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Teşekkür
Onlar Enbüyük Değerlerimiz…
Aktif, üretken, deneyimleri ve bilgeliği gelişmiş insanlar bu değerlerini yeterince kullanım fır-
satı bulamadan emekliliğe adım atarlar. Emeklilik dönemi insanlarımızın genellikle toplumdan 
ve yaşamdan uzaklaştığı, psikolojik olarak değerlerinin hiçe sayılabildiği, birçoğunda kenara 
itilmişlik duygusunun yaşamlarında yeşerdiği bir dönemdir. Şu bir gerçek ki birçok insanımız 
emeklilik döneminde psikolojik olarak çöküşü yaşamaktadır. Oysaki insanlarımız yaşlarının 
ilerlemesi ile değerleri, deneyimleri, bilgileri ile yaşama ve bireylere daha çok yararlı olabilirler, 
toplumla iç içe yaşayabilirler. 

Emeklilik dönemi ile insanlarımız için yaşlılık kelimesi de yaşamlarına girmeye başlar ve bu 
mutsuzluklarını daha da artırır.  Aslında emeklilik ve yaşlılık dönemi insanlarımızın aktif ve 
üretken oldukları dönemde yapamadıklarını yapmaları için bir fırsat olarak düşünülmelidir. 
Ancak kişinin bireysel, ailesel imkanları ile yaşadığı yerlerdeki belediyeden devletimizin im-
kanlarına kadar olan tüm süreçler yaşlıların mutlu olmasında veya olamamasında çok önemli 
faktörler olmaya başlar. 

Yaşlılık döneminde kişilerin biyolojik ve fonksiyonel süreçlerindeki yavaşlama onların yaşama 
tutunmaları, adaptasyonları ve faydalanma değerlerini olumsuz olarak ta etkiler. Yaşlılarımı-
zın aktif, sosyal, mutlu, üretken yaşamaları için olması gerekenleri yaratacak olanlar öncelikle 
bizleriz, yetkin olan kişilerdir, ailelerdir ve devletimizin kurumlarıdır.

Ülkemiz genç nüfus oranı yüksek olmasının yanı sıra hızla yaşlanan ülkelerde ön sıralardadır 
ve yaşlanma sürecinin doğurduğu ya da doğuracağı olumsuzlukların yeterince farkında değil-
dir. Bu süreçler hepimizi, ailelerimizi, toplumumuzu ve tüm insanlarımızı ilgilendirdiğine göre; 
herkesin bir sosyal girişimci olarak yaşlılığın ihtiyaçlarına yönelik yapması gerekenleri düşün-
mesi e adım atması öncelikle bir insanlık görevidir. 
Yaşlı anne ve babamdaki yaşlılığın ihtiyaçlarını çok yakından izleme fırsatı buldum ve temsil 
ettiğim Medikal Turizm Derneği ile aktif ve mutlu yaşlanma konusunda uzun yıllardır birçok 
çalışmaya imza atarak ülkemizdeki ilkleri oluşturma fırsatı buldum. 

Yürüttüğümüz bu sosyal projemizin başlangıcında ilham kaynağım olan değerli Annem Ne-
bahat İbiş ve Babam Vahit İbiş’e bu projemi atfediyorum ve bu projemizin sonuçlarının do-
ğuracağı etkilerin en büyük değerlerimiz olan tüm yaşlılarımızın ve yaşlı adaylarımızın; 
kendilerinin, ailelerinin ve dostlarının yaşamlarına ışık ve ilham kaynağı olmasını diliyorum.

Bu projede birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlara, bireylere ve emek veren herkese te-
şekkür ve şükranlarımız sunaranlarımla.

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı
Sosyal Girişimci
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Yaşlı Bakımı Ekonomisi Doğuyor

Uzm.Dr.Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı

sinanibis@flavius.com.tr

Yaşlılık yaşam ile birlikte bazı yeteneklerin, fonksiyonların, algıların, düşünce gücünün kaybol-
masıyla seyreden bir süreç. Yaşlıların % 85 inde yüksek tansiyon ve kolesterol, damar sertliği, di-
yabet, solunum kapasite kaybı başta olmak üzere birçok kronik bir hastalık mevcuttur. Yaşlıların 
birçok yalnız yaşamlarını sürdürmek durumunda olduklarından örneğin tansiyon yükselmesi, 
şeker yükselmesi, düşme, yaşanan ortamdaki gaz kaçağı veya yangın gibi beklenmeyene durum-
lardan haberdar olamamaktadırlar ve bu durumlarda çoğu kez yaşlıların kaybedilmelerine veya 
şansları var ise yaralı olarak hastane tedavisinden sonra sakat kalmalarına neden olabilmektedir.

Yaşlı bakımı ve global kriz…
Yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak yaşlılığın hastalıklarının tedavisi ve yaşlı bakımları için ülke-
lerin ekonomilerini tehdit eden ciddi ekonomik maliyetler ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler-
de hükümetler yaşlılığın doğurduğu bu maliyetleri kontrol altına almak için birçok politikalar 
üreterek global krizdeki harcama paylarını azaltmayı başarmışlar, ülkelerinin ekonomik kayıp-
larını kontrol altına alabilmişlerdir. Türkiye de ise genç nüfusun fazlalığı ve yaşlı nüfusun azlığı 
dikkate alındığında otoriteler henüz yaşlı bakım maliyetlerini dikkate almamaktadırlar.

Yaşlılar neler istiyor…
Yaşlıların bakımı için barınma, banyo, yeme içme ve hastalık takiplerinin yapıldığı huzurevleri 
modelleri artık terk edilmektedir. Yaşlıların geçmişlerindeki mesleki ve yaşamsal deneyimlerini 
kullanarak veya bu değerleri özellikle gençlerle paylaşarak, toplumdan uzak kalmadan, üretken-
lik ve sosyal aktivitelerle planlanmış bir yaşam içeriği ile hastalıklardan uzaklaşabilirler, yaşlılı-
ğın doğurduğu kayıpların daha yavaş gelişmesini veya bu kayıpların oluşmasının ötelenmesini 
sağlayabilirler. Bunun için yaşlıları takip eden, gerektiği anda onlara desteği anında ulaştıran, 
onların birikimlerini referans alan ve bu birikimleri toplumla paylaşmalarına olanak tanıyan 
bakım ortamlarının yaratılmasına ihtiyaç vardır.  

Akıllı evler…
Yaşlıların bakımlarında evlerinde yapılacak ev düzenlemeleri ile yaşamları kolaylaştırılabilir,  
evlerine evlerine yerleştirilecek sensörler ile bu sensörleri takip edecek bir merkezin yaratılması, 
sensörlerden gelecek anormal bilgilerin ilgili yerlere anında aktarılması ile akıllı yaşam ortamı 
oluşturulabilir. Yaşlıların en büyük problemi olan yalnızlıklarını paylaşacak bir telefon merkezi 
ile yaşlılara mutlu ortamı sunulabilir. Yaşlıların dış ortamlarında da bulundukları yerlerin ve bazı 
bilgilerinin takibi de yine yaşlıların sağlıklı ve mutlu yaşama imkanlarını güçlendirmektedir. 
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Sosyal atölyeler…
Yaşlıların en büyük rahatsızlıklarından biriside işe yaramama duygusudur. Bunun için üretim 
yapan çeşitli atölyeler yaratılarak bu atölyelerde resim, müzik, dans gibi etkinliklerin yanı sıra 
ekonomik değeri olan ürünler yaratılarak yaşlılarda hala üretimin bir parçası oldukları duygusu 
yaşatılabilir, bu vesile ile yaşlıların zihinsel ve bedensel işlevleri zinde tutulabilir. Bakım evleri 
yaşlılar için sosyal etkinlikler planlayarak yaşamlarında sürükleyici rol oynayabilir.

Yaşlı bakımında sektör doğuyor…
Ülkemizde yaşlı bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ulusal bir uyanışa ihtiyaç var. Me-
dikal Turizm Derneği bu konuda 5 yıldır çalışmalar yürütüyor. Medikal Turizm Derneği Başka-
nı Uzm.Dr.Sinan İBİŞ tarafından tüm çalışmalar koordine ediliyor. Cumhurbaşkanlığı, Başba-
kanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi 
ve Anadolu Ajansı tarafından desteklenen; Ankara Ticaret Odası, Samsung, Microsoft, Flavius 
Klinikleri işbirliği ile Medikal Turizm Derneği tarafından 01 - 02.ekim.2015 tarihlerinde Anka-
ra da gerçekleştirilecek Üçüncü Uluslararası 3.yaş Baharı ve Dinamikleri Kongresi yaşlı bakım 
ihtiyaçlarının ve alanlarının inşa edilmesi konusunda büyük bir hareketi başlatacak. Bu kong-
reye yaşlı bakımındaki uluslararası isimler katılacak ve deneyimlerini anlatacaklar. Yaşlı bakımı 
alanın hizmet, ürün, inşaat, eğitim, arge, teknoloji, turizm ve ekonomi yaratmak isteyen herkes 
bu kongreye katılabilecek. Ücretsiz katılımın olduğu bu kongreye kayıtlar www.yaslibakimitu-
rizmi.org sitesinden yapılabilecek.
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Projemizde Amaçlar…
Nüfusun yaşlanması, bir nüfusun yaş yapısının değişerek, o nüfustaki 
çocukların ve gençlerin payının azalması ve yaşlı insanların (65 yaş ve 
üstü) payının toplam nüfus içindeki payının giderek artmasıdır. Gerek 
dünya ülkelerinde, gerekse de ülkemizde yaşlı nüfus sayısı giderek art-
maktadır. Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra izlenen doğurganlı-
ğı teşvik edici politikalardan 30 yıl sonra vazgeçilmesinin sonucunda 
doğurganlık hızlarında belirgin bir azalma olmuş, bu düşüş özellikle 
1970’li yıllarda ivme kazanmıştır. Tıptaki bilimsel ve teknolojik geliş-
meler, hastalıkların önlenmesi ve erken dönemde teşhis ve tedavinin 
sağlanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle bebek ölümle-
rinin azalması, ortalama yaşam süresine olumlu olarak yansıyarak, do-
ğuşta beklenen ömür süresinin yükselmesini sağlamıştır. Bütün bun-
ların sonucu olarak, ülkemizde 65 yaş ve üstü nüfusun oranı artmıştır. 

Yaşlı nüfus oranı yıllara göre incelendiğinde bir artış eğilimi olduğu 
görülmektedir. 1940 ve 1960 yılında %3,5 olan yaşlı nüfus oranı, 1980 
yılında %4,7, 2000 yılında %5,7, 2010 yılında %7,2, 2012 yılında %7,5 
olmuş, 2013 yılında ise bu oran %7,7’ye yükselmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 28.1.2015 tarihinde Adrese Da-
yalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ülkemizin nüfusu 77 milyon 695 bin 
904 kişidir. Geçtiğimiz yıl (2014) 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus 
içindeki payı %7,97 olmuştur (6 192 962 kişi). İl ve ilçe merkezlerinde 
bu yüzde 7,39 ve belde ve köylerde ise değer 14,55’tir. Altmış beş yaş ve 
üzeri erkeklerin toplam erkek nüfus içindeki payı %6,9 ve kadınların 
toplam kadın nüfus içindeki payları ise %9’dur. 

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2013 
yılı itibarıyla %7,7 olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nü-
fus içinde en fazla payı 65-69 yaş grubu almıştır. Türk Geriatri Derneği 
tarafından 2013 yılı 65 yaş üzeri nüfus değerlendirmelerine göre veriler 
benzerdir. 

Birleşmiş Milletlerin tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun 
yaşlı, %10’un üzerine geçmesi ise çok yaşlı olduğu anlamına gelmekte-
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dir. TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranlarının 2023 yı-
lında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Geleneksel ailenin çekirdek aileye dönüşmesi, kadının çalışma haya-
tına girmesi, gelenek, kültür ve değerlerdeki değişmeler, yaşlı nüfusun 
artması yaşlılığı bir sosyal sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Yaşlı-
lığın getirdiği sağlık problemleri ve çocukların evden ayrılması, eşin 
ölümü gibi sosyal sorunlarla yalnız uğraşmak durumunda kalan yaşlı-
larda depresyon ve benzeri psikolojik rahatsızlıkların başladığı, bu tip 
rahatsızlıkların demans - Alzheimer gibi rahatsızlıkları tetiklediği ve 
arttırdığı belirlenmiştir. Yaşlıların yaşadığı hem fiziksel, hem de sosyal 
olumsuzluklar, çeşitli sosyal proje ve çalışmalarla toplumun ve devlet 
yönetimlerinin yaşlanma konusunda bilinçlendirilmesi ile yaşlılık sü-
reçlerindeki zorlukları ortadan kaldıracak çözümlerin geliştirilmesinin 
önemini ortaya çıkartmaktadır.

Yaşlılık süreçlerinde özellikle yalnız yaşayan yaşlılar aileleri veya bakım 
evlerinde yaşayan yaşlılara göre daha çok yaşamı tehdit eden tehlikelere 
maruz kalmaktadırlar. Yaşlılık döneminde yaşlıların %87 ‘sinin kronik 
hastalıklarla yaşamlarını sürdürmeye çalışması da yaşlılık döneminde 
yaşlıların biyolojik, fiziksel, bedensel sağlıklarını hızla bozmaktadır. 
Yaşlılar hücresel, organsal, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin zayıfl ama-
sı ile bağımsız yaşamaktan uzaklaşarak evlerine, yataklarına, bakıcıla-
rına veya ailelerine bağımlı hale gelmektedir. Bu fonksiyon kayıpları ve 
ilerleyen bağımlılık halleri yaşlıların yaşamlarında başta sağlıkla ilgili 
kalp krizi, Parkinson, epilepsi gibi atakların yanı sıra yangın, hırsızlık, 
şiddet, gaz kaçağı, su basması, ilaçları içememek, ev kazalarına maruz 
kalmak, düşmek gibi birçok beklenmeyen durumla baş başa bırakarak 
yaşamsal acı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Şu an yaşlılarımızın birçoğu Alzheimer ve demans hastalıklarının ya-
rattığı dehşet verici kayıplarla yaşamaya çalışmaktadır. Resmi kayıtlara 
göre ülkemizdeki kayıtlı Alzheimer’lı kişi sayısı 1 milyon üzerindedir, 
yani yaşlılarımızdan 7 kişiden birisi Alzheimer’lıdır. Unutkanlığı olan, 
demanslı, Alzheimer’lı yaşlılar zaman, yer, kişi gibi unsurları birbirine 
karıştırarak sıklıkla evlerinden bilinmeyen yerlere doğru uzaklaşmak-
ta; nereye gittiklerini bilememekte, geriye dönememekte, kaybolmakta, 
sokak şiddetlerine veya kazalarına maruz kalmakta, sokaklarda don-
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makta ve çoğu kez de feci şekilde yaşamlarını kaybedebilmektedirler.

Diğer yönden yaşlılarımız yalnızlığın pençesindedir. İnsan insanla 
mutludur. Yalnızlıkla beraber iletişim eksikliklerine eklenen beslen-
me bozuklukları ile yaşlılarımız; hızla kaliteli, mutlu ve aktif yaşamdan 
uzaklaşarak yaşlılık depresyonunun doğurduğu hastalıklarla hızla ni-
hai yaşama doğru gitmektedirler.

Yaşlılık dönemindeki bireylerin yaşadıkları olumsuzluklar toplum ve 
aile değerlerimizi feci şekilde yaralamakta, sosyal devlet olabilmemizin 
önünde engel olarak durarak ülkesel kaynaklarımızı yok etme ve geliş-
mişlik düzeyimizin ilerlememesine neden olmaktadır. Yaşlılık süreçle-
rinin ülkemizde algılanma seviyelerinin yükseltilmesi ve yaşlılarımız 
için üretilecek çözümlerle yaşlıların yaşamına yaşam katmak mümkün 
olacaktır. Bu noktada yaşlılarımızın toplumla ve yaşamla iç içe, iletişim 
halinde, teknolojinin sunacağı imkanlar ile donatılarak yaşam sürme-
lerinin sağlanması ile beklenmeyen olumsuzluklar ortadan kaldırılabi-
lecektir. O nedenle ülkemizdeki yaşlılarımızın yaşamsal ihtiyaçlarını ve 
kültürel değerlerini referans alan yaşamla eş zamanlı teknolojik bilgi ve 
takip sistemlerinin geliştirilmesi ile yaşlılarımız aktif, mutlu ve güvenli 
yaşayarak ailelerimizin ve ülkemizin bireyleri olmayı sürdürebilecek-
lerdir.

Avrupa’da yaşayan 9 milyon Türk vatandaşımız ve ekonomileri gelişmiş 
dünyanın en yaşlı nüfusa sahip ülkelerinin de Avrupa Ülkeleri oldu-
ğu dikkate alınacak olursa; Türkiye, başta Avrupa Ülkeleri’ndeki hem 
kendi vatandaşlarımız, hem de yabancılara yaşlı bakımı turizmi ile ev 
sahipliği yapabilir. Türkiye’nin yaşlı bakımı turizminde dünya ülkeleri-
ne ev sahipliği yapabilmesi konusunda birçok avantaja sahip. Bu avan-
tajların başında ulaşılabilirlik, ekonomik hizmet ve sağlık alımı, dört 
mevsim özellikleri, genç iş gücü nüfusu, yaygın akademik kadroları ve 
misafirperverlik gibi birçok unsuru saymak mümkün. Ülkemiz için 
yaşlı bakımı turizmi bir fırsat niteliğindedir ve birçok açıdan ülkemize 
büyük kazanımlar sağlayabilir.

Bu fırsatların ülkemiz için ekonomiye kazandırılması için ülkemiz yaşlı 
bakımındaki standartlarını ve alt yapısını geliştirmelidir. O nedenledir 
ki Türkiye yaşlı bakımı turizminde başarılı olmak için öncelikle Türki-
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ye içerisinde yaşayan vatandaşlar, sonra çeşitli ülkelerde yaşayan Türk 
vatandaşları, üçüncül olarak ise Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları 
için yaşlı yaşam alanlarını, yaşamı destekleyici teknolojilerini, nitelikli 
iş gücünü ve ulusal mevzuatlarını geliştirmek durumundadır.

Projemizin Konusu…
Başta AB ve gelişmiş birçok ülke olmak üzere ülkemizde yaşlanma so-
runuyla her geçen gün daha fazla yüzleşmekte. 60 yaş üstü insanların 
%87’sinde başta hipertansiyon, diyabet, akciğer yetmezliği ve beyinsel 
yaşlanma hastalıkları gibi devamlı ve ilerleyici sağlık sorunları mev-
cut. Sağlık sorunları yıllar içerisinde ilerleyerek başka hastalıkların da 
ilavesi ile daha çözümsüz hale gelerek aileler ve devletimizin sosyal gü-
venlik sistemlerinde başa çıkılması zor pozisyonlar doğurabilmektedir. 
Yaşlılardaki bu sağlık sorunları yaşlıların yaşamlarını sürmeleri, sağlık-
lı yaşamaları için turizm ihtiyacını doğurmaktadır. Oluşan bu turizm 
ise eş zamanlı olarak da tıp turizminin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Sağlık sistemlerindeki gelişmeler ve acil durumlarda hastanelere hızlı 
ulaşım olanaklarının artması yaşam sürelerinin de uzamasını sağlayan 
temel faktörlerden biridir. Dünyada 65 yaş ve üzerindekilerin nüfus 
içerisindeki oranı %10 iken, ülkemizde bu oran %7.7 civarındadır. 2023 
yılında ülkemizdeki yaşlı nüfusun %10, 2050 yılında %20, 2075 yılında 
ise %28 seviyelerine çıkması beklenmektedir.  Dünyanın yaşlı nüfusu-
nun ise 2050 yılında %20 üzerine çıkması beklenmektedir. En yüksek 
yaşlı nüfus oranına 2012 yılında sahip olan ilk üç ülke sırasıyla %24,4 
ile Japonya, %21,1 ile Almanya ve %20,8 ile İtalya’dır. Türkiye 2012 yı-
lındaki bu sıralamada 91. sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler’e 
göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ile 
%10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un üzerinde ol-
ması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Ülkemizdeki nüfus 
projeksiyonlarına göre Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında 
%10,2’ye yükseleceği ve “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı 
tahmin edilmektedir. 

Toplumlardaki yaşlı nüfusun artması bir yandan ülkesel üretimi olum-
suz etkilerken, diğer yandan yaşlanan kişilerdeki kronik hastalıkların 
doğurduğu sağlık harcamaları ülkelerin gelecekleri için ciddi tehditler 
oluşturmaktadır. Günümüzde Avrupa Birliği Parlamentosu AB ülkele-
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rindeki ve dünyadaki yaşlılıkla ilgili çözümler konusunda ekonomik, 
sürdürülebilir modeller aramaktadır ki Avrupa Birliği ülkelerinin yaşlı 
bireylerinin aktif, mutlu ve sağlıklı yaşam sürmeleri konusunda güçlü 
çözüm lokasyonlardan birisi Türkiye olarak gözükmektedir ve bunun 
içinde yaşlı bireylerin yaşam, bakım ve sağlık ihtiyaçları için Türkiye’ye 
seyahat etmeleri gerekmektedir.

Yaşlanmanın doğurduğu hastalıklar yaşlıların sağlıklı yaşamı sürdür-
me korkularını artırarak onların sağlığa erişim koşullarının bol oldu-
ğu illere veya ülkelere gitmelerine neden oluyor. Ankara, gerek yaşam 
ekonomisi açısından ekonomik, gerekse ileri sağlıkta erişim açısından 
son derece şanslı bir şehirdir. İleri sağlık biliminde tıp adamlarının ve 
tıp fakültelerinin en yetkin olduğu şehir yine Ankara’dır. Ayrıca devlet 
yönetiminde ulusal kararların Ankara’da alındığı, akademilerde en ni-
telikli insanların yetiştiği şehrin de Ankara olduğu düşünülecek olur-
sa, henüz ülkemizde farkındalığı yeni gelişen yaşlı bakımında Ankara 
dünyanın yaşlılarına ev sahipliği yapabilecek durumdadır. Etrafımız-
daki 70 ülkeden yaşlılar maksimum 4 saatlik tek uçuşları ile Türkiye’ye 
ulaşabilecek olmaları da yaşlı bakımı turizmini ve tıp turizminin ülke-
mizde gerçekleşme olasılığını artırmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü kayıtları dünyadaki sağlık harcamalarının %60’ı 
devamlı hastalıklara yapılmakta, ölümlerin %75’i ise yaşanan bu kro-
nik hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki ulusal verilere 
göre ise 24 milyon devamlı hastalığı olan insanımız mevcuttur. Bu 
veriler dikkate alındığında ülkemiz hem kendi vatandaşları, hem de 
yaşlı turizmiyle ülkemizde ağırlanacak misafirler için insanları sağlıklı, 
aktif, mutlu yaşatacak sürdürülebilir yaşlı bakım modelleri yaratmak 
durumundadır. Yaşlanan nüfusla beraber sağlık harcamaları ve bakım 
ihtiyacı da hızla artmakta ve bu artış son yıllarda ortaya konan rakam-
sal verilerin dikkat çekici olmasının yanında bugün sosyal güvenlik 
sistemi son derece güçlü olan ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkeler 
için geleceğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.  Yaşlı nüfusun 
artışı ile birlikte de kronik hastalıkların toplam sağlık harcamalarında-
ki yükü de giderek büyümektedir.   

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günümüzde dünyada sağlık har-
camalarının %60’ı kronik hastalıkların tedavisine harcanmakta, ölüm-
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lerin %75’i ise kronik hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Yalnızca di-
yabetli hasta sayısının 2015 yılına kadar ikiye katlanacağı öngörülmek-
tedir. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı’nın hastalık yükü araştırmasına 
göre toplam 22 milyon kronik hastalık sahibi birey bulunmaktadır. 
Diğer yandan nüfusumuzun %12,29’unun (8,5 milyon kişi) engelli bi-
reylerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde ileriki 
yıllarda dramatik bir hızla artış gösterecek bakım ihtiyacının büyüklü-
ğü ortaya çıkmaktadır.

Yaşlanmanın sonucu olarak kronik hastalıklarda ve özürlülük dere-
cesinde artış görülmektedir. Bu nedenle yaşlılar için sağlık ve sosyal 
bakım ihtiyacında ciddi bir artış görülmektedir.  Uzun dönem bakım 
ihtiyacını karşılayabilmek için ülkelerin, demografik verileri dikkate 
alarak bakım modellerini geliştirmeleri gerekmektedir. Gelişmiş ülke-
lerdeki sistemlerin daha verimli çalışması için iyileştirme çalışmaları 
yapılırken, henüz bu konuda bir modele sahip olmayan ülkelerde ise 
ülke gerçeklerine uygun modellerin en kısa zamanda uygulamaya alın-
ması gerekmektedir. Tüm dünyada artan sağlık ve sosyal bakım ihti-
yaçlarının karşılanmasında evde bakım önem kazanmaktadır.   

Evde bakım hizmetleri ile ilgili tüm bu problemlerin temelinde; ülke-
mizdeki bakım ihtiyaçlarını şimdi ve gelecekte nasıl karşılayabilece-
ğimizle ilgili makro bir planın olmayışı, sağlık ve sosyal hizmetlere, 
sosyal güvence sistemine entegre modellerin geliştirilmemiş olması 
yatmaktadır. Yaşlıların sağlık sorunlarının fazlalığı ve devamlılığı dik-
kate alınacak olursa, yaşlıların bakımına yönelik yapılacak turizm ile 
ülkemizde medikal turizm verimliliğimiz daha yüksek seviyelere ulaş-
tırılabilecektir. Yaşlı bakımında sürdürülebilir politikalar, stratejiler, 
yöntemler ve uygulamalar geliştirilmesi için yapılacak yeni çalışmala-
ra ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, 
Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve 
Daha Mutlu Yaşayacak Projesi geliştirilmiştir.

Tüm dünyada, yaşlılara sunulan yaşam, bakım ve destek hizmetlerinin; 
zihinsel ve fiziksel sağlık, yalnızlık ve depresyonlarına çözüm getirici, 
yaşlıların kendilerini güvende hissedecekleri, aktif ve daha kaliteli bir 
şekilde, mümkün olduğunca kendi yaşadıkları ortamda ve toplumdan 
soyutlanmadan yaşayabilecekleri bir çevrenin yaratılmasını sağlayacak 
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şekilde geliştirilmesi önem kazanmaktadır (Independent Age Suppor-
ting Older People at Home, 2010).

Yapılan bir  çok çalışma; bireyin topluma katılımı ve depresyon ara-
sında çok yakın bir ilişki olduğu, herhangi bir sosyal aktivite içinde 
yer alan yaşlılarda depresyon riskinin daha düşük düzeyde olduğu gö-
rülmüştür (Bilotta ve diğ., 2010). GBM, yaşlının güvenliğini sağlama, 
güvenli bir çevre oluşturma, toplumsal entegrasyon, kendi yaşıtlarıyla 
arkadaşlık geliştirilmesi ve aktivitelere katılım gibi çeşitli fırsatlar sağ-
lamaktadır (Baumgarten ve diğ., 2002). Aynı zamanda, sosyal katılım 
ile yaşam kalitesi arasında doğrusal bir bağlantı olduğu, sosyal destek 
sistemlerinin sağlanması ile yaşam kalitesinin yükseldiğine ilişkin ka-
nıtlar ortaya konulmuştur (Bilotta ve diğ., 2010; Molzahn ve diğ., 2009; 
Stern ve Caro, 2004). GBM’ye kayıtlı yaşlılarda anksiyete, güvensizlik, 
depresyon, yalnızlık gibi psikososyal sorunların azaldığına ilişkin ulus-
lararası düzeyde çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Bilotta ve diğ., 
2010). Evde sağlık ve bakım hizmetleri eski çağlardan günümüze uza-
nan bir hizmettir. Dünyada evde bakım hizmetleri içerisinde; evde yar-
dım (homehelp), evde takip hizmetleri (homeattendantcare), ev sağlık 
hizmetleri (homehealthservices), süreli bakım (respitecare), evlere ye-
mek servisi (meals-on wheels), telefonla bakım hizmetleri  (tele care 
service) ve evlere bakım-onarım hizmeti (handyman service) gibi hiz-
metler yer almaktadır. Uygulamada bu hizmetler için “homecareservi-
ces“, domicilarycareservices” terimleri de kullanılmaktadır.

