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ÖZET 

Nüfusun hızlı yaĢlanması ile birlikte bir çok problem ortaya çıkmaktadır. Bu 
problemler arasında yer alan konut sorunu için ülkemizde sadece huzurevleri ve 
bakımevleri gibi hizmetler ile çözüm getirilmeye çalıĢılmaktadır. GeliĢmiĢ olan 
ülkeler yaĢlanma ile ilgili problemlerden en önemlisi olan konut sorununa farklı 
yaklaĢımlar ve çözümler getirmekte Türkiye ise bu konuda yetersiz kalmaktadır. 

Bu tez çalıĢmasında, yaĢlılar için konut konusu irdelenmekte, yurtdıĢında ve 
ülkemizde getirilen çözümler incelenerek daha önce yapılmamıĢ olan bir konut 
projesi modelinin fizibilite çalıĢması, maliyet - karlılık analizleri ile 
değerlendirilmektedir. 

Tez çalıĢmasına, bu konunun seçilme nedeni, amaç ve kapsamı açıklanarak 
baĢlanmaktadır. Daha sonra yaĢlılık ile ilgili temel tanım ve kavramlar, yaĢlıların 
yaĢadığı sorunlar açıklanmaktadır. Dünya genelindeki yaĢlanma sorununa 
değinilerek, bu soruna karĢılık yaĢlılıkla ilgili problemlere yurtdıĢından seçilen örnek 
ülkelerin çözümleri değerlendirilmektedir. 

Türkiye‟de bulunan yaĢlıların durumu ve yaĢlılara sağlanan imkanlar incelenmekte 
ve kamu, vakıf ve özel sektör tarafından iĢletilen yaĢlılara yönelik huzurevleri ve 
bakımevleri örnekleri değerlendirilmektedir. 

Tez çalıĢmasının asıl amacı olan yaĢlılar için yapılacak örnek projenin gayrimenkul 
geliĢtirme süreci daha sonraki bölümlerde açıklanmaktadır. 

En son bölümde yaĢlılar için konut geliĢtirme süreci maliyetler ve karlılık analizleri 
yapılmaktadır. Tez çalıĢmasında yapılan çalıĢmalar ile ilgili genel değerlendirme 
yapılarak tez çalıĢması sonlandırılmıĢtır. 

Tez kapsamında Türkiye‟de yaĢlılara yönelik konut açığı ortaya konmuĢ, bu sorun 
dahilinde geliĢimiĢ ülkelerdeki sistemler ve çözümler incelenmiĢ ve Türkiye‟de 
uygulanabilecek konut projeleri içinde yaĢlılara özel konut yapılması gerekliliği 
savunularak, böyle bir projenin finansal açıdan karlılığı araĢtırılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

As the population is growing old, different problems exist and housing is one of 
these problems. In Turkey, it is trying to be solved only with the age-hostels and 
nursing homes. However, developing countries have various alternatives for the 
solution of accomotion or housing problem which is the most important one among 
the problems existing with old-age. In contrast to developing countries, Turkey is 
inefficient creating housing alternatives for elderly. 

In this theses, housing for elderly is examined by comparing alternatives, in Turkey 
and in developing countries, performing feasibility analysis for the project not one 
before with cost-profit calculation. 

Thesis report start with clarification of reasons of the selecting this topic, objectives 
and comprehension of the general thesis subjects. Secondly, the basic definitions 
and concept related to elderly are defined. The global problems not elderly facing 
with one examined by comparing alternatives in different countries. After this 
general definitions and comprehensions, living standards of elderly in Turkey 
housing facilities supplied by foundations public and private sectors are spesifically 
analyzed. 

Steps of the real estate development process are determined and explained. 
Furthermore, steps of this development process, cost and profit analyses of housing 
project for elderly are performed. Performed results carefully examined many times. 
The thesis is evaluated in general perspective and a conclusion is drawn at the end.  

Finally, with this thesis, lack of housing for elder people in Turkey examined and 
determined specifically. Under this problem, the solution examples of foreign 
countries and their total systems examined and compared with those systems of 
Turkey. With the help of this comprehensions the requirement of developing this 
system is defended and financial feasibility of this real estate development project is 
researched. 
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1.   GĠRĠġ 

Bütün dünya ülkeleri nüfusun yaĢlanması problemi ile karĢı karĢıyadır. Nüfusun 

yaĢlanması ile birlikte ülke ekonomisi, gerek yaĢlılara ödenen emeklilik maaĢlarının 

oranının artması, gerekse yaĢlılara sağlanan çeĢitli servisler ile büyük bir yükle karĢı 

karĢıya kalmaktadır. YaĢlılar açısından bakıldığı zaman ise yaĢlanma ile birlikte 

fiziksel ve ruhsal birçok problem ortaya çıkmaktadır. Avrupa ülkeleri ve Amerika 

yaĢlanma ile ortaya çıkan problemlere çeĢitli hizmetler sunarak çözüm getirmiĢlerdir. 

Özellikle barınma sorunu ile ilgili çeĢitli projeler geliĢtirmiĢlerdir. Ülkemizde ise 

yaĢlıların barınmasına iliĢkin getirilen tek çözüm huzurevleri ve bakımevleridir. 

Türkiye‟de yaĢlılar için özel konutların nasıl olacağı, bugüne kadar yapılmıĢ örnekler 

incelenerek araĢtırılmaktadır. 

Tezde, yaĢlılar için konut konusu irdelenmekte, yurdıĢından Ġngiltere, Danimarka ve 

Amerika örnekleri ve ülkemizde bu soruna getirilen çözümler incelenerek daha önce 

yapılmamıĢ olan bir konut projesi modelinin fizibilite çalıĢması, proje maliyetleri, 

inĢaat süreci, satıĢları halen yapılmakta olan konut projeleri incelenerek satıĢ fiyat 

aralığının çıkarılması ve karlılık analizleri ile değerlendirilmektedir. 

Tezin amacı, Ġstanbul‟da, içerisinde yaĢlılar için özel konutlarında bulunacağı bir 

konut projesinin yapılabilirliğinin irdelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak tezde 

belirlenen en önemli araĢtırma alanları Ģunlardır 

 Yabancı ülkelerdeki yaĢlıların durumu ve yaĢlılara sağlanan hizmetler, 

 Türkiye‟deki yaĢlıların durumu ve yaĢlılara sağlanan hizmetler, 

 Türkiye‟de sosyal güvenlik ve sosyal yardım, 

 Konut projeleri için fizibilite süreci. 

Tezin Ġkinci bölümünde yaĢlılık ile ilgili temel tanım ve kavramlar, yaĢlıların yaĢadığı 

sorunlar açıklanmaktadır. Dünya genelindeki yaĢlanma sorununa değinilerek, bu 

soruna karĢılık yaĢlılıkla ilgili problemlere yurtdıĢından seçilen örnek ülkelerin 

çözümleri değerlendirilmektedir. 

Üçüncü bölümde Türkiye‟de bulunan yaĢlıların durumu ve yaĢlılara sağlanan 

imkanlar incelenmekte ve kamu, vakıf ve özel sektör tarafından iĢletilen yaĢlılara 

yönelik huzurevleri ve bakımevleri örnekleri değerlendirilmektedir. 
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Dördüncü bölümde yaĢlılar için yapılacak olan örnek projenin fizibilitesinde 

kullanılacak aĢamalar açıklanmaktadır. 

BeĢinci bölümde yaĢlılar için konut geliĢtirme süreci maliyetler ve karlılık analizleri 

yapılmaktadır. Son bölümde ise tez çalıĢmasında yapılan çalıĢmalar ile ilgili genel 

değerlendirme yer almaktadır.  
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2.   YAġLI VE KONUT 

Bu bölümde; yaĢlı, emekli v.b. gibi temel kavramların tanımları yapılarak, yaĢlıların 

yaĢadıkları sorunlar ile yaĢlılar için konut sorununa değinilmektedir. Günümüzdeki 

yaĢlanma sorunu, çeĢitli ülkelerdeki yaĢlıların durumu ve sunulan servisler 

incelenmektedir. 

2.1   Temel Tanım Ve Kavramlar 

YaĢlı : Türk Dil Kurumunun, yaĢı ilerlemiĢ, ihtiyar olarak tanımladığı yaĢlı sözcüğünü 

Huzurevleri ve YaĢlı Bakımevleri Yönetmeliği, sosyal  ve/veya  ekonomik  yönden  

yoksulluk  içinde  olup, kuruluĢ bakımına ihtiyacı olan yaĢlı statüsündeki kiĢi olarak 

tanımlamaktadır.   

Bakım, Türk Dil Kurumuna göre bir Ģeyin iyi geliĢmesi, iyi durumda kalması için 

verilen emek veya emek verme biçimi, bakımevi bakıma ihtiyacı olan kimselerin 

bakıldıkları, barındıkları kuruluĢ olarak tanımlanmaktadır. 

Huzurevleri ve YaĢlı Bakımevleri Yönetmeliğinde ise özel  bakıma  ihtiyaç  duyan  

yaĢlıların  bakım  ve  korunmalarını  sağlamak amacıyla gerçek kiĢiler ve özel hukuk 

tüzel kiĢileri tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluĢu bakımevi olarak 

huzurevi ise yaĢlı kiĢileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve 

psikolojik ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla gerçek kiĢiler ve özel hukuk tüzel kiĢileri 

tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluĢu olarak tanımlanmaktadır. 

Emekli : Belirli bir süre çalıĢtıktan sonra kanunlar gereği iĢi ile ilgisi kesilerek, 

kendisine aylık bağlanmıĢ olan kimse. (Türk Dil Kurumu) 

YaĢlanmaya bağlı olarak, insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen 

değiĢikliklere "biyolojik yaĢlılık", buna bağlı olarak organlarda meydana gelen 

değiĢikliklere "fizyolojik yaĢlılık", kiĢinin kendini yaĢlı hissetmesine bağlı olarak 

yaĢam görüĢü ve yaĢam Ģeklinin değiĢmesine "duygusal yaĢlılık", aynı yaĢta olan 

bireylerle karĢılaĢtırıldığında toplum içinde fonksiyonların devam ettirilememesine 

ise "fonksiyonel yaĢlılık" denir.(Anon.1) 
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YaĢlılıkla ilgili birçok çalıĢmada yaĢlı tanımı kronolojik olarak yapılmaktadır. GeliĢmiĢ 

ülkelerin önemli bir kısmında emeklilik yaĢı olan 65 yaĢ, bir çok çalıĢmada yaĢlılığın 

baĢlangıcı olarak kullanılmaktadır. 

