağı ifade 
edilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerden birisi olan Türkiye 
günümüzde yüzde 9.5 (7.9 milyon) 
oranında yaşlı nüfusa sahiptir. 
Yaşlı nüfus oranının 2030’lu 
yıllarda (10 yıl sonra) yüzde 14’e 
ve 2050 yılına gelindiğinde yüzde 
21’e çıkacağı öngörülmektedir. 
Türkiye günümüzde artık genç 
bir ülke değildir. Önemli oranda 
bir yaşlı nüfusa sahiptir ve bu 
yaşlı nüfus oranı yıllar bazında 
giderek artacaktır.
Böyle bir ortamda yaşlılara 
yönelik oluşturulacak politikalar 
ve bu bağlamda sosyal 
hizmetler önem kazanmaktadır. 
Ortalama yaşam süresinin 
artması, insanların daha uzun 
süre yaşayacağı anlamına 
gelmektedir. Daha uzun bir 
yaşlılık dönemi ise sağlık, 
bakım vb. gibi ihtiyaçları 
beraberinde getirmektedir. 
Söz konusu ihtiyaçların 
giderilmesinde sosyal hizmetler 
önemli bir fonksiyonu yerine 
getirmektedir. Türkiye’de sosyal 
hizmetler kamu kurumları 
tarafından (merkezi yönetim/
yerel yönetimler), sivil toplum 
örgütleri (vakıf/dernekler) ve özel 
sektör tarafından sunulmaktadır.

Sosyal hizmet mesleğinin 
yaşlılara sunduğu katkılar şu 
şekilde özetlenebilir:
•	Emekliliği yaklaşan kişiyi 

emeklilik sürecine hazırlar.
•	Yaşlının ihtiyaçlarını doğru bir 

şekilde tespit eder ve karşılar.
•	Yaşlının yaşam kalitesinin 

korunması ya da 
yükseltilmesinde önemli bir 
işlevi yerine getirir

•	Yaşlılık döneminde ortaya 

çıkabilecek sağlık ve bakım 
hizmetlerine ulaşımı ve sosyal 
bakımı sağlar. Bakım alanı 
yalnızca fiziksel bakımdan 
ibaret değildir. Sosyal bakım 
da en az fiziksel bakım kadar 
önemlidir. Kişinin yaşlılık 
döneminde de sosyal yaşamda 
yer almaya devam etmesi, 
sosyal ilişkilerini sürdürmesi 
ve geliştirmesi yaşama 
sevincini devam ettirilebilmesi 
açısından son derece 
önemlidir.

•	Yaşlının haklarının korunması 
ve geliştirilmesi ve yaşlılara 
yönelik sosyal politikaların 
geliştirilmesinde önemli bir 
işlevi yerine getirir.

Türkiye’de devletin yaşlılara 
sunduğu sosyal yardımlar şu 
şekildedir:
•	2022 sayılı «Altmış Beş Yaşını 

Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanun» dur.

•	 “Engelli Evde Bakım Aylığı” 
Yaşlısına bakım veren aile 
üyelerine aylık olarak ödenen 
bir sosyal yardımdır. Bu 
yardımdan yararlanabilmek 
için ailenin sosyo ekonomik 
düzeyinin belli bir sınırın 
altında olmalı ve yaşlının 
belirli oranda bir engeli 
bulunmalıdır.

•	3294 Sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları Tarafından Verilen 
Çeşitli “Ayni ve Nakdi 
Yardımlar” Bu kapsamda 
yaşlıya ısınma, temel gıda 
maddeleri ve parasal yardım 
yapılmaktadır.

•	 “Eşi Vefat Etmiş Yardıma 
İhtiyacı Olan Kadınlara 
Yönelik Sosyal Yardım” Bu 
yardımdan yaşlı dul kadınlar 
da yararlanabilmektedir.

Yaşlılık ve 
      Sosyal Hizmet
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Dr. Öğr. Üyesi Türken 
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kavramlarla da isimlendirilebilen 
aile içi ücretsiz bakım tanımda 
yer almamıştır.
Kurumsal bakım: Bakımevleri, 
huzurevleri, yaşlı rezidansları 
ve tatil köyleri gibi kurumlarda 
sağlanan yatılı bakım 
hizmetleridir.
80 yaş ve üzeri nüfusun %30’u 
bakım hizmet türlerinden birini 
almaktadır.

