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Özet 

 

2020 yılına gelindiğinde, 60 yaş ve üstü bireylerin beş yaşından küçük çocuklardan daha fazla 

olması ve 2050 yılı itibariyle de dünyanın yaşlı yetişkin nüfusunun iki katına çıkarak 2 milyara 

ulaşması beklenmektedir. Bu rakamlar “Hızla Yaşlanan Karmaşık ve Uzun Ömürlü Toplumlar 

İçin Hazır Mıyız” sorusunu gündeme getirmektedir. 

 

Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye’deki yaşlı insanların sayısının artmasının ekonomik ve 

sosyal boyutları ile sosyal farklılar araştırılmıştır. Dünyadaki ve Türkiye’deki güncel durumu 

ve yaşlı insanların değişen ihtiyaçlarının, hükümetler, politikalar, pazarlama, yeni ürünler ve 

hizmetler üzerindeki etkisini anlamak için bir tarama çalışması gerçekleştirilmiş ve hazır mıyız 

sorusuna yanıtlar aranmıştır.  

 

Günümüzde tüm dünyada toplumların refahını arttırmak için teknolojik sistemlerin kullanımı 

giderek artmaktadır. Dijital teknolojiler ve dijitalleşme, insanların iş yapma ve iletişim şeklini 

değiştirmiş ve dijital dönüşüm, yepyeni roller, meslekler, pazarlar ve hizmetler geliştirmiştir. 

Tıptaki gelişmeler, dijitalleşme ve refahtaki artış, yaşam beklentisindeki artışı da beraberinde 

getirmektedir. Ülkelerdeki mevcut refah sistemleri geliştirilirken, yaşlanan toplumların kendi 

sağlık sorunları ile daha iyi başa çıkmaları ve sağlıklarını iyileştirme sürecine katılmaları 

hedeflenmektedir. Böylece yaşlanan toplumlarla ilgili, örneğin, kronik patolojik durumların 

sıklığı gibi sorunların ve artan sağlık harcamalarının çözümüne de katkıda bulunmak mümkün 

olabilecek, yaşlılara sağlıklı ve güvenli bir yaşam tarzı sağlanabilecektir. 

 

Sadece hükümetler, kurumlar, sigortacılar, sağlık ve pazarlama uzmanları değil, aslında tüm 

sektörler ve paydaşlar bu yeni düzene uyum sağlayabilecek ve bu değişimi karşılayabilecek 

yollar aramakta ve aktif olarak uzun ömürlülüğü teşvik etmektedirler.   

 

Teknolojik yenilikler ve uygulamalar aracılığıyla, aktif ve akıllı yaşlanma teşvik edilebilecek, 

yaşlıların daha hareketli ve bağımsız yaşayabilmeleri sağlanabilecek ve yaşlanan nüfusun 

zorlukları karşılanabilecek ve giderek daha fazla sayıda yaşlı vatandaş aktif ve birbiriyle 

bağlantılı hayatlar yaşayabilecektir.  

 

Dünyadaki ve Türkiye’de güncel durum yaşlı dostu, akıllı şehirler ve dijitalleştirilmiş kent 

yönetimi, konut ve iç mekan tasarımları, yaşlanan toplum için üniversite ve eğitim ihtiyaçları, 

sürekli öğrenmenin teşvik edilmesi, özel ya da kamusal yaşlı bakım evleri, yaralanmaların 

önlenmesi, yaşamı koruma, kişisel temizlik, yaşlıların mali istismarının önlenmesi, finansal 
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koruma, beyindeki bilişsel değişikliklerle mücadele, iyi yaşlanma için özel tasarımlar, erken 

yaşlardaki sağlığı ve refahı teşvik etmek için yapılan faaliyetler ve teknolojinin kullanımı gibi 

çabalarla yaşlıların yaşamlarının daha bağımsız, daha verimli ve daha yüksek bir yaşam 

kalitesiyle daha güvenli hale getirilmesi gibi konular hakkında tarama çalışması yapılmıştır.  

Gelecek bu gelişmeler ışığında umut verici gibi görünmektedir. Bazı ülkelerde çok önemli 

atılmıştır. Türkiye’nin önündeki yol ise daha uzundur. Ayrıca insan yaşlanmasının 

karmaşıklıklarının anlaşılması, ülkelerin sağlık sistemlerinde yaşlıların sağlığını iyileştirmek 

için uygun müdahaleleri geliştirmesi gerekmektedir. Bu da multidisipliner ve bütüncül 

yaklaşımlarla mümkün olabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanan nüfus, pazarlama, teknoloji 

 

 

1. Giriş 

 

Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin katkısıyla doğumda beklenen yaşam süresi uzamış ve dünyanın yaşlı nüfusu 

artmıştır. 2025 yılında 60 yaş üzerindeki bireylerin sayısının 1.2 milyar, 2040 yılında 1.3 

milyar, 2050 yılında -gelişmekte olan ülkelerin % 80’i ile birlikte- 2 milyar olacağı 

öngörülmektedir. 2002 yılında gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 60 yaş ve üzerindeki bireyler 

yaklaşık 400 milyondur. 2025 yılına gelindiğinde bu sayının yaklaşık 840 milyona yükseleceği 

düşünülmektedir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerin, neredeyse tümü önümüzdeki on yıl içinde 

nüfuslarının yaşlanmasına tanıklık edeceklerdir (TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma 

Planı, Yaşlanma Özel İhtisas Raporu, 2014) 

 

Yaşlılık; kronolojik, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal 

olmak üzere farklı boyutlar ile tanımlanarak değerlendirilmektedir. Doğum ile başlayan ve 

yaşamın ilerlemesi ile geçen zaman kronolojik yaşlanma olarak adlandırılmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü yaş dilimlerini yeniden düzenlemiştir. Açıklanan verilere göre, 0-17 yaş ergen 

kabul edilirken, 65 yaşına kadar olanlar da genç sayılacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 

yaş ve üzeri kronolojik olarak yaşlı kabul edilmektedir. Bu tanıma göre 65-74 yaş genç-yaşlılık, 

75-84 yaş ileriyaşlılık, 85 yaş ve üstü ise çok-ileri-yaşlılık olarak adlandırılmaktadır (Yerli, G. 

(2017).  

 

Google’ın baş fütüristi ve günümüze kadar pek çok konuda haklı olduğunu ispatlayan Ray 

Kurzweil, insanların 2029’larda sonsuz yaşamlarının olacağını söylemektedir. Kurzweil'e göre, 

2030'da insanlar hafızalarını internete yüklemeye başlayacaklar, 2045’te ise insanlar yapay 

zekâ ile bütünleşeceklerdir (www.kurzweilai.net).  

 

Doğumda beklenen yaşam süresi artarken insanların yaşlanma sürecine aynı şekilde tepki 

vermediği görülmektedir. Yaşlılıkta karşılaşılan hastalıklar, ölüm nedeniyle yaşanan kayıplar 

veya emeklilik ile beraber ortaya çıkan bir takım rol-statü, yetenek, düşünme fonksiyonu gibi 

durumlar ile ilgili kayıpları kimi yaşlılar kolaylıkla kabullenirken kimi yaşlılar kabullenmekte 

http://www.kurzweilai.net/
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zorluk çekebilmekte bunun sonucunda da yaşlanma sürecinde farklı yaşlı tipleri ortaya 

çıkmaktadır (Yerli, G. (2017). 

