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Giriﬂ
Do¤uﬂta beklenen yaﬂam süresinin uzamas› ve do¤um h›z›n›n
azalmas› ile, dünya nüfusu bir önceki elli y›la göre daha h›zl› yaﬂlanmaktad›r. Dünyada yaﬂl› bireylerin nüfusu 1998’de
580 milyon iken bu rakam›n 2050 y›l›nda 1.97 milyara ulaﬂaca¤› öngörülmektedir.
1998 y›l›nda ilk defa toplumdaki yaﬂl› nüfus yüzdesi (19.1)
çocuk nüfusunun yüzdesini (18.8) geçmiﬂtir. Yirminci yüzy›l›n
sonunda yaﬂl› nüfusun yar›s›ndan ço¤unun geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂad›¤› tespit edilmiﬂtir. Bir baﬂka ifadeyle geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂl› nüfusun art›ﬂ› daha fazlad›r. Örne¤in
60 yaﬂ ve üzerindeki nüfusun 1998-2050 y›llar› aras›nda dokuz kattan daha fazla artaca¤› üzerinde durulmaktad›r. Yaﬂl› nüfustaki bu art›ﬂ›n gelecek y›llarda özellikle Asya k›tas›nda
belirgin olaca¤› ifade edilmektedir.
Yaﬂl› nüfus art›ﬂ› Türkiye’de de dünya ile benzer bir e¤ilim
göstermektedir. Ülke çap›nda yap›lm›ﬂ olan bir çal›ﬂmaya göre 65 yaﬂ ve üzeri nüfusun, toplam nüfus içindeki pay› 1998
y›l› için %6 iken bu yüzde 2003 y›l›nda %7’ye yükselmiﬂtir.
Yaﬂl›l›k sadece sa¤l›kla ilgili bilimlerin de¤il; edebiyat ve sanat gibi di¤er bilim alanlar›n›n da oldukça ilgisini çekmiﬂtir.
Bu dönemde gençlik, eriﬂkinlik dönemlerinden bir ayr›l›ﬂ›n söz
konusu oldu¤u ifade edilmektedir. Yaﬂ›n ilerlemesiyle fizyolojik baz› de¤iﬂiklikler meydana gelir. Bu de¤iﬂiklikler de kiﬂinin
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Giriﬂ
çevreye uyumunu zorlaﬂt›r›r ve yaﬂl› birey çevre koﬂullar›ndan
daha kolay örselenebilir hale gelebilir. Daha önceleri kolayl›kla yap›labilen aktiviteler yaﬂl›lar için sorunlar›n yaﬂand›¤›
bir süreci beraberinde getirebilir.
Yaﬂl›l›k dönemi ço¤unlukla edebiyatta genellikle “yaln›z kalmak” olarak ifade edilirken sanatta da “hüzün” olarak ele
al›nmaktad›r. Yaﬂl›l›k dönemi yaﬂanmas› gereken bir süreçtir.
Bu nedenle bu dönemin de sa¤l›kl›, mutlu ve üretken geçirilmesi çok önemlidir. Bireylerin 65 yaﬂ ve üzeri dönemlerini bu
bak›ﬂ aç›s›yla geçirebilmeleri için baz› yaklaﬂ›mlara ihtiyaç
vard›r. Baz› yazarlar yaﬂl›l›¤› “daha önce hiç gidilmemiﬂ bir
ülke” olarak tan›mlamaktad›rlar. Bu kapsamda bu ülke hakk›nda bilgi toplamak ve gerekli haz›rl›klar› yapmak orada geçirilen hayat›n tad›n› ç›karabilmek aç›s›ndan çok önemlidir.
Baﬂta erken tan› ve tedavi yöntemlerinin geliﬂmesi ile t›p alan› olmak üzere, bilim ve teknoloji alan›ndaki olumlu geliﬂmeler son yüzy›lda ivme kazanm›ﬂ, genel e¤itim düzeyinin yükselmesi, bilinçlenmenin artmas›, sosyal ve çal›ﬂma hayat›na
kazand›r›lan teknolojik olanaklar, yaﬂlanma sürecinin kontrol
edilmesine ve yaﬂam süresinin uzamas›na yard›mc› olmuﬂtur.
Yaﬂam süresi ve kalitesi tart›ﬂ›l›rken üç temel kavram dikkati
çekmektedir:
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1- Kal›t›m: Yak›n ve uzak soya¤ac›, atalar ve ›rksal özellikler; sa¤l›k durumu ve yaﬂam süreleri için bir gösterge oluﬂturabilmektedir.
2- Yaﬂam tarz› : Yeterli ve dengeli beslenme, stresten uzak
ve hareketli bir yaﬂam, sa¤l›¤› olumlu yönde etkilerken
sa¤l›kl› yaﬂam prensiplerine uyulmamas›, ﬂeker ve kalp
hastal›klar› gibi süregen hastal›klara yakalanma riskini art›rabilmekte, sigara içmek, aﬂ›r› alkol tüketmek yaﬂam süresini k›saltabilmektedir.
3- Çevre koﬂullar›: Fiziksel, biyolojik, sosyal, mimari koﬂullar ve di¤er tüm özellikleri ile yaﬂanan çevre koﬂullar›
örne¤in; do¤rudan; çevre kirlili¤i, vb veya dolayl› olarak;
sokaklarda yürüyememe, hastaneye ulaﬂ›mda güçlük, vb
yaﬂam süresini etkilemektedir.
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Yaﬂl› ve Çevre
Yaﬂlanma ve yaﬂl›l›k, her insan›n yaﬂam sürecinin do¤al bir
bölümü olarak, çocukluk, gençlik, yetiﬂkinlik evrelerinden geçerken karﬂ›laﬂt›¤› birçok yönüyle fiziksel, psikolojik vb de¤iﬂimler evresi olarak görülebilir. Kontrol edilmesi k›smen mümkün olan ancak durdurulmas› mümkün olmayan bu evreler