Bakım işgücünün artan yaşlı bakım taleplerini karşılamada yetersiz ol-
ması, güvenli ev ortamı sağlama ve acil durumlarda zaman kaybının 
önlenmesi, farklı bakım destek stratejilerinin geliştirilmesi zorunlulu-
ğunu ortaya çıkarmıştır (Th eCommunity-BasedAgedCareWorkforce, 
2006). Ülkemizde evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımız için ülkemiz-
deki aile ve geleneksel değerlerimizi referans alan içeriklerle geliştiril-
miş bir yazılım ve bu yazılımı çalıştıracak donanımlar gibi destekleyici 
teknolojilerin kullanılması; artan yaşlı bakım hizmet talepleri gibi so-
runlar karşısında anahtar bir çözüm olarak görülmekte ve çeşitli tek-
nolojilerin kullanımını hızlandıran faktörlerden birini oluşturmakta-
dır (Kuneva ve diğ., 2010:10; Th eCommunity-BasedAgedCare Work-
force,2006). Destekleyici teknolojiler genel olarak tele tıp, tele sağlık 
bakımı, tele evde bakım vb. çeşitli tanımlarla ifade edilmektedir. 
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Teletıp, tele sağlık bakımı; hastaların, yaşlıların, özürlülerin evinde ya da 
bakım kurumlarında, gerekli tıbbi teşhis, tedavi, danışmanlık ve/veya 
sağlığı korumak amacıyla iki yollu bilgi ve verilerin transfer edildiği bir 
elektronik iletişim ağının kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Tele 
evde bakım ise genel anlamda; evde bakım hizmeti veren kuruluşların 
telekomünikasyon teknolojisinden yararlanarak bakıma yönelik bilgi, 
eğitim veya hizmetleri; telefon, bilgisayar, interaktif TV, işitsel, görsel 
cihazlar veya her birinin farklı kombinasyonlarını kullanmak suretiyle 
hizmetin bakıma muhtaç bireylere ulaştırılması olarak tanımlanmak-
tadır (Koch,2005). Kullanılan teknolojiler; iletişim, hareketlilik kabili-
yeti, elle komutlandırma, çevreye uyum sağlama ve bilişsel olmak üzere 
çeşitli gruplara göre sınıfl andırılmaktadır (Kuneva ve diğ., 2010). Tele 
bakım ve tele tıp, yaşlı bireylerin başkalarına olan bağımlılıklarının 
azaltılması ve bireyin gereksinimine uygun bakım ve destek hizmet-
lerinin verilmesinde yenilikçi fırsat sağlamaktadır. Tele bakım ve tele 
tıp; yaşlıların evinde yalnız yaşayabilmesinin devamlılığının sağlana-
bilmesinde, hizmete ulaşabilmesinde ve almasında çok önemli bir role 
sahiptir (Sorophire Council,2010). Söz konusu teknolojinin kullanımı; 
yaşlıların özerkliğinin korunması ve onurlu bir yaşam sürdürmesine de 
olanak sağlamaktadır. Ayrıca, vücudun temel bazı hareket işlevlerinin 
ve fonksiyonlarının yerine getirilmesine destek sağlamanın yanı sıra, 
fiziksel ve sosyal çevrenin düzenlenmesine yönelik ürünler de olabil-
mektedir. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak, bakım 
hizmetlerinde robot kullanımına ağırlık verilmektedir. Tüm gelişmiş 
ülkelerde evde sağlık bakım teknolojilerinin kullanımı dikkate değer 
ölçüde artmaktadır. Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin evleri, gerek-
sinimine yardımcı olabilecek özel alarm, özel geliştirilmiş kolye, acil 
uyarı butonları, cep telefonları, banyo rayları, düşmeyi anında merkeze 
ileten uyarı sistemleri ve yangın-su basmalarında uyarı butonları gibi 
diğer yardımcı araç sistemleri ile donatılmaktadır (Off ice of Healthand 
Information HighwayCanada, 1998). Destekleyici teknolojinin kulla-
nımı; ayrıca, teşhis, bakım, koruma, güvenlik ve danışmanlık hizmet-
lerinin uzaktan sağlanmasına da olanak sağlamaktadır. Destekleyici 
teknolojiden yararlanma; yaşlının başkalarına olan bağımlılığını azal-
tan, yaşam kalitesini yükselten ve ev ve birey güvenliğini artıran, aynı 
zamanda topluma katılmasını daha fazla kolaylaştıran temel bir öğe 
olarak görülmektedir. Ayrıca, yaşlının fonksiyonel kapasitesini artır-
dığı gibi; bir başkasına gerekecek yardımları potansiyel olarak en aza 
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indirdiğinden formal ve informal bakım gereksinimini de azaltmakta-
dır (Off ice of Healthand Information HighwayCanada, 1998). ABD’de 
evde bakım hizmeti alan bakıma muhtaç yaşlılarda destekleyici tek-
nolojinin kullanılmasının, personel giderlerinin azaltılmasına önemi 
ölçüde katkı sağladığı görülmüştür (Mann ve diğ., 1999). Öte yandan, 
evde bakım hizmetlerini zenginleştirme ve genişletme kapasitesini ar-
tırmakta (Off ice of He- althand Information Highway Canada,1998) ve 
çeşitli uygulamalarla maliyet- etkinlik çözümleri sunmaktadırlar. Bu 
hizmetler; acil servislere gereksiz gelişlerin azaltılması, planlanmamış 
hekim muayenehanelerine gidişin azaltılması, erken müdahale yapıl-
ması veya hastaneye yeniden yatışın önlenmesi, hastalara başlangıç be-
lirtilerin öğretilmesi ve ne yapacakları hakkında bilgilendirilmeleri ne-
deniyle akut olumsuz koşulların ortaya çıkışının önlenmesi, yaşlıların 
bakım hizmetlerine kolaylıkla erişebilmeleri, hayati bulgularının olası 
değişimi karşısında erken müdahale olanağı sağlanması,  erken teşhis 
ve tedavide önemli bir bileşen olan 24 saat süreyle hayati bilgi akışına 
dair bilgilerin elde edilmesi sağlanmış olmaktadır.

Telefonla Bakım Hizmetleri (TeleCare), destek ve bilgi ve iletişim tek-
nolojisini kullanarak uzaktan sunulan yardımdır. Düşme, gaz kaçağı ve 
su basması gibi riskleri en aza indirmek, yaşlıların kendi evinde yaşa-
maya devam etmelerini sağlamak ve zamanla diğer gerçek zamanlı acil 
ve yaşam tarzı değişikliklerini ilişkilendirmek için sensörler aracılığıyla 
kullanıcıları, sürekli otomatik ve uzaktan izleme yöntemidir. TeleCare 
kişisel bir alarm sistemi olup, bu alarm sistemi genellikle boynuna ta-
kılan düğmeli bir kolye, ya da bileğinde ve telefon sistemi ile çalışan bir 
baz ünitesi şeklinde olmaktadır. Baz ünitesi ile kolyeye bir sinyal gelir 
ve bir izleme merkezi ile bağlantı gerçekleştirilir.  Çağrı merkezi 24 saat 
alarm çağrılarına cevap verir, eğitimli operatörler tarafından personel 
izleme merkezi ile bağlantı kurulur. İngiltere genelinde yaklaşık 135 
farklı merkez bulunmaktadır. Uygulamalar ulusal olarak tanınan Tele-
Care Hizmetleri Derneği (TSA) tarafından TeleCareCode olarak akre-
dite edilmiştir. TeleCare kullanıcı kendi alarmını aktive edebilir. Kendi 
evinde kalması için daha fazla yardıma ihtiyacı olan kişiler için, pasif 
izleme ekipmanları mevcuttur. TeleCare izleme ihtiyaçlarını geniş bir 
yelpazesini kapsayan ve insanları desteklemek ve mümkün olduğunca 
uzun süre için, bağımsız olarak veya bakıcıların yardımı ile kendi evle-
rinde yaşamaya devam etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, 
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bakıcıları ve aileleri destekler. TeleCare sensörleri ve alarm sisteminin 
pek çok farklı tipi bulunmakta ve çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır.  

TeleCare sistemleri için başlangıç noktası sabit hatlı telefon ve elektrik 
prizine bağlı olduğu baz birimdir. Kişisel alarm acil bir alarm sürecini 
tetiklemek için kullanılır. Bunlar ev veya bahçenin herhangi bir yerin-
den kullanılabilir. Çekme kablolu alarmlar banyo veya yatakta, ulaşıla-
bilir olmayan noktalarda etkili olabilir.

Evler için ya da kişisel sağlık sensörleri; evde güvenliği sağlamak için 
kullanılabilir. Yatak veya sandalye doluluk sensörü, güvenliğin bir kişi 
tarafından tehdit edildiğinde kullanılabilecek alarm sensörü anksiyete-
yi azaltmak için yardımcı olabilir.  Gaz, petrol, kömür ve katı yakıt yan-
gınları, kazanlar ve su ısıtıcıları, tüm karbon monoksit olarak bilinen 
tehlikeli gaza neden olabilir. Bu gaz baş ağrısı, kusma ve baş dönmesine 
neden olabilir; ancak bu koku, tatsız veya renksizdir, o da ölümcül ola-
bilir, gaz dedektörleri ev içinde karbon monoksitin tehlikeli seviyeleri-
ni tespit etmek ve alarmı harekete geçirmek üzere tasarlanmıştır.

Doğal gaz dedektörleri de güvensiz gaz düzeylerini tespit ve izlemek 
için yararlıdır. Epilepsi sensörleri yatakta epileptik nöbetleri tespit et-
mek için kullanılır. Sensörler, kalp hızı ve solunum kalıpları gibi vital 
bulguları ölçer ve izleme merkezine haber gönderir. Ayrıca düşmeye 
duyarlı dedektörler, yangın veya duman alarmları, su basması için de-
dektörler, gaz dedektörleri bulunmaktadır.  

Özetle ülkemizdeki yalnız yaşayan yaşlılarımızın geleneklerini, gö-
reneklerini, yaşamdan beklentilerini referans alan; toplumla iletişim 
halinde olmasına yardımcı olan, ailelerinin ve yerel yönetimlerin 
imkânları konusunda taleplerini takip eden, onların sağlıklı ve güvenli 
yaşamalarını sağlayan bir yazılım yapılması, bu yazılımı kişilerin ihti-
yaçlarına göre bilgi toplayan ve aktaran donanımlarca eşleştirmesi ve 
bir çağrı merkezi vasıtası ile ilgili noktalara anında ulaştırarak özel-
likle yaşamsal tehlikelerin önlenmesi konusunda geliştirilecek tekno-
lojik hizmet modelinin denemelerinin tamamlanarak tüm ülkemizde 
kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu teknolojik hizmet modellerinde 
oluşturulacak çağrı merkezlerinde çeşitli dilleri konuşan personellerin 
ikame edilmesi ile ülkemize sağlık, bakım ihtiyaçlarını karşılamak için 
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gelecek birçok yabancı misafirle iletişimler kolaylıkla sağlanacak, ihti-
yaçları karşılanabilecektir.

Tarafımızdan gerçekleştirilecek proje 3 aşamalı olup; birinci aşamada 
yaşlıların evlerinde bilgi toplama sensörleri ve iletişim baz ünitesi ile 
takibi, ikinci aşamada yaşlıların evleri dışındaki ortamlarda yer tespit-
leri ve mobilite durumları, üçüncü aşamada ise sağlık sensörlerinin ila-
vesi ile kişinin sağlıklı olma hali ile ilgili verilerin takipleri planlanmış 
olup; İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi’ne yaptığımız bu başvuru ile 
projemizin birinci aşaması gerçekleştirilerek işler hale getirilecektir.

Projemizin Gerekçeleri…
TÜİK kayıtlarına göre; Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı 2013 yılında %7,7’ye yükselmiştir. Türkiye 2023 yılında “çok yaş-
lı” nüfus yapısına sahip ülkeler arasında olacaktır. Yaşlı nüfusun artış 
hızı, 2013 yılında yüzde 3,62 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde yaşlı 
nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile ar-
tış göstermektedir. Türkiye’de toplam nüfusun artış hızı 2013 yılında 
‰13,7 iken yaşlı nüfusun artış hızı bunun yaklaşık 3 katı fazla olup 
‰36,2’dir. Yaşlı bağımlılık oranı 2013 yılında %11,3 olarak gerçekleş-
miştir. Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen 
yaşlı sayısıdır. Türkiye’de 2013 yılında 100 çalışanın bakması gereken 
yaşlı sayısı 11 iken bu sayının 2030 yılında 19 olması beklenmektedir.

Hiç evlenmemiş yaşlı erkek nüfus oranı %1,1 iken kadın nüfus ora-
nı %2,6 olarak gerçekleşmiştir. Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre 
incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görül-
mektedir. 2013 yılı verilerine göre yaşlı erkek nüfusun %1,1’i hiç evlen-
memiş, %82,7’si resmi nikahla evli, %2,6’sı boşanmış, %13,6’sının eşi 
ölmüş iken yaşlı kadın nüfusun %2,6’sı hiç evlenmemiş, %42,5 ’i resmi 
nikahla evli, %2,9’u boşanmış, %52’sinin ise eşi ölmüş olup her iki cin-
siyette de yıllara göre önemli bir değişim görülmemektedir.

Hanelerin %21,7’sinde en az bir yaşlı bulunmaktadır. Sadece yaşlı fert-
lerden oluşan hane halklarının %60’ı tek kişilik hanelerdir. NKA so-
nuçlarına göre 2011 yılında, tüm hane halkı üyelerinin yaşlı olduğu 
hanelerin %60’ı tek kişi, %39,5’i iki kişi, %0,5’i ise üç yaşlı kişiden oluş-
tuğu görülmüştür.
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Tek kişilik hanelerin %42,2’sinde yaşlı nüfus bulunmaktadır. NKA so-
nuçlarına göre 2011 yılında, toplam hane halklarının %11,7’sini tek ki-
şilik haneler oluşturdu. Bu hanelerin %42,2’si 65 ve daha yukarı yaştaki 
kişilerden oluşmaktadır. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun %77,1’ini 
kadınlar oluşturmaktadır. Tek başına yaşayan yaşlı kişilerin oturdukları 
konutların %14,4’ünde tuvaletin, %3,7’sinde borulu suyun ve %3,5’inde 
banyonun konutun dışında olduğu gözlendi. Tek başına yaşayan yaşlı 
kişilerin oturdukları konutların %85,1’inin ev sahibi, %7,7’sinin kiracı, 
%7,1’inin ev sahibi değil ama kira ödemiyor olduğu görüldü. Bu kişile-
rin %32,2’sinin oturduğu binanın müstakil ev olduğu, %14,8’inin ise 6 
ve daha fazla katı olan apartmanlarda oturduğu görüldü. 

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlı nüfus oranı artmış-
tır. Ölüm nedeni verilerine göre, 2010 yılında Alzheimer hastalığından 
ölen yaşlı nüfus oranı %2,7 iken bu oran 2011 yılında %2,9; 2012 yılın-
da ise %3,4’e yükselmiştir. Yaşlı yoksulluk oranı 2012 yılında %18,7’ye 
yükselmiştir. Yaşlı nüfusta yoksulluk oranı 2011 yılında %17 iken 2012 
yılında %18,7’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında 
incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü. 
2012 yılı verilerine göre yoksul yaşlı erkek nüfus oranı %17,7 iken yok-
sul yaşlı kadın nüfus oranı %19,4 oldu. Eşdeğer hane halkı kullanılabi-
lir medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, Türkiye 
geneli için %22,6 olarak gerçekleşti. Yaşlılık döneminde bireylerin mut-
luluk kaynağı %67 ile aileleri olmuştur. Yaşlı kadın ve erkek nüfusun 
2013 yılında en önemli mutluluk kaynağı, aileleri oldu. İkinci sırada 
gelen mutluluk kaynağı; kadınlar için %22,3, erkekler için ise %9,4 ile 
çocukları olmuştur.

Yaşlılarımız ve özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımız yalnızlık, kronik 
hastalıklar, fonksiyonel kayıplar, ekonomik nedenler, mobilite eksiklik-
leri, toplumsal iletişim kaybı gibi birçok nedenden dolayı telafisi güç 
veya çoğu kez mümkün olmayan olumsuzluklar yaşamaktadırlar. Bu 
olumsuzluklar toplumsal olarak derin yaralar açmakta, ülkesel olarak 
gelişmişlik düzeyimizi olumsuz yönde etkilemekte ve ulusal kaynakla-
rın doğan sonuçların çözümünü sağlamak için gereksiz tüketilmesine 
neden olmak gibi birçok olumsuzluk doğurmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde de aynı sorunlar vardır ve bu ülkeler sosyal devlet 
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özelliklerini sürdürülebilir kılmak için halklarının ve bireylerinin ya-
şam biçimlerini referans alan ihtiyaçları sağlamaya yönelik teknolojik 
yaşam tarzı çözümleri geliştirerek yaşlıların ve hatta sosyal dezavan-
tajlı bireylerin yaşamlarındaki olumsuzlukları önlemeyi başarmış. Bu 
olumsuzlukların önlenmesi ile yaşlılarla iç içe bir toplum oluşturmayı 
başarmış, yaşlı bakımındaki kullanılan kaynaklarda % 51 seviyeleri-
ne kadar varan düzeyde ekonomik kazanımlar sağlamayı başarmıştır. 
Ülkemizde hemen hemen her gün yalnız yaşayan, işitme sorunu olan, 
görme kaybı olan, yatağa bağımlı olan insanlar yangın, gaz kaçağı, soba 
zehirlenmesi, su basması, hırsızlık ve şiddet gibi birçok tehlike sonucu 
yaşamını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra %87’sinin kronik hastalığı 
olan yaşlılarımız unutkanlık nedeniyle ilaçlarını almayı unutmakta ve 
hastalıklı olma halinden kurtulamamaktadırlar. Unutkanlık, bağımlılık 
ve yalnızlık yaşlılık depresyonu olarak yaşanan hastalıkla birlikte yaş-
lılarımızın yaşamında intiharlara varan sonuçlar da yaratabilmektedir.

İşte yaşlılarımızın yalnızlıklarını paylaşacak ve telefon hattına bağlı, bir 
dokunuşla çağrı merkezi ile ilişki kurabilecek acil çağrı ve yaşam destek 
merkezlerinin ülkemizde kurularak yaygın hale getirilmesi ile yaşlıla-
rımız yaşama bağlanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşayabilir, insanlar ve 
ülkemizin hizmetleri ile iletişim halinde olabilirler.

Bunun için öncelikle yaşlılarımız, yakınları, yaşlılık konusunda çalışan 
bireyler, kurumlar, devlet birimleri ve akademisyenler ile ilişki kurula-
rak yaşlılıkta ihtiyaçlar belirlenecektir. Bu ihtiyaçların uzaktan yaşam 
bakım teknolojileri ile nasıl karşılanabileceği belirlenenler listelenecek 
ve bu fonksiyonların nasıl teknolojik bir yazılıma dönüştürüleceği bi-
lişim adamlarıyla çalışılacaktır. Eş zamanlı olarak bu bilgileri anında 
takip edecek donanımlar piyasalardan aranacaktır ve belirlenen dona-
nımların uzaktan yaşam bakım destek sisteminde rollendirilmesi için 
yazılıma entegrasyon yapılacaktır. Sonrasında yapılacak yazılım, temin 
edilecek donanımlar ve bir çağrı merkezi entegrasyonu ile 20 yalnız ya-
şayan yaşlıya bu sistem uygulanarak elde edilen bilgiler doğrultusunda 
yazılım revize edilecek ve ulusal alanda uygulanabilir hale getirilecek-
tir. Böylece ülkemizin insanlarına ve yaşam tarzlarına özel yaşlılarımızı 
güvenli, sağlıklı, mutlu yaşatacak uzaktan yaşam bakım teknolojik sis-
temi geliştirilmiş ve uygulamaya koyulmuş olacaktır.
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AB’de 2010 yılında yaşlı çalışanların sayısı genç nüfustan daha fazla 
sayıda oldu, 2050 yılında ise 60 yaş üzerinde olacaklar toplam nüfu-
sun %60’ını oluşturacak, genç nüfus %20 azalacak, bu gerçekler AB 
ülkelerinin ekonomik ve sosyopolitik durumunu olumsuz yönde etki-
leyecektir. AB’de kamu harcamaları içerisinde yaşlanmaya bağlı harca-
malar %40 oranındadır. 2000 yılında AB’deki 65 yaş üzerinde 60 mil-
yon yaşlı sayısı, 2050 yılında 100 milyon kişiye ulaşacaktır. O nedenle 
Türkiye’nin AB geçiş sürecindeki müzakerelerde çözüme kavuşturula-
mayan göç sorununu özellikle AB’nin kendi lehine çözüme kavuştur-
ması gerekiyor. Türkiye genç nüfusu ve yıllarca Avrupa’ya iş gücünü 
veren bir ülke olarak şansını geliştirmesi kaçınılmaz. Ayrıca AB’deki 
yaşlanan nüfusun AB’de yaşamak, bakılmak ve sağlık ihtiyaçlarını kar-
şılamak yerine başka ülkelere gönderilmesi modelleri her geçen gün 
yaygınlaşmaktadır. AB ülkelerinden İskandinav ülkeleri yaşlılarını sağ-
lık ve bakım için İtalya ve İspanya’ya, Almanya yaşlılarını Polonya’ya 
göndermektedir. Türkiye de AB’deki yaşlanma sorunundan yaşlı kişile-
rin bakım, sağlık ve yaşam ihtiyaçlarını karşılayan ideal bir ülkedir. O 
nedenle de Türkiye’nin yaşlı bakım, sağlık ve yaşam modellerini geliş-
tirmeye ihtiyacı vardır.

Projede Hedefl er…
Yaşlılar için uzaktan yaşam bakım destek teknolojileri ve sisteminin 
ülkemiz insanlarına özel olarak geliştirilmesi ile yaşlılarımızın yalnız-
lıkları, yalnızlıklarına bağlı yaşadıkları depresyon, bu depresyonun 
doğurduğu hastalıklar, tehlikeler ve riskler kontrol altına alınabilecek-
tir. Yaşlılar diledikleri zaman çağrı merkezi ve ulaşmak istedikleri ile 
iletişime geçebileceklerdir. İbadetlerini yerine getiren ve namaz kılan 
yaşlılarımıza ezan saatlerinde evlerindeki kurulacak telefon baz üni-
tesinden ezan verilebilecektir. Bununla beraber yaşlıların yaşamlarına 
yönelik faydalı bilgiler, öneriler de yine evlerdeki baz ünitelerinden 
yaşlılara sunulabilecektir. 

Yaşlıların karşılaşabilecekleri acil durumlar anında bilgi toplama ci-
hazları ve baz ünite vasıtası ile çağrı merkezine, yaşlının yakınlarına, 
acil servislerle ilgili itfaiye, ambulans, gaz idaresi, polis gibi devlet 
makamlarına iletilebilecektir. Geliştirilecek bu sistemler gelişime açık 
olacak ve çeşitli bilgi toplama sistemlerinin entegre edilmesi ile yaşlı 
için önemli olabilecek birçok bilgiden anında haberdar olunabilecek-
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tir. Sağlıkta bilgi toplama sistemleri ile kişilerin yaşamlarındaki sağlık 
riskleri de takip edilebilecektir. Bu sistemler ile yaşlılarımızın yakınları, 
bakım personelleri de daha mutlu yaşayabileceklerdir. 

Devletimiz ise yaşlıların yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle kontrol 
edilemez maliyetler ve hukuksal sorunlardan önemli ölçüde uzaklaşa-
caktır. Bu sistemlerden hizmet alacak yaşlılardan elde edilecek bilgiler 
bir havuzda toplanacak ve elde edilen bilgilerin analiz edilmesiyle ülke-
mizin yaşlılıkla ilgili politikalarına yön verilebilecektir.

Bu sistemlerin geliştirilmesi yerel yönetimlerin yalnız yaşayan kişilere 
verdikleri, vermeye çalıştıkları hizmetleri kolaylaştırarak yerel yöne-
timlerin ekonomik kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacak; yaş-
lıların mutlu yaşam sürmelerinde evlerinde kalarak yaşama modelleri-
nin tercihini artıracaktır.

Ülkemizdeki ileri yaşlardaki eğitim düzeyinin düşük olduğu gerçe-
ği ile yaşlı insanlarımızın sağlık imkanlarına başvurma konusundaki 
yetersizlikleri, isteksizlikleri dikkate alınacak olursa teknolojinin takip 
edeceği yaşlılık sorunlarının aileleri, devlet birimleri, bakım elemanla-
rı ve ilgili kişilere iletilmesinin sağlayacağı katkılar son derece faydalı 
olacaktır.

Yalnız yaşayan yaşlıların evleri, huzur evleri ve yaşlı yaşam bakım evle-
rine de bu geliştirilecek sistemlerin entegrasyonu ile ulusal yaşlı bakım 
hizmetlerimizdeki kalite, güven ve gelişmişlik düzeyleri de daha ileri 
seviyelere taşınmış olacaktır.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı bakım ve rehabilitas-
yon hizmetlerine genel olarak bakıldığında; bakıma muhtaç yaşlıların, 
genel anlamda yalnız ve toplumdan soyutlanmadan, tıbbi, rehabilitas-
yon, bakım hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmaları için yeni po-
litika ve modellerin geliştirilmesinde teknolojik yaşam bakım destek 
sistemlerinin çok faydalı olacağı aşikardır.

Yaşlıların yaşamlarının sağlıklı ve güvenli sürdürülebilirliği için ger-
çekleştirilecek bu teknolojik yaşam destek sisteminin toparlayacağı 
büyük bilgi arşivinin sürekli analizi ile elde edilecek bilgiler yaşlı ba-
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kımı alanlarındaki kuralların, uygulamaların, akademik çalışmaların, 
iş gücü geliştirilmesinin, ARGE ve inovasyonun gelişmesine de büyük 
katkı sağlayacaktır.

Türkiye’de yaşlılara sunulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri geliş-
tirilirken sorunların toplum bakım hizmetleri yoluyla çözülmesi ama-
cıyla ilgili kuruluşlar ve disiplinler arasında eşgüdüm sağlanarak geliş-
tirilmiş modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlılar için toplumla entegre 
yaşama imkanları sağlayan alternatif hizmet modellerinin çeşitlendi-
rilmesi gerekmektedir. Yaşlının sağlığı, iyilik hali, yaşam kalitesini art-
tırmaya yönelik politikalar ve çözümler oluşturulurken; yaşlıları müm-
kün olduğu kadar yaşadıkları ortamlarla, aileleriyle, arkadaşlarıyla ve 
devletin sunduğu imkânlarla daha fazla iletişim halinde yaşayabilecek-
leri yollara ihtiyaç vardır ki teknolojik çözüm modelleri ekonomik sü-
reklilik için son derece yararlıdır.

Türkiye bugün 2014 yılı verilerine göre 36 milyon turist ağırlayarak 33 
milyar EURO gelir elde etmiştir. Oysaki bugün Türkiye 600.000 yaşlı 
turiste mutlu yaşam imkânı sunarak yılda 33 milyar EURO gelir elde 
edebilir. Türkiye medikal turizm alanında yaklaşık 10 yıllık çalışmala-
rı ile yıllık 1 milyar USD’lik kazanıma ulaşabilmiştir. Tıp turizminde 
münferit hastaların ülkemizde misafir edilmesi ile kaydedilen verimli-
lik oldukça düşüktür. Oysaki çeşitli ülkelerdeki devlet makamları veya 
yerel yönetimlerle yapılacak sözleşmeler çerçevesinde yaşlıların yaşam, 
bakım ve sağlık ihtiyaçlarının ülkemizde sağlanmaya çalışılması ile çok 
yönlü, yüksek kazanımlar elde edilebilecektir. Bu kazanımlar içinde ül-
kemizdeki yaşlı bakımı, yaşamı, turizmine yönelik çözümlerin de geliş-
tirilmiş olması ihtiyacın olmazsa olmazdır.

Projemizde Hedef Kitle…
Ülkemizde nüfusa dayalı 2014 yılı TÜİK araştırma kayıtlarına göre 65 
yaş üzerindeki yaşlı bireylerimizden evlerinde yalnız yaşayan 2.800.000 
kişi bilgi toplama teknolojileri ile evlerinde takip edilecek, iletişim tek-
nolojileri ile topluma ve devlet yönetimlerine entegre edilecektir. 

Yaşam evleri dışındaki ortamlarda ise yaklaşık 7 milyon yaşlımız bilgi 
toplama teknolojileri ile takip edilecek, iletişim teknolojileri ile devlete 
ve topluma entegre edilecektir.
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Projemizde Amaçlar…

Geliştirilecek bu sistem sayesinde yaşlıların aileleri, yakınları ve devlet 
birimleri de eş zamanlı olarak yaşlılarla ilgili bilgileri edinebilecektir. 
Yaşlıların yaşamlarında aile hekimleri, 112 ambulans servisleri, yaşam 
alanlarındaki itfaiye, elektrik, doğal gaz ve su idareleri ile yaşadıkları 
evlerin yönetimleri de bu bilgi toplama sistemleri sayesinde yaşlının 
yaşamında ihtiyaç duyduğu noktalarda bilgi sahibi olarak yapılması ge-
rekenleri yapabileceklerdir. Yaşlının yaşamına entegre edilecek sağlık 
sensörleri sayesinde sağlıkla ilgili riskler yaşlının aile hekimine bildiri-
lerek sağlık konusunda yapılması gerekenler yapılabilecektir. 

Yaşam alanlarında yaşlının yaşamıyla ilgili olabilecek tehlikelere yö-
nelik yangın, su basması, gaz kaçağı, hırsızlık, kapı zorlaması, düşme, 
azil krizler ( kalp, parkinson, epilepsi nöbetleri gibi) oluştuğunda çağrı 
merkezi ve tanımlanmış kişi ve kurumlara eş zamanlı bilgi aktarımı ile 
yaşamsal tehlikeler ortadan kaldırılacaktır. Yaşlıların fonksiyon kayıp-
ları ve yaşamsal ihtiyaçların ( temizlik, berber, banyo yapma, onarım 
vs. ) karşılanması gibi durumlarda yerel yönetimlerin sundukları im-
kanlardan yine çağrı merkezine ulaşım sayesinde yaşlılarımız fayda-
lanabilecektir. Yaşlılarımız aile bireyleri ve toplumsal süreçlerle de bu 
çağrı merkezine erişim sayesinde iç içe yaşama şansına sahip olacaktır.
Yaşlılıkla yaşam süreçlerinde yaşlılara önerilerin yapılması ve sorula-
rının yanıtlanması konularında da çağrı merkezlerinde konumlandı-
rılacak uzman ve bilirkişiler sayesinde yaşlıların bilgi ve yönlendirilme 
ihtiyaçları da karşılanmış olacaktır. 

Özetle yaşlıların iletişim kurmak istedikleri aileleri ve yakınları ile hiz-
met sağlayıcı konumundaki devlet ve özel kurumlar bu projenin hedef 
kitlesini oluşturmaktadır. Bu proje sosyal devlet imkanlarını güçlen-
dirmek için mutlaka yapılması gereken bir proje olup,  söz konusu pro-
jenin hiçbir kişi veya kurumu olumsuz etkilemesi söz konusu değildir.

Projemiz kapsamında öncelikle oluşturulacak çağrı merkezi takip sis-
temi ile pilot olarak 20 kişiye, bu kişileri ilgilendirecek bilgi toplama 
ve takip teknolojileri uygulanacaktır. Bu kişiler bilgi ve takip sistemleri 
ile 3 ay boyunca takip edilerek elde edilen bilgiler ve veriler doğrultu-
sunda projeye nihai son hali verilerek ülkemizde yaygın uygulanabilir 
proje modeli de oluşturulmuş olacaktır.
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Projemizin Uygulama Yerleri…
Türkiye’de yaşlanma hızı, genel yaşam sürelerinin artması, doğurganlık 
hızının azalması ile ülke genelinde her yıl daha da fazla artış göster-
mektedir.  Özellikle büyük şehirlerde nüfusun ve dolayısıyla da yaşlı 
nüfusun artışı dikkati çekmektedir. İnsanlarımızın çalışma ihtiyacının 
her geçen gün artması, gençlerin üniversite eğitimleri nedeniyle aileleri 
ile büyük şehirlere göçleri, yaşlıların ise yaşadıkları kronik sağlık so-
runları nedeniyle ileri tıp imkânları olan büyük şehirlere göç etmeleri, 
büyük şehirlerden özellikle Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illeri-
mizde yaşam olanaklarının İstanbul’a göre daha ekonomik olması gibi 
faktörler yaşlılarımızın büyük şehirlere göçlerini zorunlu kılmaktadır.

Ankara nüfusu 2014 yılına göre 5.150.072 kişidir. Ankara’nın 2014 yılı 
nüfus değerlendirmelerine göre Çankaya İlçesi’nin nüfusu 913.715 kişi, 
Keçiören İlçesi’nin nüfusu 872.025 kişi, Yenimahalle İlçesi’nin nüfusu 
618.215 kişi olup; diğer ilçelerin nüfusları ise daha azdır. Yaşlı nüfus bu 
ilçelerden en çok Çankaya bölgesinde mevcuttur ve projenin uygulama 
alanı da öncelikle Çankaya bölgesidir, ihtiyaca göre diğer Çankaya’ya 
yakın ilçe bölgelerinden de yaşlılar proje sürecine dahil edilebilecektir. 
Ayrıca yerel yönetimlerin sosyal dezavantajlı kişilere sundukları hiz-
metlerin özellikle Ankara’da, Çankaya bölgesinde yol kat etmiş olması 
da projemizin Ankara Çankaya bölgesinde uygulanmasını kolaylaştı-
racaktır.

Projemizde İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar…
Bu projenin gerçekleştirilmesinde; Ankara Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Flavius 
Polikliniği, Sümela Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti, 
Ergoterapi Derneği, Medikal Estetik Hekimleri Derneği, Samsung Tür-
kiye, SABEV Vakfı ile işbirlikleri yapılmıştır.
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Tablo-1.1.Cinsiyet dağılım tablosu

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Cinsiyetiniz

Erkek 84 54.5 44 41.1 66 37.9 29 33.7 223 42.8

Kadın 70 45.5 63 58.9 108 62.1 57 66.3 298 57.2

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerinin cinsiyet dağılımı Tablo 1 ’de yer almaktadır. Devlet 
huzurevlerinde yaşayanların %54.5 ’i, özel huzurevlerinde yaşayanların %58.9 ’u, kendi evlerinde 
yaşayanların %62.1 ’i, kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların ise %66.3 ’ü kadın 
olarak görülmektedir. 