Yaşlılık döneminde ihtiyaçların ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi; ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçların karşılanmasındaki güçlükler; demans, alzheimer gibi hastalıkların sıklıkla ortaya 

çıkması gibi nedenlerle bu dönem çoğu zaman bireyler için başa çıkılamaz hale gelmektedir 

(TC Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Yaşlanma Özel İhtisas Raporu, 2014).  

Yaşlılığın anlaşılabilmesi açısından yaşlılık döneminin kendine has fiziksel, zihinsel, psikolojik 

ve sosyal özelliklerini bilmek önemlidir. Verilere dayalı bu demografik değişimin, bazı 

araştırmalara göre gelecekte bireyler ve toplumlar için sıkıntılara neden olacağı 

düşünülmektedir. Örneğin Lund Deklarasyonu, yaşlanan ve azalan nüfusları, özellikle Avrupa 

için ortaya çıkan büyük bir zorluk olarak tanımlamış, demografik bozulmanın sosyal ve 

ekonomik sistemlerin krizine yol açabileceğini vurgulamıştır (Gudowsky, N., Sotoudeh at Al, 

2017). Diğer bazı araştırmalarda da olumlu etkilerine değinilmiştir. 

 

2. Literatür Taraması 

 

2.1. Dünyada Nüfus Yaşlanması ve Bölgesel Demografi 

Daha iyi sağlık hizmetleri ile daha uzun yaşam beklentisi ve düşük doğurganlık oranı, nüfus 

yaşlanmasının iki ana nedenidir. Daha iyi sağlık hizmetlerinin faydaları, günümüzde hızla 

yayılarak, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, yaşam süresini önemli ölçüde arttırmakta ve 

bebek ölümlerini azaltmaktadır. Doğurganlık oranındaki düşüşle birlikte, bazı gelişmekte olan 

ülkeler benzeri görülmemiş bir nüfus yaşlanmasıyla karşı karşıyadır.  

2017’de dünya nüfusunun yüzde 9,1'ini yaşlı nüfus oluşturmuştur. En yüksek yaşlı nüfus 

oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 33,2 ile Monako, yüzde 28,4 ile Japonya ve yüzde 22,4 ile 

Almanya olmuş, Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada yer almıştır (tr.euronews.com/2019).  

Kudo, S., Mutisya, E., & Nagao, M.’nin 2015 yılında yaptıkları çalışmaya göre, dünya 

demografisi, nüfus yaşlanması çağına geçmektedir. Şekil 1, dört yaş grubuna sahip dünyanın 

ve üç alt bölgenin demografik değişimini ve 1950–2100 arasındaki yaşlı nüfusun (60 yaş üstü) 

nüfusunu göstermektedir. “Dünya” figürünün açıkça gösterdiği gibi, dünya demografisinde 

yaşlanma güçlü bir eğilim olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 1. Dünyadaki nüfus eğilimleri ve dört yaş grubuna sahip üç alt grup ve 60 yaş üstü nüfusun 
payları. Not: 1950–2010 için nüfus tahminlerinden ve Birleşmiş Milletler tarafından 2015–2100 için 

orta verimlilik oranına sahip nüfus projeksiyonlarından oluşturulmuştur. 

 

 

Bu tabloda belirtilen daha gelişmiş bölgeler Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda 

ve Japonya'daki tüm ülkeleri içermektedir. Daha az gelişmiş bölgeler, Afrika, Asya (Japonya 

hariç), Güney Amerika, Latin Amerika ve Karayipler'deki tüm ülkeleri içerirken, en az gelişmiş 

ülkeler, BM tarafından belirlenen 48 ülkeyi temsil etmektedir.  

 

Aynı araştırmaya göre, yaşlı nüfusun payının 2050'de yüzde 21,5'e ve 2100'de yüzde 28,3'e 

ulaşacağı tahmin edilmektedir.  
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Şekil 2. Dünyanın altı bölgesinde 60 yaş üstü nüfusun eğilimleri. Not: 1950–2010 için nüfus 

tahminlerinden ve Birleşmiş Milletler tarafından 2015–2100 yılları için orta verimlilik oranına sahip 

nüfus projeksiyonlarından oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 2, dünyanın altı bölgesinde, 60 yaş üstü nüfusun projeksiyonunu göstermektedir. Bunların 

arasında Asya, 2050 yılına kadar 1,3 milyar, 2100 yılına kadar ise 1,6 milyar yaşlı olacak. 

Afrika, 2144 itibariyle en büyük ikinci nüfusu olan nüfusu 844,4 milyon olan bölge olacaktır. 

 

2.2.   Türkiye’de Artan Yaşlı Sayısı 

 

2017 Mart ayında TÜİK’in açıkladığı 2015 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de doğuşta beklenen 

yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel 

olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi 

farkı 5,4 yıldır. 

Türkiye’de beklenen yaşam süresi uzarken bir yandan da nüfus içindeki yaşlı oranları da 

artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının 

sonuçlarına göre 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların, toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında 

yüzde 8 iken, 2018’de yüzde 8,8'e yükselmiş ve yaşlı nüfusun yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 

55,9'unu kadınlar oluşturmuştur (euronews.com/2019).  
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3. “Yaşlanan Nüfus”- Bir Sorun mudur?  

 

Son yıllarda, nüfusun yaşlanması dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan bir sorun olarak kabul 

edilmektedir. Bazı göstergeler önümüzdeki yıllarda özellikle Asya, Latin Amerika ve Afrika'da 

hızlı nüfus yaşlandığını göstermektedir.  

 

Araştırmalar hem genç hem de yaşlı nüfus gruplarını etkileyen çeşitli zorluklar olacağını 

vurgulamakta ve nüfusun yaşlanmasını büyük ölçüde bir tehdit olarak değerlendirmektedir: 

Bunlar (i) işgücünün olası daralması nedeniyle sürdürülebilir ekonomik büyüme ve (ii) 

emeklilik planları, sağlık planları ve uzun süreli bakım sigortası gibi yaşlıları destekleyecek 

sosyal güvenlik sistemleridir. 

Yaşlanmanın sağlık maliyetlerini artırmada etkili olması beklenmektedir. Pahalı yeni tıbbi 

teknolojilerin, diyabet gibi yaşam tarzı hastalıklarının yayılmasının, Alzheimer’deki gibi 

koşulların uzun süreli bakım yükünü artıracağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, Avrupa’da 65 yaş 

üstü her 4 kadından biri ve 6 erkekten birinin 2047'ye kadar fiziksel olarak engellenmiş olacağı 

tahmin edilmektedir (www.medicalpress.com/2017). 

