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YAŞLANMA

• Dünya nüfusunun gittikçe

yaşlandığı gerçeği yaş gruplarındaki

eşik değerleri de değiştirmektedir. 

Bu artan sayı oran ve grafiklerini

sadece gelişmiş ülkelere ait değil, 

benzer matematiksel sonuçları

gelişen dünyada da görmekteyiz. 

Yaş grup eşikleri , yetişkin ,orta yaş

ya da yaşlı grup tanımlamaları

sayısal olarak değişmekte, yaş

aralıkları ve ortaya koyduğu

değerler gittikçe yükselmektedir.

• Bu gerçek Türkiye için de geçerli

olup, yaş gruplarının tanımlanması

değişmekte ve ortaya koyduğu yaş

aralıkları artmaktadır. Yaş

gruplarındaki değişimin birçok

nedeni vardır. Bunda temel

etkenlerin tıp bilimlerindeki ve

farmakolojideki yeni gelişmeler

olduğunu hemen söyleyebiliriz.



TÜRKİYE’DE YAŞLANMA

• Türkiye'de 65 ve yukarı yaştaki
nüfus 2012'de 5 milyon 682 bin 3 
kişi iken son beş yılda yüzde 17,1 
artarak 2016'da 6 milyon 651 bin 
503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam
nüfus içindeki oranı ise 2012 
yılında yüzde 7,5 iken, 2016'da 
yüzde 8,3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun
yüzde 43,9’unu erkekler, yüzde
56,1’ini kadınlar oluşturdu. Yaşlı
nüfusun yüzde 61,5'i 65-74, yüzde
30,2'si 75-84 ve yüzde 8,2'si 85 ve
daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

• Bu tahminler 2023 yılında yüzde
10,2 ve 2050 yılında ise nüfusun
yüzde 20,8 olarak tahmin
edilmektedir (Seyran Gürsoy
Çuhadar, Kuvvet Lordoğlu 2016)



YAŞAM DÖNGÜSÜ OLARAK YAŞLILIK

• Yaşlanma yaşam döngü

sürecimize göre

biyolojik,psikolojik,sosyal ve

ekonomik etkenlerin

birleşerek ve birbirlerini

etkileyerek gelişen fizyolojik

ve kaçınılmaz bir kavramdır

(Gönen ve Kalınkara,1987) 



FİZİKSEL DEĞİŞİMLER

• Yaş ilerledikçe organlarda

yenilenmenin

yavaşlaması,yıpranması ve

durması nedeniyle fiziksel

değişimler ortaya

çıkmakta,kronik hastalıklar

artmakta,duyu

organlarında,fiziksel

hareketlerde

gerilemeler,davranış ve

reflekslerde yavaşlamalar

görülmektedir (Akan, 2017).



PSİKOLOJİK SÜREÇLER

• Yaşlılıkta fiziksel özelliklerde olduğu

gibi bilişsel işlevlerde de değişiklikler

yaşanmaktadır. Yaşlanma ile birlikte

entellektüel yetilerde görülen azalmalar

genelde,sözel anlam,mekansal

oryantasyon ,tüme varımsal

yargılama,hesaplama ve kelime akıcılığı

gibi beş zihinsel beceri alanında olur. 

Yaşlı bireyler bilişsel işlevlerle ilgili

boyutlarda daha fazla zamana ihtiyaç

duyarlar; deneyimle edinilen bilgi ve

becerileri artarken, bellek

performansları azalır (Durak, 2012)



EKOLOJİK ADAPTASYON (UYUM) KURAMI

• Yaşlının yaşam sürecini ele alan, onun
yaşam kalitesini belirleyen “diğer” 
parametreler de vardır. Lawton ve
Nahemow ’un  (1973) “Ekolojik
Adaptasyon Kuramı” temelde gerontolojik
açıdan yaşlı’nın yetkinlik (competence) ile
çevresel baskı (pres) kıskacında her iki
yönde de sınırsız düzeyde değişkenle karşı
karşıya kalındığını gösterir. 

• Ekolojik Adaptasyon Kuramı yaşlılar ve
yaşlılara ait mimari çevre ve mekan
olgusunu uyum (adaptasyon) sürecinde de 
irdelemektedir. Kuramın iki ana bileşeni
vardır. Yetkinlik ve Çevresel Baskı… 



YETKİNLİK
• Yetkinlik burada kişinin yetkinliğidir. 

Kişinin eğitimi, yaşa bağlı fizyolojik yapısı, 

bilişsel ve algısal kapasitesi,hafızası, 

tümüyle kişinin yetkinliğini belirler. Yaşlılık

ya da “yaşlanma” , yetkinliğin düştüğü, 

çevresel baskının üstesinden gelinemediği

bir uyum (adaptasyon) sorunudur. 

• Mimarlık da bu uyum sorununu niteliksel

açıdan çözmeye çalışan bir disiplin ve

uğraşı alanıdır. 



ÇEVRESEL BASKI 

• Çevresel baskı, yetkinlik gibi

pek çok baskı parametresini

bünyesinde barındırır. 