BirleĢmiĢ Milletlerin yaĢlılıkla ilgili yayınladığı raporlarda yaĢlanma kronolojik olarak 

60 yaĢtan baĢlatılmaktadır. 

Dünya Sağlık TeĢkilatı'nın 1963 yılında yaĢlıları sağlık sorunları konusunda 

düzenlediği seminerde, yaĢlanma kronolojik olarak üçe ayrılmıĢtır. (Anon.2)  

Orta yaĢlılar (45-59 yaĢ)  

YaĢlılar (60-74 yaĢ)  

KocamıĢlar (75 + yaĢ)  

2.1.1   YaĢlıları Etkileyen Fiziksel ve Duygusal Sorunlar   

YaĢlılık sorunu çok yönlü ve karmaĢıktır. YaĢlılarda görülen bunalımın önemli 

sebepleri olarak, yalnızlık, iliĢki yokluğu, kendini ifade edememe, çalıĢan 

insanlardan ayrılma, emeklilik, diğer insanlara yük olduğunu düĢünme, iĢe 

yaramadığına inanma, gelirin azalması ve gelecek korkusu...v.b olarak 

görülmektedir. Sosyal rolün kaybı ile yaĢlı kendisinin de ölümcül olduğunu 

düĢünmeye baĢlar. Ölümün yaklaĢtığı düĢüncesi, yaĢlıyı ümitsizliğe, çaresizliğe ve 

depresyona iter. (Taneli,1997) 

Bellek ve düĢünme nörolojik bozukluklar, psikolojik sorunlar, deri değiĢiklikleri 

eklemler, kaslar, kemiklerde bozukluklar baĢ boyun ve duyular: duyma bozukluğu, 

görme bozukluğu, ağız kuruluğu, çiğneme bozukluğu, oral ve dental sorunlar, tiroit 

bozukluğu. kalp ve dolaĢım bozukluğu kan bozuklukları akciğer ve solunum 

problemleri sindirim bozuklukları beslenme bozukluğu gibi fiziksel problemler 

yaĢlıları etkilemektedir. (Anon.3) 

Bazıları yaĢlılıktaki fiziksel gerilemeleri üç grupta toplanmaktadır.   

 Bedensel gerilemeler: Yürüme, koĢma; boĢaltım vb. bozukluklar,  

 Seksüel gerilemeler: Hormon ve üreme etkinliklerinin bozulması,  

 Entellektüel gerilemeler: Bellek kaybı, unutkanlık vb. belirtiler. 

“YaĢlanma ile birlikte (40 yaĢlarından sonra) iskelet sisteminde eğilmeler, omurlarda 

sıkıĢmalar ve kemiklerin yer çekimine karĢı dirençlerini kaybetmeleri ile boyda 

kısalmalar baĢlar. Kaslar elastikiyetini kaybederken yaĢlının yürüme ve uzanma 

hareketlerinde kısıtlamalar görülür.” (Özkan,1997) 
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YaĢlılıkta karĢılaĢılan zorluklardan bazıları Ģunlardır; (Taneli,1997) 

1. Cisimlere eriĢmede yetersizlik: 

Düğme ve raflara eriĢmek yaĢlılar için daha zordur. Eklemlerdeki hareketliliğin 

azalmasının yanısıra, günümüz yaĢlı kuĢağının savaĢ dönemlerinde büyüyüp 

yetersiz beslenmesi nedeniyle genelde kısa veya orta boylu olduğu dikkate 

alınmalıdır. Ayrıca, yaĢlılıkta insan boyunun eklemlerdeki dokunun azalması 

sebebiyle 5 cm.‟ye kadar kısaldığı da doğrudur. 

2. Organların ve genelde vücut sisteminin toleransının azalması: 

YaĢlılıkta hastalık yavaĢ olarak geliĢtiğinden, teĢhisi de güç olmaktadır. Erken teĢhis 

konmadığı hallerde normalde geriye dönüĢü olan bir hastalık, ilerlemeye devam 

edilebilir. YaĢlıların iyileĢmek için daha çok yardıma gereksinimi olmaktadır. 

3. Kilo alma ya da kaybetme: 

Beslenme alıĢkanlığının düzensiz olması, hastalık ya da aktivite yoksunluğuna bağlı 

ortaya çıkabilmektedir. 

4. DüĢme eğiliminin artması: 

DüĢme, kiĢinin kendisinin rahatsızlanarak aniden dengesini kaybetmesinden, ya da 

yanlıĢ merdiven tasarımı, yetersiz aydınlatma gibi dıĢ etkenlerden kaynaklanabilir. 

5. Duyularda zayıflama: 

Ġlerleyen yaĢla birlikte özellikle görmede %90‟a kadar, iĢitmede %29‟a kadar kayıp 

görülebilir. Görme ve iĢitmedeki kayıp kiĢiyi etkiler ve meĢgul olabileceği alanları 

daraltır. Çevre ile ilgiyi de etkiler. Duyularına güvenemeyen kimse Ģüpheci olur, 

kendi hakkında konuĢulduğunu, kendisine gülündüğünü düĢünebilir. Çevreye 

bağımlılık da buna eklenir. 

6. Vücut sıcaklığının sağlanması: 

YaĢlandıkça vücut sıcaklığının ayarlanması ve normal düzeyinde tutulması güçleĢir. 

Vücut sıcaklığının aniden düĢmesi ölümlere kadar varabilecek durumlara yol 

açabilir. Bu yüzden yaĢlının her mevsimde yeterli ısıyı alması sağlanmalıdır. 

7. Altına kaçırma: 

YaĢlılarda altına kaçırma, bunama ya da depresyon gibi bir hastalığın da belirtisi 

olabilir, ancak yeterli sayıda ve konumu iyi tasarlanmıĢ tuvaletlerin tasarımı ile bir 

miktar kontrol altına alınabilir. 
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2.1.2   YaĢlılar Ġçin Konut Sorununun Tanımlanması 

Konut : Bir insanın yatıp kalktığı, iĢ zamanı dıĢında kaldığı veya tüzel kiĢiliği olan bir 

kuruluĢun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgah. (Türk Dil Kurumu) 

“Bugün tüm dünyada, konuta, sadece bir barınak olarak bakılmamakta bir yaĢam 

çevresi anlamı getirilmektedir. Türkiye için ise buna ilaveten, baĢta para değerinin 

korunduğu bir araç, gelecek için güvence, yaĢama dinlence fonksiyonlarının 

karĢılandığı bir çevre, toplumsal iliĢkilerin yürütüldüğü yer ve belirli bir yaĢam 

kalitesinin oluĢmasında yapı taĢı olması gibi anlamlar taĢımaktadır.” (Türel,1996) 

YaĢam ve sağlık standartlarının yükselmesi ile insanlar daha uzun yaĢam sürelerine 

kavuĢmakta ve çeĢitli bedensel engellerin üstesinden gelebilmektedirler. Bunun 

sonucu olarak toplam nüfus içindeki yaĢlı veya sakat olanların veya her ikisi birden 

olan insanların oranı artmaktadır. Nüfusun heterojenliğinin artmasıyla değiĢik tip 

hanehalklarının çeĢitlenen gereksinimleri ile birlikte konut talepleri de 

çeĢitlenmektedir. (Brink, 1996) 

Türel, yaĢlıların konutla ilgili sorunlarını; evin bakımı konusunda yardım gereksinimi, 

konforlu bir evin giderlerinin fazla olması, alıĢveriĢ olanağının yakın bir konumda 

sağlanamamıĢ olması, ulaĢımın güç ve pahalı olması, rekreasyon ve eğlence 

olanaklarının yakın olmaması olarak tanımlamıĢtır. 

YaĢlanma ile birlikte bakım ihtiyacı ve çeĢitli hastalıklar ortaya çıkmakta ve bu gibi 

sebeplerden dolayı bireyler yaĢlı yakınları ile aynı evde kalmayı 

istemeyebilmektedir. Yine aynı Ģekilde bazı yaĢlılar da yaĢlanma ile birlikte kendi 

aileleri ile kalmayı tercih etmeyebilmektedir. Fakat ülkemizde yaĢlılar için 

düzenlenmiĢ konut projeleri bulunmamaktadır ve sadece huzurevleri ve bakımevleri 

tek alternatif olarak sunulmaktadır. (Bezgal,1990) 

2.2   Nüfusun YaĢlanması 

YaĢam standartlarının yükselmesi ve toplam yaĢam süresinin artması ile ülkelerdeki 

yaĢlı nüfusun gençlere olan oranı giderek artmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelere ait nüfus 

piramitleri incelendiği takdirde, piramitin tepe kısmını oluĢturan yaĢlı nüfusun diğer 

yaĢ grupları ile aynı oranda olduğu görülmektedir.  

Dünyada 1900 yılında 65 yaĢın üzerindeki nüfus 10-17 milyon iken bu sayı 1992 

yılında 342 milyona çıkmıĢ ve bu oran dünya nüfusunun yüzde 6,2‟sini 

oluĢturmuĢtur. 2050 yılında dünya nüfusunun beĢte birinin 65 yaĢ ve üzeri olacağı 

tahmin edilmektedir. (Tümertekin ve Özgüç,1997) 
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2.2.1   GeliĢmiĢ Ülkelerdeki YaĢlanma Sorunu 

GeliĢmiĢ ülkelerdeki nufüsun yaĢlanması sorunu geliĢmekte olan ülkelere göre daha 

erken baĢlamıĢtır. Gerek teknolojinin geliĢmesi ile birlikte yaĢam standartlarının 

artması gerekse tıptaki ilerlemeler ile hastalıklara bulunan tedaviler yaĢam 

sürelerinin uzamasını sağlamıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerin çoğu için doğal nüfus artıĢı artık durmuĢ gibi görünmektedir. 

