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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10.07.2004 tarihinde 
kabul edilen 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi 
kanununu kapsamında,  yaşlı hizmetleri alanında, te-

mel hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire başkanlığı 
bünyesinde hizmet vermektedir1.

Türkiye’nin reel demografik durumu, nüfus projeksiyon-
ları ve tıp alanındaki gelişmeleri, çekirdek aileye geçiş, kadı-
nın iş piyasasında daha fazla yer alması gibi toplumsal haya-
tımızda ortaya çıkan değişimlerle birlikte okumaya çalışan 
Başkanlığımız 65 yaş üstü yaşlı nüfusla ilgili olarak var olan 
hizmetlerini sürekli gözden geçirmekte ve ortaya çıkabile-
cek yeni ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır. 

Tüm bu analiz ve planlama sürecinde görülmüştür ki, 
önümüzdeki dönemde yaşlılar alanında verilecek hizmet-
lerde sadece yaşlı nüfusun niceliksel artışı değil, bu popü-
lasyonun niteliksel dönüşümü ile, hizmet taleplerin ekono-
mik olarak karşılanabilirliği de belirleyici olacaktır. 

Bu belirleyiciler ışığında tüm dünyada ve Türkiye’de ku-
rumsal yatılı bakıma tamamlayıcı olabilecek kısmı bakım/
destek hizmetlere duyulan ihtiyaç ve talep ön plana çık-
maktadır.

Bu minvalde Başkanlığımız bünyesinde verilen hizmet-
leri kurumsal yatılı bakım ve gündüzlü hizmetler / kısmi des-
tek hizmetleri şeklinde kategorize edebilir.

Süresiz ve sınırlı süreli kurumsal yatılı bakım hizmetleri-
nin tümü İstanbul Darülaceze Müdürlüğü bünyesinde veril-
mektedir. Kurulduğu yıldan itibaren yaşlılar alanında, muh-

taçlık ölçütü çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Darülace-
ze Müdürlüğü, hizmetlerini hizmet verdiği kitlenin özellikle-
ri ve ihtiyaçları, kitlenin değişen ve dönüşen yapısı ve buna 
binaen ortaya çıkan yeni talepleri, dünyadaki genel sosyal 
hizmet felsefelerindeki değişimler ve ilerlemeleri göz önü-
ne alarak yürütmektedir. 

Dünyadaki Bakım Hizmetlerindeki paradigma değişimi-
ni iyi okumaya çalışan bakanlığımız vermiş olduğu hizmet-
lerde niceliksel artışa paralel olarak niteliksel artış ve mem-
nuniyeti öncelemektedir. 

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü içerisindeki temel hiz-
met profilleri; Kendine yetebilen, kısmen kendine yetebilen, 
yatağa bağımlı, demans, psikotik tanılı, mental reterde şek-
lindedir. 

Tüm bu profile ihtiyaçları çerçevesinde barınma, beslen-
me, sağlık ve sosyal alanlarda sürekli kurumsal bakım hiz-
meti sunulmaktadır.

Bununla birlikte yaşlı bireylerin alışmış oldukları sosyal 
ortamlarında yaşamaları fikriyle yola çıkan ve kişilerin ev ar-
kadaşları ile birlikte mahalle ortamında yaşamaları konsepti 
çerçevesinde gelişen; Yaşam Evleri,ve sınırlı süreli bakım hiz-
metinin verildiği; Yaşlı Misafirhaneleri de Darülaceze Müdür-
lüğümüz bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kurumsal bakım hizmeti dışında Daire Başkanlığımız 
bünyesinde Evde Bakım ve Destek hizmetleri verilmekte-
dir. Bu hizmetler; Evde Sağlık Hizmetleri, Hastane Hizmetle-
ri, İlaç Yardımı, Mobilizasyon ve Nakdi Yardım dır.
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(1) (v) “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve 
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu 
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak”

  (m)”Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlüler ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak”
  (j) “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar”
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Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Sağlık Müdürlüğü 
Kadın Sağlığı merkezlerinde hedef kitlesi 18 yaş üstü kadın-
lar olsa da, daha çok 45 yaş üstüne ücretsiz kemik, rahim 
ağzı ve meme kanseri taraması yapılmaktadır.

Özellikle evinden çıkmakta güçlük çeken 65 yaş üstü va-
tandaşlarımız için verilen diğer hizmetler Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde evde sağlık hizmetleri altında yürütülmektedir. 
Bu hizmetler kapsamında 2009 yılında geriatrik yaş grubu-
na 2.211 Doktor muayenesi, 4.477 Doktor kontrol ziyareti, 
32.343 hemşirelik bakımı, 1.889 Hemşirelik takibi, 9.766 fiz-
yoterapi,  356 psikolojik danışmanlık, 50 kişisel bakım, 162 
hane temizliği, 623 hasta nakli, 333 hastanede tedavi hiz-
meti, 4.476 saat hastanede refakat hizmeti verildi.

Evde sağlık hizmeti devam eden 632, bakımı devam 
eden 310, fizyoterapi hizmeti alan 294, psikolog hizmeti 
alan ise 27 vatandaşımız bulunmaktadır.

Yine ilaç, giyim, alışveriş kuponu ve nakdi yardımlarla il-
gilenen Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi 65 
yaş üstü vatandaşlarımız için nakdi yardımların yanı sıra; 
ilaç, giyim, alış veriş kuponu vb. yardımlarda bulunmaktadır. 
Bu kapsamda 2009 yılı içerisinde 65 yaş üstü 12.824 kişi/ai-
leye hizmet verilmiştir.

Bunlara ek olarak Özürlüler Müdürlüğü Ulaşım hizmet-
leri kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak du-
rumda olan yaşlılarımızın mobilizasyonunu sağlamaktadır. 
Bu kapsamda 2007 yılından itibaren 65 yaş üstü 8600 ihti-
yaç sahibinin mobilizasyonu sağlanmıştır. 

İstanbul’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin Darülaceze Müdürlüğü, Sağlık 
Müdürlüğü ve Özürlüler Müdürlüğü aracılığı ile sunduğu 
hizmetler kongre katılımcıları ile paylaşılacak, belediyemi-
zin hizmetlerine yön verecek ve yeni ufuklar açacak görüş 
ve öneriler değerli katılımcılardan talep edilecektir.


