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ÖZ

Bu kesitsel-tan�mlay�c� çal�ßman�n amac�, huzurevi çal�ßanlar�n�n

yaßl�lar hakk�nda görüßlerinin ve sorunlar�n�n belirlenmesidir.

Çal�ßma �zmir�de yer alan üç huzurevinde yürütülmüßtür. Çal�ßanla-

r�n % 89�u (163 kißi) öz-bildiri ile bir anket doldurmußlard�r. 

Kad�n çal�ßanlar, yaßl�lara hizmet vermenin s�k�nt�lar�ndan anlaml�

olarak daha fazla yak�nm�ßlard�r. Yaßa göre anlaml� bir fark bulunama-

m�ßt�r. Çal�ßanlar yaßl�larla ilgili baz� olumsuz s�fatlarla görüßlerini belirt-

mißlerdir. Personelin ço¤unlu¤u yaßl�lar�n bir baßkas�na ba¤�ml� ve sa¤l�k

sorunlar� oldu¤unu belirmißlerdir. Kat�l�mc�lar�n neredeyse 2/3�i yaßl�l�-

¤�n olumsuz bir dönem oldu¤u düßüncesinde birleßmißlerdir. Çal�ßanlar�n

ço¤u kendi yaßl�l�k dönemleri için planlar� oldu¤unu ifade etmißlerdir. Ça-

l�ßanlar�n ancak yar�s�ndan az� hizmet içi e¤itim alm�ßlard�r. 

Uzun süreli bak�m hizmeti veren kurumlarda çal�ßan personelin, yaß-

l�lara hizmet vermekten veya kurumsal k�s�tl�l�klardan ve personel eksik-

li¤i nedeniyle sorunlar ve güçlükler yaßad�klar� saptanm�ßt�r.

Anahtar sözcükler: Huzurevi, Personel, Yaßl�lara bak�m, Yaßl�lar

hakk�nda düßünce.

ABSTRACT

The purposes of this cross-sectional and descriptive study were to de-
termine the perceptions of the staff working in nursing home.

The study was carried out in three nursing homes in Izmir. 89% 163)
of the staff were completed a self-reported questionnaire. 

Women staffs were significantly more concerned about their
working with the elderly people. No significant differences were
found for the age. The staffs attributed some negative adjectives to
elderly residents in nursing homes and most of them tended to view older
people as having poor health and as being dependent on
others. Almost 2/3 of the responders felt that ageing is a negative
stage of life. Most of the staff said that they were doing something about
planning for their senior years. Less than 50% of staff in the
nursing homes were undertaking any form of continuing professional edu-
cation. 

Findings revealed that staffs in long-term care setting had some prob-
lems and difficulties resulting from working for older people,
institutional limitations and shortage of staff.

Key words: Nursing homes, Staff, Perception, Elderly,
Elderly care.
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HUZUREV� ÇALIÞANLARININ SORUNLARI VE YAÞLILAR HAKKINDA GÖRÜÞLER�

G�R�Þ

Dünyada 60 yaß üzeri nüfus 2002 de 629 milyon iken 2050 de
2 milyar olmas� beklenmektedir. Türkiye�de 60 yaß üzeri 2002 y�-
l�nda 5. 894.000 (% 9 ) iken, 2020 22.741.000 (% 23) olaca¤� tah-
min edilmektedir (1).

Toplum yaßland�kça bu durumun sosyal yaßama etkisi araßt�-
r�l�rken, yaßl�lara karß� tutumu nas�l etkiledi¤inin de sorgulanma-
s� gereksinimi ortaya ç�kmaktad�r. Yaßl�lara yönelik tutum baz�
zaman t�pk� �rkç�l�k gibi ön yarg�l� olabilmektedir (2). Yaßl�c�l�k,
kißilerin sadece yaßl� olduklar� için sistematik, tekrarlayan bir mu-
amele ve ayr�mc�l�k görmesidir. Yaßl�lar�n hastal�kl� olaca¤�,
mental yetersizli¤i olaca¤�, izole olaca¤�, çirkinleßiyor olaca¤�, iße
yaramaz olaca¤� gibi baz� olumsuz ön yarg�lar, yaßl�c�l�¤a neden
olabilmektedir (3,4).