zincirinde baz› fizyolojik sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›, baz› yeteneklerin azalmas› kaç›n›lmaz olabilmektedir. Yaﬂlanma sürecinde toplumsal yaﬂama aktif kat›l›m ve uyum, içinde yaﬂan›lan sosyal ve yap›sal çevrenin kendilerine sundu¤u imkanlardan do¤rudan etkilenmektedir.
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi yaﬂl›lar›n
sa¤l›kl› yaﬂam çevrelerinde güvenli bir ﬂekilde yaﬂama haklar› oldu¤unu, Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan haz›rlanan ve tüm
ülkelerin onaylad›¤› genelge de, yaﬂl› insanlara sunulmas› gereken koﬂullar›n özelliklerine dikkat çekerken yaﬂl› insanlar›n
en temel haklar›n›n onlara sa¤l›kl› bak›m, ba¤›ms›z yaﬂam ve
sosyal çevreye kat›l›m haklar› oldu¤unu ve her ülkenin kendi
halk›na bu tür imkanlar› sunmas› gerekti¤ini belirtmektedir. Ülkemiz taraf›ndan da onaylanan bu haklar, çeﬂitli baﬂl›klardaki kanun ve yönetmeliklerde yer almaktad›r.
Yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalar, biyolojik aç›dan iyi durumda ve
az sorun yaﬂayan birçok yaﬂl› insan›n, uygun olmayan sosyal
yaﬂam ve çevre koﬂullar› içinde olduklar›nda sa¤l›klar›n›n
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olumsuz yönde etkilendi¤ini ortaya koymuﬂtur. Yaﬂl›lar›n yaﬂam ile aralar›ndaki ba¤›n dinamik ve aktif olmas› onlara sunulan sosyal ve fiziki yaﬂam çevrelerinin olanaklar›na ba¤l›d›r. Do¤al yaﬂlanma ile baz› yeti kay›plar› olabildi¤inden;
uzun mesafe yürüyememe, araba kullanamama, yeni teknolojileri ö¤renmede zorluklar, çeﬂitli, korkular vb, yaﬂl›lar, sosyal
yaﬂam ve çevre koﬂullar›na uyum sa¤lamakta zorlanabilmektedirler. Emeklilik, sosyal etkinliklerin azalmas› gibi birçok nedenle bir çeﬂit kimlik de¤iﬂimi olabilen “sosyal yaﬂlanma” olgusu da, sosyal yaﬂama uyum için yaﬂam çevrelerinin yaﬂl›ya
uygun özellikler taﬂ›mas›n›n önemini göstermektedir.
Yaﬂlanan bireyin yeni bir çevreye uyum sa¤lamada zorland›¤› bilindi¤inden, yaﬂl›lar için yap›lacak herhangi bir düzenlemenin “uzaklarda” de¤il yine yaﬂl›n›n bulundu¤u sosyal çevrede, al›ﬂt›klar› mekânlarda yap›lmas› gerekmektedir. “Yaﬂl›n›n mekâna de¤il mekân›n yaﬂl›lara uyum sa¤lamas›” ilkesi
benimsenmelidir.
Her yeni do¤an›n, 60, 70’li ve 80’li yaﬂlarda da biyolojik
olarak sa¤l›kl›, üretken, mutlu yaﬂamas›, sosyal yaﬂama uyumlu ve aktif kat›l›mc› olabilmesi için tüm yap›l› yani insan eliyle
inﬂa edilmiﬂ yaﬂam çevrelerinin belli bir duyarl›l›kla oluﬂturulmas› gerekmektedir.
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Fiziki yaﬂam çevreleri
Ev içi ve kentsel mekânlar gibi fiziki yaﬂam çevrelerinin niteli¤i önemli oldu¤undan bu mekânlar›n haz›rlanmas›nda baz›
noktalara dikkat edilmesi vurgulanabilir:
1- Yap›l› çevrelerin yaﬂl› insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azalt›lmas› onlar›n çevreleri ile uyumlar›n› artt›racakt›r.
Rahats›z edici, iﬂlevsiz, stres yaratan ve güvensiz mekânlar yaﬂl›lar›n çevre ile uyumlar›n› bozabilmekte, psikolojik
tedirginlik yaratan, alg›lan›lmas› zor mekânlar kazalara
neden olabilmektedir. ‹ﬂaret, yönlendirme, bilgilendirme
panolar› ve süsleme amac› ile yap›lan iﬂlemlere de bu yaklaﬂ›mla özenilmesi gerekmektedir.
2- Yap›l› çevrelerin, toplumsal ay›r›mc›l›k yapmadan, yaﬂl›
veya genç tüm bireylerin sosyal yaﬂamda ba¤›ms›z olabilecekleri, eriﬂilebilir mekânlar olarak planlanmas›, inﬂa
edilmesi ve kamusal hizmete kazand›r›lmas› önemlidir.
Yaﬂl›l›k döneminde bir çeﬂit engellilik sorunu yaﬂanmamas› için sosyal alanlara kolayl›kla ulaﬂ›labilmelidir.
3- Yap›l› çevrelerde, özellikle yaﬂl›l›kta ortaya ç›kan belirgin
fiziksel, fonksiyonel de¤iﬂimler, hareket kabiliyetinde yetersizlikler dikkate al›narak yaﬂl›lar için uygun mekânlar
oluﬂturabilmek için mimari ölçülendirme ve detayland›rmalar›n yeniden yap›lmas› gerekmektedir. Bu özelliklerin,
imar plan› gibi büyük ölçeklerden bina özelliklerine kadar
yapt›r›ml› olmas› ve ça¤daﬂ özellikler taﬂ›mas› için sosyal
bir dayan›ﬂma ve bilgi paylaﬂ›m› ortam› oluﬂturulmal›d›r.
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Ev içi ve kentsel düzeyde uygulanabilecek
öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
A- EV ‹Ç‹ DÜZENLEMELER
Genel yaklaﬂ›mlar
