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•  POLİTİKA 
•  PARA 
•  PERSONEL 
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        Ülkemizde son yıllarda 

uygulanan yeni sağ politikalar 
sağlık ve sosyal hizmetler alanında 
da değişim ve dönüşümler 
yaratmaktadır.  
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*yoksulluk 
*yoksunluk 
*işsizlik 
*yolsuzluk 
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       Sosyal politikalar geliştirilirken 
insan hakları temelinde ve temel 
hak ve özgürlükler çerçevesinde 
planlanmamaktadır. 

           Evde Bakım Hizmetleri 
“hizmet modeli”, stratejik plan ve 
programlar  multi-disipliner ve 
bütüncül bir yaklaşım ile  
oluşturulmamaktadır. 
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        Sosyal Hizmet alma hakkı 

anayasal bir haktır. Tıpkı Sağlık, 
Eğitim, Sosyal Güvenlik gibi.  
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      Evde Bakım Hizmetlerinin 

bütçesinin planlanmasında da 
sorunlar, eksiklikler bulunmaktadır. 
  Var olan kaynaklar dağınık bir 
yapı içerisinde kullanılmaktadır. 
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  Evde Bakım Hizmetlerinde 
hizmet veren personelin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. 

          *Kurslar 
  *Sertifika programları  
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  Uygulanabilir ve sürdürülebilir 
bir Model olan Sosyal Modelde 
Mikro, Mezzo ve Makro seviyede 
değerlendirme, planlama ve 
uygulama yapılması evde bakım 
hizmetlerinden yararlanan 
bireylerin toplumsal yaşama tam 
katılımlarını sağlar.  
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   Mikro seviyede yapılan 
uygulamalar, fiziksel, duygusal ve 
sosyal destekleri içerir.  
  Mezzo seviyede yapılan 
uygulamalarda ise; evde bakım 
hizmetlerinden yararlanan 
bireylerin yaşamındaki sosyal 
sistemlerin etkileri 
değerlendirilmektedir. 
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      Makro müdahale, toplumsal 

yaşamdaki sosyal yapıların ve 
kurumların evde bakım 
hizmetlerinden yaralanan bireylerin 
yaşamlarına olan etkilerini kapsar. 
   Makro seviyedeki müdahaleler 
güç farklılıkları ve sosyal koşulların 
değerlendirilmesi, kabul edilmesi 
ve çözüm yollarını içermektedir.  
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  Engelli ya da yaşlı bireylerin 
bulundukları çevreden 
koparılmadan, temel 
gereksinimlerinin yanı sıra Psiko 
sosyal ve tıbbi desteklerin 
yaşamlarını sürdürdükleri evde 
verilmesi, özellikle devletin 
yurttaşları için var olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak oldukça 
önemli bir olgudur. 
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                     ÖNERİLER 

   Sosyal politikalar geliştirilirken insan hakları 
temelinde, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde 
planlanmalıdır.  
  Evde Bakım Hizmetleri “hizmet modeli”, 
stratejik plan ve programlar  multi-disipliner ve 
bütüncül bir yaklaşım ile  oluşturulmalıdır. 

      Evde Bakım Hizmetlerinin bütçesi tüm 
yurttaşların bu hizmetlerden yararlandırılabilecek 
bir yapı ve sistematiğe göre hazırlanmalıdır. 
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n   Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan ailelerin 
denetimi konusunda ciddi sorunlar da 
yaşanmaktadır. Bu yardımı alan ya da alacak 
olan engelli ya da yaşlı kişi yakını kimi ailelerin, 
engelli ya da yaşlı kişiye karşı yapabilecekleri 
duygusal, fiziksel istismar ya da ihmal 
edilmelerine karşı önlemler alınmalıdır. Bunun 
yolu tek ziyarette aileye bu yardımı bağlayan 
“Evde Bakım Komisyon'larının denetim amacıyla 
aile ziyaretlerini sıklaştırmalarından geçer. Bu 
bağlamda Sosyal Hizmet Uzmanlarının yaptığı 
“Sosyal İnceleme” uygulamaları oldukça 
önemlidir.  
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n  Evde bakım hizmetlerinin 
gereksinim sahibi olan yurttaşlara 
verilmesi koşuldur.Bu hizmetlerin 
siyasi getirim haline getirilmemesi 
gerekmektedir. 
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 n  Evde bakım hizmetlerinin 

mevzuatında yaşanan çok başlılık 
ortadan kaldırılmalıdır. 

n  SGK tarafından BAKIM 
SİGORTASI ‘nın çıkarılması 
gerekmektedir. 

n  Evde sağlık ve sosyal bakım 
hizmetleri birlikte ve eşgüdüm 
içinde planlanmalıdır. 



25.11.2017 
 17 

	“4.	Ulusal	ve	Uluslararası	Katılımlı	Evde	Sağlık	ve	Bakım	Kongresi	“		
	

‘23-25 KASIM 2017 
 

‘’HERKESE EVDE SAĞLIK ‘’ 

n   Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
üçgeninde multidisipliner bir 
yaklaşım ile sektörler arası işbirliği 
ve eşgüdüm sağlanmalıdır. 
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