Yaßl� nüfusu artt�kça evde bak�m azalacak ve formal kurum
bak�m� gereksinimi artacakt�r. Bu durum yaßl�lara hizmet sektö-
ründe çal�ßacak personelin yaßl�larla iletißime haz�rl�kl� olmas�n�
getirmektedir. Yaßl�lara hizmet veren, yaßam�n� yaßl�larla geçiren
kißilerin onlarla dengeli bir iletißim kurmas� gerekir. Personelin
yaß�, cinsiyeti, e¤itimi ve bunun gibi özellikleri yaßl�lara yönelik
tutumu etkilemektedir. 

Mezuniyet öncesi dönemde olumsuz tutumlar�n daha s�k ol-
du¤u belirtilmektedir. Stevens ve Crouch ö¤renci hemßirelerin
yaßl� hastalarla çal�ßmaya isteksiz olduklar�n� belirtmektedir.
Hemßire ö¤rencilerin kariyer tercihleri aras�nda en az yer alan se-
çeneklerden biri de geriatridir. Di¤er taraftan yaßl�larla çal�ßmay�
baßtan tercih edenlerin tutumlar�n�n daha olumlu oldu¤u bildiril-
mektedir (5).

Bak�m alan yaßl�lar�n özellikleri de personelle olan iletißimi-
ni etkileyen faktörler aras�nda yer almaktad�r. Daha fazla ba¤�m-
l� olan, duyusal ve fiziksel yetersizli¤i olan yaßl�lar daha fazla
olumsuz tutumla karß�laßmaktad�r (3). 

Yaßl�lara hizmet veren personelin yaßl�lara tutumlar� tart�ß�l�r-
ken personelin de karß�laßt�¤� olumsuzluklar mevcuttur. Huzurev-
lerinde çal�ßanlar�n di¤er yaß gruplar�na bak�m ve hizmet veren
kurum çal�ßanlar�ndan farkl� sorunlar� ele al�nmaktad�r. 

Bu çal�ßmada huzurevlerinde çal�ßan personelin yaßl�l�¤a ve
yaßl�lara bak�ß aç�lar�n�n ve çal�ßma ortam�ndaki sorunlar�n�n de-
¤erlendirilmesi amaçlanm�ßt�r.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tan�mlay�c� �kesitsel çal�ßma �zmir ilinde yer alan üç ayr� hu-
zurevinde yürütülmüßtür. Bu huzurevlerinden biri özel, ikincisi
�zmir Büyük Þehir Belediye�sine ait ve sonuncusu da Sosyal Hiz-
metler Genel Müdürlü¤üne ba¤l�d�r. Gerekli izinler al�nd�ktan
sonra kurumlar 2003 Ocak ay� içinde ziyaret edilmißtir. Tüm mes-
lek gruplar�ndan toplam 163 kißi çal�ßmaya kat�lm�ßt�r. Çal�ßma-
n�n kapsay�c�l�¤� % 89 olarak gerçekleßmißtir. 

Çal�ßanlar konu hakk�nda bilgi toplamaya yönelik haz�rlan-
m�ß olan anket formlar�n� öz bildiri ile doldurmußlard�r. Anket
formunda kapal� ve aç�k uçlu özellikte toplam 16 soru mevcuttur.
Çal�ßanlar�n sosyo-demografik özellikleri, çal�ßma ßekilleri, e¤i-
tim durumlar�, hizmet içi e¤itim durumlar�, çal�ßma ortam�na iliß-
kin problemleri, yaßl�larla ilgili sorunlar�n�, yaßl�lar ve yaßl�l�k
dönemi hakk�ndaki düßüncelerini ve kendi yaßl�l�klar� hakk�ndaki
planlar�n� belirlemeye yönelik sorular yer almaktad�r. Veriler

SPSS 11.0 istatistik program� ile de¤erlendirilmißtir. Gruplar ara-
s�ndaki farkl�l�klar� de¤erlendirmek üzere Ki-kare testi kullan�l-
m�ßt�r, ve p< 0.05 anlaml�l�k düzeyi olarak kabul edilmißtir.