Ġnsanlar daha az çocuk sahibi oldukça ve daha uzun yaĢadıkça yaĢlıların gençlere 

oranı yükselmiĢtir. 1950‟de de doğurganlık oranı zaten düĢük olan ülkelere (Avrupa 

ülkeleri, A.B.D., Kanada, Japonya, Avustralya ve Yeni Zellanda) bakıldığında 65 

yaĢın üzerindeki nüfus grubunun 1990‟da yüzde 12‟den, 2010‟da 16‟ya, 2025‟de 

yüzde 19‟a çıkacağı ve bu ülkelerde 75 yaĢın üzerindeki nüfusun da yüzde 3,2‟ye 

ulaĢacağı beklenmektedir. (Tümertekin ve Özgüç,1997) 

Dünyada halen yaĢlanmanın en fazla hissedildiği alan olan Avrupa, aynı zamanda 

en düĢük doğal nüfus artıĢ oranlarını sergilemektedir. Bunun sonucunda gelecekte 

Avrupadaki nüfus profili orta-yaĢ ve yaĢlıların egemenliğinde olacaktır. Bu durum 

daha önceden hesaplanmamıĢ olan hem fırsatlar hem de sorunlar yaratmaktadır. 

Farklı nesiller arasında ekonomik büyümenin sürdürebilirliğinin ve refahın eĢit 

dağılımının mümkün olup olmayacağı bu sorunların baĢında gelmektedir. Ulusal 

refahın ve harcamaların büyük kısmı Ģimdiden yaĢlıların bakımına ve diğer 

sorunlarına ayrılmaya baĢlanmıĢtır. Yeni sosyal hizmetler, konut alternatifleri, 

ulaĢım-taĢımacılık ve sağlık programları yaratılacaktır. Ayrıca yaĢlıların nasıl 

yaĢayacakları (yalnız yaĢayıp yaĢamayacakları) konusu da henüz bilinmemektedir. 

1993 yılında Batı Avrupa‟da 65 yaĢın üzerindeki yaĢlılardan 13 milyonunun tek 

baĢına yaĢadığı bilinmektedir. Avrupa Birliği 1993 yılını “The European Year of Elder 

People” ilan etmiĢtir. (Tümertekin ve Özgüç,1997) 

Tümertekin ve Özgüç‟e göre ekonomik alanda ise iĢgücünde sıkıntılar ortaya 

çıkmaktadır, insanlar emekli olmakta ve emeklilerin sayısı arttığı için ödenen 

maaĢlar da hızla artmaktadır. Bazı ülkeler bunun önüne geçebilmek için emeklilik 

yaĢını yükseltme ve az geliĢmiĢ olan ülkelerden göçmenler alarak iĢgücü açığını 

kapatma yoluna gitmektedirler. YaĢlanan nüfusun önemli bir yanı yaĢlı nüfusun ve 

onunla birlikte de refahın, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, coğrafi 

bakımdan yer değiĢtirmesidir. Örneğin yabancı ülkelerede çalıĢan Türklerin bir 

bölümünün, emekliliklerinde ülkelerine geri dönüp maaĢlarını orada almaya devam 

etmeleridir. 
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2.2.2   GeliĢmekte Olan Ülkelerdeki YaĢlanma Sorunu 

Hızlı yaĢlanma ile ilgili sorunlar geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi geliĢmekte olan 

ülkelerde de ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. GeliĢmekte olan ülkelerde de artık doğum 

oranları hızla düĢmeye ve ortalama yaĢam süreleri de uzamaya baĢlamıĢtır. 

GeliĢmekte olan ülkelerde de yaĢlıların sayı ve oranı toplam nüfus içinde gitgide 

çoğalmaktadır. Veriler dünya nüfusunun yaĢlandığını göstermektedir. (Anon. 6) 

1950 ile 1990 yılları arasında doğurganlık oranlarını hızla düĢüren ülkeler arasında 

bulunan Çin, Kolombiya, Endonezya, Meksika ve Tayland 65 yaĢın üzerindeki 

nüfuslarında büyümeyle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 1990‟da yüzde 5 olan 65 yaĢın 

üzerindeki nüfusun 2025‟de iki misline çıkarak yüzde 10 olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu ülkelerde 2025‟den sonraki artıĢın çok daha hızlanacağı ve örneğin 

Çin‟in 2050 yılında 65 yaĢın üzerindeki nüfusunun 270 milyon olacağı 

beklenmektedir. (Tümertekin ve Özgüç,1997,s.263) 

GeliĢmekte olan ülkelerde yaĢlılara, geliĢmiĢ ülkelerdekinden farklı olarak genellikle 

aileleri tarafından bakılmaktadırlar. Ulusal refah yada sosyal sigortaları 

bulunmamaktadır. YaĢlı nüfusun genç nüfusa oranı yükseldikçe bu ülkeler de kendi 

yaĢlılarına bakabilmek için ulusal sosyal sigorta ve emeklilik sistemlerini geliĢtirmek 

zorunda kalacaklardır. 

2.3   YaĢlılıkla Ġlgili Sorunlara Getirilen Çözümler –YurtdıĢından Örnekler 

Her ülke kendi sosyal güvenlik sistemi içinde yaĢlılık ile ilgili sorunlara çeĢitli 

çözümler getirmektedir. Bütün ülkelerin en büyük sorunu yaĢlı nüfusunun artmasıdır. 

Nüfus artıĢı ile birlikte yaĢlıların ihtiyaçları da değiĢmekte ve çeĢitlilik göstermeye 

baĢlamaktadır. GeliĢen teknoloji ile birlikte yaĢlılara sunulan olanaklar da her geçen 

gün değiĢmekte ve çeĢitlilik göstermektedir. Ġngiltere, Danimarka ve Amerika BirleĢik 

Devletleri yaĢlılık sorununa getirdikleri çözümler açısından incelenmiĢtir. 

2.3.1   Ġngiltere Örneği 

2.3.1.1   Ġngiltere’deki YaĢlıların Durumu  

Ġngiltere‟de yaĢlılar için bir çok servis bulunmaktadır. Bu servislerin amacı yaĢlıların; 

fiziksel veya sağlık sorunlarının yanında sosyal, psikolojik ve ekonomik problemlerini 

çözmektir. 

Ġngiltere‟deki yaĢlı nüfusu toplam nüfusun büyük bir bölümünü oluĢturmakta ve bu 

oran her yıl artmaktadır. Bunun sebebi insanların yaĢama sürelerinin uzamıĢ olması 
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ve “yaĢam beklentilerinin” (life expectancy) her geçen yıl artmasıdır. 1901 yılında 60 

yaĢ için yaĢam beklentisi, kadınlar için 74,9 ve erkekler için 73,4 yaĢları iken 2001 

yılında bu rakam kadınlar için 80 ve erkekler için 76‟ya çıkmıĢtır. 2001 yılında 

Ġngiltere‟deki 65 yaĢ ve daha üstü kiĢi sayısı 9,4 milyondur, bu değer 1961 yılına 

göre %51 oranında artıĢ göstermiĢtir. Bu artıĢ sadece Ġngiltere için geçerli değildir, 

diğer Avrupa ülkelerinde de yaĢlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı artmaktadır 

(Tablo.1).(Social Trends No:33, 2003)  

Grafik.2.1.‟de görüldüğü gibi 2014 yılında 65 yaĢ ve daha üstü nüfusun 16 yaĢ ve 

daha altı nüfusu geçeceği tahmin edilmektedir.(Munro,1996) 

Tablo.2.1. Avrupa ülkelerindeki 65 yaĢ ve daha üstü nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranları. (Social Trends No:33, 2003) 

Ülkeler 

 Oranlar 

1970 1981 1991 2001 

Ġtalya 11 13 15 18 

Yunanistan 11 13 14 18 

Ġsveç 14 16 18 17 

Belçika 13 14 15 17 

Ġspanya 10 11 14 17 

Almanya 14 16 15 17 

Portekiz 10 11 14 16 

Fransa 13 14 14 16 

Ġngiltere 13 15 16 16 

Avusturya 14 15 15 16 

Finlandiya 9 12 14 15 

Danimarka 12 15 16 15 

Lüksemburg 13 14 13 14 

Hollanda 10 12 13 14 

Ġrlanda 11 11 11 11 

Avrupa ortalaması 12 14 15 17 
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Grafik.2.1. Ġngiltere için YaĢa Bağlı Nüfus Projeksiyonu. (Social Trends No:33, 2003) 

Ġngiltere‟de yaĢayan yaĢlı nüfusun yalnız yaĢama oranının çok fazla olduğu 

(Grafik2.2), bununda bir çok sosyal ve psikolojik problemi beraberinde getirdiği 

görülmektedir. Yalnız yaĢam yaĢlılığın getirdiği fiziksel zorluklar ve bedensel 

özürlerle birleĢtiği zaman önemli sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların 

en önemlisi yalnızlık hissidir. Yalnızlık, sosyo-psikolojik problemlerin yanında, evle 

ilgili faaliyetler ve kiĢisel bakımla ilgili konularda da bir çok problemle 

karĢılaĢılmasına sebebiyet vermektedir. YaĢlıları sosyal ve psikolojik olarak 

etkileyen diğer önemli bir faktör de emekliliktir. Emeklilik ile birlikte günlük yaĢam 

durağanlaĢmaktadır. Ayrıca emeklilik ile birlikte ekonomik sorunlarda baĢlamaktadır. 

YaĢlıların aylık gelirleri emeklilik ile birlikte önemli ölçüde azalmaktadır.(Pakdil,1992) 
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Grafik.2.2. Ġngiltere’de yaĢa ve cinsiyete göre yalnız yaĢayanların oranı (Social Trends 

No:33, 2003) 

YaĢlılıkla birlikte akut ve kronik bir çok hastalığa yakalanma oranı da artmaktadır. 