Konut Giriﬂleri
- Apartman giriﬂleri veya müstakil konut giriﬂlerinde yer alan
merdivenler yerine rahat yürünebilir rampalar yer alabilir.
- Konut giriﬂlerinde kullan›lacak malzemenin mutlaka kaymayan bir malzeme ile kaplanmas› gerekir. Ayr›ca giriﬂlere
yaklaﬂ›m yolunda yerleﬂtirilecek korkuluklar kullan›c›lara
(her yaﬂtaki kullan›c›ya) destek sa¤layarak emniyetli bir ﬂekilde örne¤in karl› buzlu zamanlarda kaymalar›n› engelleyecektir.
Bu tür detaylar birçok geliﬂmiﬂ ülkede e¤imli sokaklarda, normal yollarda kullan›lmaktad›r.
- Konut giriﬂ kap›lar›n›n geniﬂliklerinin 1m den az olmamas›
gerekir. Giriﬂlerde yer alan eﬂiklerin yüksek olmas› zaman
zaman yaﬂl› ve engelliler için sorun yaratabilmektedir.
- Konut giriﬂ kap›lar›n›n kilit ve açma kollar›n›n fazla güç sarf
etmeden rahat kullan›lan malzemelerden yap›lmas› yaﬂl›lara kolayl›k sa¤layacakt›r. Örne¤in, piyasada kullan›lan birçok kap› kolu detay› tasar›m ve malzeme kalitesi olarak yetersizlikler göstermektedir.
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Ev içi veTan›yal›m
kentsel düzeyde uygulanabilecek
Eklemi
öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
- Konut giriﬂ kap›s›n›n yeterli ﬂekilde ayd›nl›k ve alg›lan›r olmas› görme yeti eksikli¤i olan yaﬂl›lar ve her yaﬂ grubu için
önemlidir. Bunun için geliﬂtirilen sensor ayd›nlatma armatürleri (kap›ya yaklaﬂan insanlar› alg›layarak kendili¤inden
yanan) bir kullan›m rahatl›¤› sa¤lamaktad›r.
Konut içi düzenlemeler:
• Ev zemininde kaymaya neden olabilecek hal›, kilim konmamal›d›r. (veya ince hal› ya da kilimlerin yere yap›ﬂmas›n›
sa¤layacak özel hal› alt› bantlardan kullan›labilir)
• Hal›lar›n ve kilimlerin kenarlar› kalk›k ve k›vr›k olmamal›d›r.
• Yerde düﬂmeye neden olabilecek oyuncak, koli, kutu gibi
objeler olmamal›d›r.
• Tak›lmaya neden olabilecek eﬂikler kald›r›lmal›d›r.
• Konut içi düzenlemelerde ev kazalar›n› engellemek ve emniyetli kullan›m imkanlar›n› sunmak duyarl› detaylar geliﬂtirmekle mümkündür. Örne¤in mekân içinde gerekti¤inde tutunarak yürüme imkan› veren duvar tutamaklar›, trabzanlar,
mutfak ve tuvaletlerde eriﬂilebilir raf, çekmece donan›mlar›n›n rahat kullan›m› yaﬂl› insanlar kadar herkesin tercih edece¤i özelliklerdir. Raflara tabure, sandalye gibi herhangi
bir yükseltiye ihtiyaç olmadan ulaﬂ›lmal›d›r. Sandalye, tabureye ç›karak raflara ulaﬂmak düﬂme riskini art›rmaktad›r.
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öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
• Yang›n, deprem gibi baz› acil durumlarda ev ortam›ndan
h›zl›ca d›ﬂar› ç›kmak gerekebilir. Bu durumlarda kap›lar kolayl›kla içeriden aç›labilmeli, önüne engel yaratan eﬂyalar
konulmamal›d›r.
• Ev ortam›ndaki pencereler kolayl›kla aç›l›p kapanabilmelidir. Pencere yükseklikleri eriﬂilebilir konumda tasarlanmal›d›r.
• Ev ortam›nda parlay›c›, patlay›c› maddeler kolay ulaﬂ›labilir yerlerde olmamal›d›r. E¤er bu tür maddeler ev ortam›nda var ise depolanmal›d›r.
• Ev ortam›nda sigara kesinlikle içilmemelidir. Sigara, bireyin
vücuduna verdi¤i zararlar›n yan› s›ra ev içi yang›nlar›n›n
da önemli bir nedenidir.
• Telefon kolay ulaﬂ›labilir bir yerde olmal›d›r.
• Önemli telefon numaralar›
kolay ulaﬂ›labilecek bir yerde yaz›l› olmal›d›r. Görme
sorunu olan yaﬂl›lar için telefon üzerine en s›k aranan kiﬂilerin resimleri yerleﬂtirilebilir, telefon haf›zas›na gerekli kay›tlar yap›labilir.
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öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
• Kullan›lan ev eﬂyalar›n›n rahat olmas›na dikkat etmek gerekmektedir.
• Gece baﬂ ucunda iyi ayd›nlatan ve kolay ulaﬂ›labilir bir
lamba bulundurulmas› uygundur. Veya gece genel koridor
alan›nda yeterli bir gece ayd›nlatmas› bulunmal›d›r.
• Evin gece ›s›s›n›n en az 18.5°C olmas›na dikkat etmek gerekmektedir. Uzun süre so¤uk bir ortamda kal›nd›¤› zaman
vücut ›s›s›nda ani bir düﬂmeye neden olabilir.
• Gündelik yaﬂamda kullan›lan oturma
düzenlemeleri yaﬂl› insanlar›n s›k yaﬂad›¤› sorunlar› gözeterek tasarlanmal› ve var olan kullan›mlara pratik
çözümler sunabilmelidir.