BULGULAR

Çal�ßanlar�n sosyo-demografik özellikleri tablo 1.�de görül-
mektedir. Çal�ßanlar�n % 43.6�� erkektir. Yaß ortalamalar�
32.3±7.7 ( 18-50 yaß aras� ), % 65.0 evlidir. Çal�ßanlar�n % 7.4�ü
hemßire, % 6.7�i sosyal hizmet uzman�, % 1.8�i psikolog, % 1.2
fizyoterapist, % 9.2�i hasta bak�c�, % 49.7�i hizmetli, % 7.1�i tek-
nik eleman, % 11.0�i idari memur ve di¤erleri de mutfak, güven-
lik ve din görevlileridir. 

Personelin çal�ßma hayat�nda geçen medyan süre 9.5 y�ld�r (
minumum 6 ay maksimum 30 y�l). E¤itim durumlar� de¤erlendi-
rildi¤inde; % 31.9�u ilkokul, % 46.6�� orta ö¤retim ve geri kalan
da üniversite mezunu oldu¤u saptanm�ßt�r. Personelin % 46�� var-

diyal� ve di¤erleri de gündüz çal�ßmaktad�r. Çal�ßanlar�n % 53.4�ü
hizmet içi e¤itim almad�klar�n� belirtmißtir. Hizmet içi e¤itim al-
d�klar�n� ifade edenlerin % 17.8�i okul e¤itimlerinde konuyla ilgi-
li bilgi ald�klar�n� ifade etmißlerdir.

Çal�ßanlar�n % 21.4�ü çal�ßma ortam�ndan memnun olmad�k-
lar�n� belirtmißlerdir. E¤itim düzeyi yükseldikçe memnun olma-
yanlarda art�ß görülmektedir. Memnun olmayanlar aras�nda çal�ß-
ma ortam�na ilißkin sorun bildiren daha fazlad�r.

Çal�ßanlar�n % 57.1�i yapt�klar� iß nedeniyle bir sorunlar� ol-
mad�¤�n� ifade etmißlerdir. Sorunlar� oldu¤unu belirten kißiler, bu
sorunlar�n bir k�sm�n� hizmet verdikleri grubun özelli¤ine ( yaßl�-
larla iletißim güçlü¤ü, yaßl�lar�n kurum kurallar�na uymamalar� ve

Tablo1. Huzurevi çal�ßanlar�n�n sosyo-demografik özelliklerine göre
da¤�l�mlar� ( N:163)
Kurum SSay� %
Özel 71 43.6
Belediye 65 39.9
Sosyal Hizmet 27 16.6
Cinsiyet
Erkek 71 43.6
Kad�n 92 56.4
Yaß ggruplar�
15-24 22 13.5
25-34 80 49.1
35-44 48 29.4
45+ 13 8.0
Medeni ddurum
Bekar 45 27.6
Evli 106 65.0
Dul 12 7.4
E¤itim
�lkö¤retim 52 31.9
Orta 25 15.3
Lise 51 31.3
Üniversite 35 21.5
Hizmet iiçi ee¤itim
Almam�ß 90 55.2
Alm�ß 73 44.8
Çal�ßma ßekli
Gündüzcü 86 52.8
Vardiya 77 47.2