Araştırmalara göre kronik durumlarda ortaya çıkan karmaşık kombinasyonların yönetimi en 

büyük zorlulardan birisi olacaktır. Birçok OECD ülkesinde, 65 yaş üstü bireylerin yarısından 

fazlasının birden fazla kronik durumu vardır. 75 yaşından itibaren insanların üç veya daha fazla 

kronik durum ile yaşayacakları öngörülmektedir. Ülkeler, bu karmaşık hastalıklar ve bakım 

ihtiyaçlarının kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde yönetilebileceği ile ilgili çalışmalar 

yapmakta, sağlık çalışanlarının bu konularda yetkinleşebilmeleri için hangi becerilerle 

donatılacağına dair incelemeler de yürütülmektedir (Colombo, F., OECD 2015).  

Yaşlı toplumlarda emekli olmanın olumsuz etkileri de araştırılmaktadır. Osaka Üniversitesi 

Japon Tercih Parametreleri Çalışması'ndaki yaklaşık 840 Japon kadınla yapılan röportajların 

analiz edilmesi ilginç sonuçları ortaya çıkartmıştır. Çalışma dünyadaki emekli erkeklerin 

eşlerinin zihinsel sağlığını etkileyen “Emekli Koca Sendromu” (Retired Husband Sendrom- 

RHS) hakkında veriler sağlamıştır. Bu çalışmaya göre, kocanın emekliliğindeki süreye bir yıl 

eklemek, eşinin RHS semptomlarını geliştirme olasılığını oldukça fazla oranda, yaklaşık yüzde 

5,8 ila 13,7 puan artırmaktadır (Love, P., 2015),  

Bu alarmcı görüşlerin aksine, bazı uzmanlar olumlu bir ekonomik görünüm göstermek için 

ortaya çıkan “gümüş piyasasına” dikkat çekmektedir (European Commission, 2015). Ayrıca, 

kadın emeğine katılımın artması ve yasal emeklilik yaşı ile ilgili politika reformlarının 

yapılması ile ekonomik düşüşün azaltılmasına katkıda bulunacağı iddia edilmektedir (Kudo, S., 

Mutisya, E., & Nagao, M. (2015).  

Toplumların yaşlanmasının getireceği başka olumlu gelişmeler de vardır. Örneğin Almanya’da, 

50 yaş üstü kişilerdeki yüksek öğrenim görme oranı oranı önemli ölçüde artacaktır. 2050'den 

sonra, ileri yaş gruplarında yüksek öğrenimli sayısı artacak ve bugün Alman işgücünün %28 

olan yüksek eğitimli kişi oranı, 2050’den sonra %46'ya çıkacağı anlamına gelmektedir.  
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Eğitim seviyelerindeki bu değişikliklerin bireysel sağlıkta bir iyileşmeye eşlik etmesi 

beklenmektedir. Sadece ortalama yaşam beklentisinin değil, aynı zamanda sağlıkla yaşanan yıl 

sayısının da artması ön görülmektedir. Ancak yaşlanan bireylerin aile ağında onları 

desteklemek için daha az sayıda genç olacaktır. Yaşlıların gelecek nesillere aktardıkları 

zenginlikler artık daha az sayıda kardeşle paylaşılacak ve bu nedenle de genç aile üyeleri 

ekonomik olarak daha iyi durumda olabileceklerdir (Vogt, T. ve Arkadaşları, OECD 2015) 

4. “Gümüş Pazar”- Yaşlı Müşterı̇ler  

 

Yapılan araştırmalara göre, demografik yapıdaki bu değişimler tüm dünyada büyüyen bir 

“gümüş & gri pazar” yaratmıştır. Ancak maalesef pazarlamacılar bu gümüş piyasayı homojen 

olarak ele almışlar ve “gri” müşterilerin taleplerine yanıt verecek ürünleri ve hizmetleri 

yaratamamışlardır. Carrigan, M. (1998) yaptığı araştırmasında özellikle spor merkezlerinin gri 

tüketicilere çekici gelebilecek ürünleri olmasına rağmen uygun olmayan şekilde pazarlanma 

yaptıklarını öne sürmüştür.  

 

“Pazarlamada hepimiz artık 50 yaş üstü nüfusun pazarlama tarihindeki tek, en büyük tüketici 

grubu olduğunun farkındayız! Hepimiz bu pazarın potansiyelini biliyoruz. Ama nasıl yapılır ve 

bu pazara nasıl yaklaşılır konusunda problemler var” diyen Heslop, L. A., & Marshall, J. (1991) 

bu pazarın yeterince anlaşılamadığına vurgu yapmıştır.  

 

Toplumlardaki, sayısı giderek artan, olgun, eğitimli ve varlıklı segmenti hedeflemek isteyen 

hizmet ve ürün pazarlamacıları bu mevcut potansiyelin değerini tanımlamaya ve hedeflemeye 

çalışmışlardır (Gordon, T., Moser, H. R., & Warren, W. E. (2002). 

 

Daha sonraki yıllarda Mumel, D., & Prodnik, J. (2005), “Tüm yaşlı insanlar aynıdır” ifadesini 

test etmişler ve hazır giyim tüketicisinin davranışını incelemişlerdir. Katılımcıların nereden 

giysi aldıklarını ne sıklıkla alışveriş yapıklarını ne kadar sıklıkla giysi aldıklarını ve ne kadar 

harcadıklarını araştırmışlardır. Anket çalışmasının sonucunda hazır giyim işleriyle ilgili olarak 

“tüm yaşlı insanların aynı olduğu” ifadesinin doğru olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Gözlemlenen popülasyonun homojen olmadığını bu nedenle de pazarlamada ürün, yer, fiyat ve 

promosyon yönetimi için yaşlı tüketici segmentlerine farklı pazarlama karışımlarının 

planlanmasını önermişlerdir. 

 

Yaşlı nufüsün artması ile başka bir pazarın daha büyümesi beklenmektedir. Sağlık hizmeti 

ihtiyacının ve hastane yatış sürelerindeki artışlara ve yapılan tahminlere dayanarak, hastane 

ortamına yönelik hizmetlerin, 2019'un sonunda küresel olarak %30 artarak dünya genelinde 25 

milyar dolara ulaşacağı iddia edilmektedir. Ayrıca kronik sağlık koşullarından ve yaşlanan 

nüfustan kaynaklanan maliyet yükünün artmasının, önemli bir itici güç olacağı, akciğer, meme 

ve üst batın bölgelerinde kaliteli görüntüler elde edilebilen invaziv olmayan, video bazlı bir 

görüntüleme sistemi olan RPM (Real-time Position Management)’ın, tele-sağlık 

platformlarının, mobil sağlık uygulamalarının hızla çoğalması beklenmektedir 

(www.forbes.com, 2018).  

 

http://www.forbes.com/
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3.1. “Gümüş Pazar”ın İhtiyaçları: Beslenme 

 

Yaşa bağlı koşullar, yaşlanan nüfusa yönelik gıdaların içeriğini ve tasarımını değiştirmekte ve 

geliştirmektedir. Yaşlanan tüketicilerin sağlıklarını korumaları için doğru yiyeceklere, doğru 

formatta erişimleri çok önemlidir ve olumlu yaşlanma sürecini kolaylaştırmaktadır. 

