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“Yaşlanan kişinin, duygu, düşünce ve eylem-
lerinde bir gerileme olması gerekmez; tam 
tersine yaşlanma süreci içerisinde sosyal ve 

psikolojik yönden gelişme sağlanabilir ve bunlar, yaşlanma 
fenomeninin ortaya çıkardığı pozitif unsurlardır. Yaşlanma-
da pozitif gelişme kaydedebilmek için, yaşlanan insanın 
kullanabileceği dış kaynaklı birikimlerin, rollerin ve diğer 
imkanların bulunması gerekir ve bunlar sayesinde “ortoge-
netik” gelişim meydana gelebilir.” (Tufan, 2005).

Gerontolojinin bakış açısı, sosyal hizmetin bakış açısıyla ör-
tüşmektedir. Yaşlıların sosyal yaşama katılımlarının sağlanma-
sı, kendilerini çeşitli alanlarda geliştirme, eğitim alma / verme, 
üretkenliklerini sürdürebilmelerine ortam sağlanması, kuşak-
lararası paylaşımı arttırıcı projelerin yaşama geçirilmesi, her 
alanda ve düzeyde (merkezi-yerel) demokratik haklarını kulla-
nabilmeleri için planlama ve karar alma sürecinde yaşlı amaç-
lı STÖ’lere* aktif katılımlarının sağlanması gibi sosyal içerikli 
koruyucu önlemler sosyal hizmetin kapsamındadır. Yaşlının 
psikolojik gelişimleri için ise; kendi kendilerine yeterli olabil-
melerinin özendirilmesi, aktif ve sağlıklı yaşam tarzının benim-
setilmesi ve sürdürülmesine ilişkin programlar geliştirilmesi ve 
çeşitli destek programlarının oluşturulması mümkündür.

Sosyal hizmeti farklı yardım meslekleri arasında özgün 
kılan, hem bireye hem çevresine aynı zamanda odaklanıp 
önem vermesidir. Bireyin toplum içindeki işlevselliğini ge-
liştirmesine yardım etmek ve refah düzeyini arttıracak ve 
sosyal işlevsellikteki sorunlarını giderecek sosyal koşulları 
yaratmak ise temel amacıdır.

Sosyal işlevsellik kavramı sosyal hizmetin özgün faaliyet 
alanını anlamayı ve sosyal hizmeti diğer yardım meslekle-
rinden ayırt etmeyi sağlayan bir anahtardır. 

Sosyal işlevsellik pozitif de negatif de olabilir. Bu neden-
le, konumuzla bağı açısından öncelikle pozitif işlevsellik 
kavramını tanımamız gerekmektedir. Pozitif Sosyal İşlevsel-
lik; bir kişinin, belirli bir topluluğun alt kültürünce gerekli 
görülen büyük sosyal rollerinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp 
uygulamasını gerekli kılan görev ve faaliyetleri başarabilme 
yeteneğidir. Sosyal işlevsellikte meydana gelen problemler, 
karşılanamayan gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. (She-
afor ve Horesji: Duyan, 2003).

Sosyal hizmet, gereksinim sahibi birey, grup veya toplu-
luğun mevcut sorunla baş etmesi ve çevresel talepleri kar-
şılayabilmesi için kendisini geliştirmesine odaklanır. Ancak 
öncelikli olarak “özel gereksinim grupları” ile çalışır. 

Özel gereksinim grupları kavramı da doğuştan (zekâ 
özürlüler, vb.), yaşamının herhangi bir döneminde (çocuk-
lar, yaşlılar vb.) ya da geçici bir evresinde (öğrenciler,gebeler 
vb.) karşılaştıkları sorunları tekbaşına aşma gücünden uzak-
laşmış, toplumda insanca yaşabilmek için bir başka kişinin, 
kurumun, kuruluşun sürekli ya da geçici yardımını gerek-
seyen insan gruplarını anlatır. Bunlar, toplumda sürekli ya 
da geçici olarak ekonomik güçleri bulunmayan, üretken 
olamayan, toplumla uyumları bozulmuş insanlardır. Mesle-
ki deyişle; sosyal sağlıkları bozuk ya da bozulmuş, sosyal 
sağaltım, sosyal bakım, sosyal rehabilitasyon ve sosyal 
yardım gereksinimi içinde bulunan insanlardır (Tomanbay, 
2001).

