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E.Ece Çizel 
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•   
•  2023 yılında çok yaşlı nüfusa sahip ülke Türkiye 
 
  
 

 

• 2050 yılında her 5 kişiden 1’si, 60 yaş ve üzeri 

DURUM 

biyolojik sağlık sosyal kültürel 

psikolojik politik ekonomik çevresel 

Yaşlılık çok boyutlu bir süreç 



 
 

  
  
  

Bisiklete binerken rahatça 
gidebileceği yol ihtiyacı 

 

Günlük temel ihtiyaçları için tam 
zamanlı destek ihtiyacı 

HER BİREY BİRBİRİNDEN FARKLIDIR 

DURUM 



Sağlıklı yaşlanma:   

“Değer verdiğimiz şeyleri 

olabildiğince uzun süre yapabiliyor 

olma”  



KADIKÖY 
21 mahalleden oluşan 

Kadıköy’ün TÜİK'in son 

verilerine göre nüfusu 

yaklaşık 480.000'dir. 
 
 



 
 

  
  
  

İstanbul 

%6  

Kadıköy 

%17  

Dünya Sağlık Örgütü Raporu’na göre 

Kadıköy yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 
İstanbul ilçesidir. 



•  21 mahalle     
Haneler, Sosyal Yaşam Evi, Gönüllü Evleri,  Parklar 

 

•Nicel ve nitel araştırma yöntemleri  

 

•Yarı yapılandırılmış form ile toplam 
210 yüz yüze görüşme 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 



ARAŞTIRMANIN AMACI 

Sağlık 
durumu 

Sosyal  

ilişkiler 

Yaşam 
memnuniyeti 

Yaşlılık ve 
gençlik algısı 

Yerel yönetim 
beklentileri 

Kurum bakımı 
görüşü 

Aktif 
yaşlanma 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SAHA 
VERİLERİ 



 
 

 

YAŞ SKALASI % 
65-69 -   31 
70-74 -   23 
75-79  -  17 
80-84 -   16 
85-89  -  10 
90+       - 1 

Hiç çalışmamış %28  
 

MEDENİ DURUM % 
eşi vefat etmiş - 47  
evli - 38 
bekar - 7 
boşanmış - 5 
ikinci evlilik -1 ayrı yaşıyor - 1 
 
 
  
 
 

%42'si görücü usülü 

 

145 kadın 65 erkek 
Toplam 210 kişi 
Yaş: 65 yaş ve üzeri  

Ev sahibi %78 
Hanede iki kişi yaşayan %37  
Yalnız yaşayan %33 
Torunu olan %79 

Sosyal güvencesi olan %95   

En çok gider; gıda/mutfak %56 

EĞİTİM DURUMU %  
ilkokul                    - 23  
lisans                     - 22  
lise    - 17  
ortaokul     - 13 
okur yazar   - 11 
okuma yazma bilmiyor  - 6  
yüksek lisans/doktora    - 3 



SAĞLIK DURUMU 

% 56 sağlık koşullarını çok iyi ya da iyi olarak değerlendirdi.  

Yaşlılık ile ilgili hastalıklar (kolesterol, diyabet, tansiyon, 

romatizma)  

Çoğunlukla fiziksel olarak başkalarına bağlı kalmaktan ve akıl 

sağlığını kaybetmekten korkuyorlar. 

%73’ü sağlık hizmetlerine erişimleri iyi olarak değerlendirdi. 

Düzenli sağlık kontrollerine gitmiyorlar.  

% 22'sinin ailesinde Alzheimer teşhisi konmuş üyeler var. 

 

 

%77 kendi öz bakımını yapabilen  

%29'u kısmi ya da tam destek alan %97 
engeli olmayan  



SOSYAL İLİŞKİLER 
Aile üyelerimle ilişkilerim çok iyi veya iyi diyen %86  

Yaşıtlarımla ilişkilerim çok iyi veya iyi diyen %87  

Gençler ve çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanan %93 

  
 Vaktini kiminle geçirir: 
yalnız %35 

çocuğu %32 

eşi %27 

Genelde evdeyim, nadiren dışarı çıkarım 

%35 

%59 

%22 

Ev içerisinde neler yapar: 

Vaktini ne yaparak 

geçirmekten hoşlanır: 
%22 kitap okumak 
%21 ev işleri 
%19 tv izlemek 



%45 %33 

Park/Yeşil Alan Market/Çarşı 

Ev dışında en çok nerede vakit geçirirsiniz? 