YaĢlının bu hastalıklara yakalanması günlük aktiviteleri önemli ölçüde aksatmakta 

ve dıĢarıdan destek ve yardımı gerektirmektedir.(Pakdil,1992) 

2.3.1.2   Ġngiltere’de YaĢlılara Sağlanan Servisler 

Ġngiltere‟de yaĢlılar ile ilgili sorunlara yaklaĢım II. Dünya SavaĢı sonrasında 

(1948‟den itibaren) Sosyal Refah Devletinin kurulması ile birlikte yaĢlı nüfusunda 

sosyal ve ekonomik haklar kazanması ilke birlikte  baĢlamıĢ ve çeĢitli servislerin 

sağlanmasına neden olmuĢtur.( Pakdil,1992) 

Ġngiltere‟de yaĢlıların kendi konutlarında veya devlet tarafından sağlanan özel 

konutlarda toplum içinde uzun süre bağımsız olarak yaĢamalrı fikri benimsenmiĢ ve  

bunu sağlamaya yönelik çeĢitli servisler sağlanmıĢtır. Ġngiltere‟de yaĢlılara sağlanan 

servisler yöreden yöreye farklılık gösterebilmektedir. Bunun nedeni oradaki yaĢlıların 

gereksinimleri, sayıları v.b. faktörlerdir. (Pakdil,1992) 

Bakıma ihtiyacı olan yaĢlılar için yaĢlı yurtları ve ağır bakım gereken yaĢlılar için 

hastaneler bulunmaktadır. YaĢlı yurtları 24 saat boyunca tüm gereksinimleri 

karĢılayabilecek yapıda olan yerlerdir. Kendi konutlarında veya özel tasarlanmıĢ 

konutlarda yaĢayan yaĢlılar için çeĢitli servisler bulunmaktadır. Bu servisler yaĢlıların 
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konut içindeki faaliyetleri, sağlık ve kiĢisel bakımları ile ilgili servisler ve konut 

dıĢındaki sosyal ve günlük bakımla ilgili servisler olarak sınıflandırılabilmektedirler. 

Konut içinde sağlanan servisler arasında ev iĢleri yardımı, yemek yardımı, konut içi 

sıhhileĢtirme ve gereç yardımı bulunmaktadır. Ayrıca yaĢlıların sağlık ve kiĢisel 

bakımları ile ilgili olarak sağlık denetleyicisi, bölge hemĢiresi, banyo yardımcısı ve 

semt doktoru bulunmaktadır. Konut dıĢında ise sosyal iliĢkiyi sağlayacak; yemek 

kulüpleri, sosyal kulüpler, günlük uğrak kulüpleri, günlük sosyal merkezler ve toplantı 

odaları bulunmaktadır. Konut dıĢında günlük bakımı sağlayacak servisler ise; günlük 

bakım ve tedavi hastaneleri, yaĢlılar yurdunda günlük bakım ve günlük bakım 

merkezleri bulunmaktadır.( Pakdil,1992) 

2.3.1.3   Örnek Proje; Hartrigg Oaks  

Ġngilterede yapılmıĢ olup, yıllarca planlanagelmiĢ ve 18 ayda inĢaatı tamamlanmıĢtır. 

Brüt inĢaat giderleri 18 milyon dolardır (bunun içinde inĢaat iĢleri, araziye ödenen 

ücret, diğer ücret ve faizler yer almaktadır). 8,49 ha‟lık alan üzerinde 152 tek ve çift 

yatak odalı bungalov ve bakım merkezinde 41 adet suit oda bulunmaktadır. Buranın 

yapılmasında amaç yaĢlıların; yanlızlık, güvenlikle ilgili kaygıları ve nerede 

yaĢlanacakları ile ilgili sorularının cevabı olmaktır. Diğer önemli faktörler ise sağlık 

problemleri ve sahip oldukları yuvalarıdır. (Anon.4) 

Kompleks‟te bir ana bina, kafe, restoran, kütüphane, kaplıca havuzu, jakuzi, spor 

salonu, müzik odası ve kalanların becerileri ile ilgili bir Ģeyler yapabilecekleri sanat 

odası bulunmaktadır. (Anon.5)  

Kompleks iki kısımdan oluĢmaktadır. 1. kısımda iki yatak odalı bungalow‟lar, diğer 

kısımda ise tek yatak odalı bungalow‟lar bulunmaktadır. 

Hartrigg Oaks aĢağıdakileri sağlamak için geliĢtirilmiĢtir; 

 Yüksek kaliteli konut, yaĢlıların ihtiyaçlarını karĢılayacak nitelikte 

 Yüksek kaliteli bakım, hem bungalow‟larda, hemde bakım merkezinde 

 Mümkün olduğunca bağımsızlık, herkesin kendi evinde yaĢayarak kendi 

yaĢamını kontrol edebilmesi imkanı 

 Aktif, yaĢam dolu, hüner ve ilgilerini paylaĢan bir topluluk 

 Ayrıca bu amaç aynı zamanda mali olarak esnek bir yapıya sahip ve güvenli 

 Ayrıca geliĢtirilecek buna benzer projelere bir örnek teĢkil etmek üzere 

dizayn edilmiĢtir.( Anon.4) 
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Burada kalanlar iki çeĢit ücret ödemektedirler. Bunlar kalma ücreti ve aidatlardır. 

Aidatların içinde,  kalınan yerin bakım ve sigorta ücreti, genel bakım ücretleri 

(örneğin bahçe bakımı), ortaklaĢa yapılan aktiviteler için ücretler, evde bakım veya 

bakım merkezinde yapılan bakım ücreti yer almaktadır.( Anon.4)   

Kalma ücreti üç Ģekilde ödenebilmektedir: 

1. Tamamı baĢlangıçta ödenebiliyor. Eğer bu Ģekilde ödeme yapılırsa, kiĢi 

buradan ayrıldıktan sonra paranın tamamı 2 hafta içinde geri ödeniyor. 

2. Ücretin daha az bir kısmı girerken ödeniyor ama kiĢi buradan ayrıldıktan 

sonra geri ödeme yapılmıyor(sadece kiĢi 56 ay içinde ayrılırsa paranın bir 

kısmı geri ödeniyor). 

3. Yıllık olarak ödenebiliyor. Aylık olarak da ödenebilmektedir. 

Aidatlar içinde üç ödeme Ģekli bulunmaktadır: 

1. Standart aidat. Yıllık tutar (aylık olarak da ödenebiliyor) Ģeklinde alınıyor. Bu 

tutar, alınan bakım hizmetlerine ve katılırken ki yaĢa göre değiĢiyor. 

2. Ġndirimli aidat.  Tutarın peĢin olarak ödenmesi halinde standart aidatın %50si 

kadar indirimli olabilmektedir. 

3. Alınan bakım hizmetine göre aidat ödenebilmektedir.(Anon.5) 

2.3.2   Danimarka Örneği 

2.3.2.1   Danimarka’da YaĢlıların Durumu 

Danimarka, temeli 1930'lu yıllarda atılmıĢ olan sosyal güvenlik sistemi sayesinde 

yaĢlılara, gençlerle fırsat eĢitliği sağlamaktadır.  

1950'li yıllarda Danimarka‟da doğum oranı azalmaya, insanların ortalama yaĢam 

süresi de uzamaya baĢlamıĢtır. 1960'lı yıllarda kadın hareketinin geliĢmesiyle birlikte 

kadınlar evde aile büyüklerine bakmak yerine iĢ hayatına atılmaya baĢlamıĢlardır. 

Bu geliĢmeler sosyal devlet ilkesine bağlı olan Danimarka'da 60 yaĢın üzerindekilere 

yönelik sosyal güvenlik sisteminin daha da güçlendirilmesine sebebiyet vermiĢtir. 

(Anon.8) 

Ülkede kadın-erkek, çalıĢan-çalıĢmayan ayrımı yapılmaksızın 67 yaĢ üzerindeki 

herkese yaĢlılık aylığı bağlanmaktadır. Ġsteğe bağlı olarak daha az bir miktar 

verilerek 60 yaĢında da aylık bağlanabilmektedir.  

Danimarka modeli pek çok ülkede 'çok ağır' olarak nitelendirilebilecek bir vergi 

sistemine dayanmaktadır. Dünyada toplam vergi yükü en yüksek ülkelerden biri olan 
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Danimarka'da çalıĢan herkes brüt gelirinden ev ve araba taksitleri ile çocuk giderleri 

düĢüldükten sonra geriye kalan net gelirinin yüzde 50'sini vergi olarak ödemektedir. 

ġirketler de karlarının yüzde 35'ini vergi olarak vermektedirler. Toplam 175 

belediyenin bulunduğu 14 bölgeden oluĢan Danimarka'da bu vergiler devlet, bölge 

ve belediye arasında paylaĢtırılmaktadır.  

Danimarka‟da yaĢlıların ve fiziksel engellilerin bakımı yerel yönetimlerin 

sorumluluğundadır. Yerel yönetimler; ev yardımı, evde bakım, yaĢlılar ve engelliler 

için konut, bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, özel koruma merkezleri ve 

kooperatif evleri gibi hizmetleri sağlamaktadırlar. Bu hizmetlerin giderlerinin büyük 

bir çoğunluğu genel vergiden finanse edilmekte ve bu sayede hizmetlerin çoğu 

bireylere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.  

Bu vergiler bu üç birim arasında iĢbölümü yapılarak sosyal devlet ilkelerinin hayata 

geçirilmesinde harcanmaktadır. 60 yaĢın üzerindekilerin yüzde 12'sinin bakıma 

muhtaç olduğu, yüzde 88'inin ise 'yaĢ alan genç' olarak yaĢamını sürdürdüğü 

Danimarka'da yaĢlılık ücreti alanlara üç seçenek sunulmaktadır.  

Danimarka modeli, yaĢı ilerleyenlerin mümkün olduğu kadar uzun bir süre kendi 

evlerinde eski hayatlarını sürdürmelerine dayandığından, ilk seçenekte, 'yaĢ alan 

gençler' isterlerse kendi evlerinde yaĢamaya devam edebilmektedirler. Yerel 

yönetim bu kiĢilerin evlerine, hemĢirelik, temizlik ve yiyecek hizmetleri 

götürmektedir.  

