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1. Giriş ve Proje Hakkında 

Sağlık çalışanları tarafından kurulmuş ve ülkemizde sağlık alanında önde gelen sivil toplum 

kuruluşlarından olan Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma 

Derneği (SAĞLIK-DER),  VOC-Test Merkezleri III Hibe Programı kapsamında bir hibe projesi 

yürütmeye hak kazanmıştır. Bu hibe programının temel amacı, MYK sistemi bünyesinde sınav 

ve mesleki belgelendirme yapan özel kuruluşların sayısını ve kapasitesini arttırmaktır. Söz 

konusu hibe programı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇSGB) ve Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) iş birliğinde yürütülmektedir. Programın finansmanı AB ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin fonlarıyla yapılmaktadır.  

SAĞLIK-DER'in yürütmeye hak kazandığı proje kapsamındaki nihai hedef, 

SAĞLIK-DER bünyesinde, MYK sistemi içerisinde akredite olmuş bir 

sınav ve mesleki belgelendirme merkezi kurmaktır. Resmi olarak 1 Kasım 

2020'de başlayan projenin uygulama süresi 18 aydır. Kurulacak merkezde 

asgari olarak dört meslekte sınav ve belgelendirme yapılacaktır. Bu meslekler 

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3, 4 ve 5) ve Çocuk Bakım 

Elemanı'dır (Seviye 3). Bunlara ek olarak açılacak merkezde eczacılık sektöründeki 

mesleklere yönelik sınav ve belgelendirme yapılması gündemdedir.  

Bunun yanısıra, Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3, 4 ve 5) mesleklerinde sınav 

yapılabilmesi için ön gereklilik olan üç adet mesleki yeterlilik hazırlanacaktır. Yine proje 

kapsamında Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni (Seviye 5) mesleğine 

ait meslek standardı güncellenecektir (revize edilecektir).  Projede, danışmanlık hizmetleri, 

yurtdışı çalışma gezileri ve kurulacak olan sınav ve belgelendirme merkezinin kurulumu için 

gereken fiziksel, donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler de 

bulunmaktadır.  

Bu rapor, proje kapsamında Engelli ve Yaşlı Bakımı mesleklerine yönelik en etkin çalışmayı 

yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen ön hazırlık çalışmalarının sonuçlarını içermektedir.  

Ön hazırlık kapsamında projede tanımlanan danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi 

için, SAĞLIK-DER tarafından bir danışman firma görevlendirilmiştir (REA Danışmanlık).  Ön 

hazırlık aşaması kapsamında, danışman firma tarafından; 
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• Sektöre yönelik masa başı araştırmaları,  

• İlgili bakanlıklar ve paydaşların katıldığı çevrimiçi çalıştayın organizasyonu ve 

moderatörlüğü, 

• Paydaşlardan anket yoluyla veri toplanması  

• Daha önce hazırlanmış meslek standartlarının incelenmesi ve iş analizi  

gibi faaliyetler gerçekleştirmiştir.  

Aşağıdaki bölümlerde, yukarıda sayılan çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Raporun ikinci bölümünde Engelli ve Yaşlı Bakımı alanında, güncel verilerden yararlanılarak 

bir durum analizine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, ülkemizde engelli ve yaşlılara sağlanan 

bakım olanakları ve bunların sunulduğu yasal çerçeve özetlenmiştir.  Dördüncü bölümde, 

paydaşların bilgilendirilmesi ve görüşlerin alınması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay ve anket 

çalışmasının sonuçları ortaya konmuştur. Beşinci bölümde, hazırlanacak yeterlilikler için 

temel teşkil edecek olan meslek standartları incelenerek iş analizi yapılmıştır.  Son olarak, 

altıncı bölümde, elde edilen sonuçlar ve projede bundan sonra atılacak adımları gösteren bir 

bölüme yer verilmiştir.  

Güncel veriler göstermektedir ki, uzun süredir sorgulamadan kabul etmekte olduğumuz 

"Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğu" inanışı doğruluğunu yitirmeye başlamıştır. 

Ülkemizde ortalama yaş ve yaşlı popülasyonu giderek artmaktadır. Buna paralel olarak yaşlı 

bakımı hizmetlerine olan talep de gün geçtikçe artmaktadır. Aynı şekilde nüfus artışı ve artan 

bilinçlenmeyle engelli bakımı hizmetlerinde de benzer bir talep artışı gözlemlenmektedir. Bu 

işleri yapan kişilere talebin artışı, kalifiye olmayan ve işin gerektirdiği kimi zaman hayati 

derecede önemli bilgi, beceri, tutum ve davranışlara haiz olmayan kişilerin bakım 

elemanı olarak sektöre girmesine sebep olmuştur. Neredeyse her gün medyada birçok 

mağduriyet ve istismar haberleri görülmektedir ki bunlar sadece gün yüzüne çıkabilmiş 

olaylardır. SAĞLIK-DER bünyesinde kurulacak olan sınav ve belgelendirme merkezi, sektörün 

ihtiyacı olduğu kalifiye ve belgeli işgücünün oluşturulması konusunda önemli bir rol oynayacak 

ve böylelikle toplum sağlığına önemli bir katkı sağlanacak ve yaşanan istismarlara bir nebze de 

olsa çözüm getirecektir.  
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2. Sektöre Bakış 

2.1 Dünyadaki Eğilimler 

Dünya’da 65 ve daha büyük yaştaki bireyler “yaşlı nüfus” olarak tanımlanmaktadır. Geçen 

yüzyılın ikinci yarısından bu yana Dünya’nın içinde bulunduğu demografik değişim ve dönüşüm 

süreci; özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının düşmesi, doğumda ve 

60 yaşında beklenen yaşam sürelerinin uzaması ve yaşlı nüfusun artması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Yaşlı nüfusun artmasının sosyal, ekonomik ve politik sonuçları tüm ülkelerde 

tartışılır hale gelmiştir. Dünyada çoğu ülkede yaşlı nüfus oranının artması ve bu nüfus 

grubunun refah düzeyinin iyileştirilmesine yönelik önceliklerin belirlenmesi en önemli 

konudur. 

Nüfusun yaşlanması ile birlikte ülkeler sosyal ve kültürel konular kadar makro–ekonomik 

mücadele alanları ve devlet hazinesinden karşılanması gereken ihtiyaçlar ile karşı karşıya 

kalmışlardır. Demografik dönüşüm sürecinde yaşlıların sayısının artması ve görece daha az 

çocuk ve genç olması, kuşaklararasındaki bağlılık ve dayanışma açısından ihtiyaçların yeniden 

tanımlanmasını gerektirmektedir. Yaşlanma ile birlikte nüfusun cinsiyet yapısı da 

değişmektedir. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşama eğiliminde olduğu için yaşlı nüfusun 

önemli bir çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Doğum oranları düşmekte, küresel olarak 

kadınların erkeklere kıyasla ücretli işlerde çalışma düzeyi düşük olsa da iş gücüne katılım 

oranları yükselmektedir. Aynı zamanda kadınlar özellikle ailede yaşlılar ve çocuklara bakım ve 

destek sağlayan merkezi rolünü korumaktadır. 

Dünyada özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere yaşlı nüfus giderek artmaktadır. 2020 

itibariyle ortanca yaşı en yüksek olan ilk on ülke aşağıdaki gibidir:  

Tablo 1 - 2020 itibariyle en yaşlı nüfusa sahip 10 ülke (Kaynak: ourworldindata.org) 

Ülkeler Ortanca Yaş (2020) Yaşlı Nüfus Oranı (%) 

Japonya 48,2 28,5 

İtalya 47,9 22,0 

Almanya 46,6 22,8 

Portekiz 46,2 21,0 
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İspanya 45,9 19,2 

Yunanistan 45,5 22,4 

Hong Kong 44,8 18,4 

Bulgaristan 44,7 20,3 

Slovenya 44,5 21,2 

Avusturya 44,4 19,8 

Aşağıdaki şekilde de dünyadaki tüm ülkelerin ortanca yaş açısından dağılımı gösterilmektedir. 

Daha koyu renkle boyanan ülkelerde ortanca yaş daha yüksektir. 2020 yılı itibariyle Dünya 

ortanca yaş ortalaması 30,9'dur. 2040 yılında bu ortalamanın 34,5'e, 2060 yılında ise 

37,4'e yükselmesi beklenmektedir.  

 

Şekil 1 - 2020 itibariyle tüm ülkelerin ortanca yaşlarının dağılımı (Kaynak: ourworldindata.org) 

Yaşlanma aslında bireylerin daha sağlıklı ve uzun yaşamalarının bir sonucudur. Dünyada yaşlı 

nüfus artışı; (i) doğum oranlarının azalması (ii) yaşam süresi beklentisinin yükselmesi ve (iii) 

nüfusun yaşlanma hızı ve büyüklüğü olmak üzere üç temel nedene dayandırılmaktadır. 

Dünya’da yaşlı nüfus Avrupa ve Kuzey Amerika’nın endüstrileşmiş bölgelerine yayılmakta, 

gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfus oranı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artmaktadır. 2040 

yılına gelindiğinde bugünün gelişmekte olan ülkelerinde bu yaş grubundaki nüfusun 1 milyara 
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ulaşacağı öngörülmektedir. Küresel olarak, 80 ve daha büyük yaş grubunda bulunan en yaşlı 

nüfusun 2008-2040 yılları arasında tüm yaş grupları ile kıyaslandığında, yüzde 160 artacağı 

tahmin edilmektedir.  