 

Örneğin Ellis, J., ve arkadaşları (2005) ABD’de yaptıkları bir araştırmada tam tahıllı gıdaların 

genellikle toplu yemekle birlikte servis edilmediği ve tam tahıllı gıdaların tipik olarak diğer 

öğünlerde tüketilmediği gözlemlenmiştir. Katılımcıların tam tahıllı ekmeğin yararlarını 

bilmelerine rağmen tam tahıl ekmeğinin daha pahalı olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Tüketimin artmasının önündeki engellerin, tam tahıllı gıdaların sağlık yararları hakkındaki bilgi 

ya da ekmeğin tadından çok maliyeti içermesi olduğu ifade edilmiştir. Bu da yaşlılarda bu 

konulardaki bilgilendirmenin gerekliğini ortaya koymaktadır. 

 

Hendrix, S. J., ve arkadaşları, Gürcistan’da yaptıkları bir araştırmada, günlük sebze ve meyva 

tüketiminin hipertansiyon, inme, kalp-damar hastalıkları, bazı kanserler, tip 2 diyabet, aşırı kilo 

ve obezite riskinin azalması ile ilişkili olduğunu vurgulamışlar ancak yaşlık bakım evlerindeki 

yaşlıların önerilen miktarda günlük sebze ve meyve tüketmediklerini görmüşlerdir. Çalışmada 

bu probleminin, basit günlük tarifler, ipuçları ve tombala gibi oyunlarla nasıl düzeltiğini 

vurgulanmıştır.  

 

Yaşlanan tüketicilerin heterojen olmaları ve çok farklı nedenlerle yaptıkları talepleri, sıvı, püre 

ya da katı gibi farklı gıda formatlarına ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Örneğin süt bazlı 

bir içeceğin, yaşlanan nüfus için en uygun içecek ürünü konsepti olduğu düşünülmektedir 

(Collins, O., & Bogue, J., 2015). 

 

3.2. “Gümüş Pazar”ın İhtiyaçları: Giysiler 

 
Yaşlanma ile birlikte meydana gelen değişiklikler, yaşlı kadın tüketicilerin ihtiyaçlarının 

değişmesine ve aynı zamanda giyim kalitesi değerlendirmelerinde olası değişikliklere yol 

açmaktadır. Bununla birlikte, giyim üreticileri bu değişen ihtiyaçları hesaba katmamakta, bu da 

tüketicinin mevcut olandan memnuniyetsizliğine yol açabilmektedir. 'Gümüş' ekonomisi olarak 

da bilinen yaşlılar, ekonominin giderek daha önemli bir bölümünü oluşturmaktadırlar fakat 

tüketiciler olarak araştırma ve sanayi tarafından büyük oranda ihmal edilmiş görünmektedirler. 

Du Preez ve arkadaşları, 2018’e göre bazı yaşlı tüketiciler, daha az giysi ve ürün satın alma 

eğilimindedirler, ancak ürün başına daha fazla harcama yapmaktadırlar. Ancak, özellikle 

kadınlar yaşlandıkça, kilo alımı, daha büyük karın, daha ince bacaklar, sıkılık kaybı (özellikle 

kollar ve göğüsler), boy kaybı, değişen vücut oranları ve daha ince ve daha hassas ciltler gibi 

vücut değişiklikleri yaşadıkları için bu değişlere uygun giysi arayışındadırlar. Kırılgan cildin 

incelmesi üzerindeki yükü azaltmak için yumuşak kumaşlar, değişen vücut ölçülerine uygun 

gevşek oturan stiller, moralleri yükselten parlak renklerin tercih edilmektedir ancak moda 

endüstrisi, kendi özel ve farklı gereklilikleri ile onları ayrı bir yaş grubu olarak bölmeme 

eğilimindedir ve ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya odaklanmamaktadır.  

 



                     
 

Business and Organization Research     Izmir   

          (International Conference)                                                            4th-6th September 2019 

Diğer yandan teknoloji özellikli giysilerin kullanılması yaşlanan nüfusun yaşam kalitesini 

artırdığını göstermektedir. Ancak performans spor giyim sektörü, tekstil ve teknoloji 

yeniliğinin ilk uygulayıcısı olarak, öncelikle sporculara ve gençlik pazarına yönelik 

çalışmaktadır. Gündelik kullanım için giyilebilir teknoloji, yaşlı kullanıcıların değişen fiziksel 

ve bilişsel sınırlamaları ve stil gereksinimlerini karşılamak için çok az şey yaptıkları için bu 

yaşlı kullanıcılara henüz hazır değildirler ve öncelikle gençlik pazarını hedeflemektedirler 

(Taylor, D., & Timmins, M. W., 2015).  

 

3.3. Gümüş Pazarın İhtiyaçları: Yaşlı Dostu Toplum, Akıllı Şehirler, Akıllı Evler 

 

Dünya çapındaki bir demografik eğilim yani kentleşme, toplumu ve bireysel geçim kaynaklarını 

büyük ölçüde etkilemektedir. 2007 yılında, insanlık tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun 

yarısından fazlası şehirlerde yaşamıştır ve bu rakamın 2050’lerde %60’lara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir (Gudowsky, N., Sotoudeh at Al, 2017). 

 

Ancak kentler, aynı zamanda sağlık açısından riskleri ve tehlikeleri de barındırmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütüne göre şehirlerdeki düşük hava kalitesi, gürültüye ve şiddete maruz kalma gibi 

zihinsel ve fiziksel stres faktörleri, ayrıca daha az fiziksel aktivite veya sağlıksız beslenme, 

insanlarda kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi kronik durumların yükselmesinde büyük rol 

oynamaktadır (UN 2010). İklim değişikliği de ayrıca yaşlılar üzerinde olumsuz etki 

yapmaktadır. 

 

Şehirler, yoğun ve heterojen yapıları ile küresel ekonominin itici güçleri haline gelmiş, 

teknolojik yenilik ve kültürel yaratıcılığın yanı sıra ürettikleri muazzam zenginlik ile de 

bireyleri kendine çekmektedir. Şehirler aynı zamanda, yaşlılara tıbbi hizmetlere erişim, kültürel 

ve eğlence tesislerinin sağlanması ve günlük yaşamın gereklilikleri gibi birçok avantaj 

sağlamaktadır. Ancak diğer yandan yüksek nüfus artışı, çevre sorunları ve konut maliyetlerinin 

artması nedeniyle yaşlılarda hassasiyet ve güvensizlik duyguları yaratabilmektedirler (Buffel, 

T., & Phillipson, C., 2018). Bu da yaşlı dostu mahalle ve şehirlere olan ihtiyacı ortaya 

çıkartmaktadır. 

 

Geçtiğimiz yıllarda akıllı şehir terimi hızla genişletilmiştir. Temel olarak binaların 

otomasyonuna odaklanan 1990'lı yıllarda akıllı ev konseptlerinden, kentsel ve teknolojik alt 

yapıya kaymış, günümüzde de katılımcı, vatandaş merkezli bir kentsel kalkınmaya doğru 

ilerlemiştir (Gudowsky, N., Sotoudeh ve arkadaşları, 2017). 

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlı dostu yönergelerine göre, yaşlı dostu topluluklarda uygun 

politikalar, uygun ortamlar, uygun fiyatlı, uygun konutlar, uygun ve engelsiz ulaşım olmalıdır. 