Ġkinci seçenek ise 'yaĢlı dostu evler' olarak nitelendirilmektedir. Bu seçeneği tercih 

edenler kendi evlerini satarak yaĢlılar için tasarlanmıĢ olan 60-67 metrekarelik bu 

evlere taĢınabilmektedirler. „YaĢlı dostu evlere‟ yaĢlılık ücretlerinin en fazla yüzde 

15'ini ödemektedirler. Bu evlerde tekerlekli sandalye kullanarak banyoya, mutfağa 

girebilmekte, baĢkalarına muhtaç olmadan günlük yaĢamlarını sürdürebilmektedirler.  

„Bakımevleri‟ ise üçüncü seçenek olarak sunulmaktadır. Kendi baĢına bağımsız 

hayat sürdüremeyecek durumda olanlar bakımevlerinde her türlü sağlık ve sosyal 

hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Bakımevleri ikinci seçeneği tercih edenlerin 

evlerine yakın yerlerde bulunmaktadır. Birinci ve ikinci seçeneği tercih edenler 

bakımevlerinin sosyal tesislerine günübirlik devam edip, ücretsiz olarak sosyal 

faaliyetlere katılabilme imkanına sahip durumdadırlar.  

Bakımevlerinin sosyal tesislerinde, bu kiĢilere yaĢlılıkla birlikte azalmaya baĢlayan 

hafıza ve fiziki güçlerini destekleyici faaliyetler yapılmaktadır. Marangozluktan 

dokumacılığa, müzikten bilgisayara kadar çok değiĢik sosyal faaliyetlere katılan ve 

üretimde bulunan bu kiĢilerin hayata olan bağlılığı artırmak devletin asıl maçları 
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arasında bulunmaktadır. Sosyal tesisin idaresi de buradaki yaĢlılar tarafından 

yürütülmektedir.  

Danimarka, modelini tüm dünyaya ihraç etmektedir. Bu amaçla kurulmuĢ olan 

EXSOS isimli Ģirket Danimarka modeli konusunda baĢta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere pek çok ülkeye danıĢmanlık hizmeti vermaktedir. Bu ülkeler arasında Türkiye 

de bulunmaktadır.  

Ġstanbul Sosyal DayanıĢma ve YardımlaĢma Vakfı tarafından projelendirilip, inĢaatı 

tamamlanan YaĢamkent, Danimarka modelinin (Exsos'un danıĢmanlığında) 

Türkiye‟deki tek örneğini oluĢturmaktadır. (Anon.14) 

1987 yılında Danimarka devletinin kabul etmiĢ olduğu YaĢlılar ve Sakatlar kanunu 

ile birlikte yeni konutlar üretilmeye baĢlanmıĢtır. YaĢlılar ve sakatların konut 

ihtiyacının %40‟lık bir kısmı eski bazı evler ve baĢka amaçla üretilmiĢ olan binalarda 

yapılan değiĢikliklerle karĢılanmaktadır. Örnek olarak; Kopenhag‟da 5000 adet 

emekli dairesi modern hale getirilmiĢtir. (Anon.7) 

2.3.2.2   Danimarka’daki Sosyal Güvenlik Sistemi 

 YaĢlılar Ġçin YerleĢim 

Danimarka‟da yaĢlı nüfusun büyük çoğunluğu sıradan evlerde yaĢamaktadır. 

Sadece yaĢlı insanların küçük bir bölümü kendileri için özel hazırlanmıĢ evlerde 

yaĢamaktadır. Çok az bir kısmı da yetiĢkin çocuklarıyla birlikte yaĢamaktadır. 

Danimarka‟nın yaĢlılık politikası iskan çeĢitlerinin yaĢlıların ihtiyacı olan bakım ve 

hizmetleri belirlemesi üzerine değil tam tersi bireylerin ihtiyaçlarının gereken bakımı 

belirlemesi esasına göre oluĢmuĢtur. Bu nedenle, “yaĢlıların bakımı onların 

konutuna göre değil, bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir” tezi bu politikanın 

özünü oluĢturmaktadır. (Anon.7) 

Sonuç olarak, 1987‟den beri kurumsallaĢmıĢ – sıradan bakım evlerinin inĢasının 

yerine yaĢlılar için sosyal evler inĢa edilmiĢtir. (Anon.8) 

 YaĢlılar Ġçin Sıradan YerleĢim 

YaĢlılar için kâr amaçlı olmayan bir çok konut çeĢidi bulunmaktadır. Bunlar bireysel 

evler, grup evleri ve bakım evleri gibi çeĢitlilik göstermektedir. 

YaĢlılar için olan sıradan evler her yaĢlının ve özürlü bireyin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmiĢ – her konutta bireyin acil durumlarda kolay yardım çağırabilmesi için 

gerekli olan alarm sistemi olan konutlardır. Konutlarda özel tuvalet ve mutfak 
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bulunmaktadır. Bakıma muhtaç yaĢlılar için bakım imkanları olan özel hizmet evleri 

tahsis edilmektedir.  

YaĢlılar için olan sıradan yerleĢim yerleri genel iskan yasasına göre 

düzenlenmektedir. Eğer birey ikamet ettiği yerde kiracı ise, bu durumda Danimarka 

Kira Yönetmeliği geçerlidir. 

 Geleneksel Bakım Evleri Ve Sığınma Evleri 

1987‟den önce inĢa edilmiĢ olan geleneksel bakım evleri ve sığınma evleri 

(sheltered flats) Sosyal Hizmet Yönetmeliğinin ayırdığı geçici kaynaklarla 

faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Burada geçerli olan temel mantık, geleneksel 

bakım evlerinin bir kurum olmasıdır. Bu nedenle, burada kalan yaĢlılar belirli hak ve 

sorumlulukları olan kiracılar değillerdir. 

Geleneksel bakım evlerini bazı kurallar ve uygulamalarla hizmet evlerine 

dönüĢtürebilmek için çeĢitli faaliyetler sürdürülmektedir. 

 Amaç ve YerleĢim 

Danimarka‟da, sayıları gittikçe artan orta yaĢlı ve yaĢlı insanların günlük yaĢamlarını 

komĢularına daha yakın yerleĢim yerlerinde geçirmeleri gerektiği belirtilmektedir 

(Co-housing community). Bu nedenle Co-housing community yaĢlılar için yerleĢim 

politikasıyla ilgilenen Danimarka‟lı politikacıların ilgisini çekmektedir. (Anon.8) 

Co-housing community, içinde yaĢayan insanların belirli faaliyetlere, pratik 

uygulamalara veya imkanlara beraber katılan anlaĢmalı sosyal bir grup olarak 

tanımlanabilir. Ġki çeĢit Co-housing community veya proje vardır:  

1. Age-integrated Co-housing community : DeğiĢik jenerasyonların birlikte 

yaĢadığı yerler. 

2. Senior Co-housing community : YaĢlılar için yaĢa göre düzenlenmiĢ yerleĢim 

alanları. 

Her iki projede de yaĢlılar kalmaktadır. Bu projeler; yerleĢim yerlerine, kalma-çıkma 

koĢullarına ve dizaynlarına göre farklılık göstermektedir. 

2.3.2.3   Danimarka Refah Modeli 

(Anon7) ve (Anon8)‟e göre, Danimarka‟nın refah modeli bütün vatandaĢların hangi 

kurumda çalıĢmıĢ olursa olsun emekli aylığını almaya hakkı olduğu gerçeğine 

dayanmaktadır. Ayrıca bu model merkezileĢmeden uzaklaĢan bir yapıdadır. 

Danimarka‟da 275 belediye ve 14 eyalet bulunmaktadır ve bu sosyal politikanın 
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uygulanmasında, fon sağlanması ve gerçekleĢmesinden yerel yönetimler 

sorumludur. 

YaĢlılar ve özürlü insanlar için olan devlet politikaları diğer ülkelerde olduğu gibi 

Danimarkada‟da özel inceleme altındadır. Çünkü giderek sayıları artan yaĢlı nüfus, 

toplum nufüsunun büyük bir bölümünü oluĢturmaktadır. Ayrıca değiĢik bakım ve 

destekleyici teknoloji ürünlerine ihtiyaç duyan yaĢlı grubun sayısı da her geçen gün 

artmaktadır. Bu nedenle, yaĢlıların ve özürlü insanların gelecekteki ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek hizmetlerin sağlanması çok önemlidir. Bu, Danimarka‟nın yaĢlılar ve 

özürlüler için olan politikasının ana nedenidir. Danimarka politikası, on yıldan daha 

uzun süredir, yaĢlı ve özürlü insanları kendileri ve toplum için sağlanan imkanlardan 

faydalanmaya teĢvik etmek yaklaĢımı üzerine belirlenmiĢtir. Özellikle yaĢlı ve özürlü 

insanların kültürel ve eğlence faaliyetlerini toplum içinde kaynaĢmayı sağlamak 

amacıyla özel merkezlerde yapmalarının önemi üzerinde durulmaktadır. 

Danimarka yaĢlı insanların evleri için geniĢ bakım imkanları (bireysel bakım ve pratik 

asistanlık, 24 saat bakım gibi), yemek yardımı, özel kiĢisel bakım asistanlığı, kira 

yardımı ve bu servislere olanak sağlayacak teknik imkanların desteklenmesi üzerine 

durmaktadır. Amaç yaĢlı ve özürlü insanların kendi evlerinde rahat yaĢamalarını 

sağlamaktır. Ayrıca Danimarka kendi evlerinde kalabilecek durumda olmayan yaĢlı 

ve özürlü insanlar için yer tahsis etmektedir. Bu yerler değiĢik talep ve isteklere göre 

düzenlenmektedir.(Anon.7) 

Bu politikaların baĢarısı yaĢlı ve özürlü insanların toplumsal tartıĢmalardaki yüksek 

görünürlüğünden, değiĢik organizasyona katılan insanların sayısından ve spor, 

kültürel ve eğlence faaliyetlerine olan yüksek oranlı katılımlardan takip 

edilebilmektedir. 