Türkiye’de Yaşlı Bakımı
Türkiye Akdeniz 
ülkeleriyle benzerlik 
göstermekte olup 
özellikle informal 
evde bakım hâlâ 
en ağırlıklı 

yaşlı bakım 
uygulamasıdır. 
Dünya’da da 
birçok ülkede 
ülkelerin 
sosyokültürel 
yapıları 
yanında 

hem bireylerin tercihi hem 
de ekonomik sebeplerden 
dolayı “evde bakım hizmetleri” 
ağırlıklı hizmet modeli olma 
eğilimindedir. Bunun dışında 
Türkiye’de yaşlı yaşam evleri 
gibi ev tipi kurumsal hizmetler 
ve Sağlık Bakanlığının yürüttüğü 
evde sağlık hizmetleri ile özel 
sektör ve bazı belediyelerin 
sunduğu yaşlıların evine 
götürülen hizmetler de (kişisel 
bakım, temizlik, alışveriş, ilaç 
takip vb.) bulunmaktadır.
Evde bakım sistemi; evde sağlık 
hizmetleri ve evde sosyal 
bakım ve destek hizmetleri 
olarak ikiye ayrılmakta; sağlık 
hizmetleri Sağlık Bakanlığı 
tarafından, sosyal bakım ve 
destek hizmeti ise Aile, Çalışma 
Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
yerel yönetimler ve Sivil 
toplum kuruluşları tarafından 
verilmektedir.

Kalkınma Bakanlığı (2014) 
Raporuna göre yaşlı bireyleri 
bakım ihtiyaçları açısından 

üç gruba ayırabiliriz:
1. Bakım ihtiyaçları 
karmaşık olmayan ve 
güçsüzlük düzeyi az olan 
bağımsız yaşlılar

2. Karmaşık bakım ihtiyaçları 
açısından risk altında olan 
güçsüz, yarı bağımlı yaşlılar
3. Karmaşık bakım ihtiyaçları 
olan bağımlı yaşlılar
2 ve 3. Gruptaki yaşlı bireyler 
evde bakım hizmetleri 
kapsamında olan bireylerdir.

Evde Sosyal Bakım ve Destek 
Hizmetleri
Hane halkının tek başına veya 
diğer destek unsurlarına 
(komşu-akraba) rağmen 
yetersiz kaldığı durumlarda, 
yaşlıların evde yaşamlarını 
devam ettirebilmeleri için yaşam 
ortamlarının iyileştirilmesi ve 
günlük yaşam faaliyetlerine 
yardımcı olunması amacıyla 
sunulan Evde Sosyal Bakım ve 
Destek Hizmetleri kapsamında 
aşağıdaki faaliyetler 
yürütülmektedir:

Evde Sağlık Hizmetleri
Evde Sağlık Hizmetlerinde amaç; 
ihtiyacı olan bireylerin muayene, 
tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım 
ve rehabilitasyonlarının evinde 
ve aile ortamında yapılması, 
bu kişilere ve aile bireylerine 
sosyal ve psikolojik destek 
hizmetlerinin bir bütün olarak 
birlikte verilmesi amacıyla 
Bakanlık ve bağlı kuruluşları 
tarafından sunulacak olan evde 
sağlık hizmetlerinin teşekkül 
ettirilmesi, sevk ve idaresi 
ile ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun 
sağlanmasına dair usul 
ve esasları belirlemek; bu 
hizmetlerin, sosyal devlet 
anlayışına uygun olarak, yurt 
genelinde eşit, ulaşılabilir, 
kaliteli, etkin ve verimli 
bir şekilde uygulanmasını 
sağlamaktır.
Evde sağlık hizmetleri deyince 
ilk akla gelmesi gereken 
hasta grubu yatağa bağımlı 
hastalardır. Yatalak 
hastaların ilk 
ziyaretinde 
ayrıntılı bir 
anamnez 
alınmalı 
ve dikkatli 
bir fizik 