Bu noktada sağlığı sadece tıbbi (medikal) bir kavram 
olarak algılama alışkanlığımızı bildiğim için yukarıda adları 
geçen sosyal bakım, sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon 
kavramlarını da konumuz açısından öne çıkartmak gerek-
mektedir. 

eGe yAŞlI HİZMeT MerKeZİNDe verİleCeK SOSyAl HİZMeTİN KurAMSAl ve 
yASAl DAyANAĞI

Sevim Yazıcıoğlu
Sosyal Hizmet Uzmanı, Program Geliştirme Uzmanı

(*) STK yerine STÖ denmesinin daha doğru olacağını belirten makale için bakınız. Makalenin adı: “STK Yanlış Kullanılıyor Doğrusu STÖ’dür.”, iç: Tomanbay, 
2007, 58-65
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Sosyal bakım: Muhtaç insanların temel gereksinimlerini 
(yiyecek, barınma, korunma vb.); sahiplenme, kabul görme 
ve kötü zamanlarda kendini iyi hissetme gibi psikolojik ihti-
yaçlarını karşılayacak imkanları sağlamak için eylem ve ça-
baların düzenlenmesini içerir (örneğin yaşlı bakımı).

Sosyal tedavi: Bireyin ya da aile üyelerinin düşünce, duy-
gu ve davranışlarındaki işlev bozukluklarını gidermek veya 
düzeltmek için tasarlanmış faaliyetlerdir. Faaliyetler, önce-
likli olarak birey ya da ailenin değişimini eğitim, danışmanlık 
ya da terapinin farklı formları üzerine yapılandırılır (Sheafor 
ve Horesji: Duyan, 2003).

Sosyal rehabilitasyon: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sos-
yal rehabilitasyon; “tüm rehabilitasyon sürecini zora soka-
bilen ekonomik ve sosyal yükümlülükleri azaltmak, ailenin 
toplumun ve mesleğinin taleplerini bireye göre ayarlanma-
sına yardımcı olmak suretiyle topluma katılımı amaçlayan 
rehabilitasyon sürecidir”. Sosyal rehabilitasyon programları, 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ve 
yaklaşımların bir sonucu olup, insan yaşamının niteliğine 
yönelik programlardan oluşur. (http://www.suleymandemi-
rel.com.tr/icerik.asp?mod=74&sid=33_Erişim Nisan 2010)

Sosyal tedavi, sosyal bakım ve sosyal rehabilitasyon, sos-
yal hizmetin geriatri alanında vereceği hizmetlerin önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak tedavi edici sosyal 
hizmetlerin yanı sıra koruyucu sosyal hizmetlerin de ekip 
çalışması içinde verilmesi gereklidir. 

Sağlığın sosyal sağlık boyutunu alınca gene tıpta kulla-
nılan koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin amaç bakımın-
dan bir benzeri olana koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri 
de belirlemek gerekecektir.

Koruyucu sosyal hizmetler, sosyal hizmetlerin en önemli 
işlevlerinden biri olan “koruyucu sosyal hizmetler”, yaşlının, 
ailesinin ve içinde bulunulan toplumun sosyal sağlığının ko-
runmasını ve geliştirilmesini içermektedir.

Koruyucu sosyal hizmetin müdahale düzeyleri, halk sağ-
lığı koruma düzeyleriyle benzenlik göstermektedir;
1. Birincil koruma: Gelişmekte olan problemin önlenmesi-

ne yönelik eylemleri,
2. İkincil koruma: Problem ilk aşamasındayken tespit edip 

çözmeye yönelik eylemleri,
3. Üçüncül koruma: Ciddi bir hal almış problemin fazladan 

zarar vermesine ya da başkalarına sıçramasını önleme-
ye yönelik eylemleri içerir (Şimşek: Duyan, 2003). 