Tablo-1.2. Yaş dağılım tablosu

Yaşanılan yer
Yaş

Ortalama Minimum Maximum ss

Devlet Huzurevinde Yaşayanlar 75.42 43.00 98.00 9.67

Özel Huzurevinde Yaşayanlar 76.78 50.00 96.00 10.41

Kendi Evlerinde Yaşayanlar 71.25 47.00 92.00 9.72
Kendi Evlerinde Yaşayıp Teknolojik Cihaz Kullananlar 74.79 45.00 91.00 10.42
Toplam 74.19 43.00 98.00 10.18

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin yaş dağılımı incelendiğinde;  devlet huzurevinde yaşayanlar, özel 
huzurevinde yaşayanlar, kendi evlerinde yaşayanlar ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullanan bireylerin yaş ortalamalarının birbirine oldukça yakın olduğu gözlenirken; en düşük yaşın 
43, en yüksek yaşın ise 98 olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo-1.3.Medeni durum dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Medeni 
durumunuz

Evli 20 13.0 14 13.1 103 59.2 26 30.2 163 31.3
Bekar 32 20.8 13 12.1 9 5.2 5 5.8 59 11.3
Dul 75 48.7 70 65.4 53 30.5 46 53.5 244 46.8
Boşanmış 26 16.9 8 7.5 8 4.6 8 9.3 50 9.6
Cevapsız 1 0.6 2 1.9 1 0.6 1 1.2 5 1.0
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin %31.3 ’ünün evli, %11.3 ’ünün bekâr, %9.6 ’sının boşanmış 
olduğu görülürken; dul (eşi ölmüş) olanların oranı %46.8 ile en yüksek oran olarak görülmektedir.

Tablo-1.4. Sahip olunan çocuk sayısı dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Kaç 
çocuğunuz 
var?

Hiç yok 41 26.6 23 21.5 16 9.2 10 11.6 90 17.3
1 çocuk 30 19.5 14 13.1 36 20.7 26 30.2 106 20.3
2-3 çocuk 46 29.9 55 51.4 108 62.1 41 47.7 250 48.0
4 ve üzeri 33 21.4 14 13.1 13 7.5 7 8.1 67 12.9
Cevapsız 4 2.6 1 .9 1 .6 2 2.3 8 1.5
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Yaşlı bireylerin çocuklarının sayısı incelendiğinde; ağırlıklı olarak 2-3 çocuk sahipliği görülmektedir. 
Kendi evlerinde yaşayanların 2-3 çocuk sahibi olma oranı %62.1 ile diğer yerlerde yaşayanlara göre 
en yüksek oran olarak tespit edilmiştir.  Devlet ve özel huzurevinde kalanların sırasıyla %51.3 ’ünün 
ve %64.5 ’inin 2 ve üzerinde çocuğa sahip oldukları görülmektedir. 
Devlet ve özel huzurevlerinde yaşayanların 4 ve üzeri çocuk sahipliği oranı kendi evlerinde 
yaşayanlar ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlara göre oldukça yüksek oluşu 
dikkat çekicidir.
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Tablo-1.5. Sosyal güvence varlığı dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Sosyal 
güvenceniz var 
mı?

Evet 117 76.0 103 96.3 170 97.7 85 98.8 475 91.2
Hayır 34 22.1 2 1.9 4 2.3 1 1.2 41 7.9
Cevapsız 3 1.9 2 1.9 0 0.0 0 0.0 5 1.0
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Yaşlı bireylerin sosyal güvencelerinin varlığı incelendiğinde; özel huzurevinde yaşayanlar, kendi evlerin-
de yaşayanlar ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullanan bireylerin yaklaşık %98 ’lik bir oranla 
sosyal güvencelerinin var olduğu tespit edilmiştir. Devlet huzurevlerinde yaşayan bireylerin ise %76 ’sı 
sosyal güvenceye sahiptir.

Tablo-1.6. Sosyal güvence türünün dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Nasıl bir 
sosyal 
güvenceye 
sahipsiniz?

Emekli sandığı 29 24.8 58 56.3 71 41.8 17 20.0 175 36.8
Sosyal 
sigortalar 39 33.3 23 22.3 60 35.3 28 32.9 150 31.6

Bağ-Kur 17 14.5 7 6.8 16 9.4 12 14.1 52 10.9
Yeşil kartım 
var 7 6.0 1 1.0 0 0.0 8 9.4 16 3.4

Çocuklarımın 
üzerinden 
bakılıyorum

3 2.6 1 1.0 2 1.2 4 4.7 10 2.1

Eşimin 
üzerinden 
bakılıyorum

21 17.9 10 9.7 21 12.4 14 16.5 66 13.9

Cevapsız 1 .9 3 2.9 0 0.0 2 2.4 6 1.3
Toplam 117 100.0 103 100.0 170 100.0 85 100.0 475 100.0

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olan yaşlı bireylerin sosyal güvencelerinin ne olduğu sorgulandı-
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ğında; devlet huzurevinde yaşayanların %24.8 ’i “Emekli Sandığı”, %33.3 ’ü “Sosyal Sigortalar”, 
%14.5 ’i “Bağ-Kur”lu olduğunu belirtirken,  %20.5 ’i eşi ya da çocukları üzerinden bakıldığını, %6 
’sı ise yeşil kart sahibi olduğunu ifade etmişlerdir. 
Özel huzurevinde yaşayanların, %56.3 ’ü “Emekli Sandığı”, %22.3 ’ü “Sosyal Sigortalar”, %6.8 ’i 
“Bağ-Kur”lu olduğunu belirtirken;  %10.7 ’si eşi ya da çocukları üzerinden bakıldığını, %1 ’i ise 
yeşil kart sahibi olduğunu ifade etmişlerdir. 
Kendi evinde yaşayanların, %41.8 ’i “Emekli Sandığı”, %35.3 ’ü “Sosyal Sigortalar”, %9.4 ’ü “Bağ-
Kur”lu olduğunu belirtirken,  %13.6 ’sı eşi ya da çocukları üzerinden bakıldığını ifade etmişlerdir.
Bu oranlar kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda; %20.0 ’si “Emekli Sandığı”, 
%32.9 ’u “Sosyal Sigortalar”, %14.1 ’i “Bağ-Kur”, %21.2 ’si eşi ya da çocukları üzerinden, %9.4 ’ü 
ise yeşil kart sahipliği şeklinde dağılmaktadır.

Tablo-1.7. Günlük yaşamda ihtiyaçların karşılanma şeklinin dağılım tablosu

Günlük yaşamdaki 
ihtiyaçlarınızı nasıl 
karşılıyorsunuz?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
İhtiyaçlarımı 
karşılayacak maddi
imkanım yok

29 18.8 2 1.9 4 2.3 8 9.3 43 8.3

Emekli maaşımla 102 66.2 95 88.8 151 86.8 67 77.9 415 79.7
Ailem bana yardım 
ediyor 11 7.1 11 10.3 15 8.6 6 7.0 43 8.3

Kira gelirim 1 0.6 2 1.9 33 19.0 1 1.2 37 7.1

Diğer 15 9.7 5 4.7 4 2.3 6 7.0 30 5.8

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildi-
ğinde; günlük ihtiyacını kendi emekli maaşıyla karşılayanların oranı %79.7 ile en yüksek orana sa-
hipken, çocuk/çocuklarından aldığı yardımla günlük ihtiyaçlarını karşılayanların %3.6 ile en düşük 
oranda olduğu görülmektedir.
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Tablo-1.8.Gelir seviyesi dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Gelir 
seviyeniz

Hiç gelirim yok 35 22.7 3 2.8 7 4.0 6 7.0 51 9.8

1000 TL ve altı 27 17.5 9 8.4 14 8.0 31 36.0 81 15.5

1001 TL-2000TL 80 51.9 69 64.5 88 50.6 40 46.5 277 53.2

2001 TL-3000TL 5 3.2 17 15.9 38 21.8 9 10.5 69 13.2

3001 TL ve üzeri 1 0.6 7 6.5 27 15.5 0 0.0 35 6.7

Cevapsız 6 3.9 2 1.9 0 0.0 0 0.0 8 1.5

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Gelir seviyelerine göre farklı yerlerde yaşayan yaşlı bireyler incelendiğinde; devlet huzurevinde yaşayanların %22.7 
’si, özel huzurevinde yaşayanların %2.8 ’i, kendi evinde yaşayanların %4.0 ’ı, kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananların %7.0 ’ı, “hiç geliri” olmadığını belirtirken; devlet huzurevinde yaşayanların %51.9 ’u, özel huzurevinde 
yaşayanların %64.5 ’i, kendi evinde yaşayanların %50.6 ’sı, kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların 
%46.5 ’i, aylık “1.001-2.000 TL” aralığında gelir elde ettiklerini belirtmişlerdir. 
“3.001 TL ve üzeri geliri” olanların dağılımı; devlet huzurevinde yaşayanlarda %0.6, özel huzurevinde yaşayanlar-
da %6.5,  kendi evinde yaşayanlarda, %15.5 şeklindedir. Kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda ise 

“3.001 TL ve üzeri gelir” mevcut değildir.
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Tablo-1.9 Eğitim durumu dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Eğitim 
Durumunuz

Hiç okula 
gitmemiş 44 28.6 10 9.3 5 2.9 22 25.6 81 15.5

İlkokul 64 41.6 23 21.5 16 9.2 33 38.4 136 26.1

Ortaokul 17 11.0 13 12.1 30 17.2 17 19.8 77 14.8

Lise ve dengi 23 14.9 31 29.0 62 35.6 5 5.8 121 23.2
Meslek 
yüksekokulu 1 .6 13 12.1 10 5.7 2 2.3 26 5.0

Lisans 3 1.9 12 11.2 43 24.7 3 3.5 61 11.7

Lisansüstü 1 .6 4 3.7 7 4.0 2 2.3 14 2.7

Cevapsız 1 .6 1 .9 1 .6 2 2.3 5 1.0

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Yaşlı bireylerin eğitim durumları incelendiğinde;  görüşmeye katılanların genel olarak ilkokul mezunu (%26.1) ve 
lise ile dengi okul (%23.2) mezunu olduğu görülmektedir. Meslek yüksekokulu (%5,0) ve lisansüstü eğitim alanlar 

(%2.7) ise dağılım içerisinde en düşük orana sahip olan gruplardır.

Tablo-1.10. Cep telefonu sahipliği dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Cep telefonuna 
sahip misiniz?

Evet 95 61.7 80 74.8 149 85.6 57 66.3 381 73.1

Hayır 59 38.3 27 25.2 25 14.4 29 33.7 140 26.9

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0
Çalışmaya katılanların cep telefonu kullanım sahipliği genel dağılımları incelendiğinde; yüksek bir oranla (%73.1) 
cep telefonu kullanıldığı tespit edilmiştir. Devlet huzurevlerinde yaşayanların %61.7 ’si, özel huzurevlerinde yaşa-
yanların %74.8 ’i, kendi evlerinde yaşayanların %85.6 ’sı ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların 

%66.3 ’ünün cep telefonu sahibi olduğu görülmektedir.
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Tablo-1.11. Cep telefonu kullananların kullandıkları cep telefonu türlerinin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Cevabınız 
EVET ise; ne 
tür cep telefonu 
kullanıyorsunuz

Akıllı cep telefonu 
kullanıyorum 3 3.2 9 11.3 47 31.5 9 15.8 68 17.8

Klasik cep 
telefonu 
kullanıyorum

92 96.8 71 88.8 98 65.8 47 82.5 308 80.8

İnternet imkanı 
olan cep telefonu 
kullanıyorum

0 0.0 0 0.0 4 2.7 1 1.8 5 1.3

Toplam 95 100.0 80 100.0 149 100.0 57 100.0 381 100.0

Çalışmaya katılanların kullandıkları cep telefonu türü incelendiğinde; görüşmeye katılan kişilerin büyük çoğunlukla “klasik 
cep telefonu” (%80.8) kullandıkları görülmekte olup, “klasik cep telefonlarını” en yüksek oranla devlet huzurevlerinde yaşa-
yanların (%96.8) kullandığı gözlenmiştir. 
“İnternet imkanı olan” cep telefonu ise; devlet ve özel huzurevlerinde yaşayanlarca hiç kullanılmazken; kendi evlerinde ya-
şayanlarda (%2.7) ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda (%1.3) oldukça düşük oranlarda olduğu tespit 
edilmiştir.  
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Tablo-1.12. Cep telefonu kullanmayanların kullanmama nedenleri dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 
Teknolojik 
Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Cevabınız 
HAYIR ise; 
neden cep 
telefonu kullan
mıyorsunuz?

Cep telefonunun 
masrafını 
karşılayamam

3 5.1 1 3.7 0 0.0 1 3.3 5 3.5

Cep telefonu 
kullanamam 28 47.5 13 48.1 19 70.4 17 56.7 77 53.8

Cep telefonum yok 9 15.3 4 14.8 5 18.5 4 13.3 22 15.4

Akıllı cep telefonu 
kullanmayı 
bilmiyorum. 
Öğrensem akıllı 
cep telefonu 
kullanmak isterim

1 1.7 1 3.7 3 11.1 0 0.0 5 3.5

Cevapsız 18 30.5 8 29.6 0 0.0 8 26.7 34 23.8

Toplam 59 100.0 27 100.0 27 100.0 30 100.0 143 100.0

Cep telefonu olmayanların cep telefonu kullanmama nedenleri incelendiğinde; “cep telefonu kullanamayanların” oranları 
devlet huzurevlerinde yaşayanlarda %47.5, özel huzurevlerinde yaşayanlarda %48.1, kendi evlerinde yaşayanlarda %70.4 ve 
kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %56.7 şeklinde dağılım göstermektedir.

“Cep telefonum yok” yanıtını verenlerin dağılımı; devlet huzurevlerinde yaşayanlarda %15.3, özel huzurevlerinde yaşayanlar-
da %14.8, kendi evlerinde yaşayanlarda %18,5 ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %13.3 şeklindedir.
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BÖLÜM-II-KENDİ EVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YAŞAM KOŞULLARI

Tablo-2.1. Her zaman her yerde iletişimi sağlayacak özel bir cihaz kullanma isteği dağılım 
tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp
Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Cep telefonuna 
benzer; bazı yerler 
(çağrı merkezi, 
aileniz, yakınlarınız, 
doktorunuz) ile 
her zaman, her 
yerde iletişiminizi 
sağlayacak özel bir 
cihaz kullanmak ister 
misiniz?

Evet isterim 48 27.6 63 73.3 111 42.7

Eğitim alarak kullanmak 
isterim 20 11.5 11 12.8 31 11.9

Hayır istemem 106 60.9 12 14.0 118 45.4

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Cep telefonuna benzer,  bazı yerler ( çağrı merkezi, aileniz, yakınlarınız, doktorunuz) ile her 
zaman, her yerde iletişiminizi sağlayacak özel bir cihaz kullanmak ister misiniz?” sorusuna verilen 
yanıtlara göre; kendi evlerinde yaşayanların %42.7 ’si iletişim sağlayacak özel bir cihazı kullanmak 
istediklerini belirtirken “eğitim alarak cihazı kullanmak” istediklerini belirtenlerin oranı %11.9 ’dur. 

Gerek eğitim ihtiyacı olmadan, gerekse eğitim alarak iletişim sağlayıcı özel bir cihaz kullanmak 
isteyenlerin yaşanılan yerlere göre dağılımı irdelendiğinde; kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananlarda %86.1 iken, kendi evlerinde yaşayanlarda %39.1 olarak görülmektedir. Kendi evinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananların daha yüksek düzeyde “Evet isterim” cevabının açıklaması 
teknolojik cihaz kullanımına yatkın olduklarının bir göstergesi olabilir.
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Tablo-2.2. Evde yalnız yaşama konusundaki düşüncelerin dağılım tablosu
 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp
Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evde yalnız 
yaşama 
konusundaki 
düşünceler

Evimde yalnız yaşıyorum 73 42.0 43 50.0 116 44.6

Yalnız başına yaşamaktan 
korkuyorum 14 8.0 7 8.1 21 8.1

Benim dışımda birinin 
desteği olmadan evimde 
yalnız yaşayamam

11 6.3 23 26.7 34 13.1

Ailesiyle 24 13.8 0 0.0 24 9.2

Eşiyle 40 23.0 9 10.5 49 18.8

Çocukları ile 9 5.2 2 2.3 11 4.2

Cevapsız 3 1.7 2 2.3 5 1.9

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerden, kendi evlerinde yaşayanların %42.0 ’si “yalnız”, %10.5 
’i “eşiyle birlikte” %13.8 ’i “ailesiyle birlikte”, %6.3 ’ü “kendisine evde destek olabilecek 
biriyle, ”%5.2 ’si “çocuklarıyla” yaşamayı düşünürken; kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananların %50.0 ’si “yalnız”, %23.0 ’ü “eşiyle birlikte”, %26.7 ’si “kendisine evde destek 
olabilecek biriyle, ”% 2.3 ’ü “çocuklarıyla” yaşamayı düşünmektedir. 

Tablo-2.3.Evin ısınma durumu dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp
Teknolojik 
Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Eviniz nasıl 
ısınıyor?

Doğal gazlı kombi 138 79.3 72 83.7 210 80.8
Merkezi sistem 32 18.4 5 5.8 37 14.2
Doğal gaz sobası 0 0.0 1 1.2 1 .4
Kömür Sobası 3 1.7 8 9.3 11 4.2
Elektrik sobası 1 .6 0 0.0 1 .4
Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0
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Görüşmeye katılan yaşlı bireylerin kendi evlerinde yaşayanlardan %79.3 ’ü doğal gazlı kombi ile 
ısındıklarını, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarınsa %83.7 ’si doğal gazlı kombi 
kullandıklarını belirtmişlerdir.
Evleri merkezi sistem ile ısınanların oranları kendi evlerinde yaşayanlarda %18.4, kendi evinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %5.8 ’dir. 

 Tablo-2.4. Evdeki mutfak ocağının hangi sistemle çalıştığının dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evinizde mutfak 
ocağınız ne ile 
çalışıyor?

Mutfağımda ocağım yok 0 0.0 1 1.2 1 .4
Doğal gazla 161 92.5 75 87.2 236 90.8
Tüple 4 2.3 8 9.3 12 4.6
Elektrikle 3 1.7 0 0.0 3 1.2
Cevapsız 6 3.4 2 2.3 8 3.1
Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Görüşmeye katılan yaşlı bireylerin “evlerinde mutfak ocaklarında doğal gaz kullananlar”; kendi 
evlerinde yaşayanlarda  %92.5 ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %87.2 
’dir.

Tablo-2.5. Evdeki mevcut güvenlik sistemi dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi 
Evinde 

Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evinizde nasıl 
bir güvenlik 
sistemi mevcut?

Evimde her hangi bir 
güvenlik sistemi yok 104 59.8 79 91.9 183 70.4

Evimde sadece kamera 
sistemi var 22 12.6 2 2.3 24 9.2

Evimde sadece güvenlik 
alarmı var 10 5.7 3 3.5 13 5.0

Evimde hem kamera 
sistemi, hem de güvenlik 
alarmı var

34 19.5 0 0.0 34 13.1

Cevapsız 4 2.3 2 2.3 6 2.3
Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Görüşmeye katılan yaşlı bireylerin kendi evlerinde yaşayanlardan %59.8 ’i evinde herhangi bir 
güvenlik sistemi olmadığını belirtirken, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların 
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%91.9 ’u evinde herhangi bir güvenlik sistemi olmadığını belirtmişlerdir.
Kendi evlerinde yaşayanlarının hem kamera sistemi, hem de güvenlik alarmı bulunanların 
oranı %19.5 ’dir. 

Tablo-2.6. Yaşlı bakım destek teknolojilerinden yararlanma durumu dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi 
Evinde 

Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evde yaşarken yaşlı 
bakımına destek 
teknolojilerinden 
faydalanıyor 
musunuz?

Evet 18 10.3 72 83.7 90 34.6
Hayır 131 75.3 10 11.6 141 54.2
Teknolojilerden 
haberdar değilim 25 14.4 4 4.7 29 11.2

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Evde yaşarken yaşlı bakımına destek teknolojilerinden faydalanıyor musunuz?” sorusuna 
verilen yanıtlar incelendiğinde; kendi evlerinde yaşayanların %75.3 ’ü “hayır” yanıtı 
verirken, %14.4.’ü “teknolojilerden haberdar olmadıklarını” ifade etmişlerdir.  
Bu oranlar; kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %11.6 ile “hayır” ve  %4.7 
ile “teknolojilerden haberdar olmayanlar” şeklindedir.

Tablo-2.7. Evde yaşarken yaşlı bakımına destek teknoloji kullanma istemleri dağılım 
tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi 
Evinde 

Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayıp

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evde yaşarken yaşlı 
bakımına destek 
teknolojilerini 
kullanmak ister 
misiniz?

Yaşamıma fayda 
sağlayacaksa 
kullanmak isterim

70 40.2 86 100.0 156 60.0

Hayır, halimden 
memnunum 104 59.8 0 0.0 104 40.0

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Yaşlı bakım destek teknolojilerini kullanma istekleri incelendiğinde; kendi evinde yaşayıp 
teknolojik cihaz kullananların tamamının yaşamlarına fayda sağlaması halinde destek 
teknolojilerini kullanmak istedikleri görülürken, kendi evlerinde yaşayanların %59.8 ’inin 
destek teknolojilerini kullanmak istemedikleri görülmektedir.
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Tablo-2.8. Yaşlı bakımına destek teknolojilerinin kullanılmasının evde yaşama katkısının 
dağılımı 

Kendi Evinde Yaşayıp 
Teknolojik Cihaz Kullananlar

Kişi %

Evde yaşarken yaşlı 
bakımına destek 
teknolojilerini kullanmak 
evde yaşamınızı 
sürdürmenizde katkı 
sağladı mı?

Çok katkı sağladı 61 70.9
Kısmen katkı sağladı 16 18.6
Katkı sağlamadı 9 10.5

Toplam 86 100.0

Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların yaklaşık %10.5 ’inin kendilerine bir katkı 
sağlamadığını belirttikleri görülmektedir. “Çok sağladı” yanıtını verenlerin oranı ise; %70.9 ’dur.

Tablo-2.9. Ev ile otomatik olarak iletişim kurulabilme dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evinde 

Yaşayanlar
Teknolojik 

Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %
Evinizden sizle 
otomatik olarak 
iletişim kurulmasını 
ister misiniz?

Hayır İstemem 36 20.7 2 2.3 38 14.6

Evet İsterim 138 79.3 84 97.7 222 85.4

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Evinizden sizle otomatik olarak iletişim kurulmasını ister misiniz?” sorusuna  “evet isterim” 
yanıtını verenlerin oranı kendi evinde yaşayanlarda %79.3 ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananlarda %97.7 ’dir.
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Tablo-2.10. Evde iletişim kuran teknolojik cihazda kişilerin istediği bilgilerin dağılım 
tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Beslenme konusunda 
bilgiler versin 48 34.8 14 16.7 62 27.9

Hava şartlarını bildirsin 39 28.3 12 14.3 51 23.0

Egzersiz yapmama 
yardımcı olsun 41 29.7 14 16.7 55 24.8

Bana faydalı bilgileri 
anlatsın 57 41.3 42 50.0 99 44.6

İlaçlarımı alma saatimi 
hatırlatsın 64 46.4 36 42.9 100 45.0

İhtiyaçların karşılanması 
konusunda özel bilgiler 
versin

43 31.2 45 53.6 88 39.6

Bana beceri kazandıracak 
bilgiler versin 42 30.4 20 23.8 62 27.9

Özel günleri hatırlatsın 54 39.1 13 15.5 67 30.2

Dikkat edilmesi gereken 
hususları hatırlatsın 38 27.5 36 42.9 74 33.3

Takvimsel özel günleri 
hatırlatsın 42 30.4 10 11.9 52 23.4

Ezan vaktini hatırlatsın 25 18.1 8 9.5 33 14.9

Namaz vaktini hatırlatsın 26 18.8 10 11.9 36 16.2

Karşılıklı olarak 
konuştuğum kişileri 
görmeme imkan sağlasın

17 12.3 18 21.4 35 15.8

Banyo günümü hatırlatsın 13 9.4 3 3.6 16 7.2

Toplam 138 100.0 84 100.0 222 100.0
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Çalışmaya katılanların verdikleri yanıtlarda; %45.0 ’i ” ilaçlarımı alma saatimi hatırlatsın”, %44.6 
’sı “bana faydalı bilgileri anlatsın”, %39.6 ’sı ”ihtiyaçların karşılanması konusunda özel bilgiler 
versin” seçeneklerini ilk üç seçenek olarak belirtmişlerdir. 

İkinci önem grubunda yer alan yanıtlar; “dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatsın” (%33.3), 
“özel günleri hatırlatsın” (%30.2), “bana beceri kazandıracak bilgiler versin” ve “beslenme 
konusunda bilgiler versin” (%27.9) şeklindedir. 

Verilen yanıtların son grubunda; “egzersiz yapmama yardımcı olsun” (%24.8), “takvimsel özel 
günleri hatırlatsın” (%23.4), “hava şartlarını bildirsin” (%23.0), “namaz vaktini hatırlatsın” 
(%14.9), “karşılıklı olarak konuştuğum kişileri görmeme imkan sağlasın” (%15.8), “banyo günümü 
hatırlatsın” (%7.2) yer almaktadır.

Tablo-2.11. Evde oluşacak tehlikeli durumların ilgililere haber verilerek tehlikelerden 
koruyacak bir sisteminİstenmesi ile ilgili dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar 
Teknolojik 

Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evinizdeki tehlikeli 
durumların size, 
yakınlarınıza ve ilgili 
devlet kurumlarına haber 
verilmesini sağlayarak 
sizi tehlikelerden 
koruyacak bir sistemi 
evinizde ister misiniz?

Evet İsterim 145 83.3 83 96.5 228 87.7

Hayır İstemem 29 16.7 3 3.5 32 12.3

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Evinizdeki tehlikeli durumların size, yakınlarınıza ve ilgili devlet kurumlarına haber verilmesini 
sağlayarak sizi tehlikelerden koruyacak bir sistemi evinizde ister misiniz?” sorusuna kendi evlerinde 
yaşayanların %83.3 ’ü ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %96.5 ’i “evet” yanıtı 
vermişlerdir.
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Tablo-2.12.Teknolojik cihazın evde oluşabilecek tehlikelerde haber verilmesi istenilen tehlikelerin 
dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar 

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Doğalgaz kaçağını bildirsin 121 83.4 44 53.0 165 72.4

Sobadan karbon monoksit 
kaçağını bildirsin 17 11.7 8 9.6 25 11.0

Su basmasını bildirsin 83 57.2 20 24.1 103 45.2

Yere düştüğümde ilgililere 
bildirsin 61 42.1 41 49.4 102 44.7

Evin ısısındaki düşme veya 
yükselmeyi bildirsin 45 31.0 5 6.0 50 21.9

İnsana ihtiyaç duyduğumda çağrı 
merkezindeki personel ile beni 
görüştürsün

51 35.2 46 55.4 97 42.5

Yaşamımdaki yapamadığım 
ihtiyaçlarımın karşılanması 
konusunda ilgili yerlerden bana 
yardım sağlasın

42 29.0 48 57.8 90 39.5

Toplam 145 100.0 83 100.0 228 100.0

Çalışmaya katılanların verdikleri yanıtların dağılımları; %72.4 ’ü ”doğalgaz kaçağını bildirsin”, %45.2 
’si “su basmasını bildirsin”, %44.7 ’si ”yere düştüğümde ilgililere bildirsin”, %42.5 ’i ”insana ihtiyaç 
duyduğumda çağrı merkezindeki personel ile beni görüştürsün”, %39.5 ’i “yaşamımdaki yapamadığım 
ihtiyaçlarımın karşılanması konusunda ilgili yerlerden bana yardım sağlasın”, %21.9 ’u ”evin ısısındaki 
düşme veya yükselmeyi bildirsin”, %11.0 ’i ”sobadan karbon monoksit kaçağını bildirsin”  şeklinde 
olduğu görülmektedir. 
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Tablo-2.13. Çağrı merkezine bağlı bir cihazın evde istenme durumu dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar 

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Bir çağrı merkezine bağlı ve 
sizle iletişim halinde olacak, 
hizmetlerinizin karşılanmasına 
yardımcı olacak bir
cihazı evinizde ister misiniz?

Evet isterim 73 42.0 84 97.7 157 60.4

Hayır istemem 101 58.0 2 2.3 103 39.6

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Bir çağrı merkezine bağlı ve sizle iletişim halinde olacak, hizmetlerinizin karşılanmasına yardımcı 
olacak bir cihazını evinizde ister misiniz?” sorusuna kendi evlerinde yaşayanların %42.0 ’ı ve kendi 
evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %97.7 ’si “evet” yanıtı vermişlerdir.

Tablo-2.14. Evde bir hayvan besleme isteği dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar 

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evinizde bir hayvan 
besliyor musunuz?

Evet 35 20.1 14 16.3 49 18.8

Hayır 139 79.9 72 83.7 211 81.2

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Görüşmeye katılan bireylerinden, kendi evinde yaşayanların %79.9 ’u ve kendi evinde yaşayıp teknolojik 
cihaz kullananların %83.7 ’si evlerinde bir “hayvan beslemek istemediklerini” belirtmişlerdir.

Tablo-2.15. Evde beslenmek istenen hayvanların dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde Yaşayanlar
Kendi Evinde Yaşayanlar 

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %
Köpek 6 17.1 1 7.1 7 14.3
Kedi 5 14.3 4 28.6 9 18.4
Balık 11 31.4 2 14.3 13 26.5
Kuş 19 54.3 10 71.4 29 59.2
Toplam 35 100.0 14 100.0 49 100.0
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Kendi evinde yaşayanların %20.1 ’i “evlerinde bir hayvan beslemek istediklerini” belirtmişlerdir. Evlerinde 
hayvan beslemek isteyenlerin beslemek istedikleri hayvanlar; kuş (%54.3), balık (%31.4), köpek (%17.1), kedi 
(%14.3) dir.  Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %16.3 ’ü “evlerinde bir hayvan beslemek 
istediklerini” belirtmişlerdir. Evlerinde hayvan beslemek isteyenlerin beslemek istedikleri hayvanlar; kuş 

(%71.4), balık (%14.3), köpek (%7.1), kedi (%28.6) dir.  

Tablo-2.16. Evde hayvan beslememe nedenleri dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar Teknolojik 

Cihaz Kullananlar
Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Cevabınız 
HAYIR  
ise  neden  
hayvan 
beslemek 
istemiyor
sunuz?

Evde hayvan istemem 102 73.4 56 77.8 158 74.9

Evde hayvan olsa bana 
can yoldaşı olur ancak 
ekonomik imkanım 
yetersiz

6 4.3 2 2.8 8 3.8

Hayvanım olsun isterim 
ama bakamam 31 22.3 14 19.4 45 21.3

Toplam 139 100.0 72 100.0 211 100.0

Evlerinde hayvan beslemek istemeyenlerin neden bir hayvan beslemek istemediklerine ilişkin nedenler; 
%74.9 ile “evde hayvan istemem”, %21.3 ile “hayvanım olsun isterim ama bakamam”, %3.8 ile “evde hayvan 
olsa bana can yoldaşı olur ancak ekonomik imkanım yetersiz” yanıtlarıdır.