Örne¤in bel hareketlerinde
sorunlar yaﬂayan kiﬂilerin
kullanaca¤› koltuklar›n biçimi,
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öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
ergonomisi ve tasar›m› bu kiﬂilerin oturma
ve kalkma s›ras›nda yaﬂayaca¤› zorluklar›
dikkate alarak yap›lmal›d›r. Yeni teknolojilerin de yard›m› ile hareketli hatta
elektronik sistemler kullan›m eﬂyalar›na monte edilecek ﬂekilde geliﬂtirilmesi mümkündür.
• Gündelik yaﬂam s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar sadece konutlar›n
içi ve d›ﬂ›ndaki mekânlar›n düzenlenmesinden ibaret de¤ildir. Sa¤l›kl› ve emniyetli bir yaﬂl›l›k dönemi için kullan›lan her çeﬂit alet, araçgereç asl›nda tasar›m aç›s›nda tam anlam› ile kullan›ﬂl› ve
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içi ve Tan›yal›m
kentsel düzeyde uygulanabilecek
Eklemi
öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
güvenilir olmal›d›r. Aç›lamayan kavanoz kapaklar›, zorlukla aç›lan çeﬂitli paketler, rahat görülemeyecek kadar küçük
rakamlarla yaz›l› telefonlar, ya da tutulmas› zor çay fincanlar›, kapanmas› zor kap›lar, çevrilmesi zor anahtarlar yak›n
çevremizde s›k rastlad›¤›m›z kullan›ﬂs›z eﬂyalard›r. Geliﬂen
ürün tasar›m› yaklaﬂ›mlar› ve yeni teknoloji yard›m› ile adan z’ye tüm kullan›m ürünlerinin duyarl› tasar›mlar› sayesinde yaﬂam daha kolay olacakt›r.
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Ev içi ve kentsel düzeyde uygulanabilecek
öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
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Ev içi ve kentsel düzeyde uygulanabilecek
öneriler ve genel yaklaﬂ›mlar
Aﬂa¤›daki baz› basit malzeme tercihleri önerilebilir:
• Koltuk, sandalye gibi oturma gruplar›na yast›klar konmas›
ile oturma rahatl›¤› ve güvenli¤i desteklenebilir,
• Yere e¤ilme ile oluﬂabilecek düﬂmeleri engelleyebilmek için,
ayakkab› giymeyi kolaylaﬂt›racak uzun sapl› çekecekler,
benzer yard›mc› malzemeler veya tabure, k›sa merdiven
bulundurulabilir,
• Kayma ve tak›lmalar› engellemek için ev içinde terlik yerine
ayak bile¤ini kavrayan, kauçuk tabanl› ve alçak topluklu
ayakkab›lar giyilebilir.