Dünya nüfusunun yaklaşık %15'i, yani bir milyar kişiden fazlası en az bir tür engellilikle 

yaşamaktadır. Bunların %2-4'ü ağır engeli olan kategorisindedir. Son çalışmalar 

göstermektedir ki küresel engellilik, 1970'lere dayanan ve yaklaşık %10'luk bir rakam öneren 

önceki DSÖ tahminlerinden daha yüksektir. Engelliliğe ilişkin bu küresel tahmin, nüfusun 

yaşlanması ve kronik hastalıkların hızla yayılması ile engelliliği ölçmek için kullanılan 

metodolojilerdeki gelişmeler nedeniyle artmaktadır. 

2.2 Engelli ve Yaşlı Bakımı Alanında Türkiye'deki Güncel Durum  

Yaşlılık Verileri 

2020 yılı sonu itibariyle, Türkiye Nüfusu 83.614.362 kişidir. Nüfus bir önceki yıla göre yaklaşık 

460.000 kişi artmıştır. Bununla beraber,  güncel istatistikler, uzun süredir kabul edilmekte olan 

"Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğu" inanışı yavaş yavaş doğruluğunu yitirmeye 

başladığını göstermektedir. Ülkemizin nüfus artış hızı giderek yavaşlamaktadır. 2018 

yılında binde 14,7 olan nüfus artış hızı, 2019 yılında binde 13,9'a, 2020 yılında ise binde 5,5'e 

düşmüştür. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı halen AB ülkelerinin altında olsa da 2018 yılında 

32,0 iken 2019 yılında 32,4'e, 2020 yılında ise 32,7'ye yükselmiştir.  

 

Şekil 2 - Son on yılda Türkiye ortanca yaş artışı (Kaynak: TÜİK) 

2019 verilerine göre doğumda beklenen genel yaşam süresi 78,6 yıldır. Bu değer erkekler 

için 76 yıl kadınlar için 81 yıl olmuştur. 65 yaş üstü kişiler için beklenen yaşam süresi 

29.2

30.1

30.7
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32.7
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erkekler için 16,0 yıl kadınlar için 19,6 yıl olmuştur. 65 yaş üstündekiler için genel ortalama 

değer de 18 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Yıllar içinde nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimlerin gösterilmesi için 

yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri nüfus piramitleridir. Aşağıda yer alan şekilde, 

Türkiye'nin 2007 ve 2020 yılı nüfus piramitleri karşılaştırılmıştır. Doğurganlık ve ölümlülük 

hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği 

görülmektedir. Buna bağlı olarak Türkiye'nin nüfus piramidi de kısa bir süre içerisinde tipik 

piramit şeklinden giderek arı kovanı piramit şekli almaya başladığı gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 3 - Türkiye'nin 2007 ve 2020 yıllarına ait nüfus piramitleri (Kaynak: TÜİK) 

65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı, 2007 yılında %7,1 iken, 2020 yıl 

sonunda %9,5’e yükselmiştir (toplam 7 milyon 953 bin 555 kişi). Bu kişilerin yaş gruplarına 

göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 2 - 65 yaş üstü bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı (Kaynak: TÜİK) 

Yaş Grubu Kişi Sayısı Oran (%) 

65-69 2.938.715 36,9 

70-74 2.131.705 26,8 

75-79 1.355.346 17,0 

80-84 861.199 10,8 

85+ 666.590 8,4 

Toplam 7.953.555 100 
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Aşağıda verilen şekil ve tabloda ifade edildiği üzere, yapılan nüfus projeksiyonlarına 

(tahminlerine) göre, yaşlı nüfus (65+) oranının 2023 yılında %10,2, 2030 yılında %12,9, 2040 

yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörülmektedir.  

 

Şekil 4 - Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yıllara göre seyri (Kaynak: TÜİK) 

Veriler ışığında, önümüzdeki 10 ila 20 yıl arasında, ülkemizdeki yaşlı nüfusunun ikiye 

katlanacağı tahmin edilmektedir.  

Tablo 3 - Yapılan Türkiye nüfus projeksiyonlarında 65 yaş üstü dağılımları (Kaynak: TÜİK) 

Yıl Nüfusta 65+ Oranı 65+ Kişi Sayısı 

2020 %9,5 7.953.555 

2023 %10,2 8.867.951 

2040 %16,3 16.373.971 

2060 %22,6 24.242.787 

2080 %25,6 27.413.359 

Aşağıda verilen şekildeki Türkiye'de il bazındaki yaşlı nüfusun oransal olarak dağılımı 

incelendiğinde, yaşlı nüfusun daha çok Karadeniz ve Ege bölgelerinde yoğun olarak 

yaşadığı görülmektedir.  
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Şekil 5 - 2020 yılı itibariyle illere göre yaşlı nüfus oranı (Kaynak: TÜİK) 

Aşağıdaki tabloda da nüfusu en az 500.000 kişi olan iller arasında, yaşlı nüfus oranı en fazla 

olan 10 ilimiz sıralanmıştır: 

Tablo 4 - Nüfusunda yaşlı oranı en fazla olan on il (Kaynak: TÜİK) 

İller İldeki Yaşlı oranı (%) İl Ortanca Yaş 

Balıkesir 15.8 40,6 

Çanakkale 15.7 40,3 

Çorum 15.6 38,1 

Ordu 15.1 38,5 

Tokat 14.5 36,6 

Aydın 13.8 38,1 

Kütahya 13.6 37,5 

Zonguldak 13.5 39,3 

Sivas 13.2 34,1 

Trabzon 13.0 36,4 
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İllerdeki toplam yaşlı sayısı olarak elbette ki büyük şehirler öne çıkmaktadır. İstanbul (1,1 

milyon), Ankara (0,5 milyon), İzmir (0,5 milyon), Antalya (0,3 milyon) ve Bursa (0,3 milyon) en 

çok yaşlı nüfus barındıran illerimizdir.  

Engellilik Verileri 

Engellilere yönelik verilere geldiğimizde ise engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için 

ASHB bünyesinde, kamu kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan 

"Ulusal Engelli Veri Sistemi" oluşturulmuştur. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle, Ulusal Engelli 

Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın 

olmak üzere 2.511.950’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 775.012’dir. Bu rakamlara, Sağlık 

Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle 

temasa geçmemiş bireyler dahil değildir. Onlar da dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam 

engelli sayısının 5 ile 9 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir.  

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ülkemizde 15 yaş üzerindeki engelli bireylerin yaş 

grupları ve cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 5 - Türkiye'deki 15 yaş üzerindeki engelli bireylerin yaş grubu ve cinsiyetlerine göre dağılımı (Kaynak: TÜİK) 

Yaş grubu 

Toplam 
Nüfusa 

Oranı (%) Erkek (%) Kadın(%) 

15-44 5,7 36 63 

45-54 17,0 41 59 

55-64 24,5 39 61 

65-74 40,3 39 61 

75+  67,0 47 53 

Bu rakamlara göre yaşlılık ve engellilik arasında orantısal bir ilişki olduğu görülmektedir. Yaş 

arttıkça engellilik durumu da artış göstermektedir. Kadın engelli sayısı bütün yaş 

gruplarında erkeklere göre daha fazladır.  Bireylerin engellilik türlerine gelince, ASHB Ulusal 

Engelli Veri Sisteminden elde edilen verilere göre, engel grubuna göre genel nüfusa oranları 

aşağıdaki tablodaki gibidir: 
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Tablo 6 - Engel gruplarına göre bireylerin nüfus içerisindeki oranı (Kaynak: ASHB) 

Engel Grubu Engelliler 
İçerisindeki Oranı 

(%) 

Kişi Sayısı 

Süreğen hastalık 40,6 917.259 

Zihinsel 17,0 385.313 

Ortopedik  13,7 311.131 

Görme  9,5 215.076 

İşitme 8 179.867 

Ruhsal ve duygusal 7,6 170.927 

Diğer 2 44.248 

Dil ve Konuşma 1,5 33.686 

ASBP Engelli Veri Tabanına kayıt olan engellilerin yaş grubu ve cinsiyetlerine göre dağılımları 

da aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

Tablo 7 - Veri tabanına kayıtlı engellilerin yaş grubu ve cinsiyetlerine göre dağılımlar 

 

Buna göre en büyük kayıtlı engelli yaş grubunu 40-50 yaş arası oluşturmaktadır. Bu da 

önümüzdeki yıllarda bu yaş grubu yaşlandıkça hem yaşlı hem engelli sayısının önemli 

ölçüde artacağı anlamına gelmektedir.  

