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ÖZET 

Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belediyelerin yaşlı bireylere ilişkin 

faaliyetlerini belirlemek ve yaşlılara yönelik Gündüz Bakım Merkezi Projesini uygulamak 

amacı ile tanımlayıcı ve girişimsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın yaşlı bakım 

hizmetlerine ilişkin veri elde etme boyutunda evreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 

yaşlı bakım hizmeti veren ve araştırma yapılmasını kabul eden Belediyelerde çalışan 

personel (N=54) oluşturulmuş, örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı araştırma 

kapsamına alınmış, projenin uygulanması ise Mesarya bölgesinde Değirmenlik 

Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın tanımlayıcı boyutundaki verileri, 

belediyelerin yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetleri içeren toplam 33 maddeden oluşan 

“Yaşlı Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi” soru formu ile toplanmıştır. Verilerin 

istatistiksel analizinde, Statistical Package for the Social Science (SPSS) 18.0for 

Windows Evalution paket programı kullanılmış ve aritmetik ortalama, sayı ve yüzdelik 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Girişimsel boyutta belediyelerde yürütülen yaşlı 

hizmetlerine alternatif model olması amacıyla başlatılan çalışmada yaşlı bireylerle 

yapılan yüz yüze görüşmelerle elde edilen bilgiler ve gözlemler yaşlı bireylerin evlerinden 

kopmadan yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortama ihtiyaç duydukları 

saptanmıştır. Belediyelerin yaşlı hizmetleri ile ilgili dünya ülkelerinde yürütülen faaliyetleri 

araştırılmış ve bu ihtiyaçla ilgili en ideal yöntemin Gündüz Bakım Merkezleri ile 

karşılanabileceği görüşü oluşmuştur. Araştırmanın tanımlayıcı boyutta elde edilen 

bulgularına baktığımızda, araştırmaya katılan belediyelerin yaşlılara hizmet veren 

alanlarında çalışanların %70‟inin sağlık profesyonellerinden olmadığı görülmüştür. 

Katılımcıların %25.92‟si, belediyelerde yürüttükleri hizmetleri artırmaya yönelik olarak 

yaşlı bireylerin ortak paylaşımlarda bulunabilecekleri ortamların oluşturulmasını 



önermişlerdir. Katılımcıların %46.3‟ünün, belediyelerin yürüttükleri yaşlı bakım 

hizmetlerin sunumuna yönelik görüşlerinin, belediyeler bünyesinde Gündüz Bakım 

Merkezilerinin oluşturulması şeklinde olduğu saptanmıştır. Araştırmanın girişimsel 

boyutunda elde edilen bulgular doğrultusunda Gündüz Bakım Merkezi projesi 

uygulaması başlatılmış ve bu proje ile yaşlı bireylerin yaşam kalitesini zenginleştirerek, 

olabildiğince kendi evinde kalmasını ve başkalarına bağımlı olmadan yaşamasını 

desteleyecek aktivitelerin düzenlemesi, ortak paylaşımlarda bulunabilecekleri ortamlar 

yaratarak sosyalleşmenin artırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma bulguları sonucunda 

belediyeler tarafından sürdürü 
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