Ayrıca, sosyal katılım ve istihdam olanakları sunmalı, erişilebilir bilgi ve iletişim sağlamalı ve 

yaşlı yetişkinlerin mümkün olduğu kadar bağımsız yaşamalarına olanak veren faaliyetler ve 

tesisler içermelidir (Chan, A. C. M., & Cao, T., 2015) 

 

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen SOPRANO Projesi (Yaşlı Avrupalılar için Servis 

Yönelimli Programlanabilir Akıllı Çevreler) örnek olarak verilebilir. SOPRANO projesinin 
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konsepti, insanların evde bağımsız olarak yaşayabilmesi amacıyla bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanılmasıdır (Ekici, S. K., & Gümüş, Ö., 2016).  

Yaşlı dostu bir toplum “yaşlı insanların aktif olarak yer aldığı, yaşlılara değer verildiği ve 

ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayan altyapı ve hizmetlerle desteklendiği bir yer” olarak 

tanımlanmaktadır (Alley, ve arkadaşları, 2007).  

Hong Kong’da 2005’te yayınlanan “Hanehalkı Araştırma Raporu”na göre göre 1 Milyona yakın 

yaşlının sadece %2,8'inin bir bakım evine gitmeye niyetli olduğu, %89,0'ının ise, sağlık 

durumları kötüleştiğinde bile evde yaşamayı tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç üzerine 

yaşlıların yaşadıkları çevrenin ve bakım hizmetlerinin yapısı, değişen sağlık ihtiyaçlarını 

karşılamak için yeniden gözden geçirilmiş ve yaşlıların insan gücünü geliştirmek ve kullanmak 

amaçlanmıştır ve yaşlı dostu mahalleler ortaya çıkmıştır (Chan, A. C. M., & Cao, T., 2015). 

 

Yaşlı dostu şehirler, mahalleler, akıllı evler yaşlanan toplumlar için büyük önem taşıyor. Ancak 

dünyada pek çok yerde yaşam gecekondularda sürmektedir. Örneğin, Sahra Altı Afrika'da 

(SSA) ve diğer gelişmekte olan bölgelerdeki kent sakinlerinin çoğu gayrı resmi yerleşim 

yerlerinde veya gecekondularda yaşamaktadırlar. Sağlık konusundaki söylemlerin çoğu genç 

kuşaklar üzerinde yoğunlaşırken, sağlıklı yaşlanma üzerine yoğunlaşan bir gündemin henüz 

gecekondulara sistematik bir şekilde gelmediği görülmektedir. İki gecekondu topluluğu 

örneğine dayanan araştırmada ortaya çıkan bulgular, bu tür yerleşim yerlerinde yaşa uygun bir 

girişimin eksikliğini göstermekte, araştırmacılar bu tip yerleşim yerlerinde de ileride ayrı 

çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar (Aboderin, I., ve arkadaşları, 

2017). 

 

Tabii, akıllı evlere güzel örnekler Türkiye’de de yer almaktadır. Örneğin Sarıkahya M., ve 

arkadaşları, çalışmalarında 65 yaş ve üzeri bireyler için örnek bir konut ve iç mekân tasarımı 

önerisine yer vermişlerdir. İç mekân tasarımında yaşlıların düşme tehlikesi göz önüne alınarak 

eylem alanları yere yakın planlanmış, keskin köşelerden kaçınılmış, zemin ve duvarlarda 

yumuşak, anti bakteriyel ve su tutmaz malzemeler kullanılmıştır. Acil durum butonları ve 

emniyet şeritleriyle emniyet ve konforun arttırılmıştır.  

 

3.4. “Gümüş Pazar”ın İhtiyaçları: Teknoloji 

Nüfus yaşlanmasının sağlık harcamalarındaki maliyetleri arttıracağı tahmin edilmektedir. 

Ancak, bazı araştırmalara göre teknoloji kullanımının yüksek gelirli ülkelerde kişisel bakım 

ihtiyacını azaltacağı düşünülmektedir (Christensen ve ark. 2009).  

Yaşlı bireylerin sosyal izolasyonu ve bu nedenle oluşan ruhsal durum, sağlık sorunlarının 

kötüleşmesine ve hayatın kalitesinin önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır. Teknolojinin 

de yaşlıların mutluluğuna katkı sunabileceği düşünülmektedir. Sosyal ağların kullanımının, 

uzaktaki çocuklar ya da torunlar ile video görüşmelerinin ve oyunların böyle etkiler 

yapabileceği öngörülmektedir (Ekici, S. K., & Gümüş, Ö., 2016). 
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Yaşlı bakımında riskleri azaltmak amacıyla, uzaktan takip ederek hastanın bağımsız 

yaşamasına yardımcı olmayı amaçlayan bir hizmet olan tele bakım yardım çağrıları, ilaç ve 

egzersiz hatırlatmaları ve acil durum çağrılarını içermektedir. Bu amaçla, kazaların önlemesi 

amacıyla sensörler aracılığıyla ocak, şofben ve su vanaları da takip edilebilmektedir (Brownsell 

S, Bradley D., 2003).  

Akıllı yaşlı ev izleme sistemi- Lee ve arkadaşlarına göre tele-sağlık sistemi, tele-bakım sistemi 

ve izleme sistemi olarak üç modülden oluşmaktadır. Basilakis ve arkadaşları tele-sağlık 

görüntüleme bütün verilerin bir tele-sağlık görüntüleme sistemi kullanılarak uzaktan 

toplandığını ve internet aracılığıyla merkezi bir hosting servisine iletilildiğini sağlık bakımı 

sağlayıcılarının bir web tarayıcı veya diğer iletişim araçları ile bu veriye erişebilirdiklerini, 

ölçümlerin veya ilaç hatırlatıcıların zamanlarını değiştirebilirdiklerini ifade etmişlerdir.  

Kablosuz iletişim sensörleri yalnız yaşayan yaşlılar veya bireyler için tasarlanmış taşınabilir 

sensör kitlerini kapsamaktadır. Bu sensörler, sandalyelere, kapıların arkasına ya da evde 

bulunan herhangi bir objeye monte edilmekte ve evdeki rutin hareketleri algılamaktadır. Farklı 

bir hareketliliğin algılanması durumunda yaşlının ailesine ya da önceden belirtilen kişilere 

haber vermekte ve uyarı göndermektedir (Huo, ve arkadaşları, 2009) 

Giyilebilir tıbbi sensörler olan Holter cihazı, oksimetre ve aktivite sensörleri, yatak sensörleri, 

gibi sistemler hastanede geçirilen süreyi azaltarak daha kaliteli bir yaşam sürülmesine katkıda 

bulunmaktadır (Ekici, S. K., & Gümüş, Ö., 2016). Terkeş ve Bektaş da tele-evde bakımı, sağlık 

hizmeti veren kuruluşların telekomünikasyon teknolojisinden yararlanarak bakıma yönelik 

bilgi, eğitim veya hizmetleri; telefon, bilgisayar, interaktif TV, işitsel, görsel cihazlar veya her 

birinin farklı kombinasyonlarını kullanmaları olarak tanımlamaktadır. Bu akıllı izleme 

sistemlerinde ev içerisinde yaşlı bireyin takibi ve hareketlerinin sınıflandırılması yapılırken 

ayrıca ortamın sıcaklığı, ışık derecesi, nem miktarı da çevresel algılayıcılar tarafından 

belirlenmekte ve ayarlanabilmektedir. 