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki yaşlı ve engellilerin kişisel bakım 

faaliyetlerinde en sık yaşadıklarını ifade ettikleri beş sorunlar, sıklık derecesinde göre aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır: 
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Tablo 8 - Engelli ve yaşlılarca en sık ifade edilen beş kişisel bakım ihtiyacı 

İfade Edilen Kişisel Bakım İhtiyaçları Oran 

Transfer (yatağa ve/veya tekerlekli sandalyeye 
çıkıp inme)  

%67 

Giyinme %51 

Banyo yapma %47 

Tuvalet ihtiyacını giderme %39 

Beslenme %30 
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3. Engelli ve Yaşlılara Yönelik Mevcut Bakım Olanakları 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de uzun süreli bakım hizmetleri, geleneksel olarak 

aile üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ancak özellikle son yıllarda Türkiye’de sosyal, 

ekonomik, kültürel açıdan yaşanan dönüşüm; köyden kente göç, geniş aileden çekirdek aileye 

geçiş, uzun süreli bakımda birincil sorumlu olarak görülen kadınların çalışma yaşamına daha 

çok katılımı gibi nedenlerle uzun süreli bakımda ailenin rolünün gün geçtikçe zayıfladığı 

görülmektedir. Bu süreçte ailede bakım verenler uzun süreli bakımda hem evde hem de 

kurumda bakım açısından daha çok devlet desteğine ve kurumsallaşmış hizmetlere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu sebeple engelli ve yaşlılara yönelik mevcut bakım olanaklarını kurumsal 

bakım, evde bakım ve toplumsal bakım olarak üç ana başlığa ayırabiliriz.  

3.1 Kurumsal Bakım Olanakları 

Diğer yandan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan kişilerin bağımlılık düzeyinin yüksek olması, 

kimsesiz olması, aile üyelerinin uzun süreli bakım becerilerinin yetersiz olması, özellikle sağlık 

bakımı gerektiren durumlarda ailenin bunu başaramaması kurumsal bakım hizmetlerine 

duyulan ihtiyacı artırmaktadır.  

Kurumsal Bakım Türkiye’de kurumsal olarak yaşlı bakım hizmetlerini kapsayan uzun süreli 

bakım hizmetlerinin organizasyonu üç kurumun sorumluluğundadır. Bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Sunduğu Hizmetler 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nda yaşlılara yönelik hizmetler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü altındaki  

“Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı” tarafından 

yürütülmektedir. Bu birimin görevlerinin odağında kronik 

hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, yaşlı sağlığı hizmetlerinin 

uygulanmasına yönelik ulusal programlar geliştirilmesi, engelliliğin 

önlenmesi ve evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde teknik 

doküman desteği sağlamak gibi uzun süreli bakım hedefini 

karşılayacak çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 

uzun süreli bakım kapsamında her yaş grubu ve her hastalık için kurumsal olarak doktor ve 

hastane gibi sağlık hizmetlerinin yanı sıra evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden 
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sorumludur. Evde sağlık hizmetleri Türkiye genelinde doktor, hemşire ve diğer sağlık 

personelinden oluşan bir ekiple yürütülmektedir. 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sunduğu Hizmetler  

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde uzun süreli bakım 

hizmetlerin organizasyonu ve yürütülmesinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü (EYHGM) sorumludur. Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’na bağlı uzun süreli bakım anlamında bakım ya da destek veren 

kuruluşlar “Engelli kuruluşları” ve “Yaşlı Kuruluşları” olarak iki başlık 

altında ele alınmaktadır. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı veya denetiminde olan ve engellilere hizmet 

kuruluşlar ve 2021 yılı itibariyle kuruluş sayıları aşağıda verilmiştir: 

• Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri (135 kuruluş) 

• Umut Evleri (152 kuruluş) 

• Özel Bakım Merkezleri (295 kuruluş) 

Yine ASHB'ye bağlı veya denetiminde olan ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlar ve 2021 yılı 

itibariyle kuruluş sayıları aşağıda verilmiştir: 

• Bakanlığa Bağlı Huzurevleri ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (153 

kuruluş) 

• Diğer Kamu Kuruluşlarına Bağlı Huzurevleri (21 kuruluş) 

• Özel Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri (267 kuruluş) 

Bu kuruluşların kurulması, denetlenmesi ve bu kuruluşların verdiği hizmetler, EYHGM 

tarafından hazırlanan aşağıdaki yönetmelikler kapsamında yürütülmektedir: 

a) Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği: Yaşlı 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde 

sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının 

sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı 

sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Bu yönetmelikte sosyal çalışmacı, psikolog, 
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diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist gibi profesyonel meslek gruplarının görev ve 

sorumlulukları, sağlık ve sosyal hizmetlerin kapsamı, yönetim birimlerini ve büro birimlerinin 

görevlerinin yanı sıra huzurevinin sahip olması gereken fiziksel koşullar da tanımlanmıştır. 

b) Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin 

amacı; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak huzurevi ile huzurevi yaşlı 

bakım merkezlerinin açılış işlemleri, hizmet standardı, personel durumu, işletilme koşulları, 

ücreti, denetimi, devri ve kapatılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir. 

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş 

Esasları Hakkında Yönetmelik: Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları 

bünyesinde açılacak huzurevlerinin açılış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve 

denetim işlem ve esaslarını mevcut mevzuata uygun bir şekilde belirlemek, çağdaş anlayış ve 

şartlara uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır. 

d) Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık 

Ödenmesine İlişkin Yönetmelik: Bu yönetmelik gereğince Bakanlık sosyal hizmet 

kuruluşlarında ücretsiz kalan engelli ve yaşlı bireylere, Bakanlığın sosyal hizmet kuruluşlarınca 

verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları taşıyanlara, Darülaceze 

Müessesesince ücretsiz bakılan engelli ve yaşlı bireylere, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu 

ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık ödenmektedir. 

e) “Özellikle 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile 

Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik”: Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 

yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına ve çeşitli ölçütleri sağlayan engellilere ücret ödenmesini 

düzenlemektedir.  

Sayılan bu yönetmelikler kapsamında, Türkiye’de yaşlı bakımında kurumsal hizmetlerden 

yararlanmak için bakıma muhtaçlık esas alınmakta ve hak temelli yaklaşım kullanılmaktadır. 

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal politikanın önemli araçlarından biri olan sosyal 

yardımları ve sosyal hizmetleri yürüterek uzun süreli bakım konusunda dezavantajlı olan 

bireylere destek sağlamaktadır. 
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 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sunduğu Hizmetler 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı bireylerin çalıştığı süre içindeki primli 

ödemeleri, emeklilik süreci ve emeklilik sonrası süreci, sosyal güvenlik 

harcamalarını, genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemeleri ve 

organizasyonu gerçekleştirir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

emeklilik başlığı altında; emekli olma, yaşlılık aylığı, malullük, ölen sigortalının hak sahipleri, iş 

kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve annelik hali, sağlık hakkından ve hizmetlerinden 

yararlanma, isteğe bağlı sigortalılık, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra çalışma ve yurt dışı 

işlemleri ile ilgilenmektedir. 

3.2 Evde Bakım Olanakları 

Evde bakım hizmetleri, genel olarak; bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına 

kavuşturmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri 

tarafından bireyin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulmasıdır. Sözü edilen bu 

hizmetler, hem sağlık hem de sosyal hizmetleri içine alan geniş bir yelpazede bireyin 

gereksinimi doğrultusunda yaşam kalitesi ve toplumsal saygınlığının korunmasını da 

sağlamaktadır. Bu anlamda evde bakım hizmetleri genel olarak, kurum bakımının yerini alan, 

kurumlarda kalış gereksinimini azaltan ya da geciktiren hizmetler olarak ifade 

edilmektedir. Evde bakım aile üyeleri, arkadaşlar, gönüllüler ve ücretli bakıcı tarafından evde 

verilen hizmettir. Evde bakım alışveriş gibi aktivitelerden sağlık bakımına kadar geniş 

yelpazede hizmeti kapsamaktadır. 

Evde bakım hizmetleri, özelliği gereği üç açıdan sınıflandırılmaktadır. Birincisi; evde bakım, 

yalnızca tıbbi hizmetlerin verilmesi değil, aynı zamanda bireyin gereksinim duyabileceği sosyal 

hizmetleri de içine almaktadır. İkincisi; evde bakım, kısa süreli veya uzun süreli olarak 

sunulmaktadır ve hizmet kapsamları çoğu kez birbirinden oldukça farklılık gösterebilmektedir. 

Kısa süreli sunulan evde bakım hizmetleri, tıbbi hizmet ağırlıklıdır ve çoğunlukla hastane 

sonrası nekahet dönemi içinde verilmektedir. Bu süre, genel olarak 30 gün ile sınırlıdır. Uzun 

süreli evde bakım hizmetleri ise, hem tıbbi hem de sosyal bakım hizmetlerini kapsamakla 

birlikte, sosyal bakım ağırlıklıdır ve 6 aydan daha fazla bakım gereksiniminin duyulması 

durumundaki verilen hizmetleri içene almaktadır. Üçüncüsü ise; farklı meslek alanlarındaki 
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uzman ya da yarı uzman kişilerin verdikleri evde bakım ile aile bireylerinin verdikleri evde 

bakımdır.  

Türkiye’de özellikle Demans, Alzheimer ya da kronik hastalıklar durumunda evde sağlık bakımı 

gerektiğinde aile üyeleri dışında bakıcıya başvurulmakta ve bakıcı desteği alınmaktadır. Aile 

üyeleri ile uzun süreli bakım alan kişi arasında coğrafik mesafe fazla olduğunda bakıcı ve yaşlı 

arasındaki iletişimin kontrolü aile üyeleri tarafından tam olarak yapılamamaktadır. Aile üyeleri 

kendi evlerinde ya da yaşlı büyüklerinin yaşadığı evde kendileri tarafından ya da bakıcı 

tarafından verilen bakım seçeneklerinde başarılı olamazlar ise en son seçenek olarak bakım 

merkezlerini tercih etmektedirler. 

