A39

XXXVI. Geleneksel Çubukçu Günleri Konuşması
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İstanbul Metropolitan Municipality Health Chamber’s Elderly Services
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Özet

Summary

Yirmi birinci yüzy›ldaki nüfusun h›zl› yafllanma süreci ile ilgili karfl›lafl›labilecek sorunlar›n azalt›lmas› için, yerel yönetimlerde de tutum, uygulama ve politikalarda de¤ifliklikler gerekmektedir. 5216 say›l› Büyükflehir
Belediye Kanunu 7. maddesi gere¤i belediyeler yafll›lara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak görevini üstlenmifllerdir. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlü¤ü'nün yatakl› bak›m merkezi, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü'nün Evde Sa¤l›k Hizmetleri; Sosyal Hizmetler ve Özürlüler Müdürlü¤ü'nün Toplum Temelli Rehabilitasyon Projesi Birimleri uygulamalar› kapsam›nda 65 yafl üzeri için a¤›rl›kl› olarak sa¤l›k ve sosyal bak›m hizmetleri yürütmektedir. Ayr›ca yafll› için planlanan hizmetlerde, hedef grubun da kat›l›m›n› sa¤lamak, görüfl ve katk›lar›n› almak amac›yla belediye
bünyesinde bir “Yafll› Hizmetleri Dan›flma Kurulu” oluflturulmufltur. Türk
Fiz T›p Rehab Derg 2006;52(Özel Ek A):A39-A41
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Local governments have to make some alterations in their approaches, service implementations and policies towards elderly in order to
diminish problems caused by rapid ageing of the population. They also should develop and execute any kind of social and cultural services
regarding the needs of the senior citizens.
‹stanbul Metropolitan Municipality orientiates resources to elderly citizens by means of Darülaceze Nursing Home, Home Care Services
and Community Based Rehabilitation Centers. An “Elderly Services
Advisory Board” has been founded recently to ensure the participation and the contribution of elderly people to decision making and
planning process. Turk J Phys Med Rehab 2006;52(Suppl A):A39-A41
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Yirminci yüzy›l, ortalama yaflam süresinin uzamas› aç›s›ndan bir devrime tan›kl›k etmifltir. Ortalama yaflam süresi, 19502000 y›llar› aras›nda 20 y›l artarak 66 y›l olmufltur ve 2050 y›l›na kadar 10 y›l daha artmas› beklenmektedir.
Yirmi birinci yüzy›ldaki h›zl› yafllanma süreci ile ilgili karfl›lafl›labilecek sorunlar›n azalt›lmas› için, sektörlerin tümünde ve
tabii ki yerel yönetimlerde bütün düzeylerde tutum, uygulama
ve politikalarda de¤ifliklikler gerekmektedir. Asl›nda, dünyada
birçok yafll› güvenli ortamda sayg›n flekilde yafllanmakta ve bu
süreçte, aile ve toplum aktivitelerine aktif olarak kat›lmaktad›r.
Yafllanma 2002 uluslararas› eylem plan›nda yafll›lar›n tüm
insan hak ve temel özgürlüklerinden yararlanmas› temel al›narak, eylem önerileri;
• Yafll›l›kta sa¤l›k ve iyi olma durumunun artt›r›lmas›,

• Yafll›lar ve kalk›nma,
• Yafll›lara güvenli, kolaylaflt›r›c› destekleyici çevre koflullar›n›n sa¤lanmas› olarak üç konuda toplanmaktad›r.
Yafll›lar›n tam olarak kat›l›m› ile oluflan, eflitlik esas›na dayal› ve ayr›mc›l›¤›n olmad›¤›, bütün yafl gruplar›n› kapsayan bir
toplum oluflturulmas›nda, bütün insan haklar›n›n ve temel özgürlüklerin korunmas› ve gelifltirilmesi gerekmektedir.
Çekirdek ailenin do¤as› gere¤i; sanayi toplumunda yafll› insana yer verilmedi¤inden, psikolojik ve toplumsal destekleyici olan
ailenin yok olmas›, yafll›n›n özgüveninin yitimine, yetersizlik, faydas›zl›k duygular›na kap›lmas›na yol açmaktad›r. Ça¤dafl toplumlardaki çok yönlü de¤iflim ve ilerlemenin, yafll›ya verilen de¤eri ve
sayg›y›, modernleflme ile en aza indirgedi¤i bilinmektedir. Baz›
kültürlerde yafll›l›kla sayg›nl›k artsa da, yafll›n›n yine de sosyal