Tablo-2.17. Ev dışında korku varlığının dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Evin dışında 
olduğunuzda 
herhangi bir 
korkunuz 
var mı?

Korkusu Yok 27 15.5 6 7.0 33 12.7

En az 1 korkusu 
var 147 84.5 80 93.0 227 87.3

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Görüşmeye katılan bireyler %87.3 ile “en az 1 korkusu” olduğunu ifade ederken “ korkum yok” diyenlerin 

oranı %12.7’dir.
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Tablo-2.18. Korku nedenlerinin dağılım tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Kaybolup, eve geri dönememek 
konusunda endişeleniyorum. 32 21.8 25 31.3 57 25.1

Sağlık sorunlarımın sokakta 
acil olarak beni zor durumda 
bırakmasından korkuyorum

70 47.6 54 67.5 124 54.6

Şiddete ve kapkaça uğramaktan 
korkuyorum. 87 59.2 32 40.0 119 52.4

Yakınlarımın veya 
komşularımın başıma 
gelebilecek olumsuzluklardan 
geç haberdar olmalarından 
korkuyorum.

37 25.2 31 38.8 68 30.0

Dışarıda olduğumda acil 
durumlarda nereden yardım 
isteyeceğimi ve nasıl 
isteyeceğimi bilememekten 
korkuyorum.

30 20.4 24 30.0 54 23.8

Trafik 7 4.8 0 0.0 7 3.1

Toplam 147 100.0 80 100.0 227 100.0

“En az bir korkum var” yanıtını verenlerin korkma nedenleri sorgulandığında; kendi evinde yaşayanların 
%59.2 ’sinin “şiddete ve kapkaça uğramaktan korkuyorum”, %47.6 ’sının “sağlık sorunlarımın sokakta 
acil olarak beni zor durumda bırakmasından korkuyorum”, %25.2 ’sinin “yakınlarımın veya komşularımın 
başıma gelebilecek olumsuzluklardan geç haberdar olmalarından korkuyorum”, %21.8 ’inin “kaybolup, 
eve geri dönememek konusunda endişeleniyorum”, %20.4 ’ünün “dışarıda olduğumda acil durumlarda 
nereden yardım isteyeceğimi ve nasıl isteyeceğimi bilememekten korkuyorum” ve %4.8 ’inin ise 
“trafikten” yanıtlarını verdikleri tespit edilmiştir. 

Bu yanıtların kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlardaki dağılımları ise; %40.0 ile “şiddete 
ve kapkaça uğramaktan korkuyorum”, %67.5 ile “sağlık sorunlarımın sokakta acil olarak beni zor 
durumda bırakmasından korkuyorum”, %38.8 ile “yakınlarımın veya komşularımın başıma gelebilecek 
olumsuzluklardan geç haberdar olmalarından korkuyorum” ,%31.3 ile “kaybolup, eve geri dönememek 
konusunda endişeleniyorum”, %30.0 ile “dışarıda olduğumda acil durumlarda nereden yardım isteyeceğimi 
ve nasıl isteyeceğimi bilememekten korkuyorum” şeklindedir.



52 •  Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi

BÖLÜM-II-KENDİ EVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YAŞAM KOŞULLARI

Tablo-2.19. Ev dışında bir teknolojik destekten sürekli faydalanma isteğinin dağılım 
tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar 
Teknolojik 

Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Ev dışında 
bir teknolojik 
destekten 
sürekli 
faydalanmak 
ister misiniz?

Evet, İsterim 52 29.9 48 55.8 100 38.5

Hayır, İstemem 79 45.4 6 7.0 85 32.7

Ne olduğunu bilmiyorum 17 9.8 12 14.0 29 11.2

Teknolojiyle aram iyi 
değil 14 8.0 9 10.5 23 8.8

Teknolojiyi 
öğrenebilirsem 
kullanmak isterim

12 6.9 11 12.8 23 8.8

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Ev dışında bir teknolojik destekten sürekli faydalanmak ister misiniz” sorusuna; kendi evinde 
yaşayanlardan, %29.9 ’u “evet, isterim”, %45.4 ’ü “hayır, istemem”, %9.8 ’i “ne olduğunu bilmiyorum”, 
%8.0 ’i “teknolojiyle aram iyi değil”, %6.9 ‘u “teknolojiyi öğrenebilirsem kullanmak isterim” yanıtları 
alınırken, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlar aynı soruya %55.8 ile “evet, isterim”, %7.0 ile 
“hayır, istemem”, %14.0 ile “ne olduğunu bilmiyorum”, %10.5 ile “teknolojiyle aram iyi değil”, %12.8 ile 
“teknolojiyi öğrenebilirsem kullanmak isterim” yanıtlarını vermişlerdir.
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Tablo-2.20. Ev dışında kullanılabilen destek teknolojilerinin kullanım isteği dağılım tablosu 

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %
Ev dışında 
kullanacağınız 
destek teknolojilerini 
kullanmak ister 
misiniz?

Hayır İstemem 79 45.4 6 7.0 85 32.7
Evet İsterim 95 54.6 80 93.0 175 67.3

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

Görüşmeye katılan bireylerden, kendi evinde yaşayanların %54.6 ’sı ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananların %93.0 ’ü ev dışında kullanılabilen destek teknolojilerini kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

Tablo-2.21. Ev dışında kullanılabilen destek teknolojilerinin özelliklerine ilişkin dağılım 
tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Vücut ısımı ölçsün ve ilgililere bildirsin 30 31.6 9 11.3 39 22.3

Nabzımı ölçsün ve ilgililere bildirsin 54 56.8 20 25.0 74 42.3

Bana sağlıklı yaşamam konusunda bazı sesli 
uyarılarda bulunsun 41 43.2 40 50.0 81 46.3

Kaybolmam halinde evin yönünü bulmamla 
ilgili yönlendirmeleri bana sesli ikaz ile 
söylesin

36 37.9 30 37.5 66 37.7

Bana işime yarayacak hizmetler ve kolaylıklar 
konusunda sesli bilgi versin 41 43.2 52 65.0 93 53.1

Toplam 95 100.0 80 100.0 175 100.0

Kendi evlerinde yaşayanlara göre; ev dışında kullanılabilen destek teknolojilerinin özelliklerinin yüzde 
dağılımı  %31.6 ile “vücut ısımı ölçsün ve ilgililere bildirsin”, %56.8 ile “nabzımı ölçsün ve ilgililere bildirsin”, 
%43.2 ile “bana sağlıklı yaşamam konusunda bazı sesli uyarılarda bulunsun”, %37.9 ile “kaybolmam halinde 
evin yönünü bulmamla ilgili yönlendirmeleri bana sesli ikaz ile söylesin” ve %43.2 ile “bana işime yarayacak 
hizmetler ve kolaylıklar konusunda sesli bilgi versin” ‘dir.
Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda ise; ev dışında kullanılabilen destek teknolojilerinin 
özelliklerinin yüzde dağılımı  %11.3 ile “vücut ısımı ölçsün ve ilgililere bildirsin”, %25.0 ile “nabzımı 
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ölçsün ve ilgililere bildirsin”, %50.0 ile “bana sağlıklı yaşamam konusunda bazı sesli uyarılarda 
bulunsun”, %37.5 ile “kaybolmam halinde evin yönünü bulmamla ilgili yönlendirmeleri bana 
sesli ikaz ile söylesin” ve %65.0 ile “bana işime yarayacak hizmetler ve kolaylıklar konusunda 
sesli bilgi versin” ‘dir.

Tablo-2.22. Başa gelen bir sorun halinde ilk olarak haber verilecek kişilerin dağılım 
tablosu

 

Yaşanan Yer

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Kendi Evinde 
Yaşayanlar

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

Başınıza önemli 
bir sorun gelse 
ilk olarak kime 
haber verilmesini 
istersiniz?

Aileme 155 89.1 53 61.6 208 80.0

Komşularıma 6 3.4 4 4.7 10 3.8

Arkadaşlarıma 3 1.7 1 1.2 4 1.5

Devlet birimlerine 10 5.7 28 32.6 38 14.6

Toplam 174 100.0 86 100.0 260 100.0

“Başınıza önemli bir sorun gelse ilk olarak kime haber verilmesini istersiniz?” sorusuna kendi 
evinde yaşayanların %89.1 ’i, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %61.6 ’sı 
“ailem” yanıtını verirken;  devlet birimlerine haber verilmesini isteyenlerin oranı,  kendi evinde 
yaşayanlarda %.5.7, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda ise %32.6 ’dır.
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BÖLÜM-III-SAĞLIK

Tablo-3.1. Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bir mobil cihaz istemi dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Günlük 
yaşamınızı 
kolaylaştıracak 
bir mobil 
cihazınızın 
olmasını ister 
misiniz?

Hayır istemem 21 13.6 30 28.0 74 42.5 7 8.1 132 25.3
Evet İsterim 133 86.4 77 72.0 100 57.5 79 91.9 389 74.7

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bir mobil cihazınızın olmasını ister misiniz?” sorusuna kendi 
evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlar %91.9 ’luk, devlet huzurevinde yaşayanlar %86.4 ’lük, 
özel huzurevlerinde yaşayanlar %72,0 ’lik ve kendi evlerinde yaşayanlar %57.5 ’luk oranla “evet” isterim 
yanıtını vermiştir. Oranlar incelendiğinde hangi alanda yaşarsa yaşasın yaşlı bireylerin yaşam kolaylaştırıcı 
bir mobil cihaz ihtiyacının olduğu görülmektedir.
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Tablo-3.2. Günlük yaşamda kullanılacak mobil cihaz özelliklerine ilişkin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Benim nerede olduğumu 
aralıklı olarak sürekli 
yakınlarıma bildirsin

44 33.1 39 50.6 27 27.0 18 22.8 128 32.9

Sokakta düştüğümde acil 
olarak benim haberleşmemi 
sağlasın ve acil durumlar 
için ilgili yerlere haber 
versin

112 84.2 54 70.1 56 56.0 55 69.6 277 71.2

Ben kaybolduğumda benim 
bulunmama yardımcı olsun 95 71.4 45 58.4 42 42.0 24 30.4 206 53.0

Dışarıda gezerken acil 
durumlarda bir düğmeye 
bastığımda beni bana 
yardımcı olacaklarla 
görüştürsün

93 69.9 53 68.8 52 52.0 39 49.4 237 60.9

Uyku saatlerim dışında iki 
saat hareketsiz kaldığımda 
benim hareketsiz kaldığımı 
yakınlarıma bildirsin

34 25.6 29 37.7 29 29.0 17 21.5 109 28.0

Benim yakınlarımın 
endişelerini gidermek 
üzere nerede olduğumun 
izlenmesine fırsat versin

38 28.6 22 28.6 30 30.0 20 25.3 110 28.3

Toplam 133 100.0 77 100.0 100 100.0 79 100.0 389 100.0
 
“Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bir mobil cihazınızın olmasını ister misiniz?” sorusuna “evet” yanıtını 
verenlere cihazdan nasıl yaralanmak istedikleri sorulmuş, alınan yanıtlarda tüm alanlarda yaşayan bireyler 
ilk sırada “sokakta düştüğümde acil olarak benim haberleşmemi sağlasın ve acil durumlar için ilgili yerlere 
haber versin” seçeneğini (%71.2), ikinci sırada “dışarıda gezerken acil durumlarda bir düğmeye bastığımda 
beni bana yardımcı olacaklarla görüştürsün” seçeneğini (%60.9) ve üçüncü sırada “ben kaybolduğumda 
benim bulunmama yardımcı olsun” seçeneğini (%53.0) tercih etmişlerdir. Yaşlı bireylerin dışarıda 
yaşayabilecekleri sorunlardan korkmaları, dış yaşamla ilgili yanıtları işaretlemelerinin bir nedeni olabilir.
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Tablo-3.3. Yaşamda herhangi bir nedenle hareket halindeyken düşmenin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Yaşamınızda 
herhangi 
bir nedenle 
hareket 
halindeyken 
düştünüz mü? 

Hayır, hiç 
düşmedim 81 52.6 50 46.7 97 55.7 31 36.0 259 49.7

Evet düştüm 72 46.8 55 51.4 65 37.4 33 38.4 225 43.2

Hatırlamıyorum 1 0.6 2 1.9 12 6.9 22 25.6 37 7.1

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Yaşamınızda herhangi bir nedenle hareket halindeyken düştünüz mü?” sorusuna devlet huzurevlerinde 
yaşayanların %46.8 ’i, özel huzurevlerinde yaşayanların %51.4 ’ü, kendi evlerinde yaşayanların % 37.4 ’ü ve 
kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %38.4 ’ü “evet düştüm” ifadesi ile yanıt vermişlerdir. 
Tablo’dan görüleceği gibi özel huzurevlerinde yaşayan yaşlıların diğer alanlarda yaşayanlara göre daha yüksek 
bir oranla hareket halindeyken düştükleri görülmektedir.

Tablo-3.4.Hareket halindeyken düşülen alanın dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Hareket 
halindeyken 
evin içinde mi 
düştünüz?

Evet 33 21.4 23 21.5 30 17.2 23 26.7 109 20.9
Hayır 121 78.6 84 78.5 144 82.8 63 73.3 412 79.1

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Hareket 
hallindeyken 
evin dışında mı 
düştünüz?

Evet 42 27.3 38 35.5 52 29.9 16 18.6 148 28.4
Hayır 112 72.7 69 64.5 122 70.1 70 81.4 373 71.6

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Hareket halindeyken düşenlerin ev içerisinde düşme oranları; devlet huzurevlerinde yaşayanlarda %46.8, özel 
huzurevlerinde yaşayanlarda %51.4, kendi evlerinde yaşayanlarda %37.4 ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik 
cihaz kullananlarda %38.4 ’dür. Hareket halindeyken düşenlerin evin dışında düşme oranlarının ise; devlet 
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huzurevlerinde yaşayanlarda %27.3, özel huzurevlerinde yaşayanlarda %35.5, kendi evlerinde yaşayanlarda %29.9 ve 
kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %18.6 olduğu görülmektedir.
Evin içinde düşme oranları kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların dışında dışarıda düşme oranlarına 

göre daha yüksektir. 

Tablo-3.5. Herhangi bir nedenle yataktan düşme dağılım tablosu

Yaşamınızda her 
hangi bir nedenle 
yataktan düştünüz 
mü?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Hayır, hiç düşmedim 131 85.1 94 87.9 150 86.2 40 46.5 415 79.7

Evet düştüm 17 11.0 8 7.5 15 8.6 21 24.4 61 11.7

Hatırlamıyorum 6 3.9 5 4.7 9 5.2 25 29.1 45 8.6

Toplam 154 100 107 100 174 100 86 100 521 100

Tüm gruplarda yaşamları esnasında herhangi bir nedenle yataktan düşme oranları incelendiğinde  %79.7 ’lik bir oranla 
“yataktan düşülmediği” belirtilmiştir. Ancak kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %29.1 ’lik bir 

oranla “yatak düştüklerini hatırlamadıklarını” belirtmiş olmaları dikkat çekicidir.

 
Tablo-3.6.  Yaralanmayla karşılaşma durumu dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Hiç 
yaralan
dınız mı?

Hayır, 
Yaralanmadım 117 76.0 72 67.3 137 78.7 64 74.4 390 74.9

Evet 
Yaralandım 37 24.0 35 32.7 37 21.3 22 25.6 131 25.1

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Görüşmeye katılan bireyler, yüksek oranla “yaralanmadıklarını” bildirmişlerdir (yaklaşık %75.0). En yüksek 
“yaralandım” yanıtı %32.7 ile özel huzurevlerinde yaşayanlarda görülmektedir. 



Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi•  61

PROJE SONUÇLARI 

Tablo-3.7. Yaralanma sonrası tedavi şeklinin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Yaralandım, eldeki 
mevcut ilaçlarla tedavi 
oldum

9 24.3 14 40.0 13 35.1 13 59.1 49 37.4

Yaralandım, ambulans ile 
hastaneye götürüldüm 11 29.7 10 28.6 13 35.1 7 31.8 41 31.3

Yaralandım, birileri 
tarafından hastaneye 
götürüldüm

17 45.9 11 31.4 21 56.8 2 9.1 51 38.9

Toplam 37 100.0 35 100.0 37 100.0 22 100.0 131 100.0

Çalışmada “yaralandım” yanıtını verenlerin yaralanma sonrası tedavi şekilleri incelendiğinde; “ellerindeki mevcut 
ilaçlarla tedavi olanların” %59.1 ’lik bir oranla en çok kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlar olduğu 
görülürken; “birileri tarafından hastaneye götürüldüm” yanıtları %56.8 ile en yüksek oranlarda kendi evlerinde 
yaşayanlar ve %45.9 ile devlet huzurevlerinde yaşayanlarda görülmektedir.  

Tablo-3.8. Sağlık problemi varlık durumu dağılım tablosu

Sağlık problemi 
olma durumu

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Hiç bir problemim 
yok 12 7.8 8 7.5 31 17.8 7 8.1 58 11.1

En az 1 problemim 
var 142 92.2 99 92.5 143 82.2 79 91.9 463 88.9

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Sağlık probleminiz var mı?” sorusuna tüm gruplarda yaklaşık oranlarla “En az bir problemim var” cevabı verilmiştir 
(yaklaşık %90.0).
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Tablo.3.9. Sağlık problemi çeşitleri dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Görme problemim var, 
gözlük kullanmıyorum 40 28.2 19 19.2 14 9.8 18 22.8 91 19.7

Görme problemim var, 
gözlük kullanıyorum 67 47.2 53 53.5 120 83.9 47 59.5 287 62.0

İşitme problemim 
var,  işitme cihazı 
kullanmıyorum

38 26.8 19 19.2 16 11.2 19 24.1 92 19.9

İşitme problemim 
var,  işitme cihazı 
kullanıyorum

17 12.0 12 12.1 8 5.6 10 12.7 47 10.2

Unutkanlık yaşıyorum 78 54.9 43 43.4 35 24.5 10 12.7 166 35.9

Olayları karıştırıyorum 34 23.9 17 17.2 12 8.4 3 3.8 66 14.3

Yerleri karıştırıyorum 33 23.2 12 12.1 11 7.7 1 1.3 57 12.3
Zamanları karıştırıyorum 28 19.7 14 14.1 9 6.3 3 3.8 54 11.7
Toplam 142 100.0 99 100.0 143 100.0 79 100.0 463 100.0

Yaşanılan sağlık problemleri içerisinde; devlet huzurevinde yaşayanlarda en çok “unutkanlık” (%54.9) görülürken, 
diğer gruplardaki yanıtlarda “görme problemi olup gözlük kullananlar” yoğunluktadır. Görme problemi olup, 
gözlük kullananların oranları; özel huzurevinde yaşayanlarda %53.5, kendi evlerinde yaşayanlarda %83.9, kendi 
evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %59.5 ’dur. 

Sağlık problemleri içerisinde, en düşük oranda rastlanan yanıt ise; “işitme problemi olup işitme cihazı kullanma” 
ve “yerleri karıştırma” olarak görülmektedir. “İşitme problemi olup işitme cihazı kullanma” devlet huzurevinde 
yaşayanlarda %12.0, özel huzurevinde yaşayanlarda %12.1 ’dir.  Kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananlarda “yer karıştırma problemi” diğer gruplara göre en düşük oranla (%1.3) görülmektedir.



Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi•  63

PROJE SONUÇLARI 

Tablo.3.10. Devamlı bir hastalığa sahipliğe ilişkin dağılım tablosu
Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Devamlı 
Hastalığım Yok 13 8.4 7 6.5 32 18.4 0 0.0 52 10.0

Devamlı 
Hastalığım Var 141 91.6 100 93.5 142 81.6 86 100.0 469 90.0

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0
“Devamlı bir hastalığınız var mı?” sorusuna verilen yanıtlara göre, “devamlı bir hastalığın varlığı” kendi 
evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların tamamında görülürken,  %93.5 ’lik bir oran ile ikinci sırada 
özel huzurevinde yaşayan bireyler yer almaktadır. Devamlı bir hastalığın varlığında,  %91.6 ’lık bir oranla 
üçüncü sırada devlet huzurevlerinde yaşayanlar yer alırken, %81.6 ile kendi evlerinde yaşayanlar son sırada 

yer almaktadır. 

Tablo-3.9. Devamlı hastalık nedeninin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Kalp hastalığı 41 29.1 24 24.0 38 26.8 37 43.0 140 29.9
Yüksek tansiyon 66 46.8 42 42.0 80 56.3 58 67.4 246 52.5
Şeker hastalığı 37 26.2 23 23.0 50 35.2 31 36.0 141 30.1
Akciğer 
hastalığı 18 12.8 7 7.0 19 13.4 18 20.9 62 13.2

Prostat hastalığı 20 14.2 12 12.0 8 5.6 4 4.7 44 9.4
Romatizmal 
hastalıklar 48 34.0 18 18.0 43 30.3 18 20.9 127 27.1

Yürüyememe 37 26.2 31 31.0 5 3.5 26 30.2 99 21.1
Alzheimer 6 4.3 2 2.0 3 2.1 5 5.8 16 3.4
Demans / 
Bunama 7 5.0 1 1.0 5 3.5 1 1.2 14 3.0

Epilepsi 2 1.4 0 0.0 0 0.0 2 2.3 4 0.9

Parkinson 1 0.7 1 1.0 0 0.0 4 4.7 6 1.3

Kanser 2 1.4 2 2.0 4 2.8 4 4.7 12 2.6
Diğer 19 13.5 23 23.0 26 18.3 44 51.2 112 23.9
Toplam 141 100.0 100 100.0 142 100.0 86 100.0 469 100.0
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Süreğen hastalık nedenleri içerisinde tüm gruplarda en yüksek oran “yüksek tansiyon” hastalığına 
aittir. Yine tüm gruplarda en az görülen hastalık “kanser” dir. 

Tablo.3.10. İdrar kaçırma durumu dağılım tablosu

İdrar kaçırma 
ile ilgili bir 
problemleriniz var 
mı?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

İdrarımı kaçırmam ve 
kontrolüm iyidir 89 57.8 60 56.1 126 72.4 58 67.4 333 63.9

İdrarımı zaman zaman 
kaçırırım 34 22.1 20 18.7 35 20.1 17 19.8 106 20.3

Sadece geceleri idrar 
kaçırırım 2 1.3 1 .9 3 1.7 2 2.3 8 1.5

Sadece gündüzleri 
idrar kaçırırım 1 0.6 2 1.9 3 1.7 1 1.2 7 1.3

Hem gece, hem 
gündüz idrar kaçırırım 12 7.8 8 7.5 4 2.3 5 5.8 29 5.6

Cevapsız 16 10.4 16 15.0 3 1.7 3 3.5 38 7.3
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Çalışmaya katılan bireyler genellikle “idrar kaçırma problemleri olmadığını” belirtmekle birlikte 
(%63.9), ara sıra “idrar kaçırırım” yanıtını verenlerin oranı tüm gruplarda birbirine yakın olacak 
şekilde yaklaşık %20.0 ’dir.

Tablo.3.11.Epilepsi hastalığı varlık durumu dağılım tablosu

Epilepsi 
hastalığınız 
var mı?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik Cihaz 
Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Evet 2 1.3 1 .9 0 0.0 3 3.5 6 1.2
Hayır 152 98.7 106 99.1 174 100.0 83 96.5 515 98.8
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Epilepsi hastalığınız var mı?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde soruya yanıt veren toplam 
521 kişiden sadece 6 tanesinde Epilepsi hastalığının varlığı görülmektedir.
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Tablo.3.12. Hareket kabiliyeti için alet ya da cihaz kullanma dağılım tablosu

Hareket 
edebilmeniz 
için aşağıdaki 
aletlerden veya 
yardımcılardan 
birini kullanıyor 
musunuz?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Baston 47 30.5 25 23.4 44 25.3 28 32.6 144 27.6

Walker 6 3.9 7 6.5 4 2.3 2 2.3 19 3.6

Tekerlekli sandalye 12 7.8 15 14.0 0 0.0 4 4.7 31 6.0
Yanımda bana 
yardım eden bir 
kişi

2 1.3 5 4.7 5 2.9 4 4.7 16 3.1

Özel protez 0 0.0 1 .9 3 1.7 5 5.8 9 1.7
Hiçbirisi 87 56.5 54 50.5 118 67.8 43 50.0 302 58.0
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Çalışmaya katılan bireylerin ortalama %58.0 ’i “hiçbir yardımcı alet kullanmadığını” belirtirken, 
devlet huzurevlerinde yaşayanların %30.5 ’i,  özel huzurevlerinde yaşayanların %23.4 ’ü, kendi 
evlerinde yaşayanların  %25.3 ’ü ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %32.6 ’sı 
“baston” kullandıklarını ifade etmişlerdir. Özel huzurevlerinde yaşayanlarda “tekerlekli sandalye 
kullanımı” %14.0 ile diğer grupların oldukça üzerindedir.
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Tablo.4.1.Etkinliklere katılma durumu dağılım tablosu

Etkinliklere katılma 
durumu

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Hiç birisini yapmak 
istemem 28 18.2 20 18.7 14 8.0 16 18.6 78 15.0

En az bir tanesini 
yapmak isterim 126 81.8 87 81.3 160 92.0 70 81.4 443 85.0

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Görüşmeye katılan yaşlı bireylerin büyük bir bölümü “en az bir etkinliğe katılmak” istediklerini belirtmişlerdir. 
“En az bir etkinliğe katılmak” isteyenlerin oransal dağılımları devlet huzurevlerinde yaşayanlarda %81.8, özel 
huzurevlerinde yaşayanlarda %81.3, kendi evlerinde yaşayanlarda %92.0 ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananlarda %81.4 ’dür. Kendi evlerinde yaşayanlarda “en az bir etkinliğe katılım” oranının diğer gruplara göre 

daha yüksek oluşunun nedeni yalnız yaşama nedeniyle paylaşım istemi olduğu söylenebilir.

Tablo.4.2. Katılmak istenilen etkinliğin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Sağlık kontrollerine 
gitmek 69 54.8 23 26.4 40 25.0 34 48.6 166 37.5

Sinemaya gitmek 50 39.7 31 35.6 38 23.8 8 11.4 127 28.7
Tiyatroya gitmek 56 44.4 40 46.0 46 28.8 7 10.0 149 33.6
Gezilere katılmak 59 46.8 32 36.8 61 38.1 23 32.9 175 39.5
Tarihi yerleri gezmek 51 40.5 28 32.2 35 21.9 6 8.6 120 27.1
Müzeleri gezmek 40 31.7 21 24.1 27 16.9 4 5.7 92 20.8
Alışveriş merkezlerine 
gitmek 47 37.3 36 41.4 21 13.1 11 15.7 115 26.0

Semt pazarlarına gitmek 40 31.7 21 24.1 43 26.9 10 14.3 114 25.7
Yakınlarımın mezarlarını 
ziyaret etmek 40 31.7 28 32.2 21 13.1 6 8.6 95 21.4

Hepsi 25 19.8 16 18.4 58 36.3 14 20.0 113 25.5
Toplam 126 100.0 87 100.0 160 100.0 70 100.0 443 100.0



Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi•  67

PROJE SONUÇLARI 

Tercih edilen etkinlik seçenekleri içerisinde; devlet huzurevlerinde yaşayanlarda ilk üç sırada “sağlık kontrollerine 
gitmek”(%54.8), ”gezilere katılmak”(%46.8),”tiyatroya gitmek”(%44.4) yer alırken, özel huzurevlerinde yaşayanlarda, 
”tiyatroya gitmek”(%46.0),  “alışverişe gitmek”(%41.4) ”gezilere katılmak” (%36.8) şeklinde ilk üç sırada yer 
almaktadır.

Kendi evlerinde yaşayanlarda ilk üç sırayı, ”gezilere katılmak”(%38.1), ”tiyatroya gitmek” (%28.8) “sağlık kontrollerine 
gitmek”(%25.0) alırken;  kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda ilk üç sırayı “sağlık kontrollerine 
gitmek”(%48.6), ”gezilere katılmak”(%32.9), “alışveriş merkezlerine gitmek”(%15.7) oluşturmaktadır. Sonuçlar 
değerlendirildiğinde; tüm gruplarda ilk üç sırada yer alan etkinlik tercihleri hemen hemen aynı olduğu, sadece tercih 
sıralarının farklı olduğu görülmektedir.

Tablo.4.3. Talep edilen desteklerin dağılım tablosu

Talep Edilen Destekler

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Kuaför/berber ihtiyaçları 82 53.2 45 42.1 41 23.6 7 8.1 175 33.6
Tırnak bakımı 61 39.6 40 37.4 39 22.4 5 5.8 145 27.8
Terzi ihtiyaçları 56 36.4 26 24.3 20 11.5 3 3.5 105 20.2
Tuvalet ihtiyaçları 14 9.1 25 23.4 17 9.8 5 5.8 61 11.7
Banyo ihtiyaçları 42 27.3 29 27.1 17 9.8 14 16.3 102 19.6
Yemek yedirme 4 2.6 8 7.5 14 8.0 3 3.5 29 5.6
Yürüyüş 21 13.6 22 20.6 19 10.9 16 18.6 78 15.0
Evimdeki temizlik 57 37.0 34 31.8 118 67.8 54 62.8 263 50.5
Yatak değişimleri 88 57.1 36 33.6 40 23.0 18 20.9 182 34.9
Çamaşırlarımın yıkanması 101 65.6 37 34.6 41 23.6 32 37.2 211 40.5
Çamaşırlarımın 
ütülenmesi 86 55.8 36 33.6 61 35.1 28 32.6 211 40.5

Evimdeki bakım onarım 53 34.4 36 33.6 72 41.4 44 51.2 205 39.3
Çiçeklerin bakımı 2 1.3 4 3.7 27 15.5 3 3.5 36 6.9
Hayvanımın bakımı 0 0.0 1 0.9 8 4.6 3 3.5 12 2.3
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Görüşmeye katılan bireylerin talep ettikleri destek hizmetlerinde grupların yaşam yerlerine göre, destek öncelik sıraları 
farklılık göstermektedir. Devlet huzurevlerinde yaşayanlarda ilk sıralarda “çamaşırların yıkanması” (%65.6), “yatak 
değişimleri“(%57.1), “çamaşırların ütülenmesi”(%55.8) ve “kuaför/berber ihtiyacı”(%53.2) olarak görülürken, özel 
huzurevinde yaşayanlarda “kuaför/berber ihtiyacı”(%42.1), “tırnak bakımı”(%37.4), “çamaşırların yıkanması”(%36.6) 
ihtiyaçları ön sıradadır.
Kendi evlerinde yaşayanlarda ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda destek talepleri olarak ilk 
sıralarda “evdeki temizlik” (%41.4), (%62.8), “evdeki bakım onarım” (%41.4), (%51.2) “çamaşırların ütülenmesi” 

(%35.1), (%32.6) yer almaktadır.
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 Tablo.4.4. Bilgi, tecrübe ve birikimlerin paylaşımı dağılım tablosu

Bilgi, tecrübe ve 
birikimlerinizi 
paylaşmak için 
aşağıdakilerden 
hangisini 
yapmayı 
istersiniz?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Genç nesillerle 
paylaşmayı çok 
isterim

32 20.8 11 10.3 51 29.3 25 29.1 119 22.8

Yaşlılarla 
paylaşmayı çok 
isterim

15 9.7 3 2.8 8 4.6 9 10.5 35 6.7

Her yaş grubu ile 
paylaşmayı çok 
isterim

81 52.6 75 70.1 107 61.5 29 33.7 292 56.0

Hiç kimse ile 
paylaşmak 
istemem

16 10.4 12 11.2 7 4.0 16 18.6 51 9.8

Cevapsız 10 6.5 6 5.6 1 0.6 7 8.1 24 4.6
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Bilgi, tecrübe ve birikimlerinizi paylaşmak için aşağıdakilerden hangisini yapmayı istersiniz?” 
sorusuna tüm gruplar ağırlıklı olarak “her yaş grubu ile paylaşmayı çok isterim” (%56.0) yanıtını 
vermişlerdir.  Paylaşım istemlerinde ikinci sırayı “genç nesillerle” paylaşımlar (%22.8) alırken, 
en az paylaşım istenilen grup ise “diğer yaşlılar” dır (%6.7).
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Tablo.4.5.Sosyal etkinlerde çalışma ve katılım konusundaki görüşlerin dağılım tablosu
Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Çalışmayı düşünmem 112 72.7 76 71.0 106 60.9 66 76.7 360 69.1
Yeteneklerime uygun bir 
iş olursa ücretle çalışmayı 
çok isterim.