86% tek başına dışarı çıkabilen 
  

 



"Yürümem gerekiyor. Hava alıyorum, parklara, 
Kadıköy'e gidiyorum" 

 
"Öğleden sonra dışarı çıkıyorum, dışarı çıkmayı çok 
seviyorum. Moda Gönüllüleri Evine gidiyorum. Ben de 
İstanbul'dan çıkıyorum"  
 

 

"Kadıköy'ü çok özlüyorum. Tekerlekli sandalyem asansöre 
sığmadığı için dışarı çıkamıyorum" 

 

“Gidilecek yer yok, park yok. Ben her zaman dışarı 
çıkmıyorum. Kendime güvenince dışarı çıkıyorum" 





Kendini Aktif  
Yaş Almış  

Birey Olarak  
Görüyor  
musun? 

Aktif yaş aldım 

Sosyal hayattan 
kopmamak 

Bilmiyorum O da ne 

demek? 

İlk defa                  duyuyorum. 

%6 0  %43 

Sizce aktif  
yaş alma ne  
demektir? 

%10  

%9  

Hareketli yaşamak 

YAŞLILIK VE AKTİF YAŞ ALMA 



   “Her yaşın kendi aktivizmi, kendi dinamizmi 
var. Sağlığınız el verdiği ve kalbiniz genç 
kaldığı sürece yaşlanmak sorun değil. Ancak 
sağlığınız kötüleşirse o zaman farklılaşır 
süreç, ki bunun yaşla da ilgisi yoktur.  
Önemli olan beynin çalışması, dünya 
görüşünüzü kalbinizde genç tutmak, 

üretmek ” 

 

Aktif Yaşlılığa Dair 

Health is a crucial to how we experience older 
age. (WHO) 



%56 - Ailem 
  
%20-İnancım/değerlerim 
  
  
%86 - Bir sıkıntım olduğunda ilk 
çocuğumu ararım 
 

%31 - Fiziksel olarak  başkalarına 
muhtaç olmak 
 
%12 -Yalnızlık 
  
%10 - Ölüm 
  
%10 - Allah 
  
%9 - Hiçbir şeyden korkmam 
 
%8 -Yakınlarımın başına bir şey 
gelmesi 
 
 

Beni En Çok Ayakta 
Tutan Şey:  

En Korktuğum Şey:  

Evinde ya ş l a nm a k  isteyen  %85 

Huzur  evinde yaşlanmak isteyen %11 

Mutluyum %83 
Yaşamımdan 
memnunum %60 
 Kendimi yalnız 
hissediyorum %24 



SİZCE GENÇLİK NEDİR? 

    “İyi, güzel bir şey” 
“Yaşamak,yaşamdır” 

“Kıymetini Bilin” 

“Enerji/Canlılıktır” 

“Olmak İstediğim Dönem” 
“İstediğin Her şeyi Yapabilmek” 

 
"Heyecan,yaşam kaynağı" 

 "Hayat demek,canlılık,güzellik"   
"Aktiviteler geliyor, dans, tiyatro. Şimdi burnumun dibinde 
olmasına rağmen gidemiyorum" 
  



SİZCE YAŞLILIK NEDİR? 
 

“Yaşlılık güzel bir şey, ama sağlığın 
yerinde olduğu sürece. Ben 
yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum” 

 "Doğal bir şey tabi ki,her genç yaşlanacak" 

“Ruhun hastalanmasıdır” 

“Bilmiyorum, çünkü kendimi hiç yaşlı hissetmedim” 

“Tecrübe ve halsizlik. İstediğin 
şeyi kolay yapamamak” 

“İyi/Güzel Bir Şeydir”  

“İstediğini yapamamaktır” 

“Kötü bir şeydir” 

“İstediğini yapmaya çalışmaktır”  

“Pilin bitmesi" 

“Yaşlılık ayrı bir güzellik. Her çağın bir güzelliği var" 



YAŞLILIK NE ZAMAN BAŞLAR? 

