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23-24 Kasım 2019 Yaşlı Hakları İç�n
Çaba Çalıştayı
23-24 Kasım’da Feth�ye’de yapılan Yaşlı Hakları İç�n Çaba #YAŞAT
Çalıştayı’ na Derneğ�m�z Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. M�mar Esra Akan
katılarak “Yaşlı Uyumlu Kent Hal�/Kapsayıcı Tasarım ve Kentsel Çevre”
başlıklı b�r sunum yaptı.

Dr. M�mar Esra Akan konuşmasında yaşlı uyumlu kent�, konut �ç�nden
başlayarak yakın/uzak dış çevreye kadar uyumluluğu gözeten; akt�f ve
yer�nde yaşlanab�lmen�n hem sosyal, hem de tasarım boyutunda
çözümler�n� arayan ve üreten; ps�koloj�k, sosyoloj�k, ekonom�k ve
mekansal boyut d�kkate alınarak tasarlanması gereken «gen�ş kapsamlı
çevre» olarak tanımlamaktadır. Akan’a göre, kent planlamasında
çözümler�n «d�s�pl�nler arası �şb�rl�ğ�» �le gel�şt�r�lmes� gerekmekte;
planlamanın, gereks�n�mler�n değ�ş�m göstereb�leceğ� olasılıklar
doğrultusunda  «esnek tasarım» f�kr�yle gel�şt�r�leb�len anlayışla
oluşturulmalıdır.

Akan’a göre yaşlı uyumlu kent hal�n� 2 alt başlıkta �rdelemek doğru
olacaktır; bunlardan �lk� yaşlının gereks�nmeler� ve hakları d�ğer� �se
terc�hler� olmalıdır. Yaşlının gereks�nmeler� ve hakları  açısından
öncel�kle mevcut ev�n uyumlanması en doğru yaklaşım tarzı olacaktır.
Bu konuda ”Yaşlı b�rey, gerekt�ğ�nde ev�n�n �ç�nde tekerlekl� sandalyeyle
mekanlar arası rahat geç�ş yapab�l�yor mu? Güvenl� banyo yapab�l�yor
mu, küvet engel teşk�l ed�yor mu, yardımcı tutamaklar var mı, zem�n
kaydırmaz mı? Banyo tad�latında çıkan molozlar �ç�n yerel
yönet�mlerden yardım alınab�l�yor mu?” vb. g�b� soruların cevaplanması
önem kazanmaktadır. Devamında, yaşlı b�rey� sokağa çıkartab�lmek,
hayatın �ç�nde tutab�lmek �ç�n ev�nden g�tmek �sted�ğ� yere kadar
ulaşımın engels�z sağlanab�lmes�; b�nadan başlayarak merd�ven/rampa,
rampa/kaldırım, kaldırım/sokak �l�şk�s�n�n engels�z kurulması da kent
�ç�ndek� gereks�n�mler� ve haklarının sürekl�l�ğ� �ç�n öneml�
parametrelerd�r. Y�ne yaşlılar �ç�n d�ğer b�r yaşam çevres� olan yaşlılık
kurumları/huzurevler� g�b� yapıların yer seç�m�n�n de merkez�
çevrelerden yana olması, yaşlının akt�v�tes� ve hayata tutunması �ç�n
gerekl�d�r. Yaşlı uyumlu b�r kentte kamusal alanlar, hastaneler, devlet
da�reler�, �badet yerler�, mezarlıklar, t�yatro, s�nema vb. yerler de
tanımlı/er�ş�leb�l�r ve engels�z olmalıdır.

Yaşlının hastalıklardan korunması yönünde eğ�t�m veren; spor salonları,
sosyal etk�leş�m �ç�n buluşma noktası olab�lecek
mekanlar/parklar/meydanlar vb., sosyal h�zmet büroları, danışma
merkezler�, k�ş�sel bakım h�zmetler� veren mekanlara da yer ver�lmes�
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Paylaşın:

öneml�d�r. Ayrıca kamusal tuvaletler�n kullanım rahatlığı da yaşlının dış
mekan kullanım konforu �ç�n öneml�d�r. Kamusal tuvaletler yardımcı
araca uygun f�z�ksel boyutlarda ve yaşlı yakını/yardımcısını kapsayıcı
n�tel�kte olması bu �lk parametrede öne çıkan konulardır.