19 12.3 16 15.0 22 12.6 5 5.8 62 11.9

Beden gücüme uygun bir 
iş olursa ücretle çalışmayı 
çok isterim.

20 13.0 8 7.5 13 7.5 2 2.3 43 8.3

Yeteneklerime uygun 
bir iş olursa ücretsiz 
çalışmayı çok isterim.

0 0.0 3 2.8 8 4.6 2 2.3 13 2.5

Beden gücüme uygun 
bir iş olursa ücretsiz 
çalışmayı çok isterim.

2 1.3 2 1.9 1 0.6 1 1.2 6 1.2

Sosyal projelerde 
karşılıksız olarak 
çalışmayı isterim

0 0.0 0 0.0 12 6.9 1 1.2 13 2.5

Sosyal etkinliklere 
katılmayı çok isterim. 29 18.8 28 26.2 39 22.4 10 11.6 106 20.3

Sosyal etkinliklere 
katılmayı düşünmem 26 16.9 13 12.1 6 3.4 1 1.2 46 8.8

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Çalışmaya katılanların cevapları incelendiğinde %69.1 oranında çalışmayı düşünmedikleri 
gözlenirken, %20.3 oranında sosyal etkinliklere katılmayı çok istedikleri görülmektedir.
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Tablo.4.6. Torun / torunların bakımına destek olma konusundaki düşüncelerin dağılım tablosu

Torununuz / 
torunlarınızın 
bakımına destek 
olma konusundaki 
düşünceleriniz nedir?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Torunum / torunlarıma 
bakmayı isterim 40 26.0 24 22.4 98 56.3 41 47.7 203 39.0

Torunum / torunlarım 
yok, olsa bakmayı çok 
isterim

32 20.8 23 21.5 19 10.9 16 18.6 90 17.3

Torunum / torunlarıma 
bakacak gücüm var 
ama bakamam

11 7.1 23 21.5 22 12.6 7 8.1 63 12.1

Torunum / torunlarıma 
bakacak gücüm yok, 
dolayısıyla bakamam

45 29.2 26 24.3 32 18.4 21 24.4 124 23.8

Cevapsız 26 16.9 11 10.3 3 1.7 1 1.2 41 7.9
Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Devlet huzurevinde yaşayanların %26 ’sı, özel huzurevinde yaşayanların %22,4 ’ü, kendi evinde yaşayanların 
%56,3 ’ü ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %47,7 ’si torunlarına bakmayı istediğini 
belirtirken; devlet huzurevinde yaşayanların %20,8 ’i, özel huzurevinde yaşayanların %21,5 ’i, kendi evinde 
yaşayanların %10,9 ’u ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %18,6 ’sı torunu olmadığını ve 
torun sahibi olursa bakmayı istediğini belirtmiştir. 
Devlet huzurevinde yaşayanların %7,1 ’i, özel huzurevinde yaşayanların %21,5 ’i, kendi evinde yaşayanların 
%12,6 ’sı ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %8,1 ’i torunlarına bakacak gücü olmasına 
rağmen onlara bakamayacağını belirtirken; devlet huzurevinde yaşayanların %29,2 ’si, özel huzurevinde 
yaşayanların %24,3 ’ü, kendi evinde yaşayanların %18,4 ’ü ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananların %24,4 ’ü torunlarına bakacak gücünün olmadığını, bu nedenle bakamayacağını belirtmiştir.
Devlet huzurevinde yaşayanların %16,9 ’u, özel huzurevinde yaşayanların %10,3 ’ü, kendi evinde yaşayanların 
%1,7 ’si ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %1,2 ’sinin ise bu soruya cevap vermedikleri 
görülmüştür.



Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi•  71

PROJE SONUÇLARI 

Tablo.4.7. Toplumun yaşlılara olan ilgisinin dağılım tablosu

 

Toplumun yaşlılara 
olan ilgisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Toplum yaşlılara karşı 
ilgisiz 18 11.7 17 15.9 39 22.4 30 34.9 104 20.0

Toplum yaşlılara karşı 
saygısız 11 7.1 8 7.5 37 21.3 17 19.8 73 14.0

Gençler yaşlılara karşı 
duyarsız 10 6.5 10 9.3 53 30.5 11 12.8 84 16.1

Aileler yaşlılara duyarsız 6 3.9 2 1.9 7 4.0 5 5.8 20 3.8

Toplumun yaşlılara karşı 
olan duyarlılığı yetersiz 96 62.3 61 57.0 54 31.0 15 17.4 226 43.4

Toplam 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

Toplumun yaşlılara karşı olan ilgileri sorgulandığında çalışmaya katılan bireylerden; devlet ve özel huzur evlerinde 
yaşamakta olanlar %62.3 ve %57.0 oranlarıyla “toplumun yaşlılara karşı olan duyarlılığı yetersiz” cevabını 
vermişlerdir. %31.0 ’lik daha düşük bir oranla kendi evlerinde yaşayanlar yanıta katılmışlardır. Kendi evlerinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarsa ağırlıklı olarak “toplum yaşlılara karşı ilgisiz” (%34.9) yanıtını vermiştir. 
Gençlerin yaşlılara karşı duyarsız olduğunu düşünenler diğer gruplara göre daha yüksek oranla  (%30.5) kendi 
evlerinde yaşayanlardır. 
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Tablo.4.8.Devletin yaşlılara olan ilgisinin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Devletin 
yaşlılara olan 
ilgisini nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?

Devlet 
yaşlılara 
karşı çok 
ilgili

43 27.9 10 9.3 8 4.6 9 10.5 70 13.4

Devlet 
yaşlılara 
karşı ilgili

76 49.4 42 39.3 29 16.7 14 16.3 161 30.9

Devletin 
yaşlılara 
karşı ilgisi 
yetersiz

29 18.8 33 30.8 78 44.8 40 46.5 180 34.5

Devlet 
yaşlılara 
karşı ilgisiz

6 3.9 22 20.6 59 33.9 23 26.7 110 21.1

Total 154 100.0 107 100.0 174 100.0 86 100.0 521 100.0

“Devletin yaşlılara olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde; devlet 
ve özel huzurevlerinde yaşayanlar “devletin yaşlılara karşı ilgili” olduğunu düşünürken, kendi evlerinde 
yaşayan bireyler huzurevlerinde yaşayan bireylerin tersine “devletin yaşlılara karşı ilgisinin yetersiz” 
olduğunu düşünmektedir. 
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Tablo.4.9. Yaşlıların yaşamlarını desteklemek için devletin sağladığı imkanların değerlendirilmesine 
ilişkin dağılım tablosu

 

Yaşanılan Yer

Devlet 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Özel 
Huzurevinde 
Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 

Yaşayanlar

Kendi 
Evlerinde 
Yaşayıp 

Teknolojik 
Cihaz 

Kullananlar

Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Yaşlıların 
yaşamlarını 
desteklemek 
üzere devletin 
sağladığı 
imkanları nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?

Devlet yaşlılara 
yeterince imkan 
sağlıyor

76 50.0 17 16.2 13 7.5 15 17.4 121 23.4

Devlet yaşlılara 
daha çok imkan 
sağlamalı

57 37.5 47 44.8 69 39.7 35 40.7 208 40.2

Devletin yaşlılara 
sağladığı 
imkanlar yetersiz

19 12.5 41 39.0 92 52.9 36 41.9 188 36.4

Toplam 152 100.0 105 100.0 174 100.0 86 100.0 517 100.0

Devlet huzurevlerinde yaşayan bireylerin %50 ’si “devletin yaşlılara yeterince imkan sağladığını” düşünürken, 
özel huzurevlerinde yaşayanların %44.8’i “devletin yaşlılara daha çok imkan sağlaması gerektiğini” 
düşünmektedirler.
Evlerde yaşayanlar ise; “devletin yaşlılara sağladığı imkanları yetersiz” bulduğunu ifade etmektedirler 
(%52.9), (%41.9). 

Evlerde yaşayanların devletin sağladığı imkanları yetersiz bulmalarının bir nedeni, evlerde yaşayanların 
huzur evlerinde kalanlara oranla devletin yaşlılara sunduğu olanaklardan daha az yararlanmaları şeklinde 
yorumlanabilir.
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Tablo.5.1. Çocuk sayıları ile sorun yaşandığında haberdar edilecek kişi / kurum karşılaştırma tablosu

 
Kaç çocuğunuz var?

Hiç yok 1 çocuk 2-3 çocuk 4 ve üzeri Cevapsız Total
Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Başınıza 
önemli bir 
sorun gelse 
ilk olarak 
kime haber 
verilmesini 
istersiniz?

Aileme 25 39.7 28 63.6 80 79.2 36 78.3 2 66.7 171 66.5
Komşularıma 1 1.6 2 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.2
Arkadaşlarıma 4 6.3 0 0.0 4 4.0 0 0.0 1 33.3 9 3.5
Devlet 
birimlerine 33 52.4 14 31.8 17 16.8 10 21.7 0 0.0 74 28.8

Total 63 100.0 44 100.0 101 100.0 46 100.0 3 100.0 257 100.0

Yaşlı bireylerin sahip olduğu çocuk sayıları ile bir sorun yaşadıklarında haber verilmesini istedikleri kişi ya da kurum 
karşılaştırma tablosu incelendiğinde “hiç çocuğu olamayan bireylerin” %52.4 ’ü “devlet birimlerine” haber verilmesini 
isterken  “komşularına haber verilmesini” isteyenlerin oranı %4.6 ’dır. Hiç çocuğu olmayanların yarıdan fazlası bir sorun 
yaşadıklarında sorunlarının devlet tarafından çözülebileceği inancını taşımaktadır.
Bir ve daha fazla çocuğu olanlar ise, sorun halinde öncelikle “ailelerine” haber verilmesini istemektedir. İki ve daha fazla çocuk 
sahibi olanlarda  “komşuya haber” verilmesi istenmemektedir. Tek çocuk sahibi olanlarda ise “komşuya haber verilmesini” 
isteyenlerin oranı yok denecek kadar düşüktür (%4.5). Ülkemizdeki değer yargılarının etkili olduğu söylenebilir.

Tablo.5.2. Kullanılan yardımcı alet ile yapılmak istenen etkinliklerin karşılaştırılması tablosu

Yapılmak İstenen 
Etkinlikler

Hareket edebilmeniz için aşağıdaki aletlerden veya yardımcılardan birini kullanıyor musunuz?

Baston Walker Tekerlekli 
sandalye

Yanımda 
bana yardım 
eden bir kişi 
veya Özel 

Protez

Hiçbir Alet 
Kullanmıyorum Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %
Sağlık kontrollerine gitmek 32 44.4 2 15.4 6 22.2 0 0.0 68 48.2 108 41.4
Sinemaya gitmek 25 34.7 4 30.8 8 29.6 1 12.5 58 41.1 96 36.8
Tiyatroya gitmek 25 34.7 5 38.5 9 33.3 3 37.5 69 48.9 111 42.5
Gezilere katılmak 25 34.7 4 30.8 6 22.2 1 12.5 68 48.2 104 39.8
Tarihi yerleri gezmek 27 37.5 2 15.4 6 22.2 2 25.0 54 38.3 91 34.9
Müzeleri gezmek 21 29.2 2 15.4 4 14.8 1 12.5 45 31.9 73 28.0
Alışveriş merkezlerine gitmek 26 36.1 2 15.4 3 11.1 3 37.5 59 41.8 93 35.6
Semt pazarlarına gitmek 22 30.6 3 23.1 3 11.1 0 0.0 43 30.5 71 27.2
Yakınlarımın mezarlarını 
ziyaret etmek 27 37.5 3 23.1 1 3.7 0 0.0 48 34.0 79 30.3
Hepsi 15 20.8 1 7.7 3 11.1 0 0.0 22 15.6 41 15.7
Toplam 72 100.0 13 100.0 27 100.0 8 100.0 141 100.0 261 100
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Hareket edilebilmesi için kullanılan yardımcı aletler ile yapılmak istenilen etkinlikler karşılaştırıldığında; 
“yanımda bana yardım eden bir kişi olan veya özel protez kullananlar“ tiyatroya ve alışveriş merkezlerine 
gitmenin dışında kalan sosyal etkinliklere çok da ilgi göstermemektedirler. 
“Hiç alet kullanmayanların”, “baston kullananların” hemen tüm etkinliklere katılım tercihlerinin dağılımları 
yaklaşık oranlarla aynı iken “walker” kullananlar sinema ve tiyatroya gitmeyi,  gezilere katılmayı öncelikli 
tercih olarak görmektedir. Tekerlekli sandalye kullananların daha çok sinemaya ve tiyatroya gitme tercihleri 
olduğu görülmektedir.
Kullanılan aletin özelliğinin de ve tercih edilen yerlerin fiziksel olanaklarının sosyal faaliyetlere katılımı 
etkilediği söylenebilir.

Tablo.5.3. Cinsiyet ile Devletin yaşlılara olan ilgisi ve sağladığı desteğin karşılaştırılması tablosu

 

Cinsiyetiniz?

Erkek Kadın Total

Kişi % Kişi % Kişi %

Devletin 
yaşlılara olan 
ilgisini nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?

Devlet yaşlılara karşı çok ilgili 29 22.7 24 18.0 53 20.3

Devlet yaşlılara karşı ilgili 53 41.4 66 49.6 119 45.6
Devletin yaşlılara karşı ilgisi 
yetersiz 27 21.1 34 25.6 61 23.4

Devlet yaşlılara karşı ilgisiz 19 14.8 9 6.8 28 10.7

Total 128 100.0 133 100.0 261 100.0

Devletin 
yaşlıların 
yaşamlarını 
desteklemek 
üzere sağladığı 
imkanları nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?

Devlet yaşlılara yeterince imkan 
sağlıyor 43 34.1 50 38.5 93 36.3

Devlet yaşlılara daha çok imkan 
sağlamalı 52 41.3 52 40.0 104 40.6

Devletin yaşlılara sağladığı 
imkanlar yetersiz 31 24.6 28 21.5 59 23.0

Total 126 100.0 130 100.0 256 100.0

Cinsiyetin dağılımı ile devletin yaşlılara olan ilgisi karşılaştırıldığında; erkeklerin %14.8 ’i, kadınların da %6.8 
’i devleti yaşlılara karşı ilgisiz olarak görmektedir. 
Cinsiyetin dağılımı ile devletin yaşlıların yaşamlarını destekleyici imkanları karşılaştırıldığında ise; hemen 
hemen kadın ve erkeklerin eşit oranlarla devletin yaşlılara daha çok imkan sağlamasına yönelik beklentileri 

olduğu görülmektedir.
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Tablo.5.4. Gelir seviyesi ile bir işte çalışma isteğinin karşılaştırılması tablosu

Çalışma 
konusundaki 
düşünceler

Gelir Seviyesi?

Hiç gelirim 
yok

1.000 TL ve 
altı

1.001-2.000 
TL

2.001-3.000 
TL

3.001 TL ve 
üzeri Cevapsız Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Çalışmayı 
düşünmem 23 60.5 24 66.7 114 76.5 16 72.7 5 62.5 6 75.0 188 72.0

Yeteneklerime 
uygun bir iş 
olursa ücretle 
çalışmayı çok 
isterim

8 21.1 5 13.9 19 12.8 1 4.5 1 12.5 1 12.5 35 13.4

Beden 
gücüme 
uygun bir iş 
olursa ücretle 
çalışmayı çok 
isterim

7 18.4 8 22.2 11 7.4 1 4.5 1 12.5 0 0.0 28 10.7

Yeteneklerime 
uygun bir iş 
olursa ücretsiz 
çalışmayı çok 
isterim

0 0.0 0 0.0 1 0.7 3 13.6 0 0.0 0 0.0 4 1.5

Beden 
gücüme 
uygun bir iş 
olursa ücretsiz 
çalışmayı çok 
isterim

1 2.6 2 5.6 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.5

Sosyal 
projelerde 
karşılıksız 
olarak 
çalışmayı 
isterim

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sosyal 
etkinliklere 
katılmayı çok 
isterim

9 23.7 9 25.0 28 18.8 7 31.8 3 37.5 1 12.5 57 21.8

Sosyal 
etkinliklere 
katılmayı 
düşünmem

2 5.3 5 13.9 27 18.1 5 22.7 0 0.0 0 0.0 39 14.9

Toplam 38 100.0 36 100.0 149 100.0 22 100.0 8 100.0 8 100.0 261 100
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Gelir düzeylerine göre çalışma düşünceleri incelendiğinde yaşlı bireylerin gelir düzeyleri ne olursa olsun genel 
olarak çalışmayı istemedikleri tespit edilmiştir.
Gelir düzeyi arttıkça sosyal etkinliklere katılma taleplerinin arttığı görülmektedir. Çalışmaya katılan bireylerin 
hiç biri gelir seviyeleri ne olursa olsun karşılıksız olarak sosyal projelerde çalışmayı düşünmemektedir.

Tablo.5.5. Gelir seviyesi ile evde yaşamayı tercih etmeme nedenlerinin karşılaştırılması tablosu

Evinizde 
yaşamayı 
neden tercih 
etmediniz?

Gelir Seviyesi?

Hiç gelirim 
yok

1.000 TL ve 
altı

1.001-2.000 
TL

2.001-3.000 
TL

3.001 TL ve 
üzeri Cevapsız Toplam

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi %

Evim yok 23 60.5 13 36.1 14 9.4 1 4.5 0 0.0 1 12.5 52 19.9

Ekonomik 
imkanlarım iyi 
değil

20 52.6 9 25.0 10 6.7 0 0.0 0 0.0 2 25.0 41 15.7

Yalnız başına 
yaşamaktan 
korkuyorum

10 26.3 8 22.2 67 45.0 9 40.9 1 12.5 3 37.5 98 37.5

Benim dışımda 
birinin desteği 
olmadan evimde 
yaşayamam

8 21.1 14 38.9 35 23.5 8 36.4 4 50.0 2 25.0 71 27.2

İhtiyaçlarım 
için dışarı 
çıkamadığımdan 
mecburen 
huzurevine 
geldim

9 23.7 13 36.1 43 28.9 7 31.8 1 12.5 1 12.5 74 28.4

Aile 
yakınlarımla 
yaşamak 
istemedim

5 13.2 2 5.6 14 9.4 0 0.0 1 12.5 2 25.0 24 9.2

Diğer 2 5.3 4 11.1 17 11.4 5 22.7 4 50.0 0 0.0 32 12.3

Toplam 38 100.0 36 100.0 149 100.0 22 100.0 8 100.0 8 100.0 261 100

Gelir seviyesi ile evde yaşamayı tercih etmeme nedenleri karşılaştırıldığında; hiç geliri olamayanların %60.5 ’inin 
evi olmadığı için, %52.6 ’sın da ekonomik imkanı olmadığı için evde kalmayı tercih etmedikleri; gelir düzeyi 
3.001TL ve üzerinde olanlarınsa %50 ’sinin kendisi dışında birinin desteği olmadan evinde yaşayamadıkları için 
evde kalmayı düşünmedikleri görülmektedir.
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  Yaşlılar Teknolojik Yeniliklerle, 
Toplumla ve Devletle İletişim Halinde;

Daha Sağlıklı, Daha Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi

Proje Raporu
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın desteği, Ankara Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Flavius Polik-
linikleri, Samsung Türkiye işbirliği ile Medikal Turizm Derneği tarafından “Yaşlılar 
Teknolojik Yeniliklerle, Toplumla ve Devletle İletişim Halinde; Daha Sağlıklı, Daha 
Güvenli ve Daha Mutlu Yaşayacak Projesi” 12 aylık sürede Ankara’da gerçekleştiril-
miştir.

Bu süre içerisinde etkinlik olarak 138 emekli ve yaşlı ile çeşitli sosyal etkinlik çalış-
maları, 13 kişilik yaşlı grubu ile her haft a sosyal atölye ve etkinlik çalışmaları, yalnız 
yaşayan 53 yaşlıya ev ziyaretleri ile aktivite çalışmaları yapılmıştır. 
Proje kapsamında yaşlıları izlemek ve ihtiyaçlarını daha yakından gözlemlemek için 
gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde ergoterapi, egzersiz, zihinsel egzersiz oyunla-
rı, okuma seansları, beslenme tarifl eri, egzersiz yeteneklerinin test edilmesi, beceri 
geliştirme, bilgisayar ve akıllı telefon eğitimleri, dans, çiçekçilik, seminerler, başka 
yaşlılara ev ziyaretleri, tiyatro ve film etkinliklerine katılım, okuma seansları, zihinsel 
aktivite oyunları, drama gibi birçok organizasyonla yaşlı ve emeklilerin bu etkinlik-
lerden kazanımları, davranışları ve ihtiyaçları izlenmiştir.

Yaşlıların birçok hususta fikirleri, yaklaşımları, ihtiyaçları, teknoloji ile olan veya ola-
bilecek uyumları konusunda yaklaşık 521 kişi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Ger-
çekleştirilen anketlerle yaşlıların aile, toplum ve devletten beklentileri ile; teknolojiye 
ve uzaktan bakım desteklerine yaklaşımları, teknoloji kullanımı ile yaşamlarındaki 
değişikliklerin incelenmesi gibi hususlarda bilgi edinilmiştir.
Projede, kendi evlerinde ve huzur evlerinde yaşayan 60 yaş üstü bireyler çalışmalara 
dahil edilmiştir. 

Bu yaşlılarımızdan evlerde yaşayıp teknolojik bakım destek cihazlarını kullanan ve 
kullanmayanlar ile; huzur evlerinde yaşayan yaşlılarımız üzerinde araştırmalar grup-
landırılmıştır. Çalışmalarda yaşlıların yaşamlarını sosyal, aktif, dinamik, mutlu, gü-
venli, insanlarla iletişim halinde yaşamaları için ihtiyaçları ve sosyal etkinlikler ile 
teknolojik destek sistemlerinin rolleri araştırılmıştır.

Çalışmaya ve anketlemelere huzur evlerinde yaşayanlardan;  devlet huzur evlerinde 
yaşayan 154 (%59) kişi, özel huzur evlerinde yaşayan 107 (%41) kişi ile; kendi evle-
rinde yaşayanlardan teknolojik destek sistemi kullanmayan 174 ( %67) ve teknolojik 
destek sistemi kullandırılan 86 (%33) kişi olmak üzere toplam 521 kişi katılım sağ-
lamıştır. 

Huzur evlerinde yaşayanlara 32 soru, kendi evlerinde yaşayanlara ise 45 ayrı soru 
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sorulmuştur. Teknolojik bakım destekleri konusunda kendi evlerinde yaşayan ve 
teknolojik cihaz kullanmayan kişilere 11 adet, kendi evlerinde yaşayan ve teknolojik 
cihaz kullanan kişilere ise 12 adet ilave soru sorulmuştur. Sorulan tüm sorular 5-12 
arasında çoktan seçmeli cevapları olan test formunda sorular olarak hazırlanmış ve 
uygulanmıştır. Elde edilen istatistiki bilgiler ile değerlendirmeleri ise proje sonuç ki-
tapçığında yayınlanmıştır.

Değerlendirme…
Yaşlılar yaşamlarında çevre, toplum ve devlet tarafından yaşlı olarak davranılmaktan 
hoşnut değillerdir. Ancak yaşlılar yaş gruplarına sağlanan ulusal avantajlardan da fay-
dalanmak istemekte ve bu avantajların ( yaş indirimleri, öncelikler, ücret almamak, 
erişim kolaylığı vs.) daha da geliştirilmesini istemektedirler.

Yaşlılar aile süreçleri ( doğum, çocuk büyütme, çocukları evlendirme vs.) ve çalışma 
hayatlarındaki sürelerden sonra artık; yaşamın tüm keyifl erinden yararlanmak, onla-
rın yaşamlarına değer katacak eğitimle ilgili tüm süreçlere iştirak etmek, daha çok ilgi 
ve saygı görmek, avantajlarla turizme ve sosyal etkinliklere katılmak istemektedirler.
Yaşlılar bilmedikleri bir konuyu öğrenmek konusunda kendilerinin doğal olarak eğit-
sel ve eğitime uyum yetilerinin azalmaya başlamasının farkında olduklarından genel-
likle çekingen olsalar da; eğiticilerle oluşturacakları iyi diyaloglarla eğitim süreçlerine 
katılmak, bu süreçleri başarmak ve hatta ödüllendirilmek istemektedirler.

Yaşlıların en büyük zorlukları mobilite sorunları ve bunun doğurduğu ihtiyaçların 
eksikliğiyle sosyal süreçlere uyum sağlayamamaktır. Örneğin kısmen işitme veya gör-
me kaybı, denge ve algı sorunu, yürüyememe gibi sorunları olan yaşlılar; sokağa çık-
mak, sinema ve tiyatroya gitmek, alışveriş veya yürüyüş yapmak, sosyal etkinliklere 
katılmak gibi birçok sürece katılım göstermek istemekte; ancak bunları çoğunlukla 
gerçekleştirememektedirler. Çünkü yaşam alanlarında binalar, sokaklar, ulaşım nok-
talarındaki duraklar, otobüslerin binme inme zorlukları veya gidecekleri yerlerdeki 
yaşlılar veya engelliler için uyum çalışmalarının yapılmamış olması dezavantaj oluş-
turmaktadır.

Ülkemizde yaşlıları referans alan ulusal sosyal politikalar, hükümetin ve yerel yöne-
timlerin çözümleri henüz arzu edilen seviyelerde ve yaygınlıkta değildir. O nedenle 
de ülkemizdeki yaşlılarımızın bedensel engellerinin oluşmaya başlaması onların ya-
şam süreçleriyle iç içe olmalarını engellemektedir. Bunun için sağlık ve bazı yaşamsal 
hizmetler ile destekler artık yaşlılarımızın evlerine kadar gönderilmeye başlanmıştır. 
Bu ihtiyaçların yaşlılarımızın evlerinde karşılanabiliyor olması memnuniyet verici-
dir. Ancak tehlike ve istismara daha açık olan yaşlılarımızın teknolojinin sunduğu 
koruyucu, geliştirici, takip edici, önleyici, bilgi sağlayıcı ve bilgi toplayıcı sistemlerle 
yaşamlarını geliştirmeleri gerekiyor. Bugünün 60 yaş ve üzeri insanlar, yani 1955 yılı 
ve öncesi doğum tarihine sahip kişiler ve bu nesil, teknolojiyle iç içe bir nesil olma 
özelliği taşımamaktadır ve yaşlılarımızın teknolojiye karşı muhafazakar tutumları ol-
dukça belirgindir. Çünkü teknolojik gelişmelerin hızı onları ürkütüyor ve bu tekno-
lojik süreçleri öğrenebilmek konusunda oldukça endişe duyuyorlar. Bu endişelerini 
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bertaraf edecek eğitimle yaşlıları adım adım teknoloji kullanıcılarına dönüştürmek, 
teknolojinin yararlarından faydalandırmak mümkündür.
Birçok yaşlı tehlikelere karşı yeterince korunaklı değildir. Yaşlıların evlerindeki ocak 
veya kombilerdeki gaz kaçağı, yangın, su basması, hırsızlık gibi tehlikelerin yanı sıra 
kaybolma ve eve geri dönememe, evlerindeki ısınmaya bağlı ısı uyumsuzlukları, düş-
me sonucu yaşanan kırıklar, beyin kanaması, felç, kalp krizi, epilepsi atakları gibi du-
rumlarda ambulans veya yakınlarına haber verememe gibi beklenmeyen durumlar 
onların hayatlarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir.

Bunun yanı sıra yaşlıların yaşamlarındaki zorluklar, sağlık sorunları ve zamanında 
müdahale edilemeyen durumların tümünün doğurduğu kayıplar sosyal devletimize 
ciddi iş gücü kaybı, hukuki sorunlar ve ekonomik yükler de getirmektedir.

Gelişmiş ülkeler yaşlılığın birçok sürecini teknoloji ile yaşlılar lehine kontrol altın-
da tutmak için yaşlıların olabildiğince ihtiyaçlarını karşılamak, tehlikelerden onları 
korumak ve dışarıda kaybolmalarını önlemek için çeşitli iş modellerini ülkelerinin 
hizmet politikalarının bir parçası haline getirerek yaşlı nüfuslarını mutlu etmeyi ba-
şarmışlardır ve bu modeller ülkemiz için de geliştirilebilirliğin başlangıcındadır.

Projemiz kapsamında yaşlıların grup çalışmalarıyla sosyal etkinlik süreçlerine dahil 
edilmeleri onları mutlu etmiş, motivasyonlarını sağlamış ve yaşlılar tıpkı okul öğ-
rencileri gibi etkinliklere kesintisiz katılım sağlamışlardır. Ayrıca yaşlıların evde ve 
sokakta yaşamlarındaki riskleri izlemek ve onlara zaman zaman sosyal içerik desteği 
sağlamak üzere oluşturulan pilot projemizle uzaktan bakım desteği teknolojilerinin 
uygulanmasında; yaşlıların mobilite, güvensizlik, sosyal ve yaşamsal sorunlara intikal 
zorlukları ve yakınları ile güçlü bir iletişimle yaşamaları gibi birçok hususta olumlu 
ve anlamlı kazanımlar elde edilmiştir.