Diğer yandan, mobil cihazlarla entegre çalışabilen giyilebilir, yutulabilir ve vücuda enjekte 

edilebilir cihazlar sayesinde kişiler nabız, tansiyon, kan şekeri, oksijen satürasyonu, kaç adım 

attıkları gibi önemli bilgilere kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmektedir. Sağlık verileri 

depolanabilmekte, istenildiğinde hekimiyle paylaşılabilmekte, problemler ciddi bir boyuta 

gelmeden önlem alınmasına olanak sağlamaktadır. Demans, alzheimer gibi rahatsızlıkların ilk 

evrelerinde olan kişilerin akıllı saat, bileklik gibi giyilebilir teknoloji ürünleriyle sağlık (vital 

değerler) takibi de mümkün olabilmektedir (Şimşek, F., ve arkadaşları). 

TUSİAD mobil sağlık sektörü raporu, 100.000’nin üstünde sağlık ve fitness ile ilgili uygulama 

olduğunu, bunların %70’nin wellness ve fitness üzerine, %30’nun ise sağlık çalışanlarına 

yönelik medikal uygulamalar olduğunu belirtmektedir (Tezcan, C., 2016). Hızla büyüyen bu 

pazarda yaşlıların ihtiyacına uygun ve kullanımı kolay daha çok uygulama ve oyun yapılması 

beklenmektedir. 
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Global mobil sağlık uygulamaları pazarının büyüklüğü ile ilgili olarak farklı rakamlar 

açıklanmaktadır. www.globalnewswire.com/2019 pazarın 2025'te 111,1 Milyar Dolara 

ulaşmasının beklendiğini vurgularken, Grand View Research, küresel mobil sağlık 

uygulamaları pazar büyüklüğünün 2026 itibariyle 236.0 milyar ABD dolarına ulaşacağını iddia 

etmektedir (www.grandviewresearch.com).  

Diğer yandan, Nuance, Orbita gibi teknoloji şirketleri ile Amazon, Apple, Google ve Microsoft 

gibi ses uzmanlığı olan büyük oyuncular, sağlık sektörünü hedefleyen ses teknolojileri üzerine 

çalışmalar yapmaktadırlar. Yaşlı bakımı, kronik durum yönetimi, hekimin asistanı gibi ileri 

klinik kullanım vakalarında yeni ses teknolojisini getirerek sektörde büyüme yaratmayı 

hedeflemektedirler (www.forbes.com/2018). 

 

5. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma 

 

Günlük yaşantı sırasında kurulan sosyal ilişkiler beynin aktif olarak kullanılmasını sağlar. 

Sosyal ilişkiler beyni sürekli zorlayan birer egzersiz olarak kabul edilebilir. Yaşa uygun spor 

ve egzersizler beynin öğrenme ve bellekte tutma becerisini olumlu yönde etkiler, Demans ve 

kognitif yıkım ile başa çıkmaya yardımcı olur.  

Radyo dinlemenin, gazete okumanın ve bulmaca çözmenin beynin bilgi işleme fonksiyonunu 

kullanmayı teşvik ettiği ve Alzheimer hastalığının azalmasına katkı sağladığı ifade 

edilmektedir. Günlük rutinin dışına çıkmak farklı yoldan işe gitmek, yeni bir dil öğrenmek 

müzik enstürümanı çalmak, konsere ve sergiye gitmek, düzenli uyku ve sağlıklı beslenme de 

sağlıklı yaşlanma için etkilidir (Esen, E., 2016). 

6. Sosyal İzolasyon, Yerinde Yaşlanma 

 

Yaşlanan kişilerinin hayatlarını nerede sürdürmeye devam edecekleri tartışma konusu olmaya 

devam etmektedir. Pek çok ülkede gelenek ve göreneklere olan bağlılık sayesinde yaşlanan 

kişiye ailesi ve yakınları destek olmakta, yaşlılar bu desteklerle ve imkanları varsa ya kendi 

evlerinde yaşamaya devam etmekte ya da çocuklarının ya da yakınlarının yanında yaşamlarına 

devam etmektedirler. Ancak Türkiye’de çekirdek ailelerde eşlerin ikisinin de çalışması, aile 

büyüklerinin huzur evleri ya da yaşlı bakım merkezlerine yerleştirilmelerine neden 

olabilmektedir. 

 

Yaşlıların yaşadıkları yerler kurdukları sosyal bağlantılar bakımından önem taşımaktadır. Yaşlı 

kişilerin psikolojik iyi oluşlarının kritik etki alanlarından birisi sosyal bağlantı yani diğer 

insanlarla ve topluluklarla bağlantı kurma hissidir. Sosyal bağlanma yaşlı insanlar için 

önemlidir. Sadece yaşlı yetişkinlere diğerleri için değerli olduklarını hissetmelerini sağladığı 

için değil, aynı zamanda sosyal bağların olmayışı onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını tehdit 

edebileceği için önemlidir. Sosyal bağlantı, nesiller boyunca önemli olabilir; ancak, yaşın 

sosyal ağın kapsamı ve yoğunluğu ile negatif bir ilgisi olduğu, yaşlılığın yalnızlık deneyimi ile 

pozitif ilişkili olduğu göz önüne alındığında, yaşlılar arasında daha çok vurgulanmaktadır (Ahn, 

M., Kwon, H. J., & Kang, J., 2017). 

http://www.globalnewswire.com/2019
http://www.forbes.com/2018
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Yaşlılar pek çok nedenden dolayı yerlerinde yaşlanmayı tercih etmektedirler. Ahn, M. Ve 

Arkadaşları, 2017’na göre tercih nedenleri şöyle sıralanmaktadır; 1. Konut: Evimi idare etmesi 

kolay ve evimin yönetilebilir büyüklüğü bana uygun, 2. Sağlık: Kendimle ilgilenmek için 

zihinsel ve fiziksel sağlık durumuna güvenmeliyim ve kişisel alanımı kontrol edebilmeliyim. 3. 

Yerel Hizmetler: Tıbbi bakım, toplu taşıma gibi yerel hizmetlere ve mağazalara yakın 

olmalıyım. 4. Sosyal Etkileşim: Toplum ve komşularım ile sıkı iletişim ve etkileşimde olmalıyım. 

5. Güvenli mahalle ve sessiz yerleşim alanı: Benim için önemli. 6. Aile: Ailevi nedenler, aileme 

yakın olmalıyım. 7. Finans: Finansal durumum taşınmama uygun değil.  

 

Ancak aynı çalışmaya göre, yerinde yaşlanma her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilmektedir. 