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Sunduğu Hizmetler 

Türkiye’de evde sağlık bakımı temel olarak T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurumsal olarak 

yürütülmektedir. Bu evde sağlık hizmetlerinin kapsamı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik” ile 

belirlenmiştir.  

Bu Yönetmelikte, sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin kapsamı, “çeşitli hastalıklar 

nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve 

psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, 

tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri” olarak açıklanmaktadır. Ayrıca evde 

sağlık hizmeti alacak olan hasta ise “yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya 

yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık 

hizmeti almak üzere talepte bulunan birey” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı 

tarafından evde sağlık hizmeti Türkiye’nin tüm illerinde (81 il) yaygın bir şekilde 

uygulanmaktadır. 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sunduğu Hizmetler 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen evde bakım ve evde destek 

hizmetleri ise “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” esas alınarak yürütülmektedir. Bu Yönetmeliğin amacı; 

huzurevi bakımını tercih etmeyen yaşlılar için gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetlerinin 

niteliğini ve bu hizmetleri yerine getiren birim ve personele ilişkin usul ve esasları 
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belirlemektir. Yönetmelikte evde bakım hizmeti birimi, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi 

bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili 

olarak hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi diğer destek unsurlarına 

rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 

yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla 

sunulan sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerini yürüten birim olarak açıklanmaktadır. 

Türkiye’de çok az sayıda bulunan gündüz bakım merkezleri olarak faaliyet gösteren yaşlı 

hizmet merkezleri şu an itibarıyla hizmet sunmamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 

bağlı olarak kurumsal olarak yürütülen tam olarak tanımlanmış bir evde bakım hizmeti yoktur. 

Ancak, evde bakıcıya ihtiyaç duyulduğunda en yakın huzurevinden bakıcı talep etme gibi bir 

hizmet yeni başlatılmıştır. Bu da huzurevinde istihdam edilen bakıcı sayısı, evde bakıcı talep 

etme miktarı gibi konular dikkate alınarak yürütülen bir hizmet olması nedeniyle Türkiye’de 

az sayıda kişi uzun süreli bakımda bu hizmetten yararlanmaktadır. 

3.3 Toplumsal Bakım Olanakları 

Toplumsal bakım, "toplum temelli hizmetler" olarak da adlandırılmaktadır. Toplumsal bakım 

günlük yetişkin bakımını, yemek desteğini, yaşlı hizmetlerini, ulaşım ve diğer destek 

hizmetlerini kapsamaktadır. Toplumsal bakım uzun süreli bakım alan kişilere olduğu kadar bu 

kişilere evde bakım verenlere de destek sağlamaktadır. 

Türkiye’de toplumsal bakım düzeyinde yerel yönetimler özellikle de büyükşehir 

belediyeleri hizmet sunmaya başlamışlardır. Resmi Gazete’de 23/7/2004 tarihi ile 

yayınlanan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”na göre Büyükşehir belediyesinin uzun süreli 

bakım konusunda görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Buna göre büyükşehir 

belediyeleri 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, 

yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak 

ile görevlendirilmiştir.  
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Bu kapsamda hemen hemen bütün büyükşehir belediyelerinin ilgili birimleri aracılığıyla 

yürüttüğü evde bakım, barınma, beslenme, ulaşım, rehabilitasyon, hijyen, bakım onarım 

ve sosyalleşme ortamı sağlama gibi hizmetleri bulunmaktadır.  

3.4 STK'ların Sunduğu Hizmetler 

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve gönüllü çalışanların uzun süreli bakım konusunda yapmış 

oldukları çalışmalar oldukça sınırlıdır. Türkiye’de gönüllü çalışma oranı oldukça düşüktür. 

Türkiye’de 12 ilde 40 ve daha büyük yaştaki yaklaşık 3 bin kişi ile yürütülen “Türkiye Aktif ve 

Sağlıklı Yaşlanma” araştırmasına göre; katılımcıların %61.60’ı yaşlı, genç, engelli gibi 

toplumdaki dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplumsal ve sosyal 

hizmetlere hiç katılmamışlardır. Bu konuda gönüllü aktivitelere az sıklıkta katılanların oranı 

%27.33 iken, her hafta ya da her ay bu aktivitelere katılanların oranı %11.07 olarak 

belirlenmiştir. Ancak çok sınırlı sayıdaki sivil toplum örgütünün uzun süreli bakım konusunda 

vermiş oldukları hizmetler dikkat çekmektedir. Türkiye Alzheimer Derneği uzun süreli bakıma 

destek olacak çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Alzheimer Derneği genel merkezi ve şubeleri 

yerel yönetimlerle de iş birliği yaparak, Gündüz Yaşam Evi ve Evde Bakım Yaşlı Hizmet Merkezi 

hizmetlerini yürütmekte ve “Yaşlı ve Alzheimer Hasta Bakımı Personel Eğitimi’’ programlarını 

gerçekleştirmektedir. 

Hasta bakımı konusunda hasta yakınlarına önerilerde bulunmakta, evde Alzheimer hastalarını 

ziyaret etmekte, hasta yakınlarının bakımında zorlandıkları, yatağa bağımlı olan hastalara 

evlerinde hemşirelik ve hasta bakıcılık hizmetini ücretsiz olarak sağlanmaktadır 

(http://www.alzheimerdernegi.org.tr/). 
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4. Paydaşların Bilgilendirilmesi ve Sürece Dahil Edilmesi 
Çalışmaları 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, ilgili kamu kurumları başta olmak üzere 

alandaki paydaşların bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirilmesi, proje sonuçlarının etkinliği 

ve sürdürülebilirliği açılarından son derece önemlidir. Bunu sağlamak adına SAĞLIK-DER 

ve danışman firma işbirliğiyle bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde bu çalışmaların 

sonuçlarına yer verilecektir.  

4.1 Anket Uygulaması 

Proje kapsamında engelli ve yaşlı bakımı alanında hazırlanacak mesleki yeterlilikler ve bu 

yeterliliklere göre yapılacak sınav ve belgelendirme süreciyle ilgili sektörde önde gelen 

paydaşların görüşlerini almak amacıyla bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket 

soruları danışman firma uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler çevrimiçi 

olarak 160 kurum ve kuruluş temsilcisinde gönderilmiştir. Bunlar arasında engelli ve yaşlı 

alanındaki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve alanda hizmet 

veren önde gelen sivil toplum kuruluşları yer almaktadır. Anket uygulamasına davet edilen 

kurum ve kuruluşların listesi bu raporun ekinde sunulmuştur. 

Anketin gönderilmesinin ardından ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri telefonla aranarak 

ankete iştirak etmeleri hatırlatılmıştır. Üç haftalık cevaplama süresi olan ankete toplam 57 

yanıt alınmıştır. Aşağıda anket soruları ve katılımcılar tarafından sorulara verilen yanıtlar yer 

almaktadır: 
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Akademisyenler %66 

Eğitimini Verenler  %59 

Hemşireler %36 

Psikologlar %29 

Sosyal Hizmet Çalışanları %25 

Diğer %20 

Not: Birden fazla seçenek seçilebildiği için toplam %100'ü geçebilir. 
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Seçme yanıtlar (anket katılımcılarının verdiği iletişim bilgileri, mahremiyet sebebiyle bu rapora dahil 

edilmemiştir): 

• Çalışmaların akademik boyutu ile ilgili destek olabilirim.  

• Dernek olarak, görme engelliler alanında faaliyet göstermekteyiz. Özelde görme engelliler, 

genelde ise diğer engel gruplarına göre engelli ve yaşlı bakım personelinde bulunması gereken 

özellikler, uluslararası standartlar esas alınarak mesleki yeterlilik belgelerinin gerektirdiği 

niteliklerin belirlenmesi, mevzuat geliştirme çalışmaları, erişilebilirlik düzenlemeleri ile ilgil i 

yapılacak olan eğitim çalışmalarında katkı sağlayabiliriz. 

• Alzheimer gündüz bakımevlerinin standartlarının oluşturulması noktasında destek, 2 yaşlı 

bakım elemanımızın deneyimlerinin paylaşılması.     

• Özellikle işitme engelli bireylerin meslek sahibi olma konusunda dernek olarak danışmanlık 

vermek isteriz. 

• Mesleki yeterlilikler ile ilgili uzman görüşü. 

• A sınıfı İSG uzm. Biyolog ve öğretmenim. 

• MYK olarak gerekli destek sağlanacaktır. 

• Destek, ihtiyaç halinde yapabileceğim eğitim vb. destek olabilir 

Ankete verilen yanıtlardan elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Paydaşların çoğunluğu (%56) şimdiye kadar alanda MYK bünyesinde yapılan 

çalışmalardan habersizdir.  