muayene yapılmalıdır. Bu 
hastalarda yapılacak en önemli 
değerlendirmelerden biri de 
bası ülserleridir. Bası ülserleri 
dokuların uzun süreli basınç 
altında kalmasına veya mekanik 
sürtünmeye bağlı olarak gelişen 
ve daha çok vücudun kemik 
çıkıntıları üzerinde görülen 
iskemik doku kaybıdır. Ülserlerin 
en sık görüldüğü alanlar sakrum 
ve topuktur. Her ziyarette bası 
ülserleri çap, derinlik, akıntı 
veya enfeksiyon varlığı, çevre 
dokuların durumu açısından 
değerlendirilmeli, yeni oluşan 
ülserler kaydedilmelidir. Bası 
ülserleri oluştuktan sonra 
tedavisi oldukça zordur ve 
multidisipliner bir ekip gerektirir.
Yaşlılıkta evde bakım ayrıca aile 
bütünlüğünün korunmasına, 
stresin azaltılmasına, bireyin 
kendince alışık olduğu ortamda 
yaşamını sürdürebilmesine, 
kendini gerçekleştirebilmesine 
olanak sağlar. Yaşlıların 
sağlıklarının korunması da 
multidisipliner bir yaklaşımla 
mümkün olacaktır. Gün geçtikçe 
dünyada hem toplam nüfus 
içerisindeki yaşlı oranı artmakta 
hem de yaşanan sosyo-
ekonomik gelişmelerle birlikte 
yaşlı nüfusun sorunlarında bir 
artış olduğu görülmektedir. Bu 
durum birçok disiplinin yaşlılık 
konusuna ilgisini arttırmaktadır.

Sonuç
Evde sağlık hizmetleri, yaşlıların 
kendi evlerinde kalırken 
gerekli hizmetleri almasına 
yardımcı olmak için özel olarak 
planlanmalı ve koordine edilen 
bakım paketleri olmalıdır. Evde 
sağlık bakımı genellikle daha az 
pahalı, daha uygun ve bir sağlık 
kuruluşunda alınan bakım kadar 

etkilidir.

  İleri Yaşlarda Evde 
Bakım Nasıl 
         Olmalıdır?
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Dr. Öğr. Üyesi Duygu 
AYHAN BAŞER
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Aile Hekimliği A.D.

Yaşlı Bakımı
Demografik dönüşüm 
sürecinde yaşlanma olgusu 
değişen hızlarda da olsa 
bütün dünya ülkelerini 
etkilemeye başlamıştır. 
Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte 
yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına 
hassas sürdürülebilir bakım 
hizmetlerinin sağlanması önem 
kazanmıştır. Yaşlı sayısındaki 
artışa paralel olarak yaşlılık 
alanı çok boyutlu olarak; 
büyümekte, bu çerçevede 
yaşlı bakım ihtiyacı ve 
hizmetleri de bütün yönleriyle 
büyümektedir. Bugün gelinen 
noktada evde bakım öncelikli 
olmasına karşın evde bakım 
ve gündüzlü bakım ihtiyacı ve 
hizmetleri gibi kurumsal bakım 
hizmetleri de gelişmeye devam 
etmektedir. Yaşlı bakım türleri 
evde bakım (evde sağlık dâhil) 
ve kurumsal bakım olarak 
iki ana gruba ayrılabilmekte, 
bu iki grup içerisinde pek çok 
hizmet çeşidi türetilmektedir. 
Evde bakım ve kurumsal bakım 
OECD tarafından şu şekilde 
tanımlanmıştır:
Evde bakım: Bireylerin 
ev ortamında yaşamlarını 
sürdürmelerine yardımcı olmak 
üzere, ücret karşılığı eğitimsiz 
bakıcılar ya da profesyonel 
uzmanlar tarafından verilen 
hizmetleri, günlük bakım ve 
yaşlı merkezlerini, evde bakım 
programlarını ve yardım 
ödeneklerini kapsayan tüm 
bakım, hizmet ve yardımlardır. 
Görüldüğü üzere 
informal bakım, 
iç bakım gibi 