Akan, yaşlı uyumlu kent hal�n� �rdelerken 2. parametren�n yaşlının
terc�hler� olması gerekt�ğ�n� �ler� sürmekted�r. Öncel�k terc�hler�n�
«Nerede/Nasıl yaşamak �sters�n�z?» sormak olmalı, sonrasında
alternat�fler sunulmalıdır. Yalnız yaşamakta d�renen gr� alandak�
yaşlılara; a�leye yakın ev, alt alta/yanyana da�reler, hergün uğramanın,
hatır sormanın zor olmayacağı yakınlıklar teşv�k ed�lmel�d�r. Tanıdık
çevres�nde; yaşlı ap./mahalle evler�, s�te �ç�nde ¾ katlı yaşlı uyumlu ap.
vb. modeller sunulab�l�r.

Akan’a göre yaşlı kapsayıcı kent hal�, öncel�kle yer�nde yaşlanmayı
destekley�c�, yalnız ama yalnızlaşmadan yaşanab�lecek modeller�
barındırmalıdır. Kurumsal yapı terc�h� �ç�n �se, şeh�r �ç� hem er�ş�m� hem
de kuşaklararası etk�leş�m� destekleyen konum, az katlı yapılaşma,
doğru kurgu/yeterl� özel alan, anlamsal ve boyutsal yeterl�l�kler
sağlanmalıdır. Kent ve toplumla beraberl�k yaşlının akt�v�tes� �ç�n öneml�
görülmel�d�r. Er�şeb�l�r ve er�ş�leb�l�r olma bu beraberl�k �ç�n olmazsa
olmaz kr�terlerd�r. Sağlık bahçeler�/ parklar/ meydanlar g�b� tasarım
g�rd�ler�yle sosyal etk�leş�m düzey� arttırılarak sosyal �zolasyonun önüne
geç�leb�l�r. Kent kurgusundak� �şlevsel kal�te, kent �ç� akış/ yön bulmada
kolaylık/ ulaşılab�l�rl�k/ kullanılan malzeme uygunluğu vb. kent
bütününde sağlanmalıdır. Kent b�leşenler� yaşlı yakınlarını da
(a�le/arkadaş/yardımcı vb.) kapsayıcı olmalıdır. Kalabalık çevre
olmaktan kaynaklı �ç ve dış çevre güvenl�ğ� sağlanmalıdır…

Dr. M�mar Esra Akan’a göre, kent� yaşlı ayrımcılığı yapmadan herkes
�ç�n b�l�şsel/davranışsal/f�z�ksel ve sosyal açıdan eş�ks�z hale get�rmek
tüm �lg�l� d�s�pl�nler �ç�n ortak hedef olmalıdır.

#65+YaşlıHaklarıDerneğ�  #YAŞAT  

#YaşlıDostuKentFeth�ye  #yaşlıdostum�mar�  

#YaşlılıkveM�mar�  #YaşlıveMutlu  

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ
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İlet�ş�m

Cumhur�yet Cd., No:48,
G�r�ş katı 34367
Elmadağ / Ş�şl� /
İstanbul
b�lg�@yasl�haklar�derneg�.org

Telefon: 0212 343 10
43

Güncel Konular

Yaşlı Dostu Kentler
Atölyes�

23-24 Kasım 2019
Yaşlı Hakları İç�n
Çaba Çalıştayı

Şehr�n İy� Hal� –
”Darülaceze
Sak�nler� �le
Atölyelere
Katılıyorum”

65+ Yaşlı Hakları
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“Yerel Yönet�mler
Yaşlı H�zmetler�
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Toplantısı” – 17
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