Bu kuramsal çerçeve dahilinde; “hastalığa ve ölümlere 
zemin hazırlayan çevresel ve sosyal faktörlerin belirlenerek 
mücadele edilmesi” birincil düzeyde bir müdahaleye örnek 
oluşturmaktadır. İkincil düzeyde ise “sağlıklı yaşam ve kişisel 
bakım konularında danışmanlık yapılması”, üçüncü düzeye 
ise yaşlının bakımının sağlanması örnek olarak verilebilir.

Geriatri alanında verilecek olan koruyucu- önleyici, reha-
bilite edici ve tedavi edici sosyal hizmetin uygulamalarında, 
“Toplum Temelli Bakım Yaklaşımı” kabul görmektedir. 

Toplum temelli bakım, bakıma gereksinim duyan bireye, 
bağımsızlığını koruması ve kendi ayakları üzerinde durabil-
mesi için gerekli bilgi ve sosyal yaşam becerileri kazandır-
ma, yaşamını kendi evinde sürdürebilmesi için gereksinim 
duyduğu destek ve yardımları sunma ve sosyal işlevselliğini 
yerine getirebilmesi için çalışma, rekreasyon ve diğer ola-
naklardan yararlanmasını sağlama işlevlerine sahip olan 
toplum temelli bakım bu yönüyle ekip çalışmasını gerekti-
ren bir hizmet modelidir (http://www.ozida.gov.tr/ozveri/
ov3/ov3ttrbakim.htm  Erişim:Nisan, 2010).

Toplum temelli bakımın özellikleri: Bireyin güçlü yönleri 
üzerinde durur, aile üyelerine sorumluluk verir, bireyin kişi-
sel istek ve beklentileri doğrultusunda yaşamında söz sahi-
bi olmasını destekler, bireyin sosyal hayata katılımını teşvik 
eder, maliyeti düşük, kazanımları yüksektir. Bu çerçevede 
verilecek hizmetlerde sosyal destek teknik olarak büyük 
önem taşımaktadır. 

Sosyal destek sosyal hizmet sunarken kullanılan en te-
mel mesleki tekniklerden biridir. İşlevsellik sorunu olmayan 
kişilerin yetenek ve performanslarını arttırmak, genişletmek 
ve geliştirmek sosyal destek kapsamına girer. Sosyal destek 
hizmetleri zorunlu olarak saptanmış bir sorun olmaksızın 
belli bir alanda faaliyet yürüten müracaatçıların büyüme ve 
gelişimine odaklanır. Aktif yaşlanma eğitimleri ve sosyal et-
kinlikler örnek olarak verilebilir.

Geriatri ekibiyle birlikte uygulanacak olan toplum temel-
li bakımda,  sosyal hizmet uzmanının müdahalesi mikro (bi-
rey, birey ile ailesi), mezzo (komşu, arkadaş, terapi gurubu) 
ve makro (toplum, topluluk, örgütler) düzeylerini içerecek-
tir. Mikro düzeyde yaşlının bireysel ve ailevi problemleriyle 
ilgili çalışılırken, aynı yaşlıyla mezzo düzeyde el-sanatları 
gurubunda çalışmak mümkündür. Makro düzeyde ise yaşlı-
ların sosyal projelere kanalize edilmesi örnek verilebilir.

Genelci sosyal hizmet yaklaşımı sosyal hizmetin işlevini 
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üç grupta toplamıştır. Bunlar; 
- Danışmanlık (Güçlendiren, kolaylaştıran, koordine 

eden), 
- Kaynak yönetimi (Kaynaklarla bireyi, gurubu ve top-

lumu bir araya getiren, değişimi başlatıp sürdüren) 
- Eğitim  (Eğiten, bilgilendiren ve araştıran). 
Bu çerçevede meslek elemanının rolü ve işlevleri oluştu-

rulmaktadır. 