ma adresi: Dr. Mustafa Güveli, Psikiyatri E¤itim ve Dan›flma Merkezi (PEDAM), Rumeli Cad. No: 85 Kat: 5 Osmanbey-‹stanbul
Yaz›flflm
Tel: 0212-2968509 E-posta: mguveli@hotmail.com Kabul Tarihi: Ocak 2006

A40

Mustafa Güveli
Belediye Yafll› Hizmetleri

fonksiyonlar›ndan vazgeçme zorunlulu¤u do¤maktad›r.
Yafll›lar›n yüz yüze olduklar› temel sorun marjinalizasyondur. Pek çok ülkede genifl ailenin giderek azalmas›yla yafll›lar aile içindeki önemli konumlar›n› kaybetmektedirler. K›rsal yaflamdan kentsel yaflama geçifl kadar yaflam süresinin uzamas› da
mevcut krizin nedenlerindendir. Di¤er etkenlerin yan› s›ra, özgüvenlerinin azl›¤›, göreli yoksulluklar›, kurum bak›m› hizmetini
ikinci derecede kabul edilebilir görmeleri, kuflaklar aras› gerilim,
krizi oluflturan bileflenlerdir. Öte yandan yafll› insanlar›n de¤erlendirilmemifl olan potansiyeli tan›nmamakta ve kullan›lmamaktad›r. Bütün hizmetler yafll›lar› tam olarak temsil etmeyen homojen bir grup için üretilmektedir.
Yafll› insanlar›n yaflam›nda oluflan krizin önlenmesi için destek sistemlerinin oluflturulmas›, yafll›lar›n kendilerine güvenin
artt›r›lmas› için çaba gösterilmesi, onlar›n haklar›n› ihlal eden
hizmet sunumu modellerinin reddedilmesi, kendine yard›m
gruplar›n›n kurulmas›na aktif olarak yard›mc› olunmas›, kendilerini ifade etmeleri ve gelifltirmeleri için birbirleriyle iflbirli¤i yapmalar›n›n sa¤lanmas› ve desteklenmesi gerekir (‹nsan Haklar›
ve Sosyal Hizmet 2002).
5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu 7. maddesi v bendinde “sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri ile
yetiflkinler, yafll›lar, engelliler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand›rma kurslar› açmak, iflletmek veya ifllettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulufllar› ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli¤i yapmak” belediyelerin görevleri aras›nda say›lm›flt›r.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k Daire Baflkanl›¤›, “yafll›lara yönelik sa¤l›k ve sosyal bak›m hizmetleri” nin planlamas›,
koordinasyonu, standardize edilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için bir çal›flma bafllatm›flt›r.
Bugüne kadar Sa¤l›k Daire Baflkanl›¤› bünyesinde Darülaceze Müdürlü¤ü'nün yatakl› bak›m merkezi, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü'nün evde sa¤l›k hizmetleri; Sosyal Hizmetler ve Özürlüler
Müdürlü¤ü'nün toplum temelli rehabilitasyon projesi birimleri
uygulamalar› kapsam›nda 65 yafl üzeri için a¤›rl›kl› olarak sa¤l›k
ve bak›m hizmetleri yürütülmekteydi. Yeni bir planlamayla hizmetler, üniversite iflbirli¤i ile mobil ve immobil yafll›lara olmak
üzere 2 ana bafll›kta toplanm›fl ve yafll›n›n bar›nma, beslenme,
›s›nma gibi konulardaki sosyal ihtiyaçlar› da tespit edilerek hizmet kapsam›nda planlamaya dahil edilmifltir. Ayr›ca yafll› için
planlanan hizmetlerde, hedef grubun da kat›l›m›n› sa¤lamak,
görüfl ve katk›lar›n› almak amac›yla her ilçeyi ve ilgili Sivil Toplum Kurulufllar›n› (STK) temsilen bir kiflinin kat›ld›¤›, ‹stanbul
ma Kurulu oluflturulmufl, kurul ilk toplanYaflflll› Hizmetleri Dan›flflm
t›s›n› 15 Eylül 2005 tarihinde yapm›flt›r. fiu anda bu kurulda 27
kifli bulunmaktad›r. ‹lk toplant›da uygulad›¤›m›z anketin sonuçlar›na göre, yafll›l›k olgunlaflmay› ifade etmektedir. Yafll›lar›n en
önemli sorunlar› hastal›k ve yaln›zl›k-kimsesizliktir. Belediyeler
yaln›zl›¤› giderici projeler üretmeli, rehabilitasyon ve sa¤l›k hizmetleri vermeli, evde bak›m yöntemini seçmelidir. Yafll›lar, bak›mevleri yerine ailelerinin yan›nda kalmal›d›r. Yafll› Dan›flma Kurulu üyelerimiz her türlü destek vereceklerini vaat etmifllerdir.