16

Banyo-tuvalet
•
•

Bu mekânlarda havaland›rmaya dikkat edilmelidir.
Bireylerin ihtiyaç duyduklar›nda tutunabilecekleri tasar›mlar yap›labilir.
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Banyo-tuvalet
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Banyo-tuvalet
• Duﬂ kullan›m› s›ras›nda kullan›lacak oturak, klozet kullan›m›
s›ras›nda sa¤lanacak dayanma ve tutunma imkanlar› yaﬂl›
insanlar›n daha emniyetli ve ba¤›ms›z yaﬂamas›na imkan
sa¤layacakt›r. Köﬂeleri keskin olmayan, kaymayan, korunabilmek için kolayca görülerek alg›lanan malzemelerin seçimi, yeterli ayd›nlatma düzeni ve renk seçiminin olmas› yaﬂam kalitesinin artmas›na da olanak sa¤layacakt›r.
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Banyo-tuvalet
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Banyo-tuvalet
• Banyo ve tuvaletlerin mekânsal boyutlar›, içindeki kullan›m
gereçleri ve kaplama malzemeleri yaﬂl› insanlar için rahat
ve emniyetli olmal›d›r. Ergonomik özelliklerin oldu¤u kadar
yaﬂl› insanlar›n fizyolojik de¤iﬂimlerinin, hareket kabiliyetlerinin, alg›sal becerilerinin dikkate al›nmas› bu mekânlar›n
tasar›m›nda önemli etmenlerdir.
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Banyo-tuvalet
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Banyo-tuvalet
• Islak zeminlerin her türlü güvenli¤i sa¤lanmal›d›r. Zemin
kaygan olmayan bir malzeme ile kaplanmal›d›r. Varsa duﬂ
ve küvetlerde kaymayan bir tabure bulundurulabilir.
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Mutfak
• Mutfakta çal›ﬂ›rken giyilen giysilere dikkat edilmelidir. Örne¤in;
giysilerin kol a¤›zlar› k›sa ve dar
olmal›d›r. Mümkünse uzun k›yafetler giyilmemelidir. Ayr›ca mutfakta çal›ﬂ›rken sandalyeye oturulmas› daha az yorulmay› sa¤lar.
• Çal›ﬂ›lan tezgah›n yüksekli¤inin
kullanacak kiﬂinin boyu ile orant›l› ve uyumlu, iﬂ yaparken e¤ilmeyi gerektirmeyecek yükseklikte, tercihen 80-85 cm. olmas› ve
alt›nda bacaklar›n daha rahat
hareket etmesi için boﬂluklar›n olmas› önerilmektedir.
• Kullan›lan elektrikli araçlar›n
kablolar› lavaboya yak›n olmamal›d›r.
• Yeterli ayd›nlanma sa¤lanmal›d›r.
• Ocak veya f›r›n›n yan›nda kolay
tutuﬂabilecek malzemeler bulunmamal›d›r.
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Mutfak
• Yere dökülen s›v›lar kayma ve düﬂme riskini engellemek için
hemen silinmeli, kurulanmal›d›r.
• Lavabolar›n yan›nda ihtiyaç duyuldu¤unda tutunmak için
özel yerler tasarlanabilir.
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Merdiven
Merdivenler
• Merdivenlerin bulundu¤u mekânlar
ayd›nl›k olmal›d›r. Merdiven baﬂlar›na ayd›nlatma ve aç›p kapama
dü¤meleri yerleﬂtirilmelidir.
• Merdiven kenarlar›nda trabzanlar olmal›d›r.
• Basamaklar uygun ve eﬂit geniﬂlikte olmal›d›r.
• Basamak kenarlar›na z›t veya fosforlu ve kaymay› önleyen
bant yap›ﬂt›r›lmal›d›r.
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Elektrikle ilgili konular
• Uyumadan önce elektrik ile ilgili kazaya sebep olabilecek
aletlerin kapat›lmas› gerekmektedir.
• Elektrik fiﬂ ve prizleri kolayca görülebilecek ﬂekilde ›ﬂ›kl› olmal›d›r. Acil durumlarda ortam ayd›nlat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Elektrik kablolar› tak›lmaya neden olacak ﬂekilde ortada b›rak›lmamal›d›r. Kablolarda aﬂ›nma, zedelenme varsa de¤iﬂtirilmelidir.
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ﬁehir/kent Düzenlemeleri
B-ﬁEH‹R/KENT DÜZENLEMELER‹
Daha önce ifade edilen baﬂl›klar daha çok yaﬂl› bireylerin ev
içi koﬂullar›n›n sa¤l›kl› olmas› için dikkat edilmesi gereken temel konulard›r. Oysa ev d›ﬂ›ndaki koﬂullar›n da önemi büyüktür. Özellikle sosyal yaﬂam›n sürdürüldü¤ü kent mekânlar›n›n yaﬂl› insanlar›n rahat kullan›mlar›na göre tasarlanmas›
ve bu konudaki duyarl›l›klar›n ve bilinçlenmelerin artmas› kaliteli bir yaﬂl›l›k döneminin ön koﬂullar›ndand›r.
Geliﬂmiﬂ birçok ülkedeki durumun tersine ülkemizde çeﬂitli kamusal alanlarda, örne¤in, toplanma mekânlar›nda, al›ﬂveriﬂ
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ﬁehir/kent Düzenlemeleri
merkezlerinde, sokaklarda, dinlenme alanlar›nda
yaﬂl›
insanlara
çok s›k rastlanmamaktad›r. Bu gözlemin nedenlerinden birisi ad› geçen kent mekânlar›n›n bu kiﬂiler için
yeteri kadar emniyetli, ulaﬂ›labilir, kullan›ﬂl›
ve rahat olmamas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Kent mekânlar›nda iç ve d›ﬂ alanlarda kullan›lan merdivenler
ile birlikte yerleﬂtirilecek kullan›ﬂl› rampalar, e¤imli yüzeyler,
uygun kaplama malzemeleri yaﬂl› insanlar›n oldu¤u kadar di¤er tüm kullan›c› gruplara da kolayl›k sa¤layacakt›r. Bu tür
düzenlemeler yaﬂl›lar›n, engellilerin, çocuklular›n da sosyal
mekânlar› rahat kullanmalar›na yard›m edecek ve dolay›s› ile
toplumsal kaynaﬂmaya olanak sa¤layacakt›r.
Yaﬂl›l›k döneminde görme ve iﬂitme kayb›, ortopedik sorunlar
gibi baz› bedensel rahats›zl›klar görülebilir. Uygun olmayan
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ﬁehir/kent Düzenlemeleri

