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Bölüm 1- İnsan Ömrünün Uzaması ve Getirdikleri 
 

YAŞLILIK: TANIMI VE GENEL BİLGİLER 
Yaşlı kişi kimdir? Gelişmiş ülkelerde genellikle 65 yaş ileri yetişkinliğin başlama yaşı olarak kabul edilir. Bu dönem 
“Üçüncü yaş dönemi”, “Altın çağ”, “Yeşil yıllar” gibi isimlerle de ifade edilmektedir. Yaşlanma kavramına ilişkin 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün sınıflamasına bakıldığında yaşlılığın üç aşamadan oluştuğu görülmektedir. 
 
Buna göre: 
• 65-74 yaş “Genç Yaşlılık”, • 75-84 yaş “İleri Yaşlılık”, • 85+ yaş “Çok İleri Yaşlılık”  
 

Yaşlılık Döneminin Fiziksel, Bilişsel, Psikolojik ve Sosyal Özellikleri 
Yaşlanma bireyin fiziksel aktivitelerinde, zihinsel yeteneklerinde, psikolojisinde ve sosyal ilişkilerinde farklılıklara 
neden olan, durdurulamayan ancak geciktirilebilen bir süreçtir.  
 
Yaşlanmanın fiziksel anlamdaki özellikleri şu şekildedir: 
• Organ sistemlerinin rezerv kapasitelerinde azalma, 
• Homeostatik kontrolde azalma (vücut ısısı gibi), 
• Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinde azalma (Hareketlerde zorlanama, tansiyon, değişen ısıya 
adapte olamama gibi), 
• Bağışıklık sisteminde bozulmalar 
 
Yaşlanma sürecinde fiziksel olduğu kadar bilişsel ve psikolojik değişimlerde söz konusudur. Bu süreçte sinir 
hücrelerinin ve sinir iletim hızının azalması bilişsel fonksiyonlarda da bozulmaya neden olabilmektedir. Yaşlılıkla 
ilgili değer yargıları, önyargılar, olumlu ve olumsuz tutumlar yaşlılığın her şeyden önce toplumsal bir olgu 
olduğunun göstergesidir. Bu durum emeklilik süreci için de geçerlidir. Emekliliğin toplum içindeki rolleri ve 
pozisyonu net değildir. Emeklilik sürecinde yaşanacak olan belirsizliklerle başa çıkmak, bu süreci nasıl 
değerlendireceğini belirlemek yaşlıdan yaşlıya değişebilir. 
 

Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık İstatistikleri 
Dünya genel anlamda giderek demografik yaşlanma sürecine girmektedir. Nüfus konusundaki tahminlere 
bakıldığında 2050 yılında dünyada her bir çocuğa karşılık iki yaşlının olacağı beklenmektedir. Özellikle gelişmiş 
olan ülkelerdeki insanlar ortalama olarak diğer ülkelerdeki insanlara göre daha uzun yaşamaktadırlar. 
 

YAŞLILIK SORUNLARI 
Yaşlı bireylerin bu sorunlarla baş etmesini etkileyen pek çok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler arasında 
cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, eğitim düzeyi, meslek gibi faktörler yer almaktadır. 
 

Yaşlıların Toplumsal Sorunları 
Kendi çocuklarıyla yaşamaya başlasa bile bu yeni çevresine alışmakta zorlanmaktadır. Toplumsal koşulların 
değişmesi, yaşam şartlarının zorlaşması da bu durumun sebeplerindendir. Yaşlı bireyler fiziksel kayıplarına uyum 
sağlamak ve anlaşılmak isterler. Aileleri ve çevresindeki yakınları tarafından anlaşılmadıkça daha çok içe 
kapanırlar ve kendilerini daha yalnız hissederler. Bu gibi durumlar yaşlıların duygusal sorunlarını artırır. 
 

Yaşlıların Ekonomik Sorunları 
Yaşlılık döneminde yaşanan önemli sorunlardan birisi de ekonomik sorunlardır. Olumsuz ekonomik koşullara 
sahip yaşlı bireyler bu dönemde daha çok sosyal ve psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Emeklilik, emeklilikten 
dolayı gelirin azalması ya da ailede para kazanan kişinin vefatı gibi durumlar yaşlı bireyin kendi geçimini 
sağlamasını da zorlaştırmaktadır. 
 

Yaşlılık Konusunda İnançlar 
Yaşlılık konusunda toplumuzda da olumsuz tutumların ve önyargıların olduğu bir gerçektir. Türkçe çevirilerde 
“yaş ayrımcılığı” olarak da kullanılan Ageism terimi ilk olarak 1969 yılında R. Butler tarafından kullanılmış olup, 
yaşlı bireylere karşı sergilenen sistematik kalıp yargıları ve ayrımcılığı ifade etmektedir. Kültürümüzdeki moruk, 
dinazor ve bunak benzeri sözler ve yaşlılara yönelik kullanılan “Yaşı yetmiş işi bitmiş, artık köşende oturma zamanı 
gibi sözler de kalıp yargılara ve ayrımcılığa örnek verilebilir. 



YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ 
Yaşlı bireyler evlerinde kendilerini daha güvenli ve rahat hissederler. Çalışmaların birincil hedefi de yaşlının 
mümkün olduğunca kendi yaşam çevresinde kalmasını sağlamaktır. Buna rağmen endüstrileşme ve kentleşme 
gibi olgular bu durumu zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak yaşlıların fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılamak adına bakım hizmetlerinin geliştirilmesi artan bir ihtiyaç olmaktadır. 
 

Huzurevleri 
24.11.1984 yılında 18585 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri Yönetmeliği ülkemizde 
huzurevlerinin kuruluş ve görevlerini açıklamaktadır. Buna göre, huzurevleri desteksiz yaşamı sıkıntısız olarak 
sürdüremeyen yaşlı, yalnız ve kimsesiz bireylerin huzur, güven, sağlık ve mutluluklarını sağlamak, onların fiziki, 
ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. 

 

Evde Bakım Hizmeti 
Evde bakım hizmeti yaşlının günlük bakımını, evde tıbbi bakım ve tedavisini içermektedir. Genel olarak yaşlının 
ev ortamında olmak istemesine rağmen ailesi ve çevresinin bunu sağlayamadığı durumlar için geçerlidir. Evde 
bakım hizmetleri iki şekilde düşünülebilir. İlkinde kastedilen gayri resmi bakım sunulmasıdır ki bu durumda 
genellikle aile üyeleri tarafından hizmet verilir ve ödeme yapılmaz. Diğeri ise resmi bakım verenler, evde bakım 
hizmetlerini sunan meslek gruplarından oluşur. 

 

Diğer Bakım Hizmetleri 
Ülkemizde yaşlı bakımı konusunda görev üstlenen kurumlar arasında yerel yönetimler, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı huzurevleri, dernek ve vakıflar, özel 
huzurevleri, azınlık huzurevleri ve kamu kurumlarına ait huzurevleri bulunmaktadır. 
 

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 yılından itibaren yaşlıları da kapsayantüm vatandaşların sosyal refahını 
artırmaya yönelik politikalar organize etmektedir. Bakanlık 633 sayılı KHK ile Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü oluşturarak yaşlıların ayrımcılığa maruz kalmadan insanca yaşamalarını sağlayacak planlamalarla 
yaşlıların refahını yükseltmeyi hedeflemektedir.  
 
Bakanlık Alo 183 Sosyal Hizmet Danışma Hattı ile risk oluşturan sorunlara karşı yardım isteyen vatandaşlara 
psikolojik, sosyal ve ekonomik devlet desteği sunmaktadır. Ayrıca Alo 144 Sosyal Danışma Hattı ile Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aile, çocuk, engelli, gazi, şehit yakını ve yaşlılara yardım ve sosyal 
hizmet projelerine ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Dünyada Yaşlılara Yönelik Sunulan Hizmetler 
Yaşlılara sunulan hizmetlerde belediyelerin de organize bir şekilde görev aldıkları görülmektedir. Benzer 
uygulamalara İngiltere’de de rastlanmaktadır. Ayrıca İngiltere’de yaygın olarak gözlenen diğer bir uygulama ise 
yaşlılar köyü olarak belirlenen özel bölgelerin olmasıdır. Yunanistan, Japonya, İspanya ve Amerika ile birlikte yaşlı 
merkezli sosyal politika uygulamalarının en fazla olduğu ülkelerden birisi de İtalya’dır. İtalya’da yaşlılara yönelik 
ödemeler sosyal yardım, sosyal emeklilik ve asgari emekli maaşı şeklindedir. 

Yaşlılara Yönelik Hizmetler Konusunda Öneriler 
Bu konuda ki öneriler aşağıda sunulmuştur: 
1. Yaşlılık yeni şeyler öğrenmek, üretmek ve yaşamı devam ettirmek için engelleyici bir süreç değildir. Ancak 
toplumuzda ki kültürel önyargılar, kalıp yargılar ve efsaneler yaşlıların toplum yaşamından dışlanmasına neden 
olmaktadır. Her türlü öğretim ve eğitim etkinlikleri ile yetişkin eğitimleri geliştirilebilir. Ayrıca yaşlılara yönelik 
sosyo-ekonomik ve kültürel destekler yoluyla sorunların çözümüne sistemik yaklaşımlar da önemlidir. Yazılı ve 
görsel basın, sürekli eğitim ve araştırmalarla zihinlerde sosyal ve toplumsal duyarlılık oluşturulmalı ve eğitimler 
yoluyla uzayan insan ömrüne yeniden anlam kazandırılmalıdır. 
2. Yaşlıların kentlerde karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmeleri noktasında yardımcı olabilecek iletişim hatları 
yaygınlaştırılabilir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemelerinde yaşlıların fiziksel durumları da göz önüne alınmalıdır. 
Çevre düzenlemeleri ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmalıdır. Yaşlılara yönelik etkinlikler  
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artırılabilir ve yaşlıların bu sosyal ve psikolojik etkinliklerden ücretsiz yararlanmaları sağlanabilir. Aynı çevrede  
ikamet eden yaşlıları tanıştırmak ve kaynaştırmak adına mahalle muhtarlıkları tarafından toplantılar 
düzenlenebilir. Ayrıca fiziksel bakıma muhtaç yaşlılara bakım sağlayan ailelere daha çok maddi ve manevi destek 
sağlanmalıdır. Yaşlı bakımını üstlenen kişilerin emeklilik süreleri yıpranma payı da düşünülerek yeniden gözden 
geçirilebilir. 
 