Darülaceze Müdürlü¤ü
Sultan ‹kinci Abdülhamit Han, kad›n-erkek, yoksul, sakat ve
kimsesizleri korumak, ‹stanbul'da bafl›bofl gezen çocuklar› bir
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araya toplayarak, zenaat sahibi olmalar›n› sa¤lamak, ihtiyar ve
kimsesizlerin son y›llar›n› huzur içinde geçirmelerini temin etmek maksad›yla 7 Kas›m 1892 tarihinde Darülaceze'nin temellerini att›. Darülaceze 28.500 metrekarelik bir alan üzerinde baflta Abdülhamit Han olmak üzere hay›r sahiplerinin katk›lar› ile
kuruldu ve 1895 y›l›nda hizmete aç›ld›.
1924 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Belediyesi'ne devredilen Darülaceze 1999 y›l›na kadar hizmetlerini Belediye bünyesinde devam ettirdi. Okmeydan› Darülaceze tesislerinin talebi karfl›lamada yetersiz kalmas› ile Anadolu yakas›nda yeni bir kampüs yap›lmas›na karar verildi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Darülaceze
Müdürlü¤ünün ‹stanbul Kad›köy'deki kampüsünün temelleri
1993 y›l›nda at›ld›. 1998 y›l›nda tamamlanan kampus Okmeydan› Darülaceze' ye ba¤l› olarak hizmet vermeye bafllad›. 1999 y›l›nda Dan›fltay ‹dari Davalar› Genel Kurulunun karar› ile Okmeydan› Darülaceze ‹çiflleri Bakanl›¤›’na ba¤lan›nca flu anki kampus
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam
etti.
Türkiye'nin en büyük huzurevi olan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Darülaceze Müdürlü¤ü 151.050 metrekare aç›k ve 46.000
metrekare kapal› olmak üzere toplam 197.050 metrekare kullan›m alan› ile ‹stanbul Kad›köy'de hizmet vermektedir. Darülaceze'nin kapasitesi 750 kiflilik olup halen 602 sakin kalmaktad›r.
Kurulufl amac›; ‹stanbul'da do¤mufl ve yerleflmifl olup da malül, ifl görmez kurumda olan, geçinmesini temin edecek miktarda mala malik olmamakla beraber kazanabilme imkanlar›ndan
da aciz oldu¤u halde ‹stanbul'da veya taflrada kanunen kendisine bakacak kudrette ve mükellefiyette bulunmayanlar ve sokakta bulunmufl olanlara hizmet etmektir.
‹stanbul Darülaceze Müdürlü¤ü'nde bafllat›lm›fl olan “Darülaceze Sakinlerinin Sosyal Hayata Adaptasyonu” ve “Darülaceze'de Sa¤l›kl› Günler” projeleri insan›n sosyal bir varl›k oldu¤u
gerçe¤inden yola ç›k›lm›fl ve sakinlerin tüm t›bbi ve sosyal ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› sa¤layacak alt projelerlerle birlikte haz›rlanm›flt›r. Bu projeler ile ‹stanbul Darülaceze Müdürlü¤ü'nde
kalmakta olan sakinlerin;
-Hayat standartlar›n›n yükseltilmesi
-Koflulsuz memnuniyetlerinin sa¤lanmas›
-Darülacezenin toplum nezdindeki itibar›n›n yükseltilmesi ve
-'Darülaceze'nin normlar›ndad›r' ifadesinin benzer sosyal
kurum ve kurulufllar›n kalitedeki ulaflabilecekleri tepe noktas›
haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Sa¤l›k ‹flfllleri ve H›fz›s›hha Müdürlü¤ü
Evde Bak›m Hizmetleri:
1 Haziran-10 Eylül 2005 tarihleri aras›nda 65 yafl ve üstü
1293 hastaya ziyaret gerçeklefltirilmifl, 167 hastaya bak›m uygulanm›flt›r. 299 de¤erlendirme, 631 kontrol ziyareti gerçeklefltirilmifltir. Toplam doktor ziyaret say›s› 1253 iken, 56 hasta sevk
edilmifl, 167'si takibe al›nm›flt›r.