fiziki çevre koﬂullar› var olan bu sorunlar›n onlar›n sosyal yaﬂamlar›n› k›s›tlamas›na ve yaﬂam kalitelerini olumsuz yönde
etkilenmesine neden olabilir. Örne¤in bireylerdeki bedensel
yetersizliklerin bir engellilik sorununa dönüﬂmesindeki as›l
faktör bu kiﬂilerin bedensel yetersizli¤inden çok ulaﬂ›m aç›s›ndan engel yaratan mekânlar, kullan›ﬂs›z eﬂyalar ve
gereçlerdir.
Ulaﬂ›labilir, sa¤l›kl›, emniyetli, kent mekânlar› yaln›zca yaﬂl›
insanlar de¤il tüm kullan›c› gruplar, örn. engelliler, çocuklar,
30

ﬁehir/kent Düzenlemeleri
hamile kad›nlar, yük
taﬂ›yan insanlar, vb.
için de ayn› ﬂekilde
önemlidir.
Birçok yaﬂl› insan›n
sadece düﬂmekten
korktu¤u için soka¤a
ç›kamamas›, engellilerin kamusal alanlar› rahatl›kla kullanamamas›, çeﬂitli kent mekânlar›n›n çocuklar
için emniyetli olmamas›, kaliteli bir yaﬂamda ulaﬂ›labilir
yaﬂam çevrelerinin önemini daha da art›rmaktad›r.
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Tasar›m Yaklaﬂ›mlar› ve Sorunlar›
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yap›l› çevreler belli
yap›sal norm ve standartlara göre tasarlan›p inﬂa edilmektedir. Bu standartlar›n genelde kullan›c›lar aras›ndaki farkl›laﬂmalar› gözetmeksizin ideal-standart insan modelini dikkate alm›ﬂ olmalar› gündelik yaﬂamda baz› sorunlar› da beraberinde getirmektedir. Bugün, tasar›m alanlar›nda, ço¤unlukla sadece tek tip iﬂlevselli¤i ön plana ç›kartan bu genel yaklaﬂ›m
birçok aç›dan eleﬂtirilmekte ve tek tipleﬂtirmenin aksine farkl›
yaﬂ guruplar›n›n davran›ﬂ biçimlerini de gözeten tasar›m yaklaﬂ›mlar›n›n önemi artmaktad›r. Ço¤u zaman özel tasar›m
aray›ﬂlar›n› ve araﬂt›rmalar›n› gerektiren bu yaklaﬂ›m biçimi,
özünde bireyi ve onun temel haklar›n› ön plana ç›karan bir
anlay›ﬂ› esas al›r. Ba¤›ms›z yaﬂama özgürlü¤ünün her bireyin
temel hakk› oldu¤u düﬂüncesi ile tüm kullan›c› gruplar›n gündelik yaﬂamlar›nda kullan›ﬂl›, eriﬂilebilir, emniyetli ve duyarl›
mekânlar›n oluﬂturulmas› yaﬂam kalitesinin artmas›na ve sa¤l›kl› yaﬂlanmaya destek verecektir.
Bu anlamda yeni kavramlar›yla Evrensel – Kapsay›c› Tasar›m, belli bir duyarl›l›k ve bilinçlenmenin yans›mas› olarak
tasar›m alanlar›nda önemi h›zla artan bir yaklaﬂ›m olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Amerika ve ‹ngiltere’ deki çeﬂitli e¤itim, araﬂt›rma, uygulama, yönetim birimlerinin destekledi¤i ve
farkl› disiplinlerdeki (sa¤l›k sektöründen tasar›m ve mühendislik alanlar›na ve sosyal bilimlere kadar) kiﬂileri bir araya ge-
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Tasar›m Yaklaﬂ›mlar› ve Sorunlar›
tiren ayr›ca kullan›c›lar ve uygulay›c›larla buluﬂturan bu
yaklaﬂ›m ‘kaliteli yaﬂam’ konusundaki bilinçlenmelerin artmas›na yard›mc› olmaktad›r.
Evrensel Tasar›m Yaklaﬂ›m›
Bu yaklaﬂ›m insan haklar› ve eﬂitlik anlay›ﬂ›n› temel al›rken, insanlar›n yaﬂam kalitesini yükseltmek üzere tüm kullan›c› gruplar (yaﬂl›lar, çocuklar, engelliler, kad›nlar, vb) aras›nda yaﬂ,
cinsiyet, etnik yap›, kültür, sosyo-ekonomik düzey
ay›r›m› gözetmeden çevre koﬂullar›yla uyumlu, etik duyarl›l›klar› içeren, ulaﬂ›labilir, kullan›ﬂl›, sa¤l›kl›, emniyetli, ekonomik
mekânlar› ve kullan›m ürünlerini tasarlamay› öngörür.
Tasar›m alanlar›nda, ‘insan-çevre iliﬂkileri’, ‘toplum temelli tasar›m’ yaklaﬂ›mlar› 1960’l› y›llardan beri üzerinde çeﬂitli
araﬂt›rmalar yap›lan konulard›r. Bu araﬂt›rma ve yaklaﬂ›mlar›n bir devam› olarak Evrensel Tasar›m anlay›ﬂ› özellikle
1990’l› y›llarda aktivist bir strateji olarak geliﬂmiﬂ ve yavaﬂ
yavaﬂ kal›plaﬂmaya baﬂlam›ﬂ olan tasar›m, araﬂt›rma, uygulama anlay›ﬂlar›na alternatif duyarl›, gerçekçi, yarat›c› çözümler oluﬂturmak üzere disiplinler aras› ve iﬂbirli¤ine dayanan kat›l›mc› bir tasar›m modelini ön plana ç›karm›ﬂt›r. Evrensel tasar›m yaklaﬂ›m› yaln›zca bir teknik kurgu ya da teknik ﬂartname ﬂeklinde alg›lanmamal›d›r. Bu yaklaﬂ›m herﬂey-
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Tasar›m Yaklaﬂ›mlar› ve Sorunlar›
den önce yaﬂam boyu (çocukluktan-yaﬂl›l›¤a) sürdürülebilir niteli¤i olan bir tasar›m formasyonu ya da stratejisi
olarak tan›mlanabilir. Evrensel tasar›m yaklaﬂ›m› bir yandan
standartlaﬂm›ﬂ ve kliﬂeleﬂmiﬂ tasar›m yaklaﬂ›mlar›n› eleﬂtirirken di¤er yandan her kullan›c› için farkl›laﬂan özel tasar›m
yaklaﬂ›mlar›na evrensel geçerlili¤i olan tasar›m tutumlar› veya prensipleriyle yaklaﬂmay› hedefler. Bu yaklaﬂ›mda ulaﬂ›labilirlik (en geniﬂ tan›m› ile hem ilkesel, hem enformatik
hem de fiziki anlamda) ve kullan›ﬂl›l›k kavramlar› özellikle
ön plana ç›karken kullan›c›lar›n tasar›m sürecine aktif kat›l›m›
özellikle önemsenir. Evrensel tasar›m anlay›ﬂ› ile eﬂ anlaml›
olarak kullan›lan di¤er kavramlar: kapsay›c› tasar›m, yaﬂam boyu tasar›m, kaynaﬂm›ﬂ toplum için tasar›m,
engelsiz tasar›m ve herkes için tasar›md›r.
Evrensel Tasar›m prensipleri
Uluslararas› bilim ortam›nda kabul edildi¤i ﬂekliyle evrensel
tasar›m;
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1-