Yapılan araĢtırmalar Danimarka‟da yaĢayan yaĢlıların diğer Avrupa ülkelerinde 

yaĢayan yaĢlılara göre yaĢamlarından ve sosyal hizmetlerden daha fazla memnun 

olduğunu göstermiĢtir. Bu da (geleneksel bakım ve hizmetler ve yüksek teknolojik 

ürünler için gerekli olan) verimli yönetim ve fon tahsisi ile mümkün olmaktadır. 

2.3.3   Amerika Örneği 

2.3.3.1   Amerika’da YaĢlıların Durumu 

Diğer ülkelere oranla Amerika‟da insanların yaĢam beklentileri (life expectancy) 

1990-2000 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte büyük değiĢiklik göstermiĢ ve %50 

oranında artmıĢtır. 1990 yılı demografik verilerine bakıldığı zaman yaĢam beklentisi, 

kadınlar için 50,7 ve erkekler için 47,9 yaĢları iken 2000 yılında bu rakam kadınlar 
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için 79,5 ve erkekler için 74,1‟e çıkmıĢtır. 2000 yılında Ġngiltere‟deki 65 yaĢ ve daha 

üstü kiĢi sayısı 35 milyondur, bu sayı toplam nüfusun %13‟ünü oluĢturmaktadır. Bu 

değer 1900 yılına göre 10 kat artıĢ göstermiĢtir. YaĢlı nüfusunun büyük bölümünü 

kadınlar oluĢturmaktadır.  

Tablo.2.2. 65 yaĢ üstü ve 85 yaĢ üstündeki insanların 1900 ile 2050 yılları arasında 

toplam nüfus içindeki yüzdeleri.  

(Anon.9) 

Yıllar 65 yaĢ ve üstü 85 yaĢ ve üstü 

1900 4.1 0.2 

1910 4.3 0.2 

1920 4.7 0.2 

1930 5.4 0.2 

1940 6.9 0.3 

1950 8.2 0.4 

1960 9.2 0.5 

1970 9.9 0.7 

1980 11.3 1.0 

1990 12.6 1.2 

2000 12.4 1.5 

2000 12.7 1.6 

2010 13.2 1.9 

2020 16.5 2.1 

2030 20.0 2.5 

2040 20.5 3.8 

2050 20.3 4.8 

 

 

Grafik2.3. Amerika için YaĢa Bağlı Nüfus Projeksiyonu.  

(Anon.9) 
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2.3.3.2   Amerika’da YaĢlılara Sağlanan Servisler 

(Anon.10), (Anon.11), (Anon.12) ve (Anon.13)‟e göre Amerika, günümüzde yaĢlılara 

sunduğu sosyal imkanları ve bu imkanların çeĢitliliği sebebiyle bir çok ülke için iyi bir 

örnek teĢkil etmektedir. Amerika‟da daha önceki yıllarda kendilerine fazla bakacak 

durumda olmayan yaĢlılar için az sayıda alternatif bulunurken Ģimdi ise tamamen 

bağımsız yaĢayamayan yaĢlılar için bile bakım ihtiyaçlarına göre çeĢitli alternatifler 

bulunmaktadır. Amerika‟da yaĢayan yaĢlıların büyük bir kısmı ve yaĢlı yakınları 

çeĢitli alternatifleri bildikleri için rahatlıkla “nursing home” olarak adlandırılmıĢ olan 

bakımevlerine gidebilmektedirler. Nursing homes, kapsamlı tıbbi yardım 

alabilecekleri, kiĢisel ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri, uzun süreli bakım 

olan tek alternatif olarak kabul edilmektedir. 

Amerika‟da sunulan alternatifler ihtiyaç derecelerine göre 6 grupta 

incelenebilmektedir. (Anon.10), (Anon.11), (Anon.12), (Anon.13) 

i.  Bağımsız ve Sağlıklı YaĢlılar (Evde veya Aileleriyle YaĢayanlar) 

 

Bu tür yaĢlılar günlük aktivitelerinde aktif, genel olarak sağlıklı ve orta derecede 

sosyal bireyler olarak tanımlanabilmektedirler. Bu bireyler, toplumsal hizmetleri alan, 

sağlık hizmetine gerek duymayan, kiĢisel özgürlüğe sahip bireylerdir. Bu grup için 2 

çeĢit alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler; tadilatla kendi evlerinde yaĢama veya 

yaĢlı apartmanlarıdır. 

1.Tadilatlar yaparak kendi evinde yaĢama (Living at Home with Home Modifications) 

Evdeki tadilatlar ve adaptasyonlar, yaĢlıların evlerini daha güvenli ve konforlu 

yapmaktadırlar. Evdeki tadilatlar ile banyo, merdiven çıkma gibi günlük aktiviteler 

daha kolay yapılabilmektedir. Tutunmak için parmaklıklar, banyoda tutunma yerleri, 

merdivenlerde tutunma yerleri…vb. düĢmelere karĢı önlem alacak Ģekilde evde 

tadilatlar yapılabilmektedir. 

2.YaĢlı Apartmanları-(Accessory Apartments (Granny Flats or Elder Cottage 

Housing Opportunity Units) 
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YaĢlı apartmanları tam yerleĢim birimlerinin içine ya da mevcut yerleĢimin yakınında 

yer almaktadırlar. Bu konut düzeni, yaĢlılara aileleriyle aynı özelliklerde yaĢarlarken, 

özgürlüklerine ve mahremiyetine de sahip olabilmelerini sağlamaktadır. 

ii.   Sağlıklı ve Neredeyse Bağımsız YaĢayabilen YaĢlılar (5 tane seçenek 

bulunmaktadır) 

1.YaĢlı Apartments (Also called Congregate Housing or YaĢlı Retirement 

Apartments) 

Daha çok, yıllar sonra evini satarak diğer yaĢlılarla yaĢamayı isteyen bağımsız 

yaĢlılar için tasarlanmaktadır. Çoğu yaĢlı apartmanlarında iyi güvenlik, organize 

sosyal programları ve çeĢitli destekleyici hizmetler (yemek, ulaĢım, ve ev iĢleri gibi) 

verilmektedir.Aylık kiralar konut biriminin boyutuna, verilen hizmetlere ve 

tasarlandığı gelir grubuna göre değiĢmektedir.  

2.Emekli Otelleri-(Retirement Hotels)  

Emekli otelleri, genellikle 40-200 kiĢiye -herbiri kendi özel odasında ve  kendi özel 

banyosuyla- barınma olanağı sağlamaktadır. Çoğu emekli oteli, kendi kendine 

bakabilen kiĢilere hitap etmektedir, bununla birlikte çoğu aktivite doğru yemek 

yiyebilen, kendi ilaçlarını alabileni ve basit ihtiyaçlarını otel atmosferinde bir yerde 

karĢılayabilen kiĢiler için yapılmaktadır. 

3.DesteklenmiĢ toplanma evleri-(Subsidized Congregate Housing (Also called 

Section 202 or Public Housing)) 

DesteklenmiĢ toplanma evleri, devletin desteklediği, kar amacı olmayan 

organizasyonlar tarafından sağlanan yaĢlılar için toplu yerleĢim birimleridir. Bu 

birimler genellikle yemek, ev bakımı, rekreasyonel programlar gibi destekleyici 

hizmetler sağlamaktadır. Bekleme listesi genellikle çok uzundur ve çok düĢük gelir 

grubu hanehalkı ile doluluk göstermektedir. 

4.Benzer evler- (Matched Housing) 

Benzer evler, tıbbi yardım ihtiyacı olmayanlar için kendilerini özellikle geceleri yalnız 

hissetmeyecekleri ve bununla birlikte bir Ģirket güvencesi isteyenler için bir seçenek 

olarak sunulmaktadır. Ev arkadaĢı odada kalmak için ya da kiradan indirim için 

temizlik, yemek gibi iĢleri yapabilmektedir.  

5.PaylaĢımlı evler-(Shared Housing (Also called Supportive Housing or Small 

Group-Shared Residence)) 
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PaylaĢımlı evlerde, birçok yaĢlı kirayı paylaĢarak, ev bakımı ve yemek gibi  

hizmetleri alarak evde ya da apartmanda bağımsız olarak yaĢayabilmektedirler. 

iii.   Sürekli Bakım Ġsteyen YaĢlılar 

  

Bu tür yaĢlılar günlük aktivitelerinde geliĢmiĢ yardım gereksinimi olan, genel olarak 

sağlıklı ve ortanın üzerinde sosyal bireyler olarak tanımlanabilmektedirler. Bu 

bireyler, genellikle toplumsal hizmetleri alan, sağlık hizmetine gerek duyan, kiĢisel 

özgürlüğe sahip bireylerdir. Bu bireyler için sürekli bakım merkezleri çözümü 

getirilmektedir. 

1.Sürekli Bakım Merkezleri-(Continuing-Care Retirement Communities (Also called 

Life-Care Communities)) 

Sürekli bakım merkezleri, diğer barınma ve bakım seçeneklerinden farklı bir iĢleyiĢe 

sahiptir; yaĢlıların ihtiyaç duydukça ihtiyaçlarını ve bakımlarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bağımsız yaĢamdan, 24 saat bakıma kadar bütün bakım 

hizmetlerini sağlanmaktadır. Bu kommünite ayrıca, koordineli sosyal aktivitelere 

ulaĢımı, yemek ve ev bakım servisleri sağlamaktadır. Çoğu sürekli bakım merkezi, 

yaĢa bağlı olarak gelirli kiĢilerde minimum bakım gerektiren, finansal malları olan, 

fiziksel sağlıklı ve hareketli kiĢilere olanak sağlamaktadır. Genellikle, yaĢayanların 

halen aktif ve kendilerine bakabilirken komuniteye katılmaları beklenmektedir. 

Burada yaĢamanın maliyeti hayli fazladır. Çoğu sürekli bakım merkezi, bir kerelik 

giriĢ ücreti daha sonrada aylık servis ücretleri almaktadır. Ücretler, aldıkları sağlık 

hizmetine, yaĢadıkları birimin büyüklüğüne ve servislere bağlı olarak değiĢmektedir. 

Sürekli Bakım Merkezleri için 3 ayrı sözleĢme seçeneği bulunmaktadır. 