yaßl�lar�n olumsuz kißilik özellikleri gibi) ba¤lam�ßlard�r ( %31).
Yaßl�lar�n sab�rs�z, anlay�ßs�z, unutkan ve bencil olmalar�, yaßl�l�-
¤� kabullenmemeleri, huzurevini kabullenmemeleri, yaßl� aileleri-
nin yaßl�larla ilgilenmemeleri, yaßl�lar�n bir baßkas�na ba¤�ml� ol-
malar�, sa¤l�k sorunlar�, hizmet beklentilerinin çok fazla olmas�,
personele kötü davranmalar� gibi durumlardan kaynakland�¤�n�
belirtmektedirler. Kad�nlar�n % 60�� ve erkeklerin % 34�ü yaßl�la-
ra hizmet vermenin sorunlar�ndan yak�nm�ßlard�r. Kad�nlar erkek-
lere daha fazla yaßl�lara hizmet vermeye ilißkin sorunlar� oldu¤u-
nu belirtmißlerdir ( X 2: 11,326 p:0,001). Yaß grubuna göre yaßl�-
lara hizmet vermekten yak�nmada bir farkl�l�k yoktur. �leri yaß
grubunda olan çal�ßanlar en az yak�nm�ßlard�r.

Kad�nlar�n yar�s� ve erkeklerin %30�u çal�ßma ortam�nda so-
run oldu¤unu belirtmektedir. Kad�nlar anlaml� olarak daha fazla
yak�nmaktad�rlar (X 2: 4,291; p: ,038 ). Çal�ßma ortam�nda sorun
varl�¤�ndan bahsedilmesi, yaß gruplar�na göre bir farkl�l�k göster-
memektedir. Genç yaß grubundakiler daha az s�kl�kta sorun ifade
etmißlerdir ( %23). Çal�ßma ortam�ndaki di¤er sorunlar ise maaß
yetersizli¤i ( %11), çal�ßan say�s�n�n azl�¤� (%15), idari problem-
ler (%9), iß yo¤unlu¤u, kurum olanaklar�n�n yetersizli¤i ( %33),
personelin aras�ndaki iletißim problemleri (%6.5)gibi yap�lan iße
ba¤l� sorunlard�r. Çal�ßanlar�n az�nl�kta kalan bir kesimi de (%
13) sorunlar�n çal�ßanlardan kaynaklanabilece¤ini belirtmißlerdir. 

Meslek gruplar�na göre huzurevinde çal�ßman�n sorunlar� de-
¤erlendirildi¤inde; yaßl�lar�n sa¤l�k ve sosyal bak�m� ile ilgilenen
( hemßire, hasta bak�c�, sosyal hizmet uzman�, psikolog vb gibi)
mesleklerde çal�ßanlar�n % 60�� sorun bildirirken , di¤er hizmet-
lerde çal�ßanlar�n ( idari memur, hizmetli, güvenlik görevlisi, gar-
son, aßç� gibi) % 34�ü sorunlar� oldu¤unu belirtmißtir. �ki grup
aras�nda anlaml� bir fark bulunmußtur (X 2: 9.85, p< 0.001).

Çal�ßanlar�n hizmet verdikleri yaßl�larda olumlu bulduklar�
yönleri; deneyimli olmalar�, iyi niyetli olmalar�, güler yüzlü ve sa-
mimi olmalar�d�r. Çal�ßanlar�n % 27.6�� bu konuda bildirim yap-
mam�ßlard�r. 

Personelin % 17�inin yaßl�l�kla ilgili henüz bir plan� olmad�-
¤�n� belirtirken % 13� ü de yan�t vermemißtir. Ço¤unlukla sa¤l�k-
l� ve huzurlu bir yaßl�l�k geçirmeyi düßünmektedirler. Huzurevin-
de kalmay� planlayanlar�n ço¤unlu¤u kad�nd�r. Sadece 2 bayan
personel yaßl�l�ktan endißelendiklerini belirtmißtir.