Herkes için al›ﬂ›lm›ﬂ standartlar›n ötesine gidebilen ve yaﬂam boyu –sürdürülebilir- olan bilinçli ve duyarl›,

2-

Esnek kullan›ma uygun,

3-

Kolay ve sezgisel kullan›m sunabilen,

Tasar›m Yaklaﬂ›mlar› ve Sorunlar›
4-

Kullan›mda uyumlu, bilgilendiren, yönlendiren,

5-

Emniyetli ve hatal› kullan›mlar› tolere edebilen,

6-

Zorlanmadan ve az güç sarf edilerek kullan›m sunan,

7-

Do¤ru ölçüleri (de¤iﬂen kullan›mlar için de uyumlu) olan
tasar›m olmal›d›r.

Evrensel tasar›m farkl› ölçeklerdeki tasar›m problemlerinin tümü ile ilgilidir. Bunlar:
1-

Kentsel ölçekteki alanlar: kentler, kent parçalar›, geliﬂme
bölgeleri, mahalleler, vb.

2-

Kamusal iç ve d›ﬂ mekânlar- tüm kamusal binalar ve çevreleri: çarﬂ›, pazar, istasyon, hastane, banka, parklar,
bahçeler, sokaklar, caddeler, vb.

3-

Yar› özel ve özel mekânlar ve yak›n çevreleri: konutlar,
konut çevreleri, bahçeler, vb.

4-

Tüm özel mekânlar: konut giriﬂi, banyo, mutfak, ve di¤er
alanlar,

5-

Kullan›lan her çeﬂit eﬂya, araç, gereç: WC ünitleri, banyo eﬂyalar›, dolaplar›, lavabo, masa, sandalye, kap›, kap› kollar›, anahtarl›k, konserve açaca¤› vb.