Sosyal Hizmetler ve Özürlüler Müdürlü¤ü
Toplum temelli rehabilitasyon (TTR) birimlerinde yaflflll› özürlülere verilen sa¤l›k ve sosyal destek hizmetleri:
• Uzman muayeneleri, tetkik ve tedavileri, takipleri, hastanelere ulafl›m deste¤i, sosyal aktiviteler (piknikler, evde sosyal
hizmet uzman› ziyaretleri vs), ev tadilatlar› ve temizlikleri, aflevinden haz›r yemek yönlendirmesi).
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• TTR Fatih-‹htiyaç Analizine Yönelik Saha Çal›flmas›: Veledi Karabafl mahallesinde 249 adet 65 yafl üzeri kifli tespit edilmifl, sa¤l›k ve sosyo ekonomik durum profili ve ihtiyaç analizine
yönelik anket formlar› uygulanm›flt›r. Sonuçlar 4. Ulusal Geriatri Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmufltur. Sahadan elde
edilen verilerle Fatih ilçesinde yafll›lara sa¤l›k ve sosyal hizmet
götürmeye yönelik proje üzerinde çal›fl›lmaktad›r.
• Yard›m sand›¤›-65 yafl üzerinde sosyal güvencesiz ve kimsesiz yafll›lara belediye kaynaklar›ndan ayni nakdi yard›mlar yap›lmaktad›r.
• Kad›n Koordinasyon Merkezi - Yafll›lara özellikle yaln›z ya-
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flay›p da muhtaç durumda olanlar›na giyecek, yiyecek, ev eflyas› gibi yard›mlar.
• ‹stanbul Özürlüler Merkezi-Ayni Yard›mlar (Hasta alt› bezi,
haval› yatak, baston-kanadyen, tekerlekli sandalye).
Belediyelerin yafll›lara yönelik hizmetleri, üniversite ve STK
iflbirli¤iyle, ulusal ve uluslararas› politikalarla uyumlu, ancak yerelin gerçe¤ine adapte edilmifl olarak planlanmal›d›r.

Kaynaklar
1.

http://www.shudernegi.org/sosyalhizmetveinsanhaklari.htm
Accessed February 13, 2006.