“Kendini yaşlı hissettiğinde” 

“Sağlık problemlerin başladığında” 

“70 yaşından sonra” 
 

 

 
 
 

 
 

“Kendine yetemeyince başlar” 

 
“91 yaşındayım ama kendimi 31 hissediyorum” 

“Sosyal faaliyet ve toplumdan koptuğunuz an yalnızlık, aynı zamanda yaşlılık başlar.” 

“İnsanın gönlü ne zaman yaşlandıysa, yaşlılığı da o zaman başlar.” 



YAŞLILIKLA BİRLİKTE 
HAYATINIZDA NELER DEĞİŞTİ? 

“Hiçbir şey değişmedi”  

 

“Sağlığım bozuldu” 

 

“Hareketlilik azaldı” 

 

“Sevdiklerimi kaybettim” 



 
“Dürüstlük” 

 “Aile” 

  ”Sağlık”  

“Eğitim” 

HAYATIN SİZE ÖĞRETTİĞİ EN 
ÖNEMLİ ŞEY? 

 
Aile ve sağlık ile sağlıklı yaşlanma süreci için eğitim ve işin önemi 
vurgulanmıştır. 



Kadıköy Belediyesi 

%77 %63 

Hiç destek almamış Haberdar değil 



BİLGİ EDİNME VE 
İLETİŞİM 

Teknoloji kullanma desteği 
Belediye hizmetlerinin 
tanıtım kampanyaları 

Kamu spotu 

POLİTİK-SOSYO-EKONOMİK KATILIM 
Mahalle bazlı merkezler 

Sosyal yaşama aktif  katılım ve 
sosyalleşme  

Değer görme ve hatırlanma 
Deneyim ve bilgi aktarımı 

Ayrımcılığı önleyici farkındalık çalışmaları 
Gezi faaliyetleri 
Spor faaliyetleri 

-Yüzme havuzu 

Müzik faaliyetleri 
Kitap okuma faaliyetleri 

KENTSEL MEKAN 
Erişilebilir  

Yol 
Kaldırım 

Park 
Toplu ulaşım 

Bisiklet 
Gezici kütüphane 

Tuvalet 
Çarşı/Pazar 
Ring servis 

 

SOSYAL DESTEKLER VE 
SAĞLIK DESTEKLERİ 

Psiko-Sosyal destek 
Evde destek hizmetleri 

Evde sıcak yemek desteği 
Alışveriş desteği 
Ulaşım desteği 

Evde temizlik desteği 
Evde sağlık desteği 

65+ 
TALEPLER 



Bulgular 

• Mahalleler arası anlamlı farklılıklar 

• Fizyolojik değil algısal yaşlılık 

• Yaşam deneyimlerinde toplumsal cinsiyet  

• Yaşam koşulları ve yaşam memnuniyeti arasında anlamlı ilişki 

• Belediye ile yaşlı birey arasındaki bağ 

• Sosyo-kültürel faaliyetler ve kuşaklararası bir araya gelme talebi 

• Anlaşılamayan aktif yaş alma kavramı 

• Sosyal katılım ve organizasyondan uzak     
 günlük yaşam pratikleri = gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler 

• Yalnızlık ve deneyim aktarımı 

• Bakımda geleneksel mekanizmalara dayanım  



SONUÇ 
Fizyolojik, sosyo-

ekonomik ve psiko-
sosyal destek 

mekanizmalarının 
iyileştirilmesi 

Toplum ve mahalle 
tabanlı, katılımcı 

anlayışla işleyen sosyal 
hizmet merkezleri 

Yaşlı dostu kentsel 
mekanların 

oluşturulması 

Kuşaklar arası 
öğrenme, gönüllülük 
ve kültürel mirasın 
sürdürülebilirliği 

Bağımsız yaşam için 
bakım hizmetlerinin 
geliştirilmesi (evde 

bakım, gündüz bakım 
hizmeti, gündelik 

işlerde destek) 

Yerelden genele 
uzanan sosyal 

politikaların ve yaşlılık 
politikalarının 
geliştirilmesi 

Disiplinler arası ve 
kurumlar arası işbirliği 

ile yaşa bağlı 
sorunların çözülmesi 

Sağlıklı yaşlanma 
süreci ile ilgili 

farkındalık yaratma ve 
bilgilendirme 

hizmetleri 



Teşekkürler 