Proje süresince yaşlıların yaşadıkları gelişmeler onları son derece mutlu etmiştir. 
Şöyle ki; 
“Hayatta hiçbir zaman aklıma gelmeyecek bir etkinliği bu yaşımda yaşadım, tiyatroya 
gitmeyeli yıllar olmuştu ve proje sayesinde tiyatrolara gider olduk, otobüs ve dolmuş-
lara inip binemiyorum ama bu etkinliklere kızım beni getirip götürüyor, çocukla-
rım da bu etkinliklerin bize sağladıklarından çok mutlu, bu etkinlikler hiç bitmesin, 
teknoloji sayesinde dünyadan haberdar oldum, teknoloji yaşlılara has birçok bilgiyi 
bize veriyor, televizyonlarda arayıp bulamadıklarımızı bize bu teknoloji sağladı, bize 
ücretsiz sağlanan bu etkinlikler için ödeme yapalım etkinlikler devam etsin, burada 
bilgisayarı öğrendim ve tablet bilgisayarım oldu, şimdi sosyal medyada eski arka-
daşlarımı buldum...” gibi birçok ifade projenin eşsiz katkılarını göstermiştir. Bu et-
kinliklere katılım süreçlerinde yaşlılar teknolojik desteklerle de uyum sağlamışlar ve 
teknolojiden her geçen gün daha fazla faydalanır hale gelmişlerdir. 
Evde bakım destek teknolojilerinin yaşlıların yaşamına uygulanması ile yaşlılar ev-
lerinde artık yalnız olmadıklarını düşünmeye ve yaşamlarını daha güvenli yaşamaya 
başlamışlardır. Yaşlılar teknoloji sayesinde yakınları, dostları, ilgili otoriteler, kurum 
ve kuruluşlar ile iletişim kurabilir hale gelmişlerdir ve evlerinde ihtiyaç duydukları 
teknik tamiratlar, temizlik, kişisel bakım, temizlik, çamaşır yıkama, ulaşım desteği 
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gibi hususlarda; teknoloji ve çağrı merkezleri destekleri ile yerel yönetimlerin bu 
hizmetlerinden faydalanır olmuşlardır. Teknolojik bakım destekleri yaşlıların sağlık 
sorunları ile ilgili bilgilerin kendilerine transferini ve ihtiyaç duyacakları sağlık kont-
rollerini yaptırabilmelerine yönelik gerekli destekleri de kendilerine sağlamanın aracı 
olmuştur. Ayrıca uzaktan bakım destek teknolojileri uygulaması yaşlıların egzersiz, 
dikkat etmesi gereken hususlar, beslenme, hobiler başta olmak üzere birçok konuda 
da sosyalleşmesinin bir aracı olmuştur.

Proje süresince yaşlılarımız için milli teknolojik bakım destek sisteminin nasıl ge-
liştirileceği ve insanlarımızın geleneksel değerlerini de referans alan hizmetlerin 
verilebilmesine olanak tanıyan sistemin nasıl inşa edileceği ile ilgili kıymetli bilgi-
ler edinilmiştir. Bu bilgilerle geliştirilecek uzaktan bakım desteklerinin işletilmesini 
sağlayacak bir yazılım ve beraberindeki donanım ile ülkemizdeki insanlarımıza has 
teknolojik bakım destek sistemini inşa etmek mümkün olacaktır. 

Proje boyunca dikkatimizi çeken diğer hususlar ise; yaşlılık algısının ülkemizde son 
derece yetersiz olduğu; yaşlıların bilgi, tecrübe ve deneyimlerinden faydalanılmadığı 
ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiği, yaşlıların kültürel etkinliklere 
ve turizme son derece ilgili olduklarıdır. Yapılan bu tespitlerle nelerin yapılabileceği 
konusunda fikirler üretilebileceği hususunda çalışılmıştır ve bu bağlamda; yaşlılığın 
korkunç olabilen Alzheimer hastalığının görsel, işitsel, duyusal etkilerle insanla-
ra aktarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğü 
ile işbirliği yapılarak Alzheimer konusunun işlendiği “Annemin Son Çılgınlıkları” 
adlı tiyatro oyunu sahneye koyulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü’nün desteği ile yaşlılıkla ilgili süreçlerin anlatıldığı “Üçüncü Bahar” adlı 
sinema belgeselinin çekimi yapılmış; Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eği-
tim Genel Müdürlüğü ile görüşmeler sağlanarak geleneksel değerlerimizin gelecek 
nesillere taşınmasında yaşlıların bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması konusunda 
çalışmaların başlatılması kararlaştırılmıştır.

Projemiz de yaşlılarımıza sağlanan sosyokültürel etkinlikler ile teknoloji üzerinden 
bilgi ve bakım desteği konusu projeden sonra da daha geniş kitleleri içerisine alacak 
şekilde devam ettirilecek; elde edilen bilgilerle ülkemizin insanlarının yaşam anlayı-
şını referans alan uzaktan bakım destek teknolojileri için soft ware geliştirilmesi ça-
lışmalarına başlanacak, bu soft ware sistemi kısa sürede tamamlanacak ve öncelikle 
ülkemizin kullanımına olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunulacaktır. Böylece 
hem sektörel alan geliştirilecek, hem de yaşlı bakımı alanında destek teknolojileri 
ekonomisi de gelişim göstermiş olacaktır.
                                                                                                
Anketlerden Özetler…
Demografik Bilgiler…
Çalışmaya katılan yaşlı bireylerinin cinsiyet dağılımı incelendiğinde; devlet huzur 
evlerinde yaşayanların %54.5 ’i, özel huzur evlerinde yaşayanların %58.9 ’u, kendi ev-
lerinde yaşayanların %62.1 ’i, kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların 
ise %66.3 ’ü kadın olarak görülmektedir. 
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Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin yaş dağılımı incelendiğinde;  devlet huzur evinde 
yaşayanlar, özel huzur evinde yaşayanlar, kendi evlerinde yaşayanlar ve kendi evle-
rinde yaşayıp teknolojik cihaz kullanan bireylerin yaş ortalamalarının birbirine ol-
dukça yakın olduğu gözlenirken; en düşük yaşın 43, en yüksek yaşın ise 98 olduğu 
tespit edilmiştir.

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin %31.3 ’ünün evli, %11.3 ’ünün bekâr, %9.6 ’sının 
boşanmış olduğu görülürken; dul (eşi ölmüş) olanların oranı %46.8 ile en yüksek 
oran olarak görülmektedir.

Yaşlı bireylerin çocuklarının sayısı incelendiğinde; ağırlıklı olarak 2-3 çocuk sahipliği 
görülmektedir. Kendi evlerinde yaşayanların 2-3 çocuk sahibi olma oranı %62.1 ile 
diğer yerlerde yaşayanlara göre en yüksek oran olarak tespit edilmiştir.  Devlet ve özel 
huzur evinde kalanların sırasıyla %51.3 ’ünün ve %64.5 ’inin 2 ve üzerinde çocuğa 
sahip oldukları görülmektedir. 

Devlet ve özel huzur evlerinde yaşayanların 4 ve üzeri çocuk sahipliği oranı; kendi 
evlerinde yaşayanlar ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlara göre 
oldukça yüksek oluşu dikkat çekicidir.

Yaşlı bireylerin sosyal güvencelerinin varlığı incelendiğinde; özel huzur evinde ya-
şayanlar, kendi evlerinde yaşayanlar ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kul-
lanan bireylerin yaklaşık %98 ’lik bir oranla sosyal güvencelerinin var olduğu tespit 
edilmiştir. Devlet huzur evlerinde yaşayan bireylerin ise %76 ’sı sosyal güvenceye 
sahiptir.

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olan yaşlı bireylerin sosyal güvencelerinin ne 
olduğu sorgulandığında; devlet huzur evinde yaşayanların %24.8 ’i “Emekli Sandı-
ğı”, %33.3 ’ü “Sosyal Sigortalar”, %14.5 ’i “Bağ-Kur”lu olduğunu belirtirken; %20.5 ’i 
eşi ya da çocukları üzerinden bakıldığını, %6 ’sı ise yeşil kart sahibi olduğunu ifade 
etmişlerdir. 

Özel huzur evinde yaşayanların, %56.3 ’ü “Emekli Sandığı”, %22.3 ’ü “Sosyal Sigorta-
lar”, %6.8 ’i “Bağ-Kur”lu olduğunu belirtirken; %10.7 ’si eşi ya da çocukları üzerinden 
bakıldığını, %1 ’i ise Yeşil Kart sahibi olduğunu ifade etmişlerdir. 

Kendi evinde yaşayanların, %41.8 ’i “Emekli Sandığı”, %35.3 ’ü “Sosyal Sigortalar”, 
% 9.4 ’ü “Bağ-Kur”lu olduğunu belirtirken;  %13.6 ’sı eşi ya da çocukları üzerinden 
bakıldığını ifade etmişlerdir.
Bu oranlar kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda; %20.0 ’si “Emekli 
Sandığı”, %32.9 ’u “Sosyal Sigortalar”, %14.1 ’i “Bağ-Kur”, %21.2 ’si eşi ya da çocukları 
üzerinden, %9.4 ’ü ise Yeşil Kart sahipliği şeklinde dağılmaktadır.

“Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar 
değerlendirildiğinde; günlük ihtiyacını kendi emekli maaşıyla karşılayanların oranı 
%79.7 ile en yüksek orana sahipken, çocuk/çocuklarından aldığı yardımla günlük 
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ihtiyaçlarını karşılayanların %3.6 ile en düşük oranda olduğu görülmektedir.

“3.001 TL ve üzeri geliri” olanların dağılımı; devlet huzur evinde yaşayanlarda %0.6, 
özel huzur evinde yaşayanlarda, %6.5 kendi evinde yaşayanlarda, %15.5 şeklindedir. 
Kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda ise “3.001 TL ve üzeri gelir” 
mevcut değildir.

Yaşlı bireylerin eğitim durumları incelendiğinde görüşmeye katılanların genel olarak 
ilkokul mezunu (%26.1) ve lise ve dengi okul (%23.2) mezunu olduğu görülmektedir. 
Meslek yüksekokulu (%5.0) ve lisans üstü eğitim alanlar (%2.7) ise dağılım içerisinde 
en düşük orana sahip olan gruplardır.

Çalışmaya katılanların cep telefonu kullanım sahipliği genel dağılımları incelendiğin-
de; yüksek bir oranla (%73.1) cep telefonu kullanıldığı tespit edilmiştir. Devlet huzur 
evlerinde yaşayanların %61.7 ’si, özel huzur evlerinde yaşayanların %74.8 ’i, kendi 
evlerinde yaşayanların %85.6 ’sı ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullanan-
ların %66.3 ’ünün cep telefonu sahibi olduğu görülmektedir.

Çalışmaya katılanların kullandıkları cep telefonu türü incelendiğinde; görüşmeye 
katılan kişilerin büyük çoğunlukla “klasik cep telefonu” (%80.8) kullandıkları görül-
mekte olup, “klasik cep telefonlarını” en yüksek oranla devlet huzur evlerinde yaşa-
yanların (%96.8) kullandığı gözlenmiştir. 

“İnternet imkanı olan” cep telefonu ise; devlet ve özel huzur evlerinde yaşayanlarca 
hiç kullanılmazken; kendi evlerinde yaşayanlarda (%2.7) ve kendi evlerinde yaşayıp 
teknolojik cihaz kullananlarda (%1.3) oldukça düşük oranlarda olduğu tespit edil-
miştir.  

Cep telefonu olmayanların cep telefonu kullanmama nedenleri incelendiğinde; “cep 
telefonu kullanamayanların” oranları devlet huzur evlerinde yaşayanlarda %47.5, özel 
huzur evlerinde yaşayanlarda %48.1, kendi evlerinde yaşayanlarda %70.4 ve kendi 
evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %56.7 şeklinde dağılım göstermek-
tedir.

“Cep telefonum yok” yanıtını verenlerin dağılımı; devlet huzur evlerinde yaşayan-
larda %15.3, özel huzur evlerinde yaşayanlarda %14.8, kendi evlerinde yaşayanlarda 
%18.5 ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %13.3 şeklindedir.

Kendi evlerinde yaşayan yaşlılar…
“Cep telefonuna benzer,  bazı yerler ( çağrı merkezi, aileniz, yakınlarınız, doktoru-
nuz) ile her zaman, her yerde iletişiminizi sağlayacak özel bir cihaz kullanmak ister 
misiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre; kendi evlerinde yaşayanların %42.7 ’si ileti-
şim sağlayacak özel bir cihazı kullanmak istediklerini belirtirken “eğitim alarak cihazı 
kullanmak” istediklerini belirtenlerin oranı %11.9 ’dur. 
Gerek eğitim ihtiyacı olmadan, gerekse eğitim alarak iletişim sağlayıcı özel bir cihaz 
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kullanmak isteyenlerin yaşanılan yerlere göre dağılımı irdelendiğinde; kendi evin-
de yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %86.1 iken, kendi evlerinde yaşayanlar-
da %39.1 olarak görülmektedir. Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların 
daha yüksek düzeyde “evet isterim” cevabının açıklaması, teknolojik cihaz kullanımı-
na yatkın olduklarının bir göstergesi olabilir.

Çalışmaya katılan yaşlı bireylerden kendi evlerinde yaşayanların %42.0 ’si “yalnız”, 
%10.5 ’i “eşiyle birlikte”, %13.8 ’i “ailesiyle birlikte”, %6.3 ’ü “kendisine evde destek 
olabilecek biriyle, ”%5.2 ’si “çocuklarıyla” yaşamayı düşünürken; kendi evlerinde ya-
şayıp teknolojik cihaz kullananların %50.0 ’si “yalnız”, %23.0 ’ü “eşiyle birlikte”, %26.7 
’si “kendisine evde destek olabilecek biriyle” %2.3 ’ü “çocuklarıyla” yaşamayı düşün-
mektedir. 

Görüşmeye katılan yaşlı bireylerden kendi evlerinde yaşayanların %79.3 ’ü doğal gaz-
lı kombi ile ısındıklarını, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarınsa %83.7 
’si doğal gazlı kombi kullandıklarını belirtmişlerdir.

Evleri merkezi sistem ile ısınanların oranları kendi evlerinde yaşayanlarda %18.4, 
kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %5.8 ’dir. 

Görüşmeye katılan yaşlı bireylerin “evlerinde mutfak ocaklarında doğal gaz kulla-
nanlar”; kendi evlerinde yaşayanlarda  %92.5 ve kendi evinde yaşayıp teknolojik ci-
haz kullananlarda %87.2 ’dir.

Görüşmeye katılan yaşlı bireylerden kendi evlerinde yaşayanların %59.8 ’i evinde 
herhangi bir güvenlik sistemi olmadığını belirtirken; kendi evinde yaşayıp teknolojik 
cihaz kullananların %91.9 ’u evinde herhangi bir güvenlik sistemi olmadığını belirt-
mişlerdir.

Kendi evlerinde yaşayan bireylerde hem kamera sistemi, hem güvenlik alarmı bulu-
nanların oranı %19.5 ’tir. 

“Evde yaşarken yaşlı bakımına destek teknolojilerden faydalanıyor musunuz?” soru-
suna verilen yanıtlar incelendiğinde; kendi evlerinde yaşayanların %75.3 ’ü “hayır” 
yanıtı verirken, %14.4 ’ü “teknolojilerden haberdar olmadıklarını” ifade etmişlerdir.  
Bu oranlar; kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %11.6 ile “hayır” ve  
%4.7 ile “teknolojilerden haberdar olmayanlar” şeklindedir.

Yaşlı bakım destek teknolojilerini kullanma istekleri incelendiğinde; kendi evinde ya-
şayıp teknolojik cihaz kullananların tamamının yaşamlarına fayda sağlaması halinde 
destek teknolojilerini kullanmak istedikleri görülürken; kendi evlerinde yaşayanların 
%59.8 ’inin destek teknolojileri kullanmak istemedikleri görülmektedir.

Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların yaklaşık %10.5 ’inin kendilerine 
bir katkı sağlamadığını belirttikleri görülmektedir. “Çok sağladı” yanıtını verenlerin 
oranı ise; %70.9 ’dur.
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“Evinizden sizle otomatik olarak iletişim kurulmasını ister misiniz?” sorusuna  “evet 
isterim” yanıtını verenlerin oranı kendi evinde yaşayanlarda %79.3 ve kendi evinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %97.7 ’dir.

Çalışmaya katılanların verdikleri yanıtlarda; %45.0 ’i ” ilaçlarımı alma saatimi hatır-
latsın”, %44.6 ’sı “bana faydalı bilgileri anlatsın” %39.6 ’sı ”ihtiyaçların karşılanması 
konusunda özel bilgiler versin” seçeneklerini ilk üç seçenek olarak belirtmişlerdir. 
İkinci önem grubunda yer alan yanıtlar; “dikkat edilmesi gereken hususları hatır-
latsın” (%33.3), “özel günleri hatırlatsın” (%30.2), “bana beceri kazandıracak bilgiler 
versin” ve “beslenme konusunda bilgiler versin” (%27.9) şeklindedir. 

Verilen yanıtların son grubunda; “egzersiz yapmama yardımcı olsun” (%24.8), “tak-
vimsel özel günleri hatırlatsın” (%23.4), “hava şartlarını bildirsin” (%23.0), “namaz 
vaktini hatırlatsın” (%14.9), “karşılıklı olarak konuştuğum kişileri görmeme imkan 
sağlasın” (%15.8), “banyo günümü hatırlatsın” (%7.2) yer almaktadır.

“Tehlikeli durumlarda size, yakınlarınıza ve ilgili devlet kurumlarına haber verilme-
sini sağlayarak sizi tehlikelerden koruyacak bir sistemi evinizde ister misiniz?” soru-
suna kendi evlerinde yaşayanların %83.3 ’ü ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananların %96.5 ’i “evet” yanıtı vermişlerdir.

Çalışmaya katılanların verdikleri yanıtların dağılımları; %72.4 ’ü ”doğal gaz kaçağı-
nı bildirsin”, %45.2 ’si “su basmasını bildirsin”, %44.7 ’si “yere düştüğümde ilgililere 
bildirsin”, %42.5 ’i ”insana ihtiyaç duyduğumda çağrı merkezindeki personel ile beni 
görüştürsün”, %39.5 ’i “yaşamımdaki yapamadığım ihtiyaçlarımın karşılanması ko-
nusunda ilgili yerlerden bana yardım sağlasın”, %21.9 ’u “evin ısısındaki düşme veya 
yükselmeyi bildirsin”, %11.0’i ”sobadan karbon monoksit kaçağını bildirsin”  şeklinde 
olduğu görülmektedir. 

“Bir çağrı merkezine bağlı ve sizle iletişim halinde olacak, hizmetlerinizin karşılan-
masına yardımcı olacak bir cihazı evinizde ister misiniz?” sorusuna kendi evlerinde 
yaşayanların %42.0 ’i ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %97.7 ’si 
“evet” yanıtı vermişlerdir.

Görüşmeye katılan bireylerden, kendi evinde yaşayanların %79.9 ’u ve kendi evinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %83.7 ’si evlerinde bir “hayvan beslemek iste-
mediklerini” belirtmişlerdir.

Kendi evinde yaşayanların %20.1 ’i “evlerinde bir hayvan beslemek istediklerini” be-
lirtmişlerdir. Evlerinde hayvan beslemek isteyenlerin beslemek istedikleri hayvanlar; 
kuş (%54.3), balık (%31.4), köpek (%17.1), kedi (%14.3) ’dir.  
Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %16.3 ’ü “evlerinde bir hayvan 
beslemek istediklerini” belirtmişlerdir. Evlerinde hayvan beslemek isteyenlerin besle-
mek istedikleri hayvanlar; kuş (%71.4), balık (%14.3), köpek (%7.1), kedi (%28.6) ’dir.  
Evlerinde hayvan beslemek istemeyenlerin neden bir hayvan beslemek istemedik-
lerine ilişkin nedenler; %74.9 ile “evde hayvan istemem”, %21.3 ile “hayvanım olsun 
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isterim ama bakamam”, %3.8 ile “evde hayvan olsa bana can yoldaşı olur, ancak eko-
nomik imkânım yetersiz” yanıtlarıdır.
Görüşmeye katılan bireyler %87.3 ile “en az 1 korkusu” olduğunu ifade ederken; “ 
korkum yok” diyenlerin oranı %12.7 ’dir.

“En az bir korkum var” yanıtını verenlerin korkma nedenleri sorgulandığında; ken-
di evinde yaşayanların %59.2 ’sinin “şiddete ve kapkaça uğramaktan korkuyorum”, 
%47.6 ’sının “sağlık sorunlarımın sokakta acil olarak beni zor durumda bırakmasın-
dan korkuyorum”, %25.2 ’sinin “yakınlarımın veya komşularımın başıma gelebilecek 
olumsuzluklardan geç haberdar olmalarından korkuyorum”, %21.8 ’inin “kaybolup, 
eve geri dönememek konusunda endişeleniyorum”, %20.4 ’ünün “dışarıda olduğum-
da acil durumlarda nereden yardım isteyeceğimi ve nasıl isteyeceğimi bilememekten 
korkuyorum” ve %4.8 ’ininse “trafikten” yanıtlarını verdikleri tespit edilmiştir. 

Bu yanıtların kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlardaki dağılımları ise; 
%40.0 ile “şiddete ve kapkaça uğramaktan korkuyorum”, %67.5 ile “sağlık sorunla-
rımın sokakta acil olarak beni zor durumda bırakmasından korkuyorum”, %38.8 ile 
“yakınlarımın veya komşularımın başıma gelebilecek olumsuzluklardan geç haber-
dar olmalarından korkuyorum”, %31.3 ile “kaybolup, eve geri dönememek konusun-
da endişeleniyorum”, %30.0 ile “dışarıda olduğumda acil durumlarda nereden yardım 
isteyeceğimi ve nasıl isteyeceğimi bilememekten korkuyorum” şeklindedir.

“Ev dışında bir teknolojik destekten sürekli faydalanmak ister misiniz?” sorusuna; 
kendi evinde yaşayanlardan, %29.9 ’u “evet, isterim”, %45.4 ’ü “hayır istemem”, %9.8 
’i “ne olduğunu bilmiyorum”, %8.0 ’i “teknolojiyle aram iyi değil”, %6.9 ’u “teknolojiyi 
öğrenebilirsem kullanmak isterim” yanıtları alınırken; kendi evinde yaşayıp tekno-
lojik cihaz kullananlar aynı soruya %55.8 ile “evet isterim”, %7.0 ile “hayır istemem”, 
%14.0 ile “ne olduğunu bilmiyorum”, %10.5 ile “teknolojiyle aram iyi değil”, %12.8 ile 
“teknolojiyi öğrenebilirsem kullanmak isterim” yanıtlarını vermişlerdir.

Görüşmeye katılan bireylerden, kendi evinde yaşayanların %54.6 ’sı ve kendi evinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %93.0 ’ü ev dışında kullanılabilen destek tek-
nolojilerini kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

Kendi evlerinde yaşayanlara göre; ev dışında kullanılabilen destek teknolojilerinin 
özelliklerinin yüzde dağılımı  %31.6 ile “vücut ısımı ölçsün ve ilgililere bildirsin”, 
%56.8 ile  “nabzımı ölçsün ve ilgililere bildirsin”, %43.2 ile “bana sağlıklı yaşamam 
konusunda bazı sesli uyarılarda bulunsun”, %37.9 ile “kaybolmam halinde evin yö-
nünü bulmamla ilgili yönlendirmeleri bana sesli ikaz ile söylesin” ve %43.2 ile “bana 
işime yarayacak hizmetler ve kolaylıklar konusunda sesli bilgi versin” ‘dir.

Kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda ise; ev dışında kullanılabilen 
destek teknolojilerinin özelliklerinin yüzde dağılımı  %11.3 ile “vücut ısımı ölçsün ve 
ilgililere bildirsin”, %25.0 ile  “nabzımı ölçsün ve ilgililere bildirsin”, %50.0 ile “bana 
sağlıklı yaşamam konusunda bazı sesli uyarılarda bulunsun”, %37.5 ile “kaybolmam 
halinde evin yönünü bulmamla ilgili yönlendirmeleri bana sesli ikaz ile söylesin” ve 
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%65.0 ile “bana işime yarayacak hizmetler ve kolaylıklar konusunda sesli bilgi versin” 
‘dir.
“Başınıza önemli bir sorun gelse ilk olarak kime haber verilmesini istersiniz?” soru-
suna kendi evinde yaşayanların %89.1 ’i, kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kul-
lananların %61.6 ’sı “ailem” yanıtını verirken;  devlet birimlerine haber verilmesini 
isteyenlerin oranı, kendi evinde yaşayanlarda %.5.7, kendi evinde yaşayıp teknolojik 
cihaz kullananlarda ise %32.6 ’dır.

Sağlıkla ilgili bilgiler…
“Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bir mobil cihazınızın olmasını ister misiniz?” so-
rusuna kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlar %91.9 ’luk, devlet huzur 
evinde yaşayanlar %86.4 ’lük, özel huzur evlerinde yaşayanlar %72.0 ’lik ve kendi 
evlerinde yaşayanlar %57.5 ’luk oranla “evet” isterim yanıtını vermiştir. Oranlar ince-
lendiğinde hangi alanda yaşarsa yaşasın yaşlı bireylerde yaşam kolaylaştırıcı bir mobil 
cihaz ihtiyacının olduğu görülmektedir.

“Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bir mobil cihazınızın olmasını ister misiniz?” 
sorusuna “evet” yanıtını verenlere cihazdan nasıl yaralanmak istedikleri sorulmuş, 
alınan yanıtlarda tüm alanlarda yaşayan bireyler ilk sırada “sokakta düştüğümde acil 
olarak benim haberleşmemi sağlasın ve acil durumlar için ilgili yerlere haber ver-
sin”  seçeneğini (%71.2), ikinci sırada; “dışarıda gezerken acil durumlarda bir düğ-
meye bastığımda beni bana yardımcı olacaklarla görüştürsün” seçeneğini (%60.9) ve 
üçüncü sırada “ben kaybolduğumda benim bulunmama yardımcı olsun” seçeneğini 
(%53.0) olarak tercih etmişlerdir. Yaşlı bireylerin dışarıda yaşayabilecekleri sorunlar-
dan korkmaları, dış yaşamla ilgili yanıtları işaretlemelerinin bir nedeni olabilir.

“Yaşamınızda her hangi bir nedenle hareket halindeyken düştünüz mü?” sorusuna 
devlet huzur evlerinde yaşayanların %46.8 ’i, özel huzur evlerinde yaşayanların %51.4 
’ü kendi evlerinde yaşayanların %37.4 ’ü ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananların %38.4 ’ü “evet düştüm” ifadesi ile yanıt vermişlerdir. 

Özel huzur evlerinde yaşayan yaşlıların diğer alanlarda yaşayanlara göre daha yüksek 
bir oranla hareket halindeyken düştükleri görülmektedir.

Hareket halindeyken düşenlerin ev içerisinde düşme oranları; devlet huzur evlerinde 
yaşayanlarda %46.8, özel huzur evlerinde yaşayanlarda %51.4, kendi evlerinde yaşa-
yanlarda %37.4 ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %38.4 ’dür. 
Hareket halindeyken düşenlerin evin dışında düşme oranlarının ise; devlet huzur 
evlerinde yaşayanlarda %27.3, özel huzur evlerinde yaşayanlarda %35.5, kendi evle-
rinde yaşayanlarda %29.9 ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda 
%18.6 olduğu görülmektedir.

Evin içinde düşme oranları, kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların 
dışında, dışarıda düşme oranlarına göre daha yüksektir. 
Tüm gruplarda yaşamları esnasında herhangi bir nedenle yataktan düşme oranları 
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incelendiğinde;  %79.7 ’lik bir oranla “yataktan düşülmediği” belirtilmiştir.  Ancak 
kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %29.1 ’lik bir oranla “yataktan 
düştüklerini hatırlamadıklarını” belirtmiş olmaları dikkat çekicidir.
Görüşmeye katılan bireyler, yüksek oranla “yaralanmadıklarını” bildirmişlerdir (yak-
laşık %75.0). En yüksek “yaralandım” yanıtı %32.7 ile özel huzur evlerinde yaşayan-
larda görülmektedir. 

Çalışmada yaralandım yanıtını verenlerin yaralanma sonrası tedavi şekilleri incelen-
diğinde; “ellerindeki mevcut ilaçlarla tedavi olanların” %59.1’lik bir oranla en çok 
kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlar olduğu görülürken, “birileri ta-
rafından hastaneye götürüldüm” yanıtları %56.8 ile en yüksek oranlarda kendi ev-
lerinde yaşayanlar ve %45.9 ile devlet huzur evlerinde yaşayanlarda görülmektedir.  
“Sağlık probleminiz var mı?” sorusuna tüm gruplarda yaklaşık oranlarla “en az bir 
problemim var” cevabı verilmiştir (yaklaşık %90.0).

Yaşanılan sağlık problemleri içerisinde; devlet huzur evinde yaşayanlarda en çok 
“unutkanlık” (%54.9) görülürken, diğer gruplardaki yanıtlarda “görme problemi olup 
gözlük kullananlar” yoğunluktadır. Görme problemi olup, gözlük kullananların oran-
ları; özel huzur evinde yaşayanlarda %53.5, kendi evlerinde yaşayanlarda %83.9, ken-
di evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %59.5’dur. 

Sağlık problemleri içerisinde, en düşük oranda rastlanan yanıt ise; “işitme proble-
mi olup işitme cihazı kullanma” ve “yerleri karıştırma” olarak görülmektedir. “işit-
me problemi olup işitme cihazı kullanma” devlet huzur evinde yaşayanlarda %12.0, 
özel huzur evinde yaşayanlarda %12.1 ’dir.  Kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz 
kullananlarda “yer karıştırma problemi” diğer gruplara göre en düşük oranla (%1.3) 
görülmektedir.

“Devamlı bir hastalığınız var mı?” sorusuna verilen yanıtlara göre, “devamlı bir has-
talığın varlığı” kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların tamamında gö-
rülürken,  %93.5 ’lik bir oran ile ikinci sırada özel huzur evinde yaşayan bireyler yer 
almaktadır. Devamlı bir hastalığın varlığında,  %91.6 ’lık bir oranla üçüncü sırada 
devlet huzur evlerinde yaşayanlar yer alırken, %81.6 ile kendi evlerinde yaşayanlar 
son sırada yer almaktadır. 

Süreğen hastalık nedenleri içerisinde tüm gruplarda en yüksek oran “yüksek tansi-
yon” hastalığına aittir. Yine tüm gruplarda en az görülen hastalık “kanser” dir. 
Çalışmaya katılan bireyler genellikle “idrar kaçırma problemleri olmadığını” belirt-
mekle birlikte (%63.9), ara sıra “idrar kaçırırım” yanıtını verenlerin oranı tüm grup-
larda birbirine yakın olacak şekilde yaklaşık %20.0 ’dir.

“Epilepsi hastalığınız var mı?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde soruya yanıt 
veren toplam 521 kişiden sadece 6 tanesinde epilepsi hastalığının varlığı görülmek-
tedir.
Çalışmaya katılan bireylerin %50.0 ’si “hiçbir yardımcı alet kullanmadığını” belirtir-
ken, devlet huzur evlerinde yaşayanların %30.5 ’i, özel huzur evlerinde yaşayanların 
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%23.4 ’ü, kendi evlerinde yaşayanların %25.3 ’ü ve kendi evinde yaşayıp teknolojik 
cihaz kullananların %32.6 ’sı “baston” kullandıklarını ifade etmişlerdir. Özel huzur 
evlerinde yaşayanlarda “tekerlekli sandalye kullanımı” %14.0 ile diğer grupların ol-
dukça üzerindedir.

Sosyal yaşam…
Görüşmeye katılan yaşlı bireylerin büyük bir bölümü “en az bir etkinliğe katılmak” 
istediklerini belirtmişlerdir.