Huzurevlerinde çal�ßanlar�n yaßl�l�k dönemine ilißkin görüßle-
ri soruldu¤unda, % 18.4�ü ikinci bahar, her istediklerine daha faz-
la zaman ay�rabilecekleri rahat bir dönem olumlu de¤erlendirir-
ken, % 71.7�i sa¤l�k sorunlar�n�n yaßand�¤�, zor ve hassas ve yal-

n�z geçirilen bir dönem oldu¤u düßüncesinde birleßmektedirler.
Di¤er taraftan % 9.9�u bu konuda görüß bildirmemißtir. Meslek-
lere göre yaßl�l�k hakk�ndaki görüßler de¤erlendirildi¤inde sa¤l�k
ve sosyal bak�m� ile ilgilenen ( hemßire, hasta bak�c�, sosyal hiz-
met uzman�, psikolog vb gibi) mesleklerde çal�ßanlar�n % 76.3�ü,
di¤er hizmetlerde çal�ßanlar�n ( idari memur, hizmetli, güvenlik
görevlisi, garson, aßç� gibi) ise % 72.�i olumsuz yönde düßünce
belirtmißtir.

TARTIÞMA

Huzurevlerinde gerçekleßtirilen bu çal�ßmada personelin so-
runlar� saptanm�ßt�r. Bu sorunlar�n bir k�sm� yaßl�lara hizmet ver-
mekten kaynakland�¤� belirtilmekte iken önemli bir k�sm�n�n da
kurumun ißleyißine ilißkin oldu¤u bildirilmißtir. Uzun süreli ba-
k�m hizmeti veren sa¤l�k personelinin en fazla yaßl�lara bak�mdan
yak�nd�klar� belirtilmektedir (6).

Söderhamn �sveç�de yapt�¤� çal�ßmada 25 yaß�ndan genç
olanlar�n, erkeklerin ve daha önce yaßl�larla çal�ßma deneyimi ol-
mayanlar�n yaßl�lara hizmet vermek konusunda daha fazla istek-
siz olduklar�n� saptam�ßt�r (7). Baz� araßt�r�c�lar; ileri yaßtaki per-
sonelin, gençlerden daha fazla yaßl�lar hakk�nda bilgi sahibi ol-
duklar�n� ve olumlu tutumlar� oldu¤unu ifade etmißlerdir (8, 9).
Di¤er taraftan Mc Cabe ise yaßl� hemßirelerin daha olumsuz dav-
ran�ßlar� oldu¤unu bildirmißtir (10). Slevin erkek ö¤rencilerin da-
ha olumsuz tutumlar� oldu¤unu ifade etmißtir (11). Amerika�da
üniversite ö¤rencileri ile yap�lan bir çal�ßmada; daha ileri yaßta
olanlar yaßl�l�k hakk�nda daha olumlu düßünmektedir. Yaßl�l�¤�,
bilgilendirici, daha sosyal olunabilecek ve e¤lenceli bir dönem
olarak düßünmektedirler. Ö¤rencilerin %30�u yaßl�lar�n dar fikir-
li ve yine % 30�u devaml� yak�nan kißiler olduklar�n� belirtmißtir
(4). Kad�na toplumsal olarak bak�m, e¤itim, gibi pek çok rollerin
yüklenmesinden dolay� genellikle yaßl�lara olumlu tutumlar� ol-
du¤u belirtilmektedir. Adelman ve arkadaßlar� kad�n hekimlerin
yaßl� hastalar�na daha s�cak yaklaßt�klar� ve daha fazla zaman ay�-
r�p bilgi verdiklerini saptam�ßt�r (12).

Bu çal�ßmada yaßl�lara hizmet vermekle ilgili olarak sorun ya-
ßad�¤�n� ifade eden kad�nlar, erkeklerden daha fazla iken yaßa gö-
re bir farkl�l�k saptanmam�ßt�r. Çal�ßanlar bu sorunlar�n personel-
le yaßl�lar�n iletißim sorunundan kaynakland�¤�n� kabullenmekte-
dir . Ayr�ca yaßl�lar�n baz� olumsuz kißisel özellikleri yan� s�ra
yaßl�l�¤� kabullenmeme gibi durumlar�n�n da sorunlar�n ortaya
ç�kma nedenlerinden oldu¤unu belirtmektedirler .