Yerinde yaşlanma fenomeninin olumsuz tarafı, özellikle ileriki yaşlarda psikolojik ve çevresel 

refahın yaşlı yetişkinlerin yaşam düzenlemeleriyle yakından ilgili olduğu için göz ardı 

edilmemesi gerektiği bu çalışmada vurgulanmaktadır. Örneğin, yalnız yaşayan, lise 

eğitiminden daha az eğitimli olan kadınların, yerinde yaşlanmalarının sonucunda yaşlandıkça 

refahlarının doğrudan ve dolaylı olarak bozulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca düşük gelirli yaşlı 

yetişkinlerin yer değiştirmelerinin, uygun fiyatlı konut seçeneklerininin varlığındaki 

sınırlamalar nedeniyle daha az olası olabileceği de ileri sürülmüştür (Ahn, M. ve Arkadaşları, 

2017).  

7. Maliyetleri Kontrol Altına Alma Çalışmaları 

7.1. Emeklilik Yaşının Yükseltilmesi 

Yaşam beklentisi arttıkça emekli sayısının artması kaçınılmazdır. Bu da kaçınılmaz olarak 

toplumlar üzerine ek mali yükümlülükler getirecektir. Bu sorunu aşabilmek için pek çok ülke, 

yaşam süresi arttıkça, emekliliğe katkı sürelerini artırmakta ya da genel aylık katkıları 

artırmaktadır. Birçok ülke, nüfusun yaşlanması sorununa yasal emeklilik yaşını artırarak cevap 

vermiş, emeklilik yaşını yaşam beklentisi ile ilişkilendirmiştir. 

Ancak, yaşam beklentisi kazanımları toplumlara eşit olarak dağıtılmamıştır. Yaşam beklentisi, 

beyaz ya da mavi yakalı için işgücü piyasasına girme süresi ve yaşam beklentisindeki 

iyileşmeler nüfus arasında homojen değildir, farklı sosyo-ekonomik gruplar (örneğin düşük 

beceri, düşük gelir grupları) arasında değişmektedir (Antolín-Nicolás, P. (2015), Bu nedenle 

aynı yaşta emekliliği hak etmek tekrar düşünülmesi gereken bir durumdur. 

7.2. Emeklilikte Gelir  

Yunanistan, 2012 yılında, emekli maaşlarına GSYİH'nın %17,5'ini, İtalya, Fransa ve Avusturya 

GSYİH'nın %15'inden fazlasını harcamıştır. Estonya, İrlanda ve Litvanya, emekli maaşlarına 

sırasıyla %7.9, %7.3 ve %7.7 harcamıştır.  

Ancak, toplumların yaşlanması ile artan demografik baskı ve dar kamu bütçeleri nedeniyle, 

toplumlarda brüt emekli aylığı ödemelerinin- en azından alım güçlerinin – düşürülmesi söz 
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konusu olabilecektir. “Emeklilikte yeterli gelirin” ne anlama geldiği yeniden tanımlanması söz 

konusudur (Schuller, M., 2015). 

OECD ülkelerinde günümüzdeki emeklilerinin çoğu, en azından erkekler, hayatları boyunca 

istikrarlı işlerde çalışmışlardır. Ancak, “yaşam için iş” ve hatta “yaşam için kariyer” çalışmaya 

yeni başlayan kişiler için pek görülmemektedir. Gelecekte bu emeklilerin bazıları uzun işsizlik 

ve düşük ücretler yaşayacak, bazıları ise istikrarlı olacak ve daha yüksek kazanç elde etmeye 

devam edecektir. Bu da gelecek nesillerin emekliliklerinin ebeynlerinden çok farklı 

olabileceğini göstermektedir. Bazıları için daha uzun ömür, bazıları için ise daha kısa, daha 

hasta ve daha fakir bir yaşam olabilecektir. Genç işsizliği bugün birçok OECD ülkesinde rekor 

seviyededir. İşsizlik, gençlerin gelecekteki kariyerleri ve yaşlılık dahil her yaştaki refahları için 

uzun vadeli farklı sonuçlar doğurabilecektir (Queisser, M., OECD Insights blog, OECD (2013)  

 

3. Tartışma 

 

Araştırmacı Dodds S., (1996), “İnsanlar yaşlandıkça ve daha az bağımsız olarak 

yaşayabildiklerinde, sağlıklarının korunmasının ötesinde tüm ilgilerini yitirdiklerine inanmak 

için hiçbir neden yoktur” diyerek yaşlıların ilgilerini çekebilecek tüm alanlarda çalışmalar 

yapılmasının önemine dikkat çekmiştir. 

 

Shetty’e göre, gelişmekte olan pek çok ülkede, gençlerde ve orta yaşlı insanlarda hastalıklarla 

başa çıkma çabalara yoğunlaşılmış ve böylece daha uzun yaşam beklentileri elde edilmiştir. 

Ancak, genç nüfusun bu şekilde önceliklendirilmesi, gençlerin bu yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılama konusunda hazırlıksız olmalarına neden olmuştur (Shetty, P., 2012).  

 

Akıllı ev teknolojileri bireysel konut sakinlerine sunduğu faydaların yanı sıra hastane ve bakım 

evi girişlerini azaltma ve geciktirme potansiyelleri nedeniyle, yaşlıların sağlık hizmetlerinde 

gelecek yıllarda giderek daha önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Cocco J.’nın 2011 

yılındaki çalışmasına göre akıllı evlerin ve akıllı ev teknolojisinin tanımlarında özgünlük ve 

gizlilik gerekmektedir ve ülkelerin yasalarında bunlara uygun düzenlememeler yapılmalıdır, 

ancak böylece yaşlı kişilerin güvenliği sağlanırken, aynı zamanda vatandaşlar olarak onurlu 

olmaları ve özerklikleri güvence altına alınabilecektir.  

 

Temel olarak binaların otomasyonuna odaklanan 1990'lı yıllarda akıllı ev konseptlerinden, 

kentsel ve teknolojik alt yapıya kaymış, günümüzde de katılımcı, vatandaş merkezli bir kentsel 

kalkınmaya doğru ilerlemiştir (Gudowsky, N., Sotoudeh ve arkadaşları, 2017). 

 

Pek çok toplumda yaşlı insanlar, “bakıma muhtaç” olarak niteleyen önyargılar ve klişeler 

nedeniyle politika oluşturma süreçlerinin dışında kalabilmektedirler. Belçika'nın Brüksel 

kentinde yapılan bir araştırma, yaşlı insanların, özellikle sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili 

olanlar olmak üzere, bakımla ilgili politikaları şekillendirme konusunda bir sesi olmasına 

rağmen, konut ve kentsel tasarım stratejileri geliştirme konusunda genellikle ihmal edildiklerini 

göstermiştir. Ayrıca, yaş dostu girişimlerin siyasi engellerle karşı karşıya kaldığını, siyasi 
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himayeye bağımlı olduğunu göstermiştir. New York, Brüksel, Melbourne, Sao Paulo ve 

Toronto gibi kent merkezlerinde, yaş dostu olma fikri, ekonomik büyüme ve gelişme ile ilgili 

hedeflerle rekabet etmektedir. Yaşlı dostu girişimlere bağlı toplulukların genişlemesinde, 

uluslararası kuruluşların desteğinde ve spesifik politikaların, müdahalelerin ve araştırma ve 

değerlendirme programlarının oluşturulmasında da önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Bununla 

birlikte, kentsel gelişim ve ekonomik tasarrufun etkisinden kaynaklanan baskılar ile yaşa uygun 

çalışma tehlikeye girmiştir. Bunlar, programlar kapsamındaki düşüşlere, personel 

kısıtlamalarına, bütçe kesintilerine neden olmuştur (Buffel, T., & Phillipson, C. (2018). 