Tüm yaﬂam alanlar›n›n her kullan›c› gruba oldu¤u kadar yaﬂl› insanlar›n da kullan›mlar›na uygun ﬂekilde tasarlan›p uygu-
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Tasar›m Yaklaﬂ›mlar› ve Sorunlar›
lanmas› konusunda evrensel tasar›m anlay›ﬂ›n› destekleyen di¤er baz› temel prensiplerden de bahsetmek mümkündür. Ancak, bu prensiplerin sa¤l›kl› bir tasar›ma dönüﬂmesi için kat›l›mc› tasar›m anlay›ﬂ›n›n iﬂletilmesi gerekir. Bu yaklaﬂ›ma
göre tasar›m, farkl› disiplinlerden kiﬂilerin bilgi birikimlerini,
kullan›c›lar› ve uygulama sektörünün iﬂbirli¤ini gerektiren bir
süreçtir. Örne¤in yaﬂl› insanlar›n kullanaca¤› bir banyo ünitesinin tasar›m› için;
a) yaﬂl› insanlar›n kullan›c› grup olarak davran›ﬂ biçimlerinin
çok iyi analiz edilmesi, gözlenmesi,
b) t›bbi anlamda hareket güç, iﬂitme, görme, vb., yeterliliklerinin tespitinin yap›lmas›,
c) psikolojik ve sosyal anlamda mekân kullan›m rahatl›¤›n›n
irdelenmesi,
d) kullan›lacak yap› ve eﬂya malzemelerin nitelikleri ve kapasiteleri de¤erlendirilmesi ve uygulamaya uygunluklar›n›n
tespit edilmesi sa¤l›kl› bir tasar›m önerisi için önemli unsurlard›r.
Bu süreçte yaﬂl› insanlar›n kullan›c› olarak aktif rolü, deneme
testlerinin yap›lmas›, onlar›n eleﬂtirilerinin de¤erlendirmesi,
uygulama sektörü ile kurulan iliﬂki, alternatiflerinin de¤erlendirilmesi ve prototip ürünlerin test edilmesi tasar›m sürecinin
sa¤l›kl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi için gereklidir.
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Kaliteli Yaﬂl›l›k Dönemi, Fizikî
Çevre ve Baz› Sorular

- Duyarl› ve bilinçli fiziki çevre tasar›m› anlay›ﬂ› nedir?
- Standart normlar›n uygulamalar›nda yaﬂanan sorunlar nelerdir?
- Yaﬂl› insanlar yap›l› çevreler ile ilgili yada kulland›klar› eﬂyalar ile ilgili sorunlar›n› dile getiriyorlar m›?
- Ülkemizdeki yaﬂl› insanlar yasalarla kesinleﬂmiﬂ evrensel nitelikli temel haklar›ndan ne kadar haberdarlar?
- Özgür ve ba¤›ms›z yaﬂama için emniyetli konutlar oluﬂturulamaz m›?
- Yaﬂl›lar›n yaﬂam çevre sorunlar› için çözüm üreten bir sistem var m›d›r?
- Tek çözüm huzurevleri midir? Ba¤›ms›z yaﬂamay› destekleyen sa¤l›kl› yaﬂam çevrelerini oluﬂturmak kimlerin yükümlü¤ündedir?
- Yerel yönetimler yönetmeliklerle tan›mlanm›ﬂ kaliteli yap›
çevrelerinin oluﬂumunda sorumluluklar›n› yerine getiriyorlar
m›?
- Yaﬂl› insanlar banyo ve tuvaletleri rahat kullanabiliyorlar
m›?
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Kaliteli Yaﬂl›l›k Dönemi, Fizikî
Çevre ve Baz› Sorular
- Lavabo, kap› kolu, yer karosu, kap› anahtar›, gibi eﬂyalar›
rahat kullanabiliyorlar m›?
- Yaﬂl› insanlar korkmadan soka¤a ç›kabiliyorlar m›?
- Kald›r›mlar, caddeler, yollar yeteri kadar emniyetli mi?
- Merdivenler, konut giriﬂleri eriﬂilebilir ve rahat m›?
- Kentsel kapal› alanlar yeteri kadar ayd›nl›k m›?
- Kamusal alanlarda dolaﬂ›rken rahat bir ﬂekilde yönlerini bulabiliyorlar m›?
Yukar›daki sorular kaliteli yaﬂam anlay›ﬂ›n› incelerken akla
gelen sorulardan sadece baz›lar›d›r.
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Sonuç
Dünyan›n her yerinde yaﬂam süresinde uzama ve yaﬂl› nüfusun art›ﬂ e¤ilimi, yeni gereksinim ve sorunlar›n ipuçlar›n› verdi¤inden, toplum ad›na her hangi bir ad›m at›l›rken bilim
adamlar›, üreticiler, siyasetçiler ve toplumu temsil eden her kesim “yaﬂl›y›” ve “yaﬂl›l›k” gerçe¤ini daha fazla ve daha
özenli ele almal›d›r.
2002 y›l›ndaki “Uluslararas› Yaﬂlanma Asamblesi” taraf›ndan yay›nlanan “Yaﬂlanma 2002 Uluslararas› Eylem Plan›”
n›n amac›; “Her yerde insanlar›n güvenli ve sayg›n ﬂekilde
yaﬂlanmalar›n› ve toplumlar›nda bütün haklara sahip birer vatandaﬂ olarak yaﬂamaya devam etmelerini garanti etmek”
ﬂeklinde ifade edilmektedir.
Toplumsal boyutun yan› s›ra kendimizin ve yak›nlar›m›z›n yaﬂl›l›k gerçe¤i ile bugün ilgilenilmeli, bu kitapta sunulan basit
öneri, uyar›, farkl› kavram ve yaklaﬂ›mlar› da dikkate alarak
hem varolan hem de oluﬂturulacak mekânlarda de¤iﬂim sa¤lanmal›d›r.
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