�zmir huzurevlerinde çal�ßan personelin yaklaß�k 1/3�i yaßl�l�-
¤�n olumlu bir yaßam dönemi oldu¤unu belirtmektedir. Avustral-
ya�da yap�lan telefon anket çal�ßmas�nda, kat�lanlar�n % 45�i yaß-
l�l�¤�n pozitif bir dönem oldu¤unu belirtmißtir. Yaßl�l�¤�, yap�l-
mak istenenler için daha fazla zaman ayr�labilecek bir dönem ola-
rak de¤erlendirmißlerdir. Di¤er taraftan bu kißilerin % 10�u sa¤l�k
sorunlar�n�n ç�kaca¤� ve üretken olmayan bir dönem bir dönem
olmas� da baz� kißileri endißelendirmektedir (13).

Literatürden elde edilen verilerle ortaya ç�kan baz� farkl�l�k-
lar, de¤ißik kültürel yap�ya ba¤lanabilir. Kißilerin tutum ve davra-
n�ßlar� yaßad�klar� ortam�n iç dinamiklerinden etkilenmektedir.
Birey kültürünü, gelenek ve göreneklerini de¤er yarg�lar�n� be-
nimser sosyal etkileßimde bulundu¤u ve benimsedi¤i toplumun
kültürüne göre davran�ßlar�n� düzenler (14).
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Tablo 22. Huzurevi çal�ßanlar�n�n yaßl�lar ve kurumla ilgili sorunlar�-
na göre da¤�l�mlar�
�ßinden mmemnuniyet Say� %
memnun de¤il 1 0.6
k�smen 34 20.9
memnun 80 49.1
çok memnun 48 29.4
Çal�ßma oortam�na iilißkin ssorunlar�
yok 93 57.1
var 70 42.9
Yaßl�larla ççal�ßmaya iilißkin ssorunlar�
yok 84 51.5
var 79 48.5



Huzurevlerinde çal�ßan personelin % 53.4�ü hizmet içi e¤itim
almad�klar�n� ifade etmißlerdir. Astrom, kurumlarda çal�ßan per-
sonelin %87�inin bu konuda e¤itime gereksinimleri oldu¤unu ifa-
de ettiklerini bildirmißtir. Yaßl�lara ve demansl�lara olumlu tutum
gelißtirebilenlerde tükenmißli¤in daha az oldu¤unu saptam�ßt�r
(15). 

Yaßl�larla olan iletißimin hizmetin kalitesini de etkiledi¤i be-
lirtilmektedir. Yaßl�lara olumlu tutumun gelißti¤i zaman hizmetin
de kalitesi gelißmektedir (16). E¤itsel haz�rl�¤�n, yaßl�lara karß�
tutumun ßekillenmesinde önemli bir ö¤e oldu¤u belirtilmektedir
(17). Sa¤l�k ve sosyal hizmet veren personelin mezuniyet öncesi
e¤itimi bilimsel odakl� olmas� nedeniyle iletißim ile ilgili e¤itim
içeri¤i yeterli olmamaktad�r (18). Murphy -Russell ve arkadaßla-
r� hizmet öncesi uyum e¤itimi alanlar�n daha olumlu tutumlar� ol-
du¤unu saptam�ßt�r. Mezuniyet sonras� e¤itimle de personele yaß-
l�lara karß� olumlu tutum kazand�r�labilece¤i saptanm�ßt�r (19).

Bu çal�ßma sonucunda huzurevlerinde yaßl�lara hizmet veren
sa¤l�k ve bak�m personelinin yaßl�lar�n kültürel ve sosyal durum-
lar�ndan kaynaklanan gereksinimlerine duyarl� olabilmeleri için
hizmet verdikleri grubun özelliklerine yönelik e¤itilmeleri gerek-
lili¤i saptanm�ßt�r. Ayr�ca bu kurumlarda çal�ßan personelin ola-
naklar�n k�s�tl�l�¤�, çal�ßan say�s�n�n az olmas� ve dolay�s�yla iß
yükünün fazlal�¤� ve maaß yetersizli¤i gibi iß sorunlar�n�n da çö-
zülmesi yaßl�lara karß� tutumlar�n� olumlu yönde etkileyecektir.
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