GeniĢ sözleĢme- aylık artıĢ olmadan yaĢamboyu gerektiğinde yararlanabileceği 

sağlık hizmetleri sunmaktadır. Yüksek aylık ücreti ödenmektedir. 

DeğiĢtirilmiĢ sözleĢme- ödendiği miktar kadar özelleĢtirilmiĢ uzun dönem bakım 

sağlamaktadır. Aylık ücret aldığı bakım seviyesine göre artmaktadır.  
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Servis ücretine göre sözleĢme – sakinler daha düĢük servis ücreti ödüyorlar, ama 

uzun süreli bakımdan karsız ve indirimsiz olarak yararlanabilmektedirler. 

iv.   Günlük ĠĢlerde Yardım Ġsteyen YaĢlılar-Aileyle veya Evde YaĢayanlar  

1. Günlük YetiĢkin Bakımı-(Adult Day Care) 

Günlük yetiĢkin bakımı, yaĢlılara yardımla yaĢama yerlerine gitmektense 

akrabalarıyla yaĢayabilme imkanı sunmaktadır. Günlük bakım merkezleri, yaĢlılara 

denetlenmiĢ zihinsel ve fiziksel sınırlamaları olan rekreatif aktiviteler ve bazı sağlık 

servislerini alarak günlerini geçirmelerini sağlamaktadır. Genellikle yaĢlılara merkeze 

ve evlerine ulaĢım ve günde bir yemek sağlanmaktadır.  Günlük bakım, genellikle 

aile üyeleri iĢteyken daha yapısal yardım gerektiren yaĢlılar tarafından tecih 

edilmektedir. 

2. Evde Bakım-(Home Health Care)  

Evde bakım, kendi evlerinde kalmak isteyen yaĢlılar için yararlı, ama kendine 

bakabilen veya kendine aileden bakacak biri olanlar için uygun bir seçenek 

olmamaktadır. Ev içinde hizmetler deneyime göre değiĢiklik göstermektedir. (nursing 

care ve fiziksel terapi, banyo yapmada, giyinmede, yemek ve hafif ev bakımında 

yardım). Evde bakım sağlayan Ģirketler, gerekli personeli sağlamakta ve ücret 

bordosu, vergi ve sigorta giderlerini karĢılamaktadır.  

v.   Günlük YaĢamda Yardıma Gereksinimi Olan YaĢlılar 

  

Bu tür yaĢlılar günlük aktivitelerinde geliĢmiĢ yardım gereksinimi olan, sağlıklı ve 

sosyal bireyler olarak tanımlanabilmektedirler. Bu bireyler, genellikle toplumsal 

hizmetleri alan, sağlık hizmetine orta derecede gereksinim duyan, kiĢisel özgürlüğü 

azalmakta olan bireylerdir. 

1.Yardımlı YaĢam Aktiviteleri-Assisted Living Facilities(Also Semi-Dependent, 

Board-and-Care, Institutional Living or Personal Care Facilities)  
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Yardımlı yaĢam aktiviteleri, bağımsız yaĢayamayan ve günlük sağlık bakım ihtiyacı 

olanlar için tasarlanmaktadır. Toplu olarak yemek yeme, ev hizmetleri, sağlık 

yönetimi, rekreatif aktiviteler, ihtiyaca göre yeme, giyim, banyo ve yürümede yardım  

gibi hizmetleri sağlamaktadır. Genellikle her birimde, acil durum sisteme, 24 saat 

personel yardımı ve özel bakım gerektiği durumlarda eriĢebileceği sağlık bakım 

uzmanları bulunmaktadır. Genellikle bina çevresinde hastanesi bulunmamaktadır. 

Ücretler kalan kiĢiye, oda büyüklüğüne, aldığı hizmet türüne göre değiĢmektedir. 

YaĢlı nüfusu özel yeteneklere, özürlere, sınırlara ve kısa dönem bakım gibi yoğun 

ihtiyaçlarının gözden kaçırılmasından korunması ve genel güvenlik ihtiyaçlarına göre 

değiĢiklik göstermektedir.  

vi.   24 Saat Bakım Ġhtiyacı Olan YaĢlılar  

  

Bu tür yaĢlılar günlük aktivitelerinde geliĢmiĢ yardım gereksinimi olan, sağlıksız ve 

asosyal bireyler olarak tanımlanabilmektedirler. Bu bireyler, genellikle toplumsal 

hizmetleri alan, sağlık hizmetine gereksinim duyan, kiĢisel özgürlüğü minimum olan 

bireylerdir. Bu bireyler için de bakımevleri önerilmektedir. 

Bakım Evleri-Nursing Homes (Also called Convalescent, Rest or Extended Care 

Facilities) 

YaĢlının 24 saat sağlık bakımı ya da denetim ihtiyacı varsa, bakımevleri en iyi 

seçenek olabilir. Bakım evi, sağlık bakımı, rekreatif aktiviteler, banyo yapmada 

yardım, giyinmede ve yemek yemede yardım hizmetleri sağlamaktadır.  

2.4   Değerlendirme (YurtdıĢından Örneklerin KarĢılaĢtırılması) 

Günümüzde hem geliĢmiĢ ülkelerde hem de geliĢmekte olan ülkelerde yaĢlanma 

sorunu önemli bir konu haline gelmiĢtir. Nüfus piramitleri incelendiğinde piramitin en 

üst kısmında yer alan en yaĢlı grubun oranı her geçen gün artmakta, en alt kısmında 

yer alan en genç grubun oranı ise giderek azalmaktadır. Bunun nedeni bütün 

dünyada doğum oranlarının azalması ve yaĢam sürelerinin uzamasıdır. Bütün dünya 
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ülkeleri kendi sosyal güvenlik sistemleri içinde yaĢlanan nüfusun emeklilik ve sosyal 

sigorta haklarını sağlamaya çalıĢmaktadır. Farklı yaklaĢımların incelenmesi 

ülkemizdeki sistemin geliĢmesini sağlamak açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Ülkelerindeki yaĢlı nüfus için sosyal imkanlar ve çeĢitli servisler sağlamayı 

baĢarabilen ülkelerden Ġngiltere, Danimarka ve Amerika tez çalıĢması kapsamında 

incelenmiĢtir. Bu ülkeler kendi yaĢlı nüfuslarının durumuna göre farklı servisler 

sunmaktadır.   

Ġngiltere‟de yaĢayan yaĢlı nüfusun büyük bir bölümü yalnız yaĢamaktadır. Yalnız 

yaĢamanın getirdiği fiziksel ve sosyal bir çok problem bulunmaktadır. YaĢlı birey 

fiziksel olarak kendi ihtiyaçlarını zor karĢılamakta veya karĢılayamamaktadır. Sosyal 

olarak da birey kendini yalnız hissetmektedir, ayrıca bir diğer problem yaĢlı nüfusun 

emeklilikle birlikte günlük yaĢamının monotonlaĢmasıdır. Danimarka‟daki yaĢlıların 

büyük çoğunluğu sıradan evlerde yaĢamaktadır, az bir kısmı da yetiĢkin çocuklarıyla 

birlikte kalmaktadır. Danimarka da Ġngiltere gibi yaĢlıların fiziksel ve sosyal 

problemlerini çözmek amacıyla bir çok servis sağlamaktadır. Amerika‟da bulunan 

yaĢlı nüfus ise ülkenin sağladığı alternatiflerden haberdar oldukları için diğer 

ülkelerde bulunan yaĢlılara oranla daha iyi durumdadırlar.   

Ġngiltere‟de gerek kendi evlerinde yaĢayabilen yaĢlılar için, gerekse bakım ve ağır 

bakıma ihtiyacı olan yaĢlılar için çeĢitli alternatifler bulunmaktadır. Bakıma ihtiyacı 

olanlar için yaĢlı yurtları, ağır bakıma ihtiyacı olanlar için ise hastaneler 

bulunmaktadır. Kendi konutlarında yaĢayanlar için konut içinde bakım ve günlük 

fiziksel aktiviteler ile ilgili yardımlar, konut dıĢında ise çeĢitli sosyal faaliyetler 

bulunmaktadır. 

Danimarka‟da yaĢlıların ve fiziksel engellilerin bakımını yerel yönetimler 

sağlamaktadır ve bu hizmetlerin çoğu ücretsiz olarak verilmektedir. Danimarka‟da 

yaĢlılara sunulan servisler arasında ev yardımı, evde bakım, yaĢlılar ve engelliler 

için konut, bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, özel koruma merkezleri ve 

kooperatif evleri bulunmaktadır. 

Amerika‟da yaĢlılara sağlanan servisler yaĢlının bakım gereksinimine göre farklılık 

göstermektedir. Bakım derecesine göre 6 farklı grup belirlenmiĢ ve bu gruplar için en 

iyi alternatifler oluĢturulmuĢtur. Bakım derecesine gruplar Ģunlardır: 

- Bağımsız ve sağlıklı yaĢlılar ya evde ya da aileleriyle yaĢayanlar 

- Sağlıklı ve neredeyse bağımsız yaĢayabilen yaĢlılar  

- Sürekli bakım isteyen yaĢlılar  
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- Günlük iĢlerde yardım isteyen yaĢlılar-aileyle ya da evde yaĢayanlar  

- Günlük yaĢamda yardıma gereksinimi olan yaĢlılar  

- 24 saat bakım ihtiyacı olan yaĢlılar 

Amerika diğer ülkelere göre yaĢlılara sağlanan servisler açısından bir adım öne 

geçmiĢ durumdadır. Sunulan bu servisler yaĢlı nüfusun daha uzun ve rahat 

yaĢamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sonuç olarak, tüm dünyadaki yaĢlanma sorunu etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. 

YaĢlılara sağlanan servislerin farklılık göstermesi ülkelerin yaĢlılık ile ilgili 

politikalarından kaynaklanmaktadır. 
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3.   TÜRKĠYE’DE YAġLILARIN KONUT SORUNU ve SUNULAN ÇÖZÜMLER 

Bu bölümde; Türkiye‟deki demografik yapı incelenmektedir. Daha sonra Türkiye‟de 

yaĢlıların barınmasına iliĢkin kanun ve yönetmelikler, sosyal güvenlik ve sosyal 

yardım konuları ve Türkiye‟de sunulan çözümler incelenmiĢtir. 