3. Huzurevinde kalan yaşlılara sunulan hizmetin kalitesi açısından bu kurumlarda çalışan elemanların nitelikli 
olması sağlanmalıdır. Yaşlıların bakımı konusunda eğitimli personelin istihdam edilmesi önemlidir ve bu konuda 
çalışmalar artırılmalıdır. Yaşlı bakımı konusunda evde bakım hizmeti teşvik edilmeli ve evde bakımı kolaylaştıracak 
tedbirler alınmalıdır. Geliştirilecek yöntemlerle de yeni iş sahaları oluşturulabilir. Yaşlı bakımı konusunda bazı 
ülkelerde yaygın olarak uygulanan karma bakım modeli Türkiye’de de yaygınlaştırılabilir. Emeklilik yaşı artırılarak 
yaşlıların daha çok çalışma hayatında kalmaları teşvik edilebilir. Ayrıca çalışma hayatında yer alan yaşlıların 
çalışma koşullarında yapılacak düzenlemelerde bu noktada önemli olacaktır. 
 

Sonuç 
Yaşlılık gelişim sürecinin önemli bir döngüsüdür ve her birey sağlıklı ve huzurlu bir yaşlılık geçirmek ister. Yaşlılık 
fiziksel, bilişsel ve sosyal açıdan pek çok sorunla karşı karşıya kalınan bir dönem olsa da aynı zamanda kişinin 
olgunlaştığı ve yaşamdan daha çok keyif alabileceği bir gelişim dönemidir. Bu dönemi bütün yaşlıların en sağlıklı 
şekilde geçirmesi elbette önemlidir. 
 

Bölüm 2- Stres, Stresi Açıklayan Yaklaşımlar ve Stresle Başa Çıkma 
Yaklaşımları 

 

STRES NEDİR? 
Gündelik yaşamda, yaşanan zorlanma-güçlüğün stres kavramı ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Psikolojide stres kavramının çeşitli acılardan ele alındığı görülmektedir. Bir bakış acısına göre stres, bazı duygusal 
davranışsal sonuçların ortaya çıkmasına neden olan veya aracılık eden bir etken, bir uyarıcı olarak görülmekte 
iken bir başka bakış açısına göre, bir durum içinde olan bireyin tepkisi olarak ele alınmaktadır. Öte yandan kişilerin 
Yaşadıkları gerginliğe yol açan etmenlerin de stres ya da stres yapıcı olarak isimlendirildiği de görülmektedir. 
 
DİKKAT: Stres, sadece olumsuz olaylarda değil, olumlu olaylarda da yaşanabilir. 
 
İçsel kaynaklar; bireyin kişilik ve kişisel özelliklerinden oluşmaktadır. 
Dışsal kaynakları ise zorlayıcı, gerginleştirici problem olarak algılanan durumun özelliklerini içerir. 
 

Stresin Algılanmasını Etkileyen Etmenler 
Bu özellikler aşağıda sunulmuştur: 
Durumun-olayın yordanabilir olması, yani bireyin bu durumun ortaya çıkacağına ilişkin tahminlerde 
bulunabiliyor olması, bu durumu-olayı kontrol etme gücü-olanağı olması bile stresi daha az etkili ya da daha az 
şiddetli algılamasına ortam yaratır. Bu süreçte durum ve olayın öncülleri-uyarıcı işaretleri, bireyin sonuçta ortaya 
çıkan durum ve olaya karşı kendini psikolojik, sosyal, ekonomik ve bilişsel olarak hazırlamasına ortam sağlar. Öte 
yandan beklenmedik bir anda bir durumla, bir olayla karşılaşıldığında kişinin bu yeni duruma kendini hazırlamış 
olması olayın-durumun stresli olarak algılanmasına ortam hazırlar. 
 
Durumun–olayın kontrol edilebilir olması, yani bireyin stres verici olarak değerlendirdiği durumu-olayı 
engelleyebiliyor olmasına ilişkin kişisel düşünceleri-yorumları, yaşayacağı stresin derecesini olumlu olarak 
etkilemektedir. 
 
Durumun-olayın zorlayıcı ya da geliştirici olması, yani stres verici olarak değerlendirdiği durumun-olayın kendisi 
üzerindeki etkisine ilişkin algısı da stresin derecesini belirleyebilmektedir. Bazı bireyler için bu durum kendini 
keşfetme, sınırlarını aşma, hayatına yeni bir boyut ve heyecan katma olarak değerlendirilirken, bir başka birey 
işin istenmeyen ölçüde stres verici bir yaşantı olarak değerlendirilmektedir. 
 