• Anket katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%92) Engelli ve Yaşlı bakımı alanında çalışan 

veya çalışmak isteyen personelin sınava girerek mesleki yeterlilik belgesi alması 

gerektiği görüşündedir.  
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• Bu bağlamda, bir sınav ve belgelendirme merkezi açılması halinde, anket 

katılımcılarının çoğunluğu (%68) bu belgeye talep olacağını ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların yaklaşık üçte biri (%32) bu konuda kararsızdır. "Önemli bir talep olmaz" 

görüşünde olan bir katılımcı bulunmamaktadır.  

• Katılımcılar, proje kapsamında gerçekleştirilecek ulusal yeterlilik hazırlama 

çalıştaylarına, en çok akademisyenlerin, bu işin eğitimini verenlerin ve hemşirelerin 

katılmasının uygun olacağı görüşündedirler.  

• Anket katılımcılarının yaklaşık üçte ikisi (%64) proje kapsamında gerçekleştirilecek 

faaliyetlere destek verebileceklerini ifade etmişlerdir. En son soruda görüleceği gibi, 

verebilecekleri desteğin kapsamını tarif etmişlerdir.  

4.2 Proje Bilgilendirme Toplantısı ve Paydaşlarla Ortak Akıl Arama 
Çalıştayı 

Proje kapsamında, 9 Temmuz 2021 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve alanda önde gelen 

sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın 

yapılma amaçları: 

• Alandaki paydaşları proje ve projedeki faaliyetlerle ilgili bilgilendirmek ve; 

• Ülkemizde engelli ve yaşlı bakımı alanındaki insan kaynağının güncel durumu ve 

yaşanan sorunlarla ilgili paydaşların görüşlerini almaktır.  

Çalıştaya alanda hizmet veren yaklaşık 150 kurum ve kuruluş davet edilmiştir. Çalıştaya 

aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmıştır: 

• ASHB, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

• Mesleki Yeterlilik Kurumu 

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 

• Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

• Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

• Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

• Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi 

• Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

• 65+ Yaşlı Hakları Derneği 
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• Türk Geriatri Derneği 

• Denizli Otizm Derneği 

• SAĞLIK-DER 

Çalıştayın organizasyonu, yönetimi ve moderatörlüğü SAĞLIK-DER proje koordinatörü ve 

danışman firma uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.  Çalıştayın gündemi aşağıdaki gibi 

olmuştur: 

Tablo 9 - Gerçekleştirilen çalıştayın programı 

Engelli ve Yaşlı Alanında Sınav ve Belgelendirme Çalıştayı Programı 

10:30 - 10:45 Çalıştay Açılışı Açılış ve SAĞLIK-DER proje koordinatörü Sn. Öner 
ÖZCAN'ın projeyi tanıtıcı sunumu.  

10:45: 12:00 Açılış Konuşmaları • Sağlık-DER Başkanı Sn. Kasım SEZEN’in konuşması. 

• MYK Başkan Yardımcısı Sayın Metin Karaman'ın 
konuşması. 

• ASHB, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sn. 
Uzm. Dr. Orhan KOÇ'un konuşması. 

12:00 - 14:00 Öğle Arası 

14:00 - 14:30 Sunum Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Sistemine Bakış, Efe Mısırlı 
(REA Danışmanlık) 

14:30 - 17:00 Beyin Fırtınası 
Seansı 

Konu: Türkiye'de Engelli ve Yaşlı Bakımı Alanındaki İnsan 
Kaynağının Durumu ve Güncel Sorunlar.  

Moderatör: Efe Mısırlı (REA Danışmanlık) 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, öğleden önceki seansta proje tanıtımı ve ASHB, MYK ve 

SAĞLIK-DER temsilcileri tarafından yapılan açılış konuşmalarına yer verilmiştir. Öğleden 

sonraki seansta ise Türkiye'deki Mesleki Yeterlilik Sistemiyle ilgili bir sunum ve ardından 

paydaşların görüşlerini almak üzere bir beyin fırtınası seansı gerçekleştirilmiştir.  

Beyin Fırtınası Seansında İfade Edilen Görüşler 

Çalıştayda öğleden sonra gerçekleştirilen beyin fırtınası seansının konusu "Türkiye'de Engelli 

ve Yaşlı Bakımı Alanındaki İnsan Kaynağının Durumu ve Güncel Sorunlar" olarak belirlenmiştir. 

Aşağıda beyin fırtınası seansı esnasında, katılımcılar tarafından ifade edilen görüşlerden 

seçilen bir kısmına yer verilmektedir:  
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• Yaşlılar için Türk bakıcı-yardımcı bulma sorunu bulunmaktadır. İşimi engelliyor. Yabancı 

bakım elemanları çok yüksek meblağlar istiyor. Mesleki Yeterlilikleri yok. Bu sebeple sağlık 

sorunları yaşanmaktadır. Dil yetersizliği var. Bulunan bakıcılar hastayla/yaşlıyla yeteri 

derecede ilgilenmiyorlar.  

• Belgeli çalışan personele ihtiyaç var mı? Hem evet hem hayır. Mezun arkadaşların sahada 

çalışabilmesi için Bakanlığın onayı gerekmekte. Çalışan sayısı artacak, ihtiyaç da artacak. 

Ama hizmeti verenlerin asgari standartlarının belirlenmesi gerekiyor. Talep ve mali 

boyutu işin içine girecek. Sürdürülebilirlik konusu soru işareti. 

• Yeterlilik sınavı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim almadan çalışma alanına girmek 

isteyenler yeterli değil. Hasta bakımı olayı toplumumuzda basite indirgeniyor. Kazanç 

kapısı olarak bakılıyor.  

• Sahada çalışıyorum, Özellikle COVID döneminde, hastane kapısında bakıcılık yapmak için 

bekleyen insanlardan çok büyük şikayetler oluyor. Standartların yüksek olması gerekiyor. 

Bakanlığın bu konuda zorunluluk, asgari kriterler getirmesi gerekiyor.  

• Eğitim verilmeden yapılan her çalışma eksiktir. Halihazırdaki bakıcılar eğitimsiz 

olduklarından dolayı verimli olmuyorlar. Sertifika ve diploma alımına yöneltilmeleri 

gerekiyor.  

• Türk ve eğitimli işgücünün maliyeti çok fazla. Bakanlığın maddi katkısı olması gerekir. Bu 

yapılmazsa bakıcı bulunsa da işe almak çok zor.  

• Avrupa’daki Otizm ve Engelli merkezlerini ziyaret ettik. Otizmli ve engelli bireyler isterse 

kendi başlarına isterlerse aileleriyle kalabiliyorlar. Benzer bir yer sadece İstanbul’da var 

ama şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Yetişkin ve otizmli bireylerin toplu halde 

bakımlı, insan onuruna yakışır bir hayat sürmesi gerekir. Herkesin kendine ait bir odası 

olabildiği bir ortam olmalı. Otizmli bireyler yaşlılarla kalamıyor. Bu bir sorun. Bu konuda 

düzenleme yapılması gerekiyor. İş bulmada aranan bir sertifikasyon yok. Avrupa’da Bir 

okuldan mezun olduktan sonra sertifikasyon alması gerekiyor ve bunu tazelemesi 

gerekiyor. 2 yıllık bir bölüm var AÖF’de. Sosyal hizmetler bölümü var. Engelli bireye de yaşlı 

bireye de ayrımcı bir gözle bakılıyor. Topluma fayda sağlamayan atıl insan vazifesi 

verilmiş gibi bir durum var bunun değişmesi gerekiyor. İngiltere’de yaşlıların 

sosyalleşebildikleri merkezler var. Türkiye’de bu yok. Konu sadece bakım konusuna 

indirgeniyor ve bakımla ilgilenen insanların mesleki yeterlilikleri yok. Sistemin kendisinde 

sorunlar var. COVID döneminde yetişkinlerin kalabildiği bir tek yer var ama burada 
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çalışanların desteklenmesi lazım. Yaşlı ve engelli sosyal ve sistemsel bir sorun. Kötü 

muamelelere maruz kalıyorlar. İstismara uğruyorlar. Koruyucu önlemler eksik. STK’ların 

kurumları denetleyebileceği bir mekanizma kurulması gerekiyor.  

• Bakım alanında STK’ların daha çok devrede olmaları gerekiyor. Devletin STK'larla daha 

çok iş birliği yapmasına ihtiyaç var. 

• Bakanlık bünyesinde Bakım hizmetleri kalite standartları süreci başlatıldı. 2013 yılında 

standartlar tamamlandı. Mesleki yeterlilik çalışmaları, sistemsel sorunlara tek başına 

çözüm olmaz. MEB tarafından bir sertifikasyon var. Huzurevlerinde ve bakım 

merkezlerinde istihdam edilebiliyorlar. Sahadaki talepler doğrultusunda bakım 

personelinin iş ve işlemlerinin daha sağlam bir zemine oturabilmesi, YÖK nezdindeki 

çalışmalara referans noktası olabilmesi amacıyla standart çalışmaları başladı. Sahadan 

gelen talepler doğrultusunda yapıldı bu. Aynı şekilde görme engelli oryantasyon mesleği 

için de aynı şey geçerli. Yeterliliklerin oluşturulmasının ardından MEB’le beraber eğitim 

çalışmaları yapılacak.  

• Almanya’da Engelli bakımıyla ilgili hizmetler sigorta kapsamına alınmış. 1-5 seviye var. 