İstatistikler, Avrupa’nın 
neredeyse yüzyılı bulan 
yaşlanma sürecine Türkiye’nin 
27 sene gibi kısa bir sürede 
ulaşacağını öngörmektedir. 
Azalan doğurganlık, artan 
doğuşta beklenen yaşam, 
büyüyen ortanca yaş ve yaşlı 
bağımlılık oranı ile Türkiye’nin 
artık genç bir ülke olmaktan 
çıkarak, gittikçe yaşlanan 
ülkeler arasına girdiğine işaret 
etmektedir. İleriye doğru bir 
projeksiyonla, 2050 yılında nüfus 
artış hızı yüzde 0.3’e düşerek 
nüfus sabitlenecek ve ülkemizde 
nüfusta gerileme dönemi 
başlayacaktır. Dolayısıyla, 
Türkiye o gün geldiğinde 
bugün gelişmiş ülkelerin 
maruz kaldığı yaşlılık krizi 
ile yüzleşmiş olacaktır. Sözü 
edilen demografik gelişimin 
ekonomik, siyasi, sosyal ve 
psikolojik doğurguları olması 
kaçınılmazdır. Bu makalede ise 
yaşlanmanın psikolojik boyutuna 
yönelik bir pencereden yaşlılığa 
ilişkin görüşler paylaşılacaktır.
Geçen yıllar boyunca bireylerde 
meydana gelen görsel ve işitsel 
keskinlikte azalma, kas kaybı, 
kemik yoğunluğunda azalma, 
enfeksiyonlara karşı dirençte 
azalma, menopoz, andropoz 
gibi biyolojik değişiklikler 
birincil yaşlanma olarak kabul 
edilirken, bu yaşlanma formuna 
müdahale olanaksız 
gözükmektedir. 
Buna karşın, 
kafa 

travması, kaygı, depresyon, 
belli bir diyet türünü (vejetaryen 
olmak gibi) benimsemek, sigara 
içmek, düzenli fiziksel egzersiz 
gibi geçen yıllar boyunca maruz 
kalınan hastalıklar, fiziksel ve 
psikolojik travmalar, yaşam tarzı 
tercihleri ve alışkanlıklara bağlı 
olarak ortaya çıkan değişiklikler 
ise ikincil yaşlanma olarak kabul 
edilirken, bu yaşlanma formuna 
ise seçimlerimizle müdahale 
edebileceğimiz görülmektedir. 
Yaşlanma bir hasat zamanına 
benzetilecek olursa, bu 
gelişim dönemindeki 
hasadın verimliliği 
büyük ölçüde ikincil 
yaşlanma etkilerini 
en aza indirgeme ile 
ilişkilendirilebilir.
İkincil 
yaşlanmanın 
olumsuz 
etkilerini en aza 
indirgemek 
için yaşlılıkla 
beraber 
biyolojik olarak 
meydana gelen 
dezavantajları, 
yaşlanmanın en güçlü silahı 
olan bilgelik sayesinde avantaja 
çevirmek hiç de imkansız 
değildir. Bunun için bilgeliğin 
ne anlama geldiğini anlamak 
önemlidir.
Yaşlı bireyler, kayıplarla genç 
bireylere göre daha fazla 
karşılaşırken; aynı zamanda 
yaşam ve ölümle daha sık 
yüzleşmektedir. Bu yönüyle, 
kayıpların, hayal kırıklıklarının, 
travmaların üstesinden gelmek 
ve onları kabullenebilmek 
bilgeliğin önemli bir göstergesi 
ve aynı zamanda yaşlanmanın 
gelişimsel görevidir. Farklı bir 
anlatımla, ölümle sonlanan 
bir yaşam sürdüğünü fark 
eden birey nihai başarı, 

kendini gösterme ve 
mükemmeliyetçilik 

fantezilerini 
terk ederek, 

geçmişin 
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yanılsamalarından uzaklaşır 
ve «şu anı yaşamayı» öğrenir. 
Yaşlanmaya atfedilen bu özellikler 
bilgelikle doğrudan ilişkilidir.
Yaşlı bireylerin hayat 
problemleri karşısında, 
genç bireylerin sahip 
olamayacağı kadar 
geniş ve kullanışlı çözümleVr 
içeren bir davranış repertuvarına 
sahip olması ise bilgeliğin bir 
diğer önemli göstergesidir. 
Özetle, uzmanlık gerektiren 
konularda kitaplardan 
bilgi edinebilirken; bilgelik, 