Geriatri ekibiyle birlikte sosyal hizmet uzmanın rolü ve 
bu rollere karşılık gelen işlevleri neler olacaktır? Bu sorunun 
yanıtı da önemlidir. Bu işlevler şunlardır:

- Bağlantı kurucu olarak sosyal hizmet uzmanı pers-
pektifinde, yaşlının durumunu ve kaynaklarını de-
ğerlendirme, havale etme, hizmet sunum sistemleri 
arasında bağlantı kurma ve bilgi verme işlevi,

- Savunucu olarak SHU perspektifinde, yaşlılar adına 
çeşitli kurum ve kuruluşlar düzeyinde vak’a savunu-
culuğu işlevi,

- Öğretici olarak SHU perspektifinde, toplumsal ve 
günlük yaşam becerilerinin öğretilmesi, davranış 
değişikliğinin kolaylaştırılması, temel koruma işlevi,

- Danışman/klinisyen olarak SHU perspektifinde, 
psiko-sosyal değerlendirme ve tanı, dengeyi koru-
maya yönelik bakım, sosyal tedavi, uygulamanın 
değerlendirilmesi işlevi,

- Vak’a yöneticisi olarak SHU perspektifinde, yaşlının 
yönlendirilmesi, değerlendirilmesi, hizmet/tedavi 
planlaması, bağlantılandırma, hizmetlerin eşgüdü-
mü, takip ve hizmet sunumunu gözleme, müracaat-
çının desteklenmesi işlevi,

- İşyükü yöneticisi olarak SHU perspektifinde, çalışma 
planı hazırlama, zaman yönetimi, kalitenin yürütül-
mesini gözleme, bilgi işleme işlevi,

- Personel geliştiricisi olarak SHU perspektifinde, ça-
lışanların oryantasyonu, eğitimi, süpervizyon, kon-
sültasyon işlevi,

- Yönetici olarak SHU perspektifinde, kurumiçi ve ku-
rumdışı eşgüdüm, politika ve program geliştirme, 
değerlendirme işlevi,

- Sosyal değişme ajanı olarak SHU perspektifinde, 
yaşlılık alanına ilişkin sorunları analiz ederek toplu-
mun ilgisini harekete geçirme ve sosyal kaynakların 
geliştirilmesini sağlama işlevi,

- Meslek elemanı olarak SHU perspektifinde, kendisi-
ni ve mesleği geliştirme işlevidir.

Görüldüğü gibi sosyal hizmet uzmanı çeşitli perspek-
tiften bakınca farklı ve hepsi birbirinden önemli işlevlere 

sahiptir. Bunlar bir bütün olarak sosyal hizmet uzmanının 
meslek kimliğini ve çalışma çerçevesini belirler. 

Özetle sosyal hizmet uzmanı, yaşlının saygınlığını koru-
mak, kendi kararlarını kendisinin vermesine yardımcı olmak, 
en üst düzeyde işlevselliğini sağlamak ve mümkün olduğu 
ölçüde içinde bulunduğu yaşam koşullarını iyileştirmekle 
ilgilenir. Hizmet sunumuna etki eden engellerin ortadan 
kaldırılması yardımın bir diğer ayrıştırıcı yönüdür. Ayrıca 
sosyal hizmet uzmanı aile üyeleri arasında iletişimi düzen-
leyici olarak yaşamı kolaylaştırıcı önlemleri almalı, ailenin/
diğer sosyal destek ağı bağlantılarını sağlamalıdır. Sosyal 
hizmet uzmanları yaşlılara hizmet verecek kuruluşların etkin 
ve verimli hizmet sunumundan da sorumludur. Yaşlı birey 
ve gruplarla doğrudan çalışmanın yanısıra sosyal hizmet uz-
manları yaşlıları etkileyecek politika ve programları geliştir-
mede ve daha fazla kaynak yaratmaya yönelik çalışmalarda 
da rol almaktadır (http://www.sosyalhizmetuzmani.org/ge-
riatrishu.htm)

Meslek elemanının rolü, mevcut kültürün, gelenekle-
rin ve yasaların etkisiyle belirlenmektedir. Yaşlılarla çalışan 
meslek elemanı da çalıştığı kuruluşun kuruluş yasası ve ilgili 
yönetmeliklerle, çalışma alanının sınırlarını oluşturacaktır. 

Ülkemizde toplum temelli bakım anlayışı ulusal sosyal 
hizmet politikalarından başlayarak tüm sosyal hizmet kuru-
luşlarını ve uygulamaları içine alacak yeni oluşumlara kapı-
sını açmıştır.