“En az bir etkinliğe katılmak” isteyenlerin oransal dağılımları devlet huzur evlerinde 
yaşayanlarda %81.8,  özel huzur evlerinde yaşayanlarda %81.3, kendi evlerinde ya-
şayanlarda %92.0 ve kendi evinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarda %81.4 ’tür.  
Kendi evlerinde yaşayanlarda “en az bir etkinliğe katılım” oranının diğer gruplara 
göre daha yüksek oluşunun nedeni yalnız yaşama nedeniyle paylaşım istemi olduğu 
söylenebilir.

Tercih edilen etkinlik seçenekleri içerisinde; devlet huzur evlerinde yaşayanlarda ilk 
üç sırada “sağlık kontrollerine gitmek” (%54.8), “gezilere katılmak” (%46.8),”tiyatroya 
gitmek” (%44.4) yer alırken; özel huzur evlerinde yaşayanlarda, “tiyatroya gitmek” 
(%46.0), “alışverişe gitmek” (%41.4)  ”gezilere katılmak” (%36.8) ilk üç sırada yer al-
maktadır. 

Görüşmeye katılan bireylerin talep ettikleri destek hizmetlerinde grupların yaşam 
yerlerine göre, destek öncelik sıraları farklılık göstermektedir. Devlet huzur evlerin-
de yaşayanlarda ilk sıralarda “çamaşırların yıkanması” (%65.6), “yatak değişimle-
ri “(%57.1), “çamaşırların ütülenmesi” (%55.8) ve “kuaför/berber ihtiyacı” (%53.2) 
olarak görülürken; özel huzur evinde yaşayanlarda “kuaför/berber ihtiyacı” (%42.1), 
“tırnak bakımı” (%37.4), “çamaşırların yıkanması” (%36.6) ihtiyaçları ön sıradadır.
Kendi evlerinde yaşayanlarda ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullanan-
larda destek talepleri olarak ilk sıralarda “evdeki temizlik” (%41.4), (%62.8), “evdeki 
bakım onarım” (%41.4), (%51.2) “çamaşırların ütülenmesi” (%35.1), (%32.6) olarak 
yer almaktadır.

“Bilgi, tecrübe ve birikimlerinizi paylaşmak için aşağıdakilerden hangisini yapmayı 
istersiniz?” sorusuna tüm gruplar ağırlıklı olarak “her yaş grubu ile paylaşmayı çok 
isterim” (%56.0) yanıtını vermişlerdir.  Paylaşım istemlerinde ikinci sırayı “genç ne-
sillerle” paylaşımlar (%22.8) alırken, en çok paylaşım istenilen grup ise “diğer yaşlı-
lar” dır (%6.7).

Çalışmaya katılanların cevapları incelendiğinde %69.1 oranında çalışmayı düşün-
medikleri gözlenirken, %20.3 oranında sosyal etkinliklere katılmayı çok istedikleri 
görülmektedir.
Devlet huzur evinde yaşayanların %26 ’sı, özel huzur evinde yaşayanların %22.4 ’ü, 
kendi evinde yaşayanların %56.3 ’ü ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kul-
lananların %47.7 ’si torunlarına bakmayı istediğini belirtirken; devlet huzur evinde 
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yaşayanların %20.8 ’i, özel huzur evinde yaşayanların %21.5 ’i, kendi evinde yaşa-
yanların %10.9 ’u ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kullananların %18.6 ’sı 
torunu olmadığını ve torun sahibi olursa bakmayı istediğini belirtmiştir. 

Devlet huzur evinde yaşayanların %7.1 ’i, özel huzur evinde yaşayanların %21.5 ’i, 
kendi evinde yaşayanların %12.6 ’sı ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kulla-
nanların %8.1 ’i torunlarına bakacak gücü olmasına rağmen onlara bakamayacağını 
belirtirken; devlet huzur evinde yaşayanların %29.2 ’si, özel huzur evinde yaşayan-
ların %24.3 ’ü, kendi evinde yaşayanların %18.4 ’ü ve kendi evlerinde yaşayıp tek-
nolojik cihaz kullananların %24.4 ’ü torunlarına bakacak gücünün olmadığını, bu 
nedenle bakamayacağını belirtmiştir.

Devlet huzur evinde yaşayanların %16.9 ’u, özel huzur evinde yaşayanların %10.3 ’ü, 
kendi evinde yaşayanların %1.7 ’si ve kendi evlerinde yaşayıp teknolojik cihaz kulla-
nanların %1.2 ’sinin ise bu soruya cevap vermedikleri görülmüştür.

Toplumun yaşlılara karşı olan ilgileri sorgulandığında çalışmaya katılan bireylerden, 
devlet ve özel huzur evlerinde yaşamakta olanlar %62.3 ve %57.0 oranlarıyla “toplu-
mun yaşlılara karşı olan duyarlılığı yetersiz” cevabını vermişlerdir. %31.0 ’lik daha 
düşük bir oranla kendi evlerinde yaşayanlar yanıta katılmışlardır. Kendi evlerinde 
yaşayıp teknolojik cihaz kullananlarsa ağırlıklı olarak “toplum yaşlılara karşı ilgisiz” 
(%34.9) yanıtını vermiştir. Gençlerin yaşlılara karşı duyarsız olduğunu düşünenler 
diğer gruplara göre daha yüksek oranla  (%30.5) kendi evlerinde yaşayanlardır. 

“Devletin yaşlılara olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıt-
lar incelendiğinde; devlet ve huzur evlerinde yaşayanlar “devletin yaşlılara karşı ilgili” 
olduğunu düşünürken, kendi evlerinde yaşayan bireyler huzur evlerinde yaşayan bi-
reylerin tersine  “devletin yaşlılara karşı ilgisinin yetersiz” olduğunu düşünmektedir. 
Devlet huzur evlerinde yaşayan bireylerin %50 ’si “devletin yaşlılara yeterince imkân 
sağladığını” düşünürken; özel huzur evlerinde yaşayanların %44.8 ’i  “devletin yaşlı-
lara daha çok imkân sağlaması gerektiğini” düşünmektedirler.
Evlerde yaşayanlar ise; “devletin yaşlılara sağladığı imkânları yetersiz” bulduğunu ifa-
de etmektedirler (%52.9), (%41.9). 
Evlerde yaşayanların devletin sağladığı imkânları yetersiz bulmalarının bir nedeni, 
evlerde yaşayanların huzur evlerinde kalanlara oranla devletin yaşlılara sunduğu ola-
naklardan daha az yararlanmaları şeklinde yorumlanabilir.

Çapraz bilgiler…
Yaşlı bireylerin sahip olduğu çocuk sayıları ile bir sorun yaşadıklarında haber veril-
mesini istedikleri kişi ya da kurum karşılaştırma tablosu incelendiğinde “hiç çocuğu 
olmayan bireylerin” %52.4 ’ü “devlet birimlerine” haber verilmesini isterken  “kom-
şularına haber verilmesini” isteyenlerin oranı %4.6 ’dır. Hiç çocuğu olmayanların ya-
rıdan fazlası bir sorun yaşadıklarında sorunlarının devlet tarafından çözülebileceği 
inancını taşımaktadır.
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Bir ve daha fazla çocuğu olanlar ise, sorun halinde öncelikle “ailelerine” haber veril-
mesini istemektedir.   İki ve daha fazla çocuk sahibi olanlarda  “komşuya haber” ve-
rilmesi istenmemektedir. Tek çocuk sahibi olanlarda ise “komşuya haber verilmesini” 
isteyenlerin oranı yok denecek kadar düşüktür (%4.5). Ülkemizdeki değer yargıları-
nın etkili olduğu söylenebilir.
Hareket edilebilmesi için kullanılan yardımcı aletler ile yapılmak istenilen etkinlikler 
karşılaştırıldığında; “yanında yardım eden bir kişi olan veya özel protez kullananlar“ 
tiyatroya ve alışveriş merkezlerine gitmenin dışında kalan sosyal etkinliklere çokça 
ilgi göstermektedirler. 

“Hiç alet kullanmayanların”, “baston kullananların”  hemen tüm etkinliklere katılım 
tercihlerinin dağılımları yaklaşık oranlarla aynı iken; “walker” kullananlar sinema ve 
tiyatroya gitmeyi,  gezilere katılmayı öncelikli tercih olarak görmektedir. Tekerlekli 
sandalye kullananların daha çok sinemaya ve tiyatroya gitme tercihleri olduğu gö-
rülmektedir.

Kullanılan aletin özelliğinin ve tercih edilen yerlerin fiziksel olanaklarının sosyal faa-
liyetlere katılımı etkilediği söylenebilir.

Cinsiyetin dağılımı ile devletin yaşlılara olan ilgisi karşılaştırıldığında;  erkeklerin 
%14.8 ’i, kadınların da %6.8 ’i devleti yaşlılara karşı ilgisiz olarak görmektedir. 
Cinsiyetin dağılımı ile devletin yaşlıların yaşamlarını destekleyici imkânları karşı-
laştırıldığında ise; hemen hemen kadın ve erkeklerin eşit oranlarla devletin yaşlılara 
daha çok imkân sağlamasına yönelik beklentileri olduğu görülmektedir.

Gelir düzeylerine göre çalışma düşünceleri incelendiğinde yaşlı bireylerin gelir dü-
zeyleri ne olursa olsun genel olarak çalışmayı istemedikleri tespit edilmiştir.
Gelir düzeyi arttıkça sosyal etkinliklere katılma taleplerinin arttığı görülmektedir. 
Çalışmaya katılan bireylerin hiç biri gelir seviyeleri ne olursa olsun karşılıksız olarak 
sosyal projelerde çalışmayı düşünmemektedir.

Gelir seviyesi ile evde yaşamayı tercih etmeme nedenleri karşılaştırıldığında; hiç ge-
liri olmayanların %60.5 ’inin evi olmadığı için, %52.6 ’sının da ekonomik imkânı ol-
madığı için evde kalmayı tercih etmedikleri, gelir düzeyi 3.001 TL ve üzerinde olanla-
rınsa %50 ’sinin kendisi dışında birinin desteği olmadan evinde yaşayamadıkları için 
evde kalmayı düşünmedikleri görülmektedir.

Kullanılan cep telefonu ile eğitim durumunun karşılaştırılması yapıldığında klasik 
cep telefonu kullanımının her eğitim seviyesinde yer alan kişilerde görüldüğü, akıllı 
cep telefonunun ise en çok lise ve dengi eğitim grubunda görüldüğü tespit edilmiştir.
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Yaşlanma, Etkileri, Yapabileceklerimiz

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul

Sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler sonucu, diğer ülkelerde de oldu-
ğu gibi, ülkemizde yaşlı grubun toplam nüfusa oranı giderek artıyor. 
1950’li yıllarda bu oran %4.9 iken 2008’de %22.1 oldu. 2050 yılına ya-
pılan projeksiyon, yaşlı nüfusun oranının %39.6 olacağını tahmin et-
mekte.

Dünyada bilinen en yaşlı kişi Uliala Pers 140 yıl yaşamıştır. Endonez-
ya’daki Mbah Gotho, tam 145 yaşında olduğunu iddia ediyor.
Şanslı olan herkes bir gün yaşlanacaktır. İnsan yaşamındaki gelişim 
döneminin getirdikleri ve götürdükleri vardır. Başlangıçta olumlu de-
ğişiklikler, sona doğru da olumsuz değişikliklerin daha fazla olması do-
ğaldır. 65 yaş ve üstü olarak kabul edilen yaşlılık dönemi, günümüzde, 
dönemlere ayrılmakta; 65-74 yaş grubuna artık genç yaşlı, 75-84 yaş 
grubundakilere orta yaşlı, 85 ve üstü grubuna ise ileri yaşlı deniyor. 
Ünlü edebiyatçı Marie von Ebner-Eschenbach diyor ki: “Gençken öğre-
niriz, yaşlanınca anlarız.” Bilimsel çalışmaların daha çok yaşlılık-öncesi 
dönemlerde yapılması, büyük filozofl arın ise hemen her zaman, bu ni-
teliklerine, ileri yaşlarda kavuşması; bu sözün ne kadar doğru olduğu-
nu gösteriyor. 

Bütün bu gerçekler karşısında önemli olan, öncelikle, sağlıklı yaşlan-
mayı başarabilmek. Unutmayalım ki, demans yani yaygın kullanımda 
bunama, yaşlanmanın doğal sonucu değildir. Demans bir hastalıktır, 
yaşlı insanlarda daha çok görülmekle beraber, bu, herkesin Alzheimer 
hastası olacağı anlamına gelmemektedir. 

Bütün bu gerçekler karşısında bir diğer önemli konu, bazı değişiklikle-
rin olacağını bilmek ve bunlarla başa çıkmak için girişimlerde bulun-
mak. Yaş ilerledikçe hem dinlenirken hem de çalışırken örneğin harca-
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nan enerjinin, kalp ve akciğerlerin kapasitesinin azalması doğaldır. Bu 
değişiklikler, ileri yaşlarda yorucu spor yapmamamız, bedenimizi aşırı 
yormamamız gerektiğini söylüyor. Tercih etmemiz gereken spor, örne-
ğin tenis, basketbol, koşu değil. Bu spor türü, hız ve sürenin kontrolü 
kişinin elinde olan, suyun kaldırma kapasitesi nedeniyle kas ve kirişlere 
yük bindirmeyen yüzmedir.

Yaşlanmayla birlikte duyu organlarımız zayıfl ar. Yakın gözlüğünü çok 
rahat kullanırız da, nedense işitme cihazını pek de kullanmak isteme-
yiz. Unutmayalım, beyin ve sağlıklı bir zihnin “olmazsa olmaz”ı uya-
rımdır. İnsanlar için en önemli uyaranlar gözden ve kulaktan gelir. 
Örneğin işitme yetimiz azaldığında, işitsel uyarıcıdan yoksun kalırız. 
Konuşulanları duyamayınca, çevremizdekilerin yüksek sesle konuşma-
sı gerekir. Bu ise, bir süre sonra onlar için bir sorun haline gelir. Sizle 
iletişimlerini giderek azaltırlar, giderek yalnızlaşırsınız, içine kapa-
nırsınız. Bu durumda çökkün bir duyguduruma (örneğin depresyon) 
girmeniz işten bile değil. Sonuç olarak, duyu organlarının zayıfl aması 
doğaldır. Bunu ilk fark ettiğimizde gerekli yardımcı cihazları mutlaka 
kullanmalıyız. 

Duyu organları gibi iskelet sistemiz de yaştan etkilenir. Bu durumda, 
kasları güçlendirip yükün doğrudan kemiklere binmemesini sağlama-
mız gerekiyor. Bu da sporla olur, örneğin yüzme gibi. Bu yükü azaltmak 
için destekleyici uygulamalardan yararlanmalıyız. Günümüzde çok de-
ğişik amaçlarla üretilen spor pabuçlar var. Örneğin yürürken olumsuz 
etkilenimi en aza indirmek istiyorsak, tasarımı bu iş için yapılmış spor 
pabuç giymeliyiz. Esasen, çok özel durumlar dışında, normal pabuç 
giymekten kaçınmalıyız. 

Yaşlanmadaki zihinsel değişliklere gelince… 
Yaş sözel belleği, muhakeme gücünüz, anlamlara ilişkin belleği, kav-
ram bilgisini en az etkiler. Tanıma türü bellek de çok az etkilenir: Bir 
ad hatırlamak istiyorsunuz. Olası adlar arasında, bunu, hemen bulur-
sunuz. Ancak serbest hatırlama yoluyla bu adı bulmada sorun yaşaya-
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bilirsiniz. Böyle bir durumda kendinizi zorlamamalısınız. Bilin ki, be-
yin, arka planda bu adı bulmaya çalışacaktır. Ve sakın kaygılanmayın, 
zira belleğin en büyük düşmanı kaygıdır. Kendi haline bırakın. Bir süre 
sonra o adın aklınıza geldiğini görürsünüz. 

Dikkat edebilme yeteneğiniz bir ölçüde azalır. Bedensel değişiklikleri 
kabullenip bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirdiğimiz gibi, zihinsel 
değişikler için de aynı şeyi yapmalıyız. Akıllı telefonlarımıza veya bilgi-
sayarlarımıza yüklediğimiz oyunlar, dikkatimizi toplama ve sürdürme 
yetimizin gelişmesini sağlar. Televizyon izleme sürenizi ise mümkün 
olan en az düzeye indirin. Televizyon izlerken kişi görsel-işitsel imgele-
rin pasif alıcısı konumundadır. Bu ise zihin sağlığı ve dinamik bir zihin 
için olabilecek en kötü etkinliktir. 

Söylenenleri hatırlayarak tekrarlama yetimizin de yaşla birlikte bir 
ölçüde azalması doğaldır. Eşinizin marketten almanızı istediklerini 
hatırlamakta zorluk çekersiniz. Hâlbuki bu gibi şeyleri hatırlamada 
“mnemonik“ yani hatırlamaya yardımcı teknikleri kullanabilirsiniz. 
Bu tekniklerden biri görselleştirmedir. Bunun için listedeki maddeleri 
zihninizde canlandırın. Her bir nesneyi yaşam alanınızdaki nesnelerle 
eşleştirin. Örneğin, listede makarna var. Bir paket makarnayı başucu-
nuzdaki komodinin üstünde olarak gözünüzün önüne getirin. Listede-
ki diğer alınacak, domates. Yatak odasının kapısında bir poşet, onun 
içinde de domates var. (Bu arada, bu ilişkiler ne kadar tuhafsa akıl-
da o kadar iyi kalır.) Listedeki tüm alınacaklar için bu “yer-alınacak” 
ilişkilendirmesini teker teker yapın. Şimdi yapmanız gereken, listedeki 
alınacaklarla ilişkilendirdiğiniz ev bölümlerinde zihnen dolaşmanız. 
Alınacakları sırası içinde hemen hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. 

Bir yeri aramanız gerekiyor. Eşiniz numarayı söyledi. Telefonunuzu 
bulana kadar bu numarayı akılda tutmak için, bu defa da gruplama 
şeklindeki mnemonik stratejiyi kullanabilirsiniz. Bunun için, numara-
yı, yaşamınızda yeri olan sayı gruplarıyla eşleştirin. Örneğin ilk iki sayı 
torunuzun yaşı, diğer 4 sayı doğum yılınız, son sayı ise kapı numaranız 
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olabilir. Artık o sayıyı unutmazsınız. 
Yaşlanmanın yarattığı farklılaşmaların bir kısmını böylece görmüş ol-
duk. Bu zaafl arın esiri olmamız gerekmediğini de görmüş olduk. Ken-
dimizle aktif şekilde ilgilenmemiz, teknolojinin ve bilimin bize sağla-
dıklarını kullanmamız yeterli. 

Etkilenme miktarına gelince, burada gayet tutarlı bir bilimsel bulgu 
var. Eğitim düzeyi arttıkça etkilenme miktarı azalıyor. Bu konuda yap-
mış olduğumuz bilimsel çalışmalarımız, örneğin, dikkati sürdürme ye-
teneğinin ilkokul mezunlarında %42, üniversite mezunlarında ise %23; 
muhakeme yeteneğinin düşük eğitimlilerde %27, yüksek eğitimlilerde 
%11 oranında azaldığını gösteriyor. Yani, düşük eğitimli bireylerin zi-
hinsel süreçlerdeki olumsuz etkilenme miktarı 2-3 kat daha fazla. Yaş-
lanmaya ilişkin geleceğimize yapabileceğimiz en önemli yatırımın, eği-
timin azıyla yetinmemek olduğunu görüyoruz. 
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Sağlıklı Yaşlanmak İçin Beslenme

Dyt.Sibel GÜNGÖR
Flavius Antiaging Klinikleri Beslenme ve Diyet Uzmanı

Yaşlılıkta bireylerin, gençlerle aynı besin öğelerine fakat biraz farklı 
miktarlarda gereksinmesi vardır. 
Ø Besin öğeleri

– Karbonhidratlar
– Proteinler
– Yağlar
– Vitaminler
– Mineraller
– Su 

Birkaç besin öğesine özellikle dikkat edilmesi gerekir; protein, 
kalsiyum, D vitamini, C vitamini, A vitamini, demir, folik asit, B12 
vitamini, çinko ve su 

Posadan zengin besinlerin yeterli tüketilmesi sindirime yardımcı olur 
ve konstipasyonu (kabızlık) önler. 

ENERJİ: UYGUN KALORİ HARCAMASI 
Bireyler yaşlandıkça gençlik yıllarından daha az enerji veya kalori 
kullanır. Çünkü vücut fonksiyonları için daha düşük hızda enerji 
harcanır ve birçok yaşlı daha az aktif bir yaşam sürdürür.

 Enerji nereden gelir? 
Beslenme programımızdaki enerji; 
Karbonhidrat, protein ve yağdan sağlanır. 
1 gram karbonhidrat   4 kcal 
1 gram protein    4 kcal 
1 gram yağ     9 kcal 

  Yağ alımına dikkat etmek sizin çok fazla enerji almanızın önlenmesine 
yardımcıdır. 
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Enerjinizin çoğunu karbonhidratlardan sağlayın. 

Ekmek, tahıllar, makarna, pirinç, sebzeler ve kurubaklagiller gibi 
kompleks karbonhidrat içeren besinler birçok BESİN ÖĞESİ ve POSA 
sağlar.
Meyveler A, C VİTAMİNLERİNİ ve POSA sağlar. 

PROTEİN 
Bu yaşlarda gençlik yıllarındaki gibi çok proteine ihtiyaç yoktur. Et 
grubundan 2 porsiyon tüketmeniz yeterli olacaktır. 

KALSİYUM 
Kalsiyum kemiklerinizin sağlığının korunmasında önemli rol oynar ve 
osteoporoz veya kemiğin kolay kırılma riskini azaltır.
Yetişkinler yaşlandıkça kalsiyum gereksinmesi fazlalaşır.

Kemik kitlesinin sürdürülmesine yardımcı olmak için kalsiyum önerisi 
%20 artar. 
50 yaş üzeri kadın ve erkek için yeterli kalsiyum alımı günlük 1200 mg 
dır.
Yaş ile birlikte diğer besin öğelerinde olduğu gibi vücut yiyeceklerdeki 
kalsiyumu ememez.
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Ek olarak; birçok yaşlı birey kemiklerini güçlü tutabilecek kilo koruyucu 
egzersizleri yeterince yapmamaktadır. 
Kalsiyumun vücutta kullanılmasına yardımcı olan D VİTAMİNİ sınırlı 
olabilir. 

KAYNAKLARI
Süt ve ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler (marul, brokoli), yenilebilir 
kemik dokuları ile balık

KALSİYUM SUPLEMANINI ÖĞÜN ARALARINDA ALIN. 
KALSİYUMU ÖĞÜNLE BİRLİKTE ALDIĞINIZDA DEMİR 
EMİLİMİNİ BOZAR. 

D Vitamini: Güneş Işığı Vitamini 
D vitamini kalsiyumun kemiklerinizde depolanmasına yardımcı 
olur. “güneş ışığı vitamini” olarak bilinen bu vitamin güneş ışığı veya 
ultraviyole ışık ile deride sentez edilen tek vitamindir. Yeterli miktarda 
D vitamini üretimi için haft ada 2-3 kez ellerinizi ve yüzünüzü 20-
30 dakika güneşlendirmelisiniz. Yaşlanma ile birlikte vücut güneş 
ışınlarından eskisi gibi kolayca D vitamini üretemez. 

Demir & C Vitamini 
Demir yetersizliği anemiye neden olur ki, zayıfl ık, yorgunluk, 
huzursuzluk veya konsantrasyonda azalma şeklinde görülebilir. 
Vücudun sindirim salgılarını daha az salgılaması veya antiasitler 
nedeniyle demir emiliminde azalma; ülser, hemoroitler veya ilaçların 
neden olduğu kan kayıpları, demir yetersizliğinin diğer nedenleridir. 
C vitamini, bitkisel kaynaklı demirin emilimine yardımcı olur. 
Demir emilimini arttırmak için turunçgiller, kavun veya çilek gibi 
C vitamininden zengin meyve veya meyve sularını tüketin. Öğün ve 
aralarda meyvelerin düzenli tüketilmesi yeterli miktarda C vitamini 
alınmasını kolaylaştırır. 

A Vitamini 
Koyu yeşil yapraklılar ve sarı sebzelerde bulunur. Gözün ışığı 
ayarlamasını sağlar, deriyi ve diğer vücut dokularını korur. Oluşan 
görme kaybını düzeltmez fakat yeterince tüketilmemesi, durumu daha 
da kötüye götürür. 
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Folat 
Bir B grubu vitaminidir, vücutta kırmızı kan hücrelerinin yapımına 
yardımcıdır. Uzun zaman yetersiz alınırsa aneminin oluşmasına neden 
olur. Yeşil yapraklı sebzeler, bazı meyveler, kurubaklagiller, karaciğer ve 
bazı katkılı tahıllar iyi kaynaklarıdır. 

B12 Vitamini 
Folat ile birlikte kırmızı kan hücrelerinin yapımında çalışır. Yeterli 
alınmazsa anemi oluşur ve bazı yaşlılarda nörolojik sorunlara neden 
olur. Et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri iyi kaynaklarıdır. 

Çinko
Sığır eti, tam tahıllar ve süt gibi besinlerde bulunur. Enfeksiyonlarda 
vücudun savunmasına yardımcı olur ve vücut dokularını onarır. 

Susamak – susuzluğu gidermek 
Özellikle sıcak havalarda yeterince sıvı içmeyenlerde dehidratasyon 
ve bunun etkileri yaygın sorunlardır. Artıkların vücuttan atılmasına 
yardımcı olduğu için herkesin yeterli suya ihtiyacı vardır. Az sıvı 
tüketimi kabızlığın oluşum riskini arttırır. Öğünler ile birlikte su veya 
diğer sıvıların alınması yemeyi kolaylaştırır. Yaş ilerledikçe çiğneme ve 
yutmaya yardımcı olan tükürük daha azdır. 

GÜNLÜK 1,5 – 2 LİTRE (8-10 su bardağı) SU İÇELİM
Egzersiz için asla geç değildir! 
Hangi yaşta olduğunuz önemli değil, harekete geçmek için asla geç 
sayılmaz. Yaşamınız boyunca aktif olmasanız bile kaslarınızı takviye 
edebilir ve egzersizden fayda sağlayabilirsiniz. Vücudunuzu hareket 
ettirirseniz enerji harcanır. Yürüyüş gibi aktiviteler, kemiklerinizin 
ağırlığını korur, kemiklerinizin gücünün sürdürülmesine yardımcı olur. 
Düzenli fiziksel aktivitenin tüm çeşitleri, kalp ve akciğer sağlığınızın 
sürdürülmesine yardım eder. 

Aktif olmak, kan basıncı, kan kolesterolü ve kan şekerinin normal 
düzeyde kalmasına yardımcı olur. Birçok aktivite kaslarınızın güçlü 
kalmasına yardımcı olur. Sindirim ve iştaha yardımcı olur. Uyku 
sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Ruh sağlığınızı iyileştirir.
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Lezzet 
Yaş ile birlikte koku, tat ve hissetme duyularında dereceli olarak 
bir azalma oluşmaktadır. İlaçlar veya sağlık koşulları lezzet almayı 
değiştirebilmektedir. Tat ve koku almadaki azalmanın giderilmesi 
sizin kontrolünüzdedir. Eğer besin hoşa giderliliğini kaybederse lezzet 
arttırıcıları ekleyin. Farklı ısı ve karışımda besinlerin yoğun tat ve 
aromasını öğrenin. Daha fazla ot ve baharat ekleyin. 

Kabızlık 
Yaşlılıkta kabızlık önemli bir sorundur. Nedeni sindirim sisteminin 
hareketinin çok ağır olmasıdır. Yeterince sıvı veya posanın alınmaması 
ve aktif olunmaması bu sorunun parçalarıdır. Artıklar kalın 
bağırsağınızda uzun zaman kalırsa dışkılamanın olması daha güçtür. 
Vücut suyu atmaya devam eder, böylece dışkılama daha da güçleşir.

Öneriler…. 
Günde 2 litre sıvı tüketin. Sıvı dışkının yumuşak kalmasına, hacim 
oluşturmasına yardımcı olur ve atımı kolaylaştırır. 
Kurubaklagiller, tam tahıllar ve ekmek, sebzeler ve meyveler gibi 
posadan zengin besinleri bol miktarda tüketin. Posa dışkıya hacim 
sağlar, kolondan geçmesini kolaylaştırır.

Fiziksel açıdan aktif olun.
Hekiminiz tavsiye etmedikçe posa hapları veya tozları ile laksatif 
almaktan kaçının. Laksatifl er, besinlerin barsaklarınızdan vitamin 
ve minerallerin emilebileceğinden daha hızlı geçmesine, bazıları 
vücudunuzdan potasyum ve sıvı kaybına neden olur.
Sabahları aç karnına içilen bir bardak çay veya ılık limonlu su yumuşatıcı 
gibi hareket eden, doğal laksatift ir. 

N asıl kilo alınır veya korunur? 
Özellikle kilo vermeye çalışmıyorsanız, ağırlık kaybı sorun olabilir.
Fiziksel olarak aktif değilseniz, ağırlığın çoğu kaslardan kaybedilebilir.
Çok kayıp olursa, kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.
Vücut ağırlığınız düşükse, düşme ve kemik kırıkları için büyük risk 
taşırsınız.

Hastalık veya ameliyat sonrası sağlığınıza kavuşmanız kolay olmaz. 
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Kilo almak veya ağırlığı korumak için… 
Günlük besin seçiminizi, besin piramidindeki 5 besin grubundan 
yeterli miktarda, dengeli ve çeşitlendirerek yapın.
Öğünlerde çabucak tıka-basa doyuyorsanız, günde 5-6 öğün beslenin.
Düzenli bir öğün çizelgesi hazırlayın.
Aralarda sağlıklı besinleri seçin: süt-yoğurt-meyve-kabuklu yemiş-
kraker
Kahve ve çayın yerine enerjisi az olan süt-çorba, ayran veya kefir için. 

Nasıl kilo verilir? 
Yaşınız ilerledikçe vücut ağırlığınızı sürdürebilmek için daha az enerjiye 
ihtiyacınız vardır.
Özellikle az aktifseniz ve yeme şeklinizi değiştirmediyseniz birkaç kilo 
ağırlık kazanmanız sürpriz olmaz.
Ekstra ağırlık kazanımı sizin için sağlıklı olmayabilir.
Aşırı kilo alımının yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, diyabet ve bazı 
kanser türleri için riski arttırdığı iyi bilinmektedir.
Eğer hali hazırda bu sorunlardan birine sahipseniz birkaç kilo 
vermeniz kan basıncınızı, toplam kan kolesterol düzeyinizi ve kan 
şekeri düzeyinizi düşürecektir. 

Kilo vermek için; 
Günlük besin seçiminizi, besin piramidindeki beş besin grubundan 
yeterli miktarda, dengeli ve çeşitlendirerek yapın.
Düzenli öğünlerle beslenin. Öğün atlamak sıklıkla abur-cubur yemeye, 
dolayısıyla aşırı beslenmeye neden olur.
Ara öğünlerdeki besinlerinizi dikkatli seçin. Meyve, sebzeler, az yağlı 
yoğurt, yağsız süt, birkaç kabuklu yemiş + kuru meyve güzel seçimlerdir. 
Besinlerinizdeki yağı azaltın. Yemeden önce tavuğun derisini ayırın. 
Yağsız etleri tercih edin. Kızartma yerine, besinleri, fırın, ızgara ve 
buharda pişirin. Az yağlı süt ve ürünlerini tercih edin.
Küçük porsiyonlar şeklinde yiyin.
Can sıkıntısından veya yalnızlıktan dolayı yemeyi önlemek için aktif 
ve meşgul olun. Yemek yemeden önce açlık belirtilerini tanımlamayı 
öğrenin.
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Sağlıklı Besleniyor Musunuz?