Diğer yandan, kişilerin özerkliği ve gizliliğini koruyacak şekilde teknoloji kullanımına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. Örneğin, Avusturya Teknoloji Enstitüsü uzmanlarından Ahmed 

Nabil Belbaşir, yalnızca hareket halindeki objeleri tespit eden akıllı gözetleme sisteminin özel 

hayatın gizliliğini koruma ilkesine göre tasarlandığını ve sistemin harekete duyarlı özel bir 

sensör içerdiğini vurgulamaktadır (tr.euronews.com/2014) 

Günümüz koşullarında lüks gibi görünen yaşlı bireylere yönelik teknolojik bakım 

uygulamalarının, teknoloji ile büyüyen yeni neslin gelecek yaşamlarında kaçınılmaz olduğu 

düşünülmektedir. Tüm bu teknolojik gelişmelerin hemşirelik eğitiminden itibaren müfredatlara 

yansıtılması, mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerle daha geniş bir hemşire kitlesine iletilmesi 

önerilmektedir. Klinik uygulamalarda 7/24 bakım veren hemşirelerin, yaşlı bireylerin evde 

bakım hizmetleri gibi teknoloji kullanımı konusunda da bilgilendirilmeleri, izlenmeleri ve 

değerlendirilmelerinde de çok önemli rolleri olacağına inanılmaktadır (Terkeş, N., & Bektaş, 

H., 2016).  

 

Yaşlılıkta, uygun olmayan diyet alımı hem kronik hem de akut morbiditeye önemli ölçüde 

katkıda bulunmaktadır ve hastalık gıda alımını etkilemekte ve hastalıklara karşı direnci daha da 

tehlikeye atmaktadır. İyi dengelenmiş bir diyet ve yeterli beslenme, yaşlılarda önleyici ve tedavi 

edici yönetimin temelini oluşturmaktadır ve temel olarak uzun ömürlülüğü arttırmak yerine 

yaşam kalitesini arttırmak hedeflenmektedir (Ibanga Eyo Ekong, 2015).  

 

4. Sonuçlar 

 

1. Nesiller arası diyalogun artması ve kolaylaştırılması çok önemlidir. 

2. Nüfusun yaşlanmasının sürdürülebilir kalkınmaya nasıl etkisinin olacağı ve hızlı 

kentleşmeden kaynaklanan olası tarımsal ve kırsal gerilemeler iyi araştırılmalıdır. 

3. Gelişmekte olan ülkelerin mevcut kalkınma planı mutlaka yaşlıların taleplerini ele 

almalıdır. 

4. Teknolojik olanakların kullanılması ile, yaşlıların yaşam kalitesi yükseltilebilir, 

bağımsızlıkları desteklenebilir, öz bakım kapasitesi arttırılabilir ve daha iyi bakım 

alarak bireysel gereksinimlerini karşılanabilir. Ancak bunu yapabilmek için gizlilik ve 

bağımsızlık konularına önem verilmeli, gerekli yasalar hazırlanmalıdır. 

5. Yaşlı bireyin mümkün olduğu kadar uzun süre, kendi doğal ortamında teknoloji 

kullanılarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, sık hastane başvurularını azaltabilir. Bu da 
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ileri yaşta hastanede sıra bekleme, ulaşım, hastane ortamı gibi nedenlerle oluşabilecek 

stresin kontrol altına alınmasında da yararlı olabilir.  

6. Evde sağlık bakım teknolojileri kullanımı yaşlı bireylerin sağlığını ve güvenliğini 

koruyucu olmalıdır.  

7. Teknolojiye dönük sağlık politikalarının geliştirilmesi gereklidir. Ayrıca bu gelişmeler 

yaşlı istismarı gibi geriatrik sorunlara olumlu etki yapacaktır.  

8. Akıllı şehirler ve yaşlı dostu akıllı mahalleler tasarlanmalıdır. Kamu tesisleri, ulaşım ve 

toplu konut gibi sosyal altyapının, yaşlılar da dahil olmak üzere tüm nesiller için 

erişilebilir olacak şekilde planlanmalıdır.  

9. Akıllı kentlerin özellikle yaşlıların toplumsal ihtiyaçlarını yansıtması gerekmektedir. 

Genişletilmiş kentsel planlama stratejileri ile halkın, özellikle yaşlıların anlamlı bir 

şekilde ilgilenmesi gerekmektedir.  

10. Akıllı kent çalışmalarında farklı yaş gruplarının katılımı ve yönetimine ihtiyaç vardır. 

11. Gelecek şehir stratejileri bu gerçeği içermelidir ve yalnızca teknolojik ilerleme 

paradigması üzerine hazırlanamaz. Burada, katılımcı, işbirlikçi yönetişim, yaş dostu 

topluluklar oluşturmak için uygun çözümler bulma konusunda katkıda bulunabilir. 

12. Tıbbi harcamalar yaşlı nüfusun büyüklüğündeki artışla birlikte artacaktır. Yaşlanan bir 

nüfus için uygun sağlık hizmetlerinin sunulması için plan yapılması esastır.  

13. Yaşlanan bir nüfusun ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmek için, acil müdahaleler yerine 

kronik durumların tedavisine daha fazla odaklanmak ve her yaş için sağlığı koruyucu 

planlar yapmak gereklidir. 

14. Yaşlanan nüfusların yarattığı potansiyel fırsatları unutmamak gereklidir. Gıda, giysi, 

ulaşım, akıllı evler, teknolojik yatırımlar, “gümüş” müşterilerin oluşturduğu yeni 

pazarlar ekonomiye ivme kazandırabilir. Bu alanlarda çalışmalar yapılmalıdır.  

15. Ülkemizdeki yaşlıların ihtiyaçları, tercihleri ve gerek iş hayatında gerekse gönüllü 

etkinliklerde neler yapabilecekleri araştırılmalı, bu etkinlikler kanalıyla daha aktif hayat 

sürdürebilmeleri hedeflenmelidir. Sürekli öğrenmeyi teşvik edici çalışmalar 

yapılmalıdır.  

16. Yaşlıların sosyal hayata katılımını sağlayabilmek için yaşam boyu öğrenme teşvik 

edilmelidir. Yaşlıların, STK'lar ve sosyal organizasyonlar, üniversiteler ve iş dünyası 

gibi farklı paydaşlar ile çalışması ve iletişimde olması önemlidir.  

17. Yaşlı yetişkinlerin sağlık hizmetlerine aile, arkadaşlar ve komşuları entegre etmek ve 

eğitmek daha iyi sosyal katılım için önemlidir.  

 

Gelecek çok ışıltılı değil, ancak iddia edildiği gibi karanlık da değildir. Hazırlıklar yapılabilir 

ve riskler azaltılabilir.  
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