Çevresel kalite ile ilgili tüm

yetersizliklerden ,kişinin

fizyolojik yapısı ya da 

yetersizliklerine değin tüm

değişkenler çevresel baskı

kavramını oluşturmaktadır. 
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TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE YALNIZLIK 
• Ekolojik Adaptasyon Kuramı çevresel baskı yönünde

yaşlının karşı karşıya kaldığı sosyolojik gelişme ya da 

değişimleri de konu alır. Bugünün gerçeği, kent

yaşamındaki zamansal olarak yüksek hız faktörü

normal bir kişiyi, hatta sağlıklı genç bir kişiyi bile 

atomistik/bireysel/yalnız şekle sokmaktadır.

• Günümüzde aile yaşamı gittikçe küçülmekte, aile

kavramı değişmekte, geniş anlamda aile kavramı

tartışılmaktadır. Kişinin yalnız ve bireyselleşmiş

yaşamı ,yaşlının ilerleyen dönemlerde de  aile

bireylerinden kopuk, tamamen yalnız bir birey olma

yaşam ve döngüsünü de karşımıza çıkarmaktadır. 

Bugün yaşlılık kavramı psikolojik ve sosyolojik

sürecin bir parçası olarak “yalnızlık” ile eşdeğer bir

yaşam biçimi olarak da algılanmaktadır. 



EV VE ANILAR
• Diğer bir gerçek de insanın yaşam döngüsünde

“yalnızlık” süresinin toplumsal değişimin bir uzamı
olarak gittikçe daha uzun bir süreyi işaret etmesidir. Bu 
değişim sürecinin ortasında , mimarlık bilimi mekan
içinde yaşam ve yaşlılar için konut kavramlarını
sorgulamaktadır.

• Yaşlılar için konut kavramı fiziksel yapısından çok son 
derece anlamsal bir kavramdır. Buna koşut olarak
yer/mekan kavramları da kişinin çevresinde donattığı
anlamlı nesnelerden oluşan fenemenolojik kavramlardır. 
Yaşlı evini terk etmek istemez, çünkü evi ya da “kalesi” 
öncelikle yaşlının geçmiş anıları ile doludur, benzer
şekilde yaşadığı bahçe ya da caddenin ya da mahallenin
anı yüklü fenemenolojik değerleri vardır. Yaşlının
çevresini süsleyen fotoğraflar, resimler,nesneler ve anılar
son derece yüksek anlamı olan kişisel değerlerdir. Anılar
ve nesnelerle donanmış mekanlar yaşlı bir kişinin
yaşamının yaşama baktığı noktayı (yaşamsal orijin) 
ortaya koyarlar.



GERONTOLOJİ VE MİMARLIK
• 1970 yılından bugüne yaşlılık bilimi (gerontoloji) ve mimarlık , bu

iki disiplin, beraber çalışarak yaşlının karşı karşıya bulunduğu
yetkinlik ve baskı kıskacında uyumlu çevreler yaratma adına yaşlılar
için konut ve gerontolojik mekan kavramları üzerine çalışmışlardır. 

• Mimari tasarım, mekânsal düzenler hatta bu mekanlar için ortaya
atılan yaşama yardım etme stratejileri ya da yaşlılar için yeni yaşam
modelleri ,bunun yanında farklı ve yenilikçi konut/bina/yaşam
modelleri mimari tasarımın önemli araştırma başlıkları olmuştur. 

• Bu örneklerden hareketle , özellikle Ekolojik Adaptasyon Kuramının
uyum bölgelerini destekleyen çağdaş mimari tasarım modellerinden
örneklerle sunuya devam edip mimari tasarım adına “prostetik
çevre” kavramının ipuçlarını ortaya koyacağım.



ÇAĞDAŞ MİMARLIK ÜRÜNLERİ 



YAŞLILAR İÇİN MİMARLIK

• Fransa, Pont-sur-Yonne,2014







• İspanya, Girona,2009





• Avustralya,Warmun, 2014





• Fransa,Loire-Atlantique, 2013





• Portekiz, Alcacer do Sal





• Fransa,Orbec, 2015



• Hollanda, Utrecht,2013





• Avusturya,Graz,2015





• Hollanda,Rotterdam,1993









• Avusturya,Mödling,2014



• Avusturya,Wilden Kaiser,2017



• İspanya,Menorca, 2009









• Singapur, 2014







ÇAĞDAŞ YAŞLILAR EVİ TASARIMI NASIL
OLMALI?

• Yer Seçimi

• Kent ve Toplumla Beraberlik

• Prostetik Çevre İlkeleri

• Yaşlı Bakım İhtiyaçları/Bina 
Programlaması

• Farklı Yaş Grupları ile
Beraberlikler

• Sosyal Mekan Kurgu ve Tasarımı

• Uzun Koridor ve Kurumsal
Görünüm

• İç Bahçe Kurgusu/ Dış Mekan
İhtiyacı

• İç Mekan Renkleri /Canlılık

• İç Mekan Kurgusunda Doğal
Aydınlatma

• Tasarımda Doğal Malzemelerin
Kullanımı

• Bahçede Tarım Alanları ve
Rekreasyon Alanları

• Az Katlı / İnsan ve Yaşlı Ölçeği



TEŞEKKÜRLER… 