Bilişsel özelliklerine göre destekler özel kuruluşlar üzerinden yapılıyor. Giyinme, ulaşma, 

sosyalleşme gibi unsurlar ayrı destekleniyor. Herkes haklarını bulunduğu bölgede 

alabiliyorlar. Türkiye’de bu tür hizmetler merkezi yerlerde veriliyor ve sosyal ortamından 

kopuyor. İnsanları bir yerde toplamıyorlar, kendi evinde uzman personelle veriliyor.  

• Sertifikasyonda hedefimiz akreditasyonların sağlanması. Kişiler nezdinde başlanacak. 

Yatılı ve gündüz hizmetlerimiz var. 20 hizmet modeli var. Engelli ve yaşlı için ayrı.  

• Yurt dışında bakım alanında özel kuruluşlar da destekleniyor.  

• Yurt modeli değiştiriliyor. Tek kişilik oda tipi yansıtılmaya çalışılıyor.  

• Yapılacak MYK belgelendirmesinin. MEB sertifikasyonuna Alternatif olması bekleniyor.  

• Ağır engelleri olanlar kurum bakımında ne yazık ki yeterince önemsenmiyor geri planda 

kalıyorlar. 
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Aşağıda, gerçekleştirilen çalıştay esnasında alınan ekran görüntüleri yer almaktadır: 

  

  

 
 

 
 

Şekil 6 - Çalıştay esnasında alınan ekran görüntüleri 
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5. Yeterliliği Geliştirilecek Mesleklerin İş Analizi  

Proje kapsamında MYK tarafından tanımlanan görevlerden bir tanesi engelli ve yaşlı bakımı 

alanında 3 adet mesleğin ulusal yeterliliklerinin geliştirilmesi ve daha sonrasında bu 

mesleklere yönelik sınav ve belgelendirme yapılmasıdır. 2016 yılında ASHB liderliğinde 

gerçekleştirilen bir çalışma neticesinde meslek standartları yayınlanmış olan bu mesleklerin 

isimleri aşağıdaki gibidir: 

• Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) 

• Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) 

• Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5) 

 
  

Şekil 7 - Proje Kapsamında ulusal yeterliliklerinin geliştirileceği meslek standartları 

Bu bölümde bu meslek standartları tanıtılacak ve yapılacak ulusal yeterlilik çalışmasına ön 

hazırlık olması amacıyla içerikleri analiz edilecektir.  

5.1 Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) 

Mesleğin Tanımı: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) iş sağlığı ve güvenliği ile çevre 

koruma ile ilgili alınan önlemleri uygulayarak, mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri 

çerçevesinde; bakım öncesi ön hazırlık yapan, hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, 

yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, mobilizasyonunu sağlayan, 
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aktif yaşama katılımını sağlayan, tedavi sürecinde sağlık personelini destekleyen ve mesleki 

gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. 

Çalışma Ortamı ve Koşulları: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3) yatılı veya gündüzlü 

bakım hizmeti veren kurumlar, kuruluşlar ve ev ortamlarında çalışır. Çalışma ortamının 

hijyenik, aydınlık, düzenli, ulaşılabilir ve güvenli olması gerekir. Gece ve/veya gündüz vardiyalı 

çalışma koşullarında, açık/kapalı ortamlarda ve güvenli mekânlarda çalışır. Ortamın gürültü 

seviyesi, koku durumu, sıcaklık ve nem düzeyi hizmet alan ve bakım hizmeti sunan bireyin 

sağlık durumunu olumsuz etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Çalışırken bakım hizmeti alan 

bireylerle, bireylerin yakınlarıyla, yetkili personel ve sağlık personeliyle iletişim halindedir. 

Hizmet verdiği süreçte bireysel ve/veya takım çalışması ile hareket eder. Mesleğin icrası 

esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı 

riskleri bulunmaktadır. 

Ana Görevleri: Bu mesleği icra kişilerin asgari olarak yapabilmesi gereken dokuz ana görev 

belirlenmiştir. Bu görevler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulamak. 

B. Bakım öncesi ön hazırlık yapmak. 

C. Hizmet alanın öz bakımını uygulamak. 

D. Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek. 

E. Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak. 

F. Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlamak. 

G. Hizmet alan bireyin aktif yaşama katılımını sağlamak.  

H. Hizmet alan bireyin tedavi sürecinde sağlık personelini desteklemek. 

I. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak. 

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman: Bone, eldiven, forma, galoş, hasta taşıma lifti, kapalı 

terlik,  kolluk, koruyucu gözlük, maske, önlük, plastik çizme, tekerlekli sandalye. 
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Bilgi ve Beceriler 

1. Acil durum bilgisi 

2. Atıkların kaynakta doğru ayrılma bilgi ve 

becerisi 

3. Bakım uygulamaları için gerekli araç 

gereçleri kullanma bilgi ve becerisi 

4. Beslenme bilgisi 

5. Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel 

bilgi ve beceri 

6. Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri 

bilgisi 

7. Çevre koruma yöntemleri bilgisi 

8. Engel grubu bilgisi 

9. Engelli ve yaşlı bireyin istismar ve 

ihmalinin önlenmesine yönelik bilgi 

10. Engelli ve yaşlı psikolojisi bilgisi 

11. Engelli ve yaşlıların sahip olduğu haklar 

bilgisi 

12. Engellilerin sosyal yaşamlarına ve yaşam 

tercihlerine ilişkin bilgi 

13. Hospiz bilgisi 

14. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 

15. Kalite bilgisi 

16. Kayıt tutma becerisi 

17. Kuşaklararası ilişkiler ve aile ilişkilerine 

ilişkin bilgi 

18. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 

19. Mesleki etik ve çalışan hakları bilgisi 

20. Öfke kontrol ve müdahale teknikleri bilgi 

ve becerisi 

21. Öz bakım ilkeleri bilgi ve becerisi 

22. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 

23. Temel ilk yardım bilgisi 

24. Temel sağlık bilgisi 

25. Uyku ve uyku sorunlarına yaklaşım bilgisi 

26. Yaşlıların sosyal yaşamlarına ve yaşam 

tercihlerine ilişkin bilgi 

Tutum ve Davranışlar 

1. Acil ve stresli durumlarda sakin ve 

soğukkanlı davranmak 

2. Çalışma ortamında İSG ve çevre koruma 

önlemlerine uygun davranmak 

3. Ekip içinde uyumlu çalışmak 

4. Empati yapmak ve uygun iletişim 

kurabilmek 

5. Güler yüzlü ve nazik davranmak 

6. Hijyen kurallarına dikkat etmek 

7. Hizmet alan bireyin kişilik haklarına, 

inancına, mahremiyetine saygılı olmak 

8. Hizmet alan bireyle göz teması kurmak 

9. Hizmet alan kişinin psikolojisine uygun 

yaklaşım sergilemek 

10. İletişim için uygun ortamı sağlamak (ışık, 

ses ve benzeri) 

11. İletişimde beden dilini kullanmak 

12. İstismarın oluşmasını engellemek 

13. Kalite prosedürlerine uygun hizmet 

vermek 

14. Kültürlerarası duyarlı davranmak 

15. Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek 

16. Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak 

17. Planlı ve sistemli hareket etmek 

18. Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak 

19. Sabırlı olmak 

20. Stresle baş edebilmek 

21. Uygun ses ve tonda konuşmak 

22. Yeniliklere ve değişen koşullara uyum 

sağlamak 

23. Zamanı etkili kullanmak 
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5.2 Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) 

Mesleğin Tanımı: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre 

koruma ile ilgili alınan önlemleri uygulayarak, mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri 

çerçevesinde; bakım öncesi ön hazırlık yapan, hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, 

yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, mobilizasyonunu sağlayan, 

ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık personeli denetiminde yapan, aktif yaşama katılımını sağlayan, 

tedavi sürecinde sağlık personelini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan 

nitelikli kişidir. 

Çalışma Ortamı ve Koşulları: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) yatılı veya gündüzlü 

bakım hizmeti veren kurumlar, kuruluşlar ve ev ortamlarında çalışır. Çalışma ortamının 

hijyenik, aydınlık, düzenli, ulaşılabilir ve güvenli olması gerekir. Gece ve/veya gündüz vardiyalı 

çalışma koşullarında, açık/kapalı ortamlar ve güvenli mekânlarda çalışır. Ortamın gürültü 

seviyesi, koku durumu, sıcaklık ve nem düzeyi hizmet alan ve bakım hizmeti sunan bireyin 

sağlık durumunu olumsuz etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Çalışırken bakım hizmeti alan 

bireylerle, bireylerin yakınlarıyla, yetkili personel ve sağlık personeliyle iletişim halindedir. 

Hizmet verdiği süreçte bireysel ve/veya takım çalışması ile hareket eder. Mesleğin icrası 

esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı 

riskleri bulunmaktadır. 

Ana Görevleri: Bu mesleği icra kişilerin asgari olarak yapabilmesi gereken on ana görev 

belirlenmiştir. Bu görevler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulamak 

B. Bakım öncesi ön hazırlık yapmak 

C. Hizmet alanın öz bakımını uygulamak 

D. Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek 

E. Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak 

F. Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlamak 

G. İlaç dışı tıbbi bakımı sağlık personeli denetiminde yapmak 
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H. Hizmet alan bireyin aktif yaşama katılımını sağlamak 

I. Hizmet alan bireyin tedavi sürecinde sağlık personelini desteklemek 

J. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak 

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman: Bone, eldiven, forma, galoş, hasta taşıma lifti, kapalı 

terlik,  kolluk, koruyucu gözlük, maske, önlük, plastik çizme, tekerlekli sandalye. 