Dyt.Sibel GÜNGÖR
Flavius Antiaging Klinikleri Beslenme ve Diyet Uzmanı

Aşağıdaki değerlendirme listesi yaşlı bir bireyin (60+) sağlıklı beslenip 
beslenmediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Her bir satırı okuyun. O 
satırda yazan durum size uyuyorsa karşısındaki “EVET” kolonunda 
yazan rakamı daire içine alın. Toplam puanınızı hesaplayın. Puanınıza 
denk gelen değerlendirme sizin beslenme skorunuzdur.

 EVET
Beslenme şeklimi, besin seçimimi veya porsiyon miktarımı etkileyen 
bir sağlık problemi ve/veya duruma sahibim 2

Her gün 2 öğünden az öğün tüketiyorum 3

Az miktarda sebze veya meyve veya süt ürünü tüketiyorum 2

Her gün 3 bardak veya daha fazla alkol tüketiyorum 2

Ağız ve diş problemlerim yemek yememi güçleştiriyor 2

Her zaman ihtiyacım olan besini alacak param olmayabiliyor 4

Çoğunlukla yalnız yemek yiyorum 1

Her gün 3 veya daha fazla çeşit ilaç alıyorum 1

Son 6 ayda istemeden 5 kg verdim 2

Her zaman alış-veriş yapmak veya yemek pişirmek için yeterli fiziksel 
güce sahip olamıyorum 2
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TOPLAM PUAN
0-2: Tebrikler. 6 ay sonra beslenme durumunuzu tekrar kontrol edin.
3-5: Beslenme durumunuz orta düzeyde riskli. Yeme alışkanlıkları ve 
yaşam biçiminizi geliştirmek için yapılabilecekleri gözden geçirin. Ge-
rekirse durumunuzu doktorunuza anlatın ve yardım isteyin. 3 ay sonra 
beslenme durumunuzu tekrar kontrol edin. 

6 ve üzeri: Beslenme durumunuz yüksek düzeyde riskli. Gecikmeden 
doktorunuza durumunuzla ilgili bilgi verin ve yapılabilecekler konu-
sunda destek isteyin. 

** Bu test herhangi bir hastalık veya duruma tanı koyma testi değildir. 
Sadece beslenme durumunuzla ilgili farkındalığa yardımcı olabilir.
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Sağlıklı Yaşlanmada Beslenme Yetersizliğine Yol Açan
Problemler

Dyt.Sibel GÜNGÖR
Flavius Antiaging Klinikleri Beslenme ve Diyet Uzmanı

Yaşlılık döneminde görülen beslenme sorunlarını tetikleyen, bireyde 
görülen ve sorunlara temel oluşturacak bazı değişiklikler vardır. Yaş-
lılık döneminde beslenme durumunu etkileyen fizyolojik değişiklik-
ler, vücut kompozisyonunda, sindirim sisteminde, duyularda ve enerji 
dengesinde meydana gelmektedir. 
Yaşlılık döneminde meydana gelen en önemli değişikliklerden birisi 
vücut kompozisyonudur. Erişkin dönemde vücut ağırlığındaki artış 60 
yaşına kadar sürer ve daha sonra azalmaya başlar. Vücut ağırlığındaki 
azalma özellikle 80 yaşından sonra daha da belirginleşir. Yaşlanmayla 
beraber yağ kütlesi artar ve yağsız kısım azalır. Toplam vücut suyu da 
yaşın ilerlemesiyle beraber düşerek yağsız vücut kütlesi kaybına eşlik 
eder. Susama hissi azaldığı için su alımı da azalır. Buna karşılık vücut-
tan su kaybı fazladır. Su kaybı, su ve diğer sıvılar ile telafi edilmezse de-
hidratasyon gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir ki dehidratasyon 
yaşlılık dönemi için önemli bir problem olup her yıl önemli sayıda yaşlı 
birey bu nedenle tedavi görmektedir. 

Yaşlılık döneminde görülen kas ve kuvvet kaybının en önemli neden-
leri, yetersiz fiziksel aktivite ve kronik beslenme sorunlarıdır. Bu dö-
nemde kemiklerde ve toplam kalsiyum seviyesinde düşüş olur. Yaşlılık 
döneminde kadınlar toplam iskelet kalsiyumunun %40’ını kaybederler 
ve bunun yarısı menopozun ilk 5 yılında gerçekleşir. Ayrıca eklem es-
nekliğinde azalma ve eklem hareketlerinde kısıtlılık nedeniyle hareket-
sizlik başlar. Vitamin D ve kalsiyum alımının azalması, fiziksel aktivite 
yetersizliği ile bu dönemde görülmesi muhtemel olan osteoporoz artar 
ve önemli bir komplikasyon haline gelir. 

Yaşlılık döneminde sindirim sisteminde oluşan değişiklikler, iştah ve 
besin emilimini etkiler. Ağız kuruluğu ve tükürük salgısında azalma 
yaşlıların %70’ inde görülür ve besin alımını büyük ölçüde etkiler. Diş 
sayısında azalma, uygun olmayan takma diş kullanımı, diş kaybı, çiğ-
neme ve yutma problemleri, ağız bakımının kötü olması besinlerin 
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parçalanmasını ve çiğnenmesini zorlaştırır ve besin tüketimini olum-
suz etkiler. Çiğnemenin güçleşmesi tüketilen besin çeşidinde azalma-
ya neden olarak besin seçimini etkileyebilir dolayısıyla farklı besin 
öğelerinin alımını engelleyebilir. Dişle ilgili problemler, günlük besin 
alımıyla oluşan toplam enerjinin %5 azalmasına neden olmaktadır. Ya-
pılan çalışmalarda, dişsiz olan yaşlıların besinleri yeterince öğüteme-
meleri nedeniyle özellikle mikro besinleri (kalsiyum, demir, A, C, E ve 
B vitaminleri) alamadıkları ve enerji alımlarının azaldığı saptanmıştır. 
Yaşlanmayla birlikte ince barsaklardan karbonhidrat, protein, yağ, vita-
min ve minerallerin emiliminde de azalmanın oluştuğu bilinmektedir.
Yaşlanma ile birlikte aynı zamanda tüm duyularda gerileme meydana 
gelir. Tat, koku, görme, duyma ve dokunma duyuları bireysel farklılık-
larla azalmaya başlar. 65 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık %25’ i dil ve 
ağız boşluğundaki tat hücrelerinin fonksiyon ve sayısındaki azalmaya 
bağlı olarak temel tatlardan bir veya birkaçını tanımlayamamaktadır-
lar. Tat ve koku alma duyusundaki azalma besinlerdeki lezzet algısını 
değiştirir ve iştahsızlığa sebep olur. Tüm bu duyularda meydana gelen 
azalmalar sonuçta bireylerin yetersiz beslenmesine sebep olabilir. 

Çoğu kez sosyoekonomik durum ve fonksiyonel yeterlilik beslenme 
durumunun göstergesidir. Yaşlı bireyin yaşam biçiminde yaşın iler-
lemesiyle beraber ekonomik, sosyal, duygusal ve fiziksel sağlık du-
rumunda pek çok olumsuz değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler 
günlük yaşam becerilerinin (besinlerin satın alınması, hazırlanması, 
pişirilmesi ve tüketilmesi) gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşamasına 
ya da psikolojik (iştah azalması, yemeği reddetme) olarak etkileyerek 
yaşlı bireyin yetersiz beslenmesine yol açabilir. Yalnızlık, sosyal destek 
ve iletişimin yetersiz olması da besin seçimlerinde etkilidir. 

Yaşlı bireyler sıklıkla ilaç tedavisine gereksinim duyarlar ve çoklu ilaç 
kullanımı yaygındır. Yaşlılarda sık kullanılan ilaçlar anoreksiyaya sebep 
olarak yetersiz besin alımına ve malnutrisyona yol açabilir. Yaşlıların 
kronik hastalıkları (diyabet, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği 
vb) nedeniyle kullandıkları tedavi edici diyetler (şekersiz, az tuzlu, dü-
şük kolesterollü vb) besin tüketimini olumsuz etkilemektedir. Uygula-
nan kısıtlı diyetlerin enerji içerikleri düşük olabilir ve besinler genelde 
kıvam-lezzet yönünden iştah açıcı değildir, göze hitap etmez bu neden-
le de yeterince tüketilmez.
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Her Yaşta Müzik

Yrd. Doç. Dr. Demet GÜRHAN
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Duygu ve düşünceleri seslerle anlatma sanatı, ruhun gıdası… İnsanı 
önce kendisiyle, sonra çevresiyle, ardından da tüm evren ile bütünleş-
tiren müzik, hepimizin hayatında her yaşta vazgeçilmezdir. Varoluşu-
muzun temel öğelerindendir ve müziksiz bir hayat pek düşünülemez. 
Anne karnında daha 16 haft alık bir bebekken duymaya başladığımız 
müzik, kalp ritmine uygun olduğunda bebeği sakinleştirir ve rahatlatır. 
En önemlisi, bebek doğumdan sonra aynı müzikleri duyduğunda da 
tanır ve sakinleşir. Çocukken alınan müzik derslerinin yaşlılıkta işitme 
yetisinin azalmasını önleyebileceği belirlenmiştir. 

Genellikle insan yaşamının bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve 
yaşlılık dönemlerinden söz edilir. Yaşlılık dönemi yaklaşırken birçok 
aktivite azalmaya başlar.      Oysaki yaşlanma ve sağlıktaki değişiklikler 
nedeniyle her şeyi yapamayacak durumda olmanın getireceği olum-
suzluk yerine, kaybedilmiş aktiviteleri yenileriyle değiştirerek pozitif 
bir tavır sergilemek sağlık hissini yakalamaya yardımcı olabilir. Sağlık 
hissi ve sosyal aktifl ik başarılı yaşlanmanın göstergelerinden birisidir. 
70 yaşındaki insanlar üzerinde 12 yıl boyunca yapılan bir araştırmada, 
sosyal olarak daha aktif olan insanlarda algı azalması ihtimalinin yüzde 
70 oranında düştüğü görülmüştür. 

Sosyalleşmek ve kalabalığa karışmak, beyni korumanın en iyi yolların-
dandır. Sinemaya, tiyatroya, operaya, müzikale veya konsere gitmek, 
herhangi bir müzik aleti çalmak ya da şarkı söylemek gibi uğraşlar yal-
nızlığı giderip yaşamın daha keyifl i olmasını sağlar. Müzik ile uğra-
şan yaşlılarda anksiyete, çaresizlik ve depresyon duygularının azaldığı 
tespit edilmiştir. Müziğin etkisiyle beynin salgıladığı endorfin hormo-
nunun, ağrı ve stresi azalttığı, yaşlanma sürecini yavaşlattığı bilinmek-
tedir. Müzik özellikle zor iletişim kurulan Alzheimer hastalarına yeni 
bir iletişim yolu olması açısından fayda sağlayabilir. Ayrıca bakıcılar 
üzerinde de olumlu etkileri görülür. Araştırmalar göstermiştir ki; mü-
zik dinlemek ya da şarkı söylemek Alzheimer hastası ve bunama olan 
kişilere duygusal ve davranışsal açıdan destek olabilmektedir. Alzhei-
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mer hastalığında, ana beyin bölgeleriyle birçok bağlantısı olan müzik 
hafızası, hastalıktan etkilenmeyen bölgelere yakın ve bu bölgelerle iliş-
kili olduğundan dolayı sağlam kalabilmektedir. Müzisyenlerde buna-
ma (demans) ihtimalinin herhangi bir enstrüman çalmayan insanlara 
kıyasla yüzde 60 daha az olduğu görülmüştür.

Diğer müzik türlerine göre daha karmaşık bir matematiksel yapıya sa-
hip ama aynı zamanda sakinleştirici bir yapıda olan klasik müzik for-
mu, her yaşta olumlu etkiler yaratmaktadır. Müzik matematikseldir, bu 
durum bazı beyin devrelerini harekete geçirir; kompleks ve karmaşık 
fikirlerin daha kolay çözülmesini sağlar. Dinleyenlere analitik düşün-
me becerisi kazandırır.

Yaşlılarımızın başarılı bir yaş alma süreci yaşayabilmeleri, yaşam ka-
litelerinin artması, mutlu olmaları, yaşamın daha keyifl i hale gelmesi 
ve ruh sağlıklarının yerinde olması için ister yorumcu, ister dinleyi-
ci olarak müziksel etkinliklere katılmaları desteklenmeli, yaşam şekli, 
sosyokültürel durumu dikkate alınarak bu etkinliklere teşvik edilip boş 
zamanlarını değerlendirmeleri sağlanmalı ve yaşlılara verilen önemin 
toplumların gelişmişlik düzeyinin göstergesi olduğu unutulmamalıdır. 
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Sosyal Medya ve Online Alışverişi Göz Ardı Etmeyin

Uzm. Dr. Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Nielsen Netrating’in elde ettiği son bulgulara göre, 65 ve üzeri yaş gru-
bundan oluşan grup ABD’de en hızlı büyüyen online kullanıcı grubu. 
Yaşlılar daha uzun yaşayan ve daha aktif rol oynayan bir grup olmanın 
dışında aynı zamanda online bilgi konusunda da gelişen bir grup. Yaş-
lılar online alışverişi cazip bulurken pazarlama yöntemlerini bu sınıfa 
uygun hale getirmek isteyen pazarlamacılar için doğru ürünleri veya 
bilgileri bulmak zor ve hatta zaman harcamalarını gerektiren bir çaba 
olabilir. 

Yaşlıların aktif şekilde arttığı bir diğer alan ise sosyal medya. Yaşlılar bu 
alanın en hızlı büyüyen kullanıcıları haline geliyorlar. Yakın zamanda 
Forbes’ın hazırladığı rapora göre e-mail ’in yanı sıra Google’da arama 
yapıyorlar, Facebook’da haber akışına göz atıyorlar ve Youtube’dan vi-
deo izliyorlar. Pew Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu İnternet ve 
Amerikan Yaşamı Projesi’ne göre yaşlılar demografik olarak sosyal ağ-
larda en hızlı artış gösteren grup.

Facebook, Twitter ve Skype kullanan 65 yaş ve üzeri kullanıcı sayısı 39 
milyon civarında ve bu da onları bu tür sitelerde demografik olarak en 
hızlı büyüyen grup yapıyor. Tam Destekli Yaşam Evleri’nin 2010 rapo-
runa göre, Facebook kullanıcılarının %11’i yaşlılardan oluşmakta ki bu 
oran 14,8 milyona tekabül ediyor ve bu sayı yıllık olarak %1,448’lik bir 
artışı beraberinde getiriyor. Yaşlılar, Amerika’nın birçok yerinde onli-
ne araçları öğrenmek amacıyla ders alıyorlar. Pew Araştırma, yaptığı 
bir araştırmaya göre 50 yaş ve üzerindeki bireylerin %13’ünün daha 
önceden Twitter kullandığını ve her 5 yaşlıdan 1’inin günde 1 saat 
Facebook’a girdiğini söylüyor

Yaşlı vatandaşları hedef alan fakat daha önce sosyal medya pazarlama-
cılığını dikkate almayan markalar için belki de şu an bundan sonrası-
nı dikkate almak için iyi bir zaman olabilir. Uzmanlar, daha önceden 
sosyal medya pazarlama planı olan markalar için ise içeriği daraltarak 
yaşlı kullanıcılara hitaben ayrılmış yeni bir hesap oluşturmalarını öne-
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riyorlar.  Ayrıca hedefe daha çok odaklanmaları, yaşlı kullanıcılarla bü-
tünleşmeleri, onları dikkatlice dinlemeleri ve sitelerini güncellemeleri 
gerek. Markaların nüfus patlamasıyla doğan kişilerin tamamı emekli 
olmadan önce yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal medya pazarlamacılığı-
nı anlamaya başlamaya ihtiyaçları var.

Bazı başarılı taktikler
1 trilyonluk Japonya pazarına değinecek olursak, şirketlerin hepsi bu 
büyüyen demografik hedefe ilerliyor. Geçen Ağustos ayında Japonya’nın 
en geniş kablosuz ağ hizmeti sağlayıcısı NTT DoCoMo 60 yaş ve üzeri 
müşteriler, şirket müşterilerinin neredeyse çeyreğini oluşturduğundan, 
piyasaya yaşlılara yönelik yeni bir akıllı telefon sürdü. Bu akıllı telefon 
daha geniş yazı tipine ve simgelere sahip; e-mail gönderme ve fotoğraf 
çekme özellikleri de basitleştirilmiş. 

Fujitsu Araştırma Enstitüsü’nde yaşlı bir ekonomist, yaşlı Japonlar 
tarafından yapılan harcamaların etkisiyle birçok şirkette uygulanan 
stratejilerin, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına uymak için değiştirmesi-
ne neden olduğunu saptadı. Örneğin geçen sene Nisan ayında, Aeon 
adındaki perakendeci, özellikle daha yaşlı müşterileri hedefl eyen ve 
onlara yönelik ürünlerle hizmetler içeren ilk süpermarketini açtı. Ge-
çen yıl, Japon bez üreticisi Unicharm Japonya’da yetişkin bezlerinin ilk 
defa bebekler için üretilen bezlerin önüne geçtiğini söyledi. Sektör an-
ketine göre yaşlıların yapacakları seyahatler ailelerden, öğrencilerden 
veya balayındaki çift lerden daha net oluyor. 

Japon firmaları aynı zamanda, bazı Avrupalı operatörler bu büyüyen 
pazarı kaçırdıkları için, Avrupalı tüketicileri de hedef alıyor. Bu sene-
nin başında Fujitsu, kullanım oranı 55 ile 65 yaş arasındaki grup için 
%20’den, 65 yaş ve üzeri grup için ise %22’den daha az olan sınıfa Avru-
palı yaşlıları hedef alarak piyasaya yeni bir telefon sürmeyi planladık-
larını duyurdu. 

Fujitsu, yaşlılara yönelik “insan odaklı makine” adını verdiği, her şe-
yin dokunmatik ekrandan halledilebildiği ve gürültü önleyici teknik 
özelliklere sahip, kullanıcı dostu olan 50’den fazla bireysel teknolojiden 
oluşan koleksiyonunu tanıtıyor. ABD’de, bazı farklı ürünler de yaşlı pa-
zarına yönelik olarak kendi çalışmalarını yapıyorlar. Örneğin şu anda 
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enerji içecekleri (6 Hour Power, 5 Hour Energy ve ZipFizz gibi isimlere 
sahip içecekler) 60 yaş üzerinde olan ve yaşlarıyla birlikte yavaşlamaya 
hazır olmayan birçok yaşlının gözdesi.

Sektörün öncüsü, 5 Hour Energy, 22 milyon haneye ulaşan Amerika 
Emekli Kişiler Bülteni’ne tam sayfa reklam vermeye başladı. Şirketin 
satış elemanları doktorlar ve sağlık pratisyenlerini ziyaret ederek onlara 
yaşlı hastalarına dağıtmaları için kuponlarını veriyorlar. E-mail pazar-
lamacılığında veya sosyal medyada yaşlılar önümüzdeki yıllarda gide-
rek daha da önemli bir kesim haline gelecek. Taahhütte bulunduğunuz 
ve doğru yaklaşımları sergilediğiniz sürece yaşlılara yapılan pazarla-
malar diğer tüketicilere yapılan pazarlamalardan daha zor değildir.
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Yaşlılık Ekonomisinde Pazar Potansiyeli

Uzm. Dr. Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Yaşlılığın oluşturduğu pazar, gelişmiş ekonomilerde şu anda en el değ-
memiş pazar dallarından biri ve fazlasıyla yüksek bir potansiyele sahip. 
ABD de yapılan araştırmalara göre geçmişle kıyaslandığında artık çoğu 
yaşlı insan daha uzun, daha sağlıklı ve daha çok kaynağa sahip olduk-
ları bir hayat sürüyor.

Büyüyen pazar…
Amerika’da yapılan araştırmalara göre nüfus patlamasıyla doğan ne-
sil 2011 Ocak ayı itibariyle 65 yaşına girmeye başladı. Bu da demek 
oluyor ki Amerika’da günde tahminen 10,000 kişi bu yaşa girmiş ola-
cak. Hâlihazırda 55 yaş ve üzeri olan insanlar yıllık 30 milyon dolardan 
daha fazla harcayarak Amerika servetinin 3/4 ünü oluşturuyor. Tüm 
sağlık harcamalarının %60 ’ı, reçeteli ilaçların %74 ’ü, reçetesiz ilaçların 
%51 ’i, alınan yeni arabaların %41 ’i ve lüks seyahatin %80 ’i yaşlılara 
ait ki bunların toplamı da yıllık 7 milyar dolar ediyor. Finansal açıdan 
en aktif tüketicilerden oluşan yaşlı pazarı, gelişmiş pazarlarda önemli iş 
fırsatları sunmakta. Avrupa da buna benzer demografik değişiklikleri 
yaşıyor. 

Avrupa komisyonu araştırmaları…
Avrupa Komisyonu’nun 2012 tarihli Yaşlanma Raporu’na göre AB nü-
fusunun 2060 yılına gelindiğinde 517 milyona ulaşması bekleniyor. 
İlerleyen yıllarda 65 yaş ve üzeri bir gruptan oluşması beklenen AB 
ülkelerinin yaş profili, büyüyen tüketici sınıfıyla birlikte etkileyici de-
ğişikliklere uğrayacak. 15 ile 64 yaş arasındakilerden oluşan nüfusun 
%67 ‘den %56 ‘ya gerilemesi beklenirken; 65 yaş ve üzeri grubun %17 
‘den %30 ‘a çıkması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, güncel politikalar 
baz alınarak yapılan, yaşa bağlı kamu harcamalarının 2010-2060 yılları 
arasında %4,1 artarak GSYH ’nin yaklaşık 29% ‘a ulaşmasını bekledik-
lerini söylüyor. Aynı zamanda Avrupalılar daha uzun yaşayacak. Avru-
pa Birliği, erkeklerin 2010 yılında ortalaması 76,7 olan yaşam süresinin 
2060 yılına gelindiğinde tahmini olarak 84,6’ya, kadınlarınkinin ise 
85,2’den 89,1 e yükseleceğini öngörüyor. 
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Japonya da yaşlılık ekonomisi…
Japonya ise aklını kullanan pazarlamacılar için, yaşlanmakta olan top-
lumuyla, pazarlamacılara avantaj sağlayabilecek bir başka ülke. Japon-
ya, CNBC raporuna göre dünyadaki tüm ülkelerden daha hızlı büyü-
mekte. Nüfusun 65 yaş üzeri kişilerden oluşan çeyreklik dilimi 127 
milyonken; 2060 yılında bu yaşlıların oranı %40 ‘ı bulacak. Geçmiş yıl-
larda bu grup Japonya ekonomisine katkıda bulunarak harcama yapan 
büyük bir grup olarak ortaya çıkmıştı. Hükümet verilerine göre, 2011 
yılında tüm tüketimin %40 ’ından fazlasının, 2000 yılında ise %30 ’a 
kadarının 60 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu hesaplandı. 

Yaşlılar tüketimde önemli bir güç…
Japonya’nın geleneksel olarak tasarrufçu olarak görünen bu eski kuşa-
ğı şu anda süpermarketlerden cep telefonlarına kadar tüm şirketlerin 
tüketim zincirinde önemli bir güç olarak görülüyorlar. Fakat yaşlıların 
optimize edilmiş bir yaklaşıma ihtiyaçları var. Araştırmacılar yaşlı pa-
zarının başarı elde etmek için en zor pazar olduğunu söylüyorlar ve 
bunun nedenini yaşlı pazarının satın alma alışkanlıklarının doğasına 
bağlıyorlar. Örneğin yaşlılar zengin hayat deneyimleri nedeniyle ken-
dilerine en uygun ücreti bulmak ve kendilerini gerçekten anlayacak 
güvenilir kişilerle birlikte çalışmak için alışverişte kıyaslama taraft arı-
dırlar. Yaşlılar, kendi değerleri ve yaşam memnuniyetlerince belirlenen 
standartlar çerçevesinde oluşturdukları tıbbi, maddi ve sosyal güçlerin 
birleşimi tarafından yönlendirilir. Tüm bu etkenler bir araya gelerek 
yaşlıların satın alma kararlarını etkiler. Firmalar yaşlı pazarında başarı-
lı olmayı umuyorlar. Bunun için zaman yatırımı yapmaları, işin yapısal 
özelliklerini öğrenmek için enerji harcamaları ve müşterilerinin ihti-
yaçları doğrultusunda istihdam sağlamaları gerek.

Yaşlı tüketiciler…
İş yaşlılara geldiğinde standart yaklaşımlar her zaman işe yaramıyor. 
Örneğin itibar ve güven oluşturmak, daha çok geleneksel gruplarda, 
yaşlılar için her şeyden önemli; bu yüzden uzmanlar satış yapmadan 
önce şirketi ve şirketin markasını tanıtmayı tavsiye ediyorlar. İlk aşa-
ması yaşlı tüketicilere kendinizi tanıtmak olan aşamalı yaklaşımın en 
işe yarayan yöntem olarak göründüğünü söylüyorlar. Bir sonraki aşama 
ise ürünlerinizi, hizmetlerinizi tanıtmak ve bunları müteakiben dinle-
me ve yanıtlama aşamasıyla ilişki kurmak olacaktır. Pazarlamacıların 
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kendilerini yaşlı tüketicilerin dostu olarak görmesi ve özellikle yaşlı 
kitleyi hedef alarak işletmelerini yaşlı tüketicilerin dostu olarak gös-
termeleri gerekir. Uzmanlar bunun tüm ürün ve hizmetlerinizi ortaya 
koymanız, tüm karışık ve karmaşık jargonlardan kaçınmanız gerekti-
ği anlamına geldiğini söylüyorlar. Teknik olan ve laf kalabalığı yapan 
cümleler grubu sıkacaktır. Sunumlar net ve biçimsel olarak düzgün ol-
malı. Sunum boyunca standart arka plan kullanılmalı, altyazılar koyu, 
sayfa yüzeyi beyaz ağırlıklı olmalı.
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Yaşlı Turizminde 6 Önemli Nokta

Uzm. Dr. Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Yaşlılar gelişmiş dünyanın en talepkarları...
Yakın zamanda yaşlı yurttaşları haline gelecek bugünün ebeveynleri 
kendilerini çocuk gibi şımartmaktalar. Bu da bu yaşlı vatandaşların 
istedikleri ve şikâyet ettikleri şeyler yerine getirilene kadar talep et-
mekten çekinmeyecekleri anlamına gelmekte. Özellikle daha genç yaş-
lılar siyasal aktivizm yaşlarındalar. Onlara iyi bir müşteri servisi sağ-
layan işletmelerin ve kurumların oldukça başarılı bir şekilde büyüme 
imkânları var. Bunu sağlamayanlar ise ekonomik yıkımlarla ve çeşitli 
davalarla karşılaşabilirler. Bu ilke sadece işletmeler için değil, aynı za-
manda devlet daireleri için de geçerlidir.

Yaşlı turistler için sınırsız beklentiler…
Bizler, yaşımız gereği seyahat alışkanlıklarımızı ve taleplerimizi ruhu-
muza hitap edecek şekilde belirleme eğilimindeyiz. Özellikle terörün 
yaşandığı ve yüksek oranda suçların işlendiği bir dönemde olduğu-
muzdan, yaşlılar güvenli seyahati talep edeceklerdir. 

Güvenlik ve koruma servisi odaklı turizm olarak adlandırılan hizmet-
lerin gelişmiş olduğu şehirler bu pazar alanı için avantajlı yerler olacak-
tır. Bu hizmetlerin olmadığı şehirlerde seyahat ve turizmin azalmasının 
yanı sıra vatandaşların ve iş adamlarının bazı zor sorularıyla da karşı 
karşıya kalınabilir. 

Turizmde yaşlı turistlerin hayal kırıklığı eğitimi… 
Bu hayal kırıklığı, sabır eksikliği, küçük yazıları okumayı reddetme ve 
hatta kötü hizmete tahammülsüzlük olarak kendini gösterir. Yaşlıları 
kendisine çekmek isteyen turizm işletmeleri, yalnızca fiziksel yapıları-
nı (herkesin onlara erişip erişemeyeceğini) gözden geçirmemeli, aynı 
zamanda tanıtım broşürlerinde ve tabelalarında kullandıkları yazının 
boyutunu ve sunduğu müşteri hizmeti ve ziyaretçi güvenliğini de göz-
den geçirmelidir.
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Yaşlıların daha sessiz ve daha az kalabalık mekânları tercih etme 
eğilimleri…
Yaşanabilir daha sakin mekânlar ’a doğru göç etme, turizmin 
imkânlarının sadece belli başlı şehirlerle sınırlı olmadığı anlamına gel-
mektedir. Akıllı turizm büroları dağınık turizm pazarının avantajların-
dan nasıl yararlanacağını ve suç oranlarının yüksek olarak görüldüğü 
şehirlerden, kötü müşteri hizmetinden ve zorlu park alanlarından ka-
çan insanları nasıl çekeceğini biliyor.

Akıllı turizm büroları ve işletmeler için yaşlılara yönelik iş güçlerini 
geliştirme zamanı…
Yaşlı turizmi iş gücü, en yeni seyahat trendlerini ve demografik deği-
şiklikleri içermelidir. Örneğin birçok turizmci soğuk ülkelerden sıcak 
ülkelere gitme modasının gelecekte de devam edeceği konusunda algı 
yanılgısı içerisindeler. Ancak son veriler şu anda yaşlıların çocuklarına, 
ailelerine ve arkadaşlarına daha yakın olduğu görüşünün giderek tersi-
ne işlediğini gösteriyor. Bu tersine göç ise artık soğuk iklimlerde bulu-
nan bu turizm kuruluşlarının yeni iş fırsatları edineceği anlamına gelir. 
O halde yaşlı turizminin iş gücü içerisinde, pazarlama uzmanından 
turizm güvenliği uzmanına, sağlık uzmanından beslenme ve diyetetik 
uzmanına, ulaştırma uzmanından otel sorumlusuna ve lokanta işlet-
meciliğine kadar çok sayıda hizmet odaklı değişim uzmanı bulunmalı. 

Yaşlı turizmi alanı için en temel sorun iyi bir havayolu hizmetinin 
olmaması olacak…
Birçok havayolu daha küçük ve daha az konforlu uçaklara sahip. Böl-
gesel uçuşlarda kullanılan daha küçük uçaklara olan eğilim, havali-
manlarında artan güvenlik sorunuyla birlikte özellikle yaşlı seyahatini 
zorlaştırıyor. Bu potansiyel yolcuların çoğu artık uzun süreli seyahat 
yapmaktan kaçınıyor ve seyahat fırsatları aramak yerine evi tercih edi-
yorlar. Yerel pazarlama yaklaşımları ve hizmet odaklı personellerin 
pazarlamacı olarak kullanılması, şehirlerdeki artan gelir vergileri yaşlı 
turizminde yeni iş fırsatlarına imkân sağlayabilir.
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