kitaplardan edinilebilecek 
bilginin farklı problem 
durumlarında 
uygulanması sayesinde 

edinilebilecek bir 
bilişsel 
durumdur. Öte 
yandan bilgelik, 

bireyin ne kadar 
çok bildiğinden 

ziyade neyi ne 
ölçüde bilmediği 
hakkındaki 
farkındalığı ile 

sahip olduğu bilgiyi 
ne ölçüde etkin ve verimli 

kullanabildiği, olayları ne derece 
dingin ve sabırla karşılayabildiği 
ile değerlendirilmektedir.
Sanat alanında William 
Shakespeare “ Nasıl Hoşunuza 
Giderse” (As You Like It) adlı 
oyununda “hayat bir sahnedir” 
derken, bu sahnede akıp giden 
yaşamı “İnsanın Yedi Çağı” 
olarak ifade etmiştir. Bireyin 
gelişimini çevresiyle beraber 
ele alan ünlü gelişim psikoloğu 
Erik Erikson ise “Psikososyal 
Gelişim Kuramı”nda, insan 
için farklı psikolojik ve sosyal 
etkilerin ve hedeflerin öne 
çıktığı sekiz gelişim dönemi 
tanımlamıştır. Bireyler bu 
gelişim dönemlerine özgü 
hedeflerini gerçekleştirirken 
bazı uyum sorunları 
yaşayabilmektedir. Bu gelişim 
dönemlerinden sonuncusu 
olan yaşlılık döneminde eğer 
birey uyum sorunu yaşamaz 
ve döneme başarılı bir giriş 
yapar ise “ego bütünlüğü” 
yaşarken; uyum sorunları varsa 
“umutsuzluk” yaşayacaktır. Ego 
bütünlüğü hasat mevsimine 
benzetebileceğimiz yaşılılık 
dönemi için verimli bir hasadı 
temsil ederken; umuztsuzluk 
istenen verimin alınmadığı 

yani hasadın birey açısından 
kötü gittiği anlamına gelecektir. 
Diğer gelişim dönemlerinde 
olduğu gibi yaşlılık döneminde 
de yaşanan uyum sorunları 
bireyin kendi potansiyelini 
fark etmesini sağlayan bir 
fırsata dönüştürülebilir. 
Yaşlılık dönemine ulaşmış 
bireyler yaşamlarının adeta 
bir muhasebesini ya da öz 
değerlendirmesini yaparlar. 
Bu sürecinin sonunda, anlamlı 
dolayısı ile hoşnut oldukları 
ve doyum aldıkları bir yaşam 
sürdükleri sonucuna varırlarsa 
ego bütünlüğüne ulaşır ve bir 
yandan iç huzurunu yaklarken, öte 
yandan öğrenmeye ve öğretmeye 
devam ederler. Buna karşın, 
anlamlı bir yaşam sürmedikleri 
ve yaşamdan doyum almadıkları 
sonucuna varırlarsa mutsuz, 
“ama”ları ve “keşke”leri ile 
pişmanlıkları nedeniyle fırsatları 
kaçırdıklarını düşünerek, 
mutsuzluğa sürüklenirler. Özetle, 
bir hasat zamanı olan yaşlılıkta 
ulaşılacak bereketli ve verimli 
hasat, çocukluktan bu yana 
edindiğimiz deneyimlerin ve 
yaptığımız seçimlerin doğal bir 
sonucu gibi gözükmektedir.
Sonuç olarak, tek tip bir gelişim 
dönemi olmayan yaşlılıkta gözlenen 
bireysel farklılıklar (“aksi bir 
ihtiyar mı?” “kriz durumlarında 
başvurulan bir ombusman mı?”, 
“sağlıklı ve aktif bir yaşlı mı?”, 
“kronik hastalıklarla mücadele 
eden bağımlı bir yaşlı mı?”) 
ikincil yaşlanma etkilerine 
yön verebileceğimiz kişisel ve 
yaşamsal tercihlerimizle (yaşam 
kalitemizi yükselmeye yönelik 
girişimlerimizle) doğrudan ilişkilidir.
Yaşlılık döneminizi hem kendiniz 
hem de sevdikleriniz için verimli 
ve bolluk içinde bir hasat zamanı 
olarak geçirmeniz dileğiyle…
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