Bilgi ve Beceriler 

1. Acil durum bilgisi 

2. Atıkların kaynakta doğru ayrılma bilgi ve 

becerisi 

3. Bakım uygulamaları için gerekli araç 

gereçleri kullanma bilgi ve becerisi 

4. Beslenme bilgisi 

5. Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel 

bilgi ve beceri 

6. Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri 

bilgisi 

7. Çevre koruma yöntemleri bilgisi 

8. Engelli ve yaşlıların sahip olduğu haklar 

bilgisi 

9. Engel grubu bilgisi 

10. Engelli ve yaşlı bireyin istismar ve 

ihmalinin önlenmesine yönelik bilgi 

11. Engelli ve yaşlı ilaçlarını takip etme bilgisi 

12. Engelli ve yaşlı psikolojisi bilgisi 

13. Engellikle birlikte ortaya çıkan psikolojik 

rahatsızlıklara ilişkin bilgi 

14. Engellilerin sosyal yaşamlarına ve yaşam 

tercihlerine ilişkin bilgi 

15. Hospiz bilgisi 

16. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 

17. Kalite bilgisi 

18. Kayıt tutma becerisi 

19. Kronik, nörolojik, romatolojik, geriatrik, 

psikyatrik hastalıklar bilgisi 

20. Kuşaklararası ilişkiler ve aile ilişkilerine 

ilişkin bilgi 

21. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 

Tutum ve Davranışlar 

1. Acil ve stresli durumlarda sakin ve 

soğukkanlı davranmak 

2. Çalışma ortamında İSG ve çevre koruma 

önlemlerine uygun davranmak 

3. Ekip içinde uyumlu çalışmak 

4. Empati yapmak ve uygun iletişim 

kurabilmek 

5. Güler yüzlü ve nazik davranmak 

6. Hijyen kurallarına dikkat etmek 

7. Hizmet alan bireyin kişilik haklarına, 

inancına, mahremiyetine saygılı olmak 

8. Hizmet alan bireyle göz teması kurmak 

9. Hizmet alan kişinin psikolojisine uygun 

yaklaşım sergilemek 

10. İletişim için uygun ortamı sağlamak (ışık, 

ses ve benzeri) 

11. İletişimde beden dilini kullanmak 

12. İstismarın oluşmasını engellemek 

13. Kalite prosedürlerine uygun hizmet 

vermek 

14. Kültürlerarası duyarlı davranmak 

15. Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek 

16. Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak 

17. Planlı ve sistemli hareket etmek 

18. Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak 

19. Sabırlı olmak 

20. Stresle baş edebilmek 

21. Uygun ses ve tonda konuşmak 

22. Yeniliklere ve değişen koşullara uyum 

sağlamak 

23. Zamanı etkili kullanmak 
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22. Mesleki etik ve çalışan hakları bilgisi 

23. Öfke kontrol ve müdahale teknikleri bilgi 

ve becerisi 

24. Öz bakım ilkeleri bilgi ve becerisi 

25. Palyatif bilgisi 

26. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 

27. Temel ilk yardım bilgi ve becerisi 

28. Temel sağlık bilgisi 

29. Uyku ve uyku sorunlarına yaklaşım bilgisi 

30. Yaşlıların sosyal yaşamlarına ve yaşam 

tercihlerine ilişkin bilgi 

31. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan akut ve 

kronik hastalıkların özelliklerine ilişkin bilgi 

32. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan mental ve 

bilişsel hastalıkların özelliklerine ilişkin bilgi 

 

5.3 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5) 

Mesleğin Tanımı: Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği ile 

çevre koruma ile ilgili önlemleri alarak, mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri çerçevesinde; bakım 

öncesi ön hazırlık yapan, hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, yaşam alanını düzenleyen, 

yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu 

sağlayan, yaşam bulgularını alan, sağlık personelinin olmadığı durumlarda ilaç uygulamalarını 

yapan (girişimsel işlemler hariç), sağlık bakım planına göre tıbbi bakım uygulamalarını yapan, 

ilaç dışı tıbbi bakım uygulamalarını yapan, tedavi sürecinde sağlık personelini destekleyen, 

aktif yaşama katılımını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten kişidir. 

Çalışma Ortamı ve Koşulları: Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5) yatılı veya 

gündüzlü bakım hizmeti veren kurumlar, kuruluşlar ve ev ortamlarında çalışır. Çalışma 

ortamının hijyenik, aydınlık, düzenli, ulaşılabilir ve güvenli olması gerekir. Gece ve/veya 

gündüz vardiyalı çalışma koşullarında, açık/kapalı ortamlar ve güvenli mekânlarda çalışır. 

Ortamın gürültü seviyesi, koku durumu, sıcaklık ve nem düzeyi hizmet alan ve bakım hizmeti 

sunan bireyin sağlık durumunu olumsuz etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Çalışırken bakım 

hizmeti alan bireylerle, bireylerin yakınlarıyla, yetkili personel ve sağlık personeliyle iletişim 

halindedir. Hizmet verdiği süreçte bireysel ve/veya takım çalışması ile hareket eder. Mesleğin 

icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma ve meslek 

hastalığı riskleri bulunmaktadır. 
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Ana Görevleri: Bu mesleği icra kişilerin asgari olarak yapabilmesi gereken onüç ana görev 

belirlenmiştir. Bu görevler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin önlemleri almak  

B. Bakım öncesi ön hazırlık yapmak 

C. Hizmet alanın öz bakımını uygulamak 

D. Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek 

E. Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak 

F. Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlamak 

G. Hizmet alan bireyin yaşam bulgularını almak 

H. Sağlık personelinin olmadığı durumlarda ilaç uygulamalarını yapmak 

I. Sağlık bakım planına göre tıbbi bakım uygulamalarını yapmak 

J. İlaç dışı tıbbi bakım uygulamalarını yapmak 

K. Hizmet alan bireyin tedavi sürecinde sağlık personelini desteklemek 

L. Hizmet alan bireyin aktif yaşama katılımını desteklemek 

M. Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman: Bone, eldiven, forma, galoş, hasta taşıma lifti, kapalı 

terlik,  kolluk, koruyucu gözlük, lavman seti, maske, nebülizatör, oksijen tüpü, önlük, plastik 

çizme, tekerlekli sandalye. 

Bilgi ve Beceriler 

1. Acil durum bilgisi 

2. Acil sağlık ekibine haber verme becerisi 

3. Asepsi-Antisepsi bilgisi 

4. Atıkların kaynakta doğru ayrılma becerisi 

5. Bakım uygulanmaları için gerekli araç 

gereçleri kullanma bilgi ve becerisi 

6. Beslenme bilgisi 

7. Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel 

bilgi ve beceri 

8. Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri 

bilgisi 

Tutum ve Davranışlar 

1. Acil ve stresli durumlarda sakin ve 

soğukkanlı davranmak 

2. Çalışma ortamında İSG ve çevre koruma 

önlemlerine uygun davranmak 

3. Ekip içinde uyumlu çalışmak 

4. Empati yapmak ve uygun iletişim 

kurabilmek 

5. Göz teması kurmak 

6. Güler yüzlü ve nazik davranmak 

7. Hijyen kurallarına dikkat etmek 
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9. Çevre koruma yöntemleri bilgisi 

10. Engel grubu bilgisi 

11. Engelli ve yaşlı bireyin istismar ve 

ihmalinin önlenmesine yönelik bilgi 

12. Engelli ve yaşlı psikolojisi bilgisi 

13. Engelli ve yaşlıların sahip olduğu haklar 

bilgisi 

14. Engellikle birlikte ortaya çıkan psikolojik 

rahatsızlıklara ilişkin bilgi 

15. Engellilerin sosyal yaşamlarına ve yaşam 

tercihlerine ilişkin bilgi 

16. Hospiz bilgisi 

17. İlaç uygulama bilgisi 

18. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 

19. Kalite bilgisi 

20. Kayıt tutma becerisi 

21. Kronik, nörolojik, romatolojik, geriatrik, 

psikyatrik hastalıklar bilgisi 

22. Kuşaklararası ilişkiler ve aile ilişkilerine 

ilişkin bilgi 

23. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 

24. Mesleki etik ve çalışan hakları bilgisi 

25. Öfke kontrol ve müdahale teknikleri bilgi 

ve becerisi 

26. Öz bakım ilkeleri bilgi ve becerisi 

27. Palyatif bilgisi 

28. Risk analizi bilgisi 

29. Sağlık eğitimi bilgisi 

30. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 

31. Temel çalışma mevzuatı bilgisi 

32. Temel İlk yardım bilgi ve becerisi 

33. Temel sağlık bilgisi 

34. Uyku ve uyku sorunlarına yaklaşım bilgisi 

35. Yaşlıların sosyal yaşamlarına ve yaşam 

tercihlerine ilişkin bilgi 

36. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan akut ve 

kronik hastalıkların özelliklerine ilişkin bilgi 

37. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan mental ve 

bilişsel hastalıkların özelliklerine ilişkin bilgi 

38. Yönetim organizasyon becerisi 

8. Hizmet alan bireyin kişilik haklarına, 

inancına, mahremiyetine saygılı olmak 

9. Hizmet alan bireyle göz teması kurmak 

10. Hizmet alan kişinin psikolojisine uygun 

yaklaşım sergilemek 

11. İletişim için uygun ortamı sağlamak (ışık, 

ses ve benzeri) 