Bu amaçla SHCEK tarafından oluşturulan; “Yaşlı Hizmet 
Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, 07.08.2008 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. 

Anılan yönetmelikle; evde bakım hizmeti, gündüzlü ba-
kım hizmeti, teknik servis hizmetleri ve merkezin gündüzlü 
hizmetleri düzenlenmiştir. Kurulacak merkezlerin tanımla-
nan hizmet türlerinden bir veya birkaçını sunması mümkün 
kılınmıştır. 

Halen SHCEK’e bağlı beş merkezde “gündüzlü hizmet” 
verilmekte olup; hizmeti geliştirme çalışmaları sürdürül-
mektedir. “gündüzlü bakım hizmeti” ise, sadece İzmir Buca 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde 
oluşturulan “Gündüzlü Bakım Birimi” içerisinde verilmekte-
dir.

Anılan yönetmeliği yasal dayanak olarak alan Ege Yaşlı 
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Hizmet Merkezi projesi, toplum temelli bakımı bütün öğe-
leriyle gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

Ege Yaşlı Hizmet Merkezi projesi; kaynak yaratmaya 
yönelik çalışmalara yeni bir örnek teşkil etmektedir. Yaşlı 
müracaatçıların yararına, toplum temelli bakım esasına da-
yalı olarak, işbirliği ve eşgüdüm prensibiyle çalışması plan-
lanan bir organizasyon projelendirilmiştir. Başka bir deyişle; 
sosyal hizmetin örgütleme ve harekete geçirme işlevleri ya-
şama aktarılmıştır. 

Bu proje ile koruyucu-önleyici sosyal hizmetlerin bütün-
cül bir yaklaşımla verilmesi hedeflenmiştir. Koruyucu sağlık 
hizmeti amaçlı tarama programlarının hazırlanarak yaşama 
geçirilmesi, hastalığa ve ölümlere zemin hazırlayan çevre-
sel ve sosyo-ekonomik faktörlerin belirlenerek mücadele 
edilmesi, yaşlanan bireye sağlıklı yaşam ve kişisel bakım 
konularında danışmanlık yapılması, aktif ve sağlıklı yaşam 
tarzının benimsetilmesi ve sürdürülmesine ilişkin program-
lar geliştirilmesi ve yaşlıların kendi kendilerine yeterli olabil-
melerinin özendirilmesi, engelliliğin önlenmesi ve  kuşakla-
rarası paylaşım projelerinin hayata geçirilmesi gibi daha çok 
toplum merkezleri ve halk sağlığıyla ilgili projelerle verilen 

hizmetler uygulamaya geçirilecektir. Mevcut işbirliği, hedef 
kitlenin kurum, şehir ve bölge ölçeğine değin büyümesini 
sağlayabilecektir.

Bu proje ile, tedavi edici sosyal hizmetlerin bütüncül bir 
yaklaşımla verilmesi hedeflenmiştir; evde bakım ve gün-
düzlü bakım hizmetlerinin; yaşlıların hareketlerinin giderek 
azaldığı ve sağlık ihtiyaçlarının giderek çoğaldığı gerçeği 
göz önüne alınarak, Geriatri Merkeziyle aynı çatı altında ve-
rilmesi planlanmıştır. Yaşlı gereksinimlerinin araştırmalarla 
belirlenerek, bizi yeni bilgilere ve hizmetlere ulaştırması, 
teknolojinin bize yeni formlar getirmesi mümkündür.   Ör-
neğin evde bakımın, tele-bakım hizmetleriyle desteklen-
mesi, geçici süreli (nekahat dönemi bakımı) bakıma ilişkin 
projenin hazırlanması, belki uygulanması gibi yeniliklere 
açık olunmalıdır. Bu hizmetin, süreç içinde sosyal hizmetin 
işlevlerine katkıda bulunması da yine beklenen bir sonuç 
olacaktır.

Hizmetin çağın gereklerine, bilimin ışığına ve ülke ger-
çeklerine uygun paralellikte işlemesi için süreç içerisinde, 
yeniden gözden geçirilmesi ve geri bildirimler alınarak de-
ğerlendirmenin yapılması doğru olacaktır.
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