12. İletişimde beden dilini kullanmak 

13. İstismarın oluşmasını engellemek 

14. Kalite prosedürlerine uygun hizmet 

vermek 

15. Kültürlerarası duyarlı davranmak 

16. Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek 

17. Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak 

18. Planlı ve sistemli hareket etmek 

19. Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak 

20. Sabırlı olmak 

21. Stresle baş edebilmek 

22. Uygun ses ve tonda konuşmak 

23. Yeniliklere ve değişen koşullara uyum 

sağlamak 

24. Zamanı etkili kullanmak 
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6. Sonuç ve Projenin Yol Haritası 

Giriş bölümünde de ifade edildiği gibi, SAĞLIK-DER'in yürütmeye hak kazandığı proje 

kapsamındaki nihai hedef, SAĞLIK-DER bünyesinde, MYK sistemi içerisinde akredite olmuş ve 

işler hale getirilmiş bir sınav ve mesleki belgelendirme merkezi kurmaktır. Kurulacak 

merkezde asgari olarak dört meslekte sınav ve belgelendirme yapılacaktır. Bu meslekler 

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3, 4 ve 5) ve Çocuk Bakım Elemanı'dır (Seviye 3). 

Bunlara ek olarak açılacak merkezde eczacılık sektöründeki mesleklere yönelik sınav ve 

belgelendirme yapılması gündemdedir.  

İçeriği bu rapor kapsamında sunulan ön hazırlık sürecinde, sektörle ilgili en etkin çalışmayı 

yapabilmek adına masa başı araştırmaları ve sektör analizi gerçekleştirilmiş, Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu 

başta olmak üzere sektördeki tüm paydaşlar bilgilendirilmiş, görüşleri alınmış ve en üst 

düzeyde destekleri alınmıştır.  Kurulacak sınav ve belgelendirme merkezinin en etkin bir 

biçimde işlerlik kazandırılması adına önemli bir bilgi birikimi ve paydaş desteği sağlanmıştır.  

Bundan sonraki süreçte, projenin nihai hedefine ulaşabilmesi için aşağıdaki ana adımlar 

atılacaktır:  

1. Engelli ve Yaşlı Bakımı alanında çalıştaylar düzenlenerek 3 yeterliliğin hazırlanması, 

görüşe gönderilmesi, pilot sınavlarının yapılması ve MYK sektör komitesinden onayının 

alınması. 

2. Engelli ve Yaşlı Bakımı alanındaki üç meslekte sınav sorularının ve gereken 

prosedürlerin hazırlanarak 17024 akreditasyonu çalışmalarına başlanması.  

3. Bunlara paralel olarak Çocuk Bakımı Elemanı  (Seviye 3) mesleğinde sınav sorularının 

ve gereken prosedürlerin hazırlanarak 17024 akreditasyon çalışmalarına başlanması. 

4. Eczacılık sektörüne yönelik kapsam geliştirme çalışmaları yapılması.  

5. SAĞLIK-DER Bünyesinde kurulacak sınav ve belgelendirme merkezine uygun mimari, 

personel, fiziksel ve donanımsal koşulların kazandırılması ve hizmete açılması.  
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Yürütülmekte olan projenin, ülkemiz nüfusunun neredeyse onda birini oluşturan ve sayısı 

giderek artmakta olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bakım sorunlarını azaltacak, onları 

istismardan koruyacak ve sağlıklarının daha iyi korumalarını sağlayacak sonuçları ortaya 

çıkartması beklenmektedir. SAĞLIK-DER, alandaki kamu kuruluşları ve paydaşlarla iş birliği 

içerisinde, bu önemli alanda vatandaşlarımız için fark yaratacak bir sonuçlar almak için 

çalışmaya devam edecektir.  
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EK 1: Anket ve Çalıştay Katılımına Davet Edilen Kurum ve 
Kuruluşlar Listesi 

65+ Yaşlı Hakları Derneği 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü - Fen Edebiyat Fakültesi 
Gerontoloji Bölümü 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Hizmetleri 
Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı 

Altınokta Körler Derneği 

Alzheimer Derneği 

Anadolu Engelli Dernekleri Federasyonu 

Anadolu Engelliler Eğitim ve Kültür Derneği 

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği 

Anadolu Otizm Federasyonu 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü - Engelliler Araştırma 
Enstitüsü 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü - Haymana Sağlık Meslek 
Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sosyal Hizmet Bölümü 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği 

Birleşik Sakatlar Konfederasyonu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Darülaceze Vakfı 

Devlet Personel Başkanlığı 

Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu 

Dokuzeylül Üniversitesi Rektörlüğü - Hemşirelik Fakültesi 

Dokuzeylül Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Dünya Fiziksel ve Bedensel Engelliler Derneği 

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu 

Durağan Zihinsel İşitme ve Bedensel Engellileri Koruma 
ve Geliştirme Derneği 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü - Atatürk Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Engelli Bakım Programı 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü - Hemşirelik Fakültesi 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Engelli Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği 

Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği 

Engelli Dernekleri Federasyonu 

Engelli Dernekleri Konfederasyonu 

Engelli Kadın Derneği 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği 

Memur-Sen Engelliler Komisyonu 

Milli Eğitim Bakanlığı - Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı - Özel Eğtitm Ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı - Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü 

Murat Yaşlılara Hizmet Eğitim ve Sağlık Vakfı 

Mutlu Yaşam ve Yardımlaşma Derneği 

Odyomed Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 

Öğretilebilir Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım 
Derneği 

Ortopedik Engelliler Derneği 

Ortopedik Özürlüler Federasyonu 

Ortopedik Spastik ve Engelli Çocukları Koruma ve 
Yardım Derneği 

Otizm Dernekleri Federasyonu 

Otizm Vakfı 

Otizmle Barış Derneği 

Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği 

Özel Bizim Kardelen Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği 

Özel Önder Bakım Merkezi 

Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği 

Sağlık Bakanlığı - Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri Kurumu 

Sağlık Bakanlığı - Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı - Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı - Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Sağlık Bakanlığı - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyonu 

Sağlıklı Toplum Derneği 

Sağlık-Sen Engelli Komisyonu 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Engelli Bakım Programı 

Sessiz Meleklerin Sesi Derneği 

Sistinozis Hastaları Derneği 

Şizofren Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Derneği  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
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Engelli Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği 

Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Engelliler Konfederasyonu 

Engelliler Konfederasyonu Başkanlığı 

Engelsiz Bileşenler Federasyonu 

Engelsiz Düşler Derneği 

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası 

Engelsiz Erişim Derneği 

Engelsiz Kadın Haber Ağı 

Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası 

Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği 

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği 

Engelsiz Yarınlar Derneği 

Engelsiz Yaşam Derneği 

Engelsiz Yaşam Federasyonu 

Engelsiz Yaşam ve Spor Kulübü Derneği 

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Geriatri Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 

Global Engelliler Vakfı 

Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü 
Derneği 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü - Hemşirelik Fakültesi 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü - İktisadi Ve İdari 
Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi (HEY Akademi) 

İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği 

İhsan Arslan Vakfı 

İşitme Engelliler Federasyonu 

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü - Florence Nightingale 
Hemşirelik Fakültesi 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kamuda Çalışan Engelliler Derneği 

Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği 

KASEV 

Kimsesiz Engelli Çocuklar Derneği 

Konuşma Engelliler Federasyonu 

Lisansız İnsan Derneği 

Lokman Hekim İşitme Engelliler Derneği 

Marmara Spina Bifida Tüm Engelli Aileler Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

Sosyal Hizmette Birlik Derneği 

Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi Derneği 

Tohum Otizm Vakfı 

Trakya Down Sendromu Derneği 

Trakya Roman ve Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği  

Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Genel Merkezi 

Tüm Engelliler için Engelsiz Bir Dünya Derneği 

Tüm Engelliler Umut Derneği 

Türk Geriatri Vakfı 

Türk Hemşireler Derneği 

Türk Psikologlar Derneği 

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı 

Türkiye Beyazay Derneği 

Türkiye Engelli Sporcular Federasyonu 

Türkiye Engelliler Vakfı 

Türkiye Fizyoterapistler Derneği 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu 

Türkiye İş Kurumu - İş Melek Danışmanlığı Dairesi 
Başkanlığı 

Türkiye Körler Federasyonu 

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu 

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı  

Türkiye Özel Eğitim Vakfı 

Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı 

Türkiye Sakatlar Federasyonu 

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 

Türkiye Yaşlı Bilimleri ve Teknolojileri Vakfı 

Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma 
Vakfı  

Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği 

Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu 

Yalvaç Engellileri Koruma ve Geliştirme Derneği 

Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği 

Yaşlı Hakları Derneği 

Yaşlı Politikaları Derneği 

Yaşlılık Konseyi Derneği 

Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü - Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü - Tıp Fakültesi 

Zihinsel Engelleri Topluma Kazandırma Derneği 

Zihinsel Engelliler Federasyonu 
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