3.1   Demografik Yapı 

2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre Türkiye‟nin nüfusu 67.803.927 kiĢidir.  1927-

1935   döneminde   yılda   ortalama   314 bin  kiĢi   artarken  1990-2000 döneminde 

yılda  ortalama 1 milyon 133 bin kiĢilik bir artıĢ göstermiĢtir.  
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Grafik 3.1. Yıllık Nüfus ArtıĢ Hızı (Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000) 

1980-1985 yıllarından itibaren yıllık nüfus artıĢ hızı azalmaya baĢlamıĢ, 1990-2000 

yılları arasında ise en düĢük değeri olan binde 18,28‟e ulaĢmıĢtır. 

YaĢlı nüfus sadece geliĢmiĢ ülkelerde değil geliĢmekte olan ülkelerde de 

artmaktadır. Hızlı düĢen ölümlülük ve doğurganlık düzeylerinin bir sonucu olarak 

Türkiye‟de yaĢlı nüfusun payının 2000 yılında %5.5‟ten 2025 yılında %8,6‟ya 

yükselmesi beklenmektedir. YaĢlı nüfus çoğunlukla kadınlardan oluĢmakta ve daha 

azı kentlerde yaĢamaktadır ve daha düĢük eğitim düzeyine sahiplerdir. Ġçinde 

yaĢlıların bulunduğu haneler Türkiye‟deki hanelerin geneli ile karĢılaĢtırıldığında 

daha düĢük gelire sahip hanelerde yaĢamaktadırlar. Bulgular ayrıca yaĢlı nüfusun, 
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ister aynı evde ister çok yakında olsun, hala yakın çevrelerindeki aile bireylerine 

bağlı ve bunun ihtiyacı içinde olduklarına iĢaret etmektedir.(Ünalan,2000) 

1990 Nüfus Sayım sonuçlarına göre 65 yaĢ ve üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı 

%4,3 iken yapılan projeksiyonlara göre 2000 yılında %5,5 olması öngörülmektedir. 

2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre ise 65 yaĢ ve üzeri nüfus %5,7 olarak bu 

projeksiyona yakın bir değer göstermiĢtir. Buna göre 2050 yılında da %18,7, yani 

her beĢ kiĢiden birinin 65 yaĢ ve üzeri olacağı düĢünülecek olursa, yaĢlılara 

sunulacak hizmetlere verilecek önemin bir an önce artırılması gerekmektedir. 
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Grafik 3.2. Ortalama Hane Büyüklüğü (Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000) 

Türkiye‟de bulunan 15.070.093 hane halkının %68‟i Ģehirde yaĢamaktadır. Türkiye 

genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 4,5 tir. Hane halkı büyüklüğü yerleĢim 

yerlerine göre farklılık göstermektedir. Ġl merkezlerinde hane halkı büyüklüğü 4, ilçe 

merkezlerine 4,6 iken köylerde 5,2‟dir.  

YaĢlıların yaĢadıkları yere göre dağılımı incelendiğinde %50‟ye yakın oranlarda 

kentsel ve kırsal alanlarda yaĢadıkları görülmektedir.  YaĢlılar %38‟lik oranla en çok 

Türkiye‟nin batısında yaĢamaktadır, daha sonra %25,2‟lik oranla merkezde 

toplanmıĢlardır. 

Erkeklerin %81,2‟si evli, %15,9‟u dul iken, bayanların %42,9‟u evli ve %54,6‟sı 

duldur. 

Ülkemizde yaĢlılarımız %55,1‟lik oranla çocukları ile aynı evde yaĢamakta, %45‟lik 

oran ile birbirlerine yakın yaĢamaktadırlar. Dolayısıyla baĢka bir seçenek 

sunulmadığı için yaĢlılarımız bireysel yaĢama özgürlüğüne sahip değillerdir.  
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Bayanlarda erkeklere göre daha fazla olan yaĢam beklentisi, 1955‟li yıllardan sonra 

teknolojik geliĢmeler ve yaĢam süresinin de artmasıyla artarak, 2000 yılında %69‟a 

çıkmıĢ ve buna bağlı olarak ta 2050 yılında %78 olacağı beklenmektedir.  
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Grafik 3..3. YaĢlı Bağımlılık Oranı (Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000) 

“15-64” yaĢ grubundaki her 100 kiĢi için 65 ve daha yukarı yaĢtaki kiĢi sayısı olarak 

tanımlanan yaĢlı bağımlılık oranı, 1990 nüfus sayım sonuçlarına göre tahmin 

yapıldığında 2005 yılı için 8,8 olması gerekirken 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarında 

bu değeri yakalamıĢtır. YaĢlı bağımlılık oranının batı bölgesinden doğu bölgesine 

doğru azaldığı görülmektedir. YaĢlı bağımlılık oranının %15‟ten fazla olduğu iller 

çoğunlukla Karadeniz ve Marmara bölgesinde yer almaktadır. Bu oranın Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan Hakkari, ġırnak, ġanlıurfa, Van, Bitlis, 

Ağrı, MuĢ, Diyarbakır ve Batman illerinde en fazla %6 ile en düĢük düzeyde olduğu 

görülmektedir. (Anon.15) 

Tablo 3.1.65 yaĢ ve üzeri Eğitim Durumu 

Erkekler OkumamıĢ Ġlkokul terk Ġlkokul Ortaokul terk Ortaokul Lise Toplam 

65-69 39,2 10,7 39,9 1,4 3 5,8 100 

70-74 41,4 10,8 30,2 2,5 5 10,1 100 

75-79 52,6 5,8 27 0,7 3,6 10,2 100 

80-84 59 10,8 22,9 3,6 -  3,6 100 

Toplam 43,6 10 33,5 1,8 3,5 7,6 100 
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Bayanlar OkumamıĢ Ġlkokul terk Ġlkokul Ortaokul terk Ortaokul Lise Toplam 

65-69 74,9 9,4 11,5 1,3 1,5 1,3 100 

70-74 69,4 10 15,8  - 3,1 1,7 100 

75-79 80,5 3,9 8,6  - 3,1 3,9 100 

80-84 87,5 3,1 8,1  - 1,3   100 

Toplam 76 7,9 11,8 0,6 2,1 1,5 100 

        

Toplam OkumamıĢ Ġlkokul terk Ġlkokul Ortaokul terk Ortaokul Lise Toplam 

65-69 57,8 9,9 25,3 1,4 2,3 3,4 100 

70-74 55,6 10,4 22,8 1,4 4 5,8 100 

75-79 65,8 4,9 18,4 0,4 3,4 7,1 100 

80-84 77,7 5,8 13,2 1,2 0,8 1,2 100 

Toplam 60,7 8,9 22,1 1,2 2,7 4,3 100 

 

Eğitim durumlarına bakıldığında bayanların erkeklere göre eğitim düzeyinin daha 

düĢük olduğu görülmektedir. Toplamda ise %60,7‟si hiç okula gitmemiĢken, yalnızca 

%22,1‟i ilkokulu tamamlamıĢtır.  YaĢlılık hizmetleri için de yaĢlının eğitimi önemli bir 

konudur. Çağımızın yaĢlı insanı için yaĢlılığa uyum ve sosyal katılımı sağlama 

açısından sistemli serbest zaman etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca kiĢisel ve 

toplumsal olarak yaĢlılar yaĢam içinde kendilerini pasif ve yeteneklerini yitirmiĢ 

görme eğilimindedirler. Bu ruhsal inancın kaldırılmasında sosyal güvenlik, tıbbi 

bakım ve gözetim sistemleri tek baĢına yeterli olamamaktadır. Bu sebeple soruna 

çözüm getirebilecek yolun eğitim olduğu kanısına varılmıĢtır. (Anon.19) 

Tablo: 3.2. YaĢlı nüfus: YaĢ ve YaĢadıkları Yerin Çocuklarına Olan Yakınlığı, Türkiye 

1998  Türkiye Nüfus AraĢtırması (TNA)(%) 

  Aynı Aynı Aynı Yakın Uzak YurtdıĢı Toplam Sayı 
YaĢ Ev Apartman Mahalle Mahalle       n 

65-69 55,3 14,3 14,7 9,9 5,5 0,3 100 859 

70-74 49,7 15,5 16,3 11,7 6,2 0,5 100 547 

75-79 50,9 16,4 14,1 13,4 5,2 - 100 269 

80+ 70,9 9,8 7,4 7,0 4,9 - 100 244 

         

Toplam 55,1 14,4 14,1 10,5 5,6 0,3 100 1.919 

 

YaĢlıların yaĢadıkları yerlerin çocuklarına olan yakınlığı incelendiğinde, 65 ve 80 yaĢ 

aralığı için %50 gibi çocuklarıyla aynı evde yaĢarlarken, 80 yaĢ ve üzeri için bu oran 

%71 gibi yüksek bir değer olarak karĢımıza çıkmaktadır.  Bu da demek oluyor ki, 

yaĢın artmasıyla birlikte bakım ihtiyacının artması, ekonomik olarak bu bakımları 

karĢılayamamaları, günlük iĢlerde yeteri kadar aktif olamamaları gibi nedenlerle 
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yaĢlılarımız, baĢka bir çözüm yolu olmadığından da çocuklarının yardım etmeleri, 

destek olmaları için aynı evde yaĢamaktadırlar diyebilmekteyiz.  

Tablo:3.3. YaĢlı Nüfus:  Kendi Kendine Bakabilenler -Yardım alanlar, Türkiye, 1998 

TNA(%) 

  Kendisi EĢi Çocukları Yasal Yakın Akraba KomĢu Diğer Toplam n 

YaĢ       Çocukları Akraba           

65-69 49,5 17,4 29,8 1,9 0,7 0,1 o,1 0,5 100 883 

70-74 47,6 11,6 36,4 3,0 1,1 - 0,2 0,2 100 561 

75-79 37,8 10,4 45,9 4,1 0,7 - 1,1 - 100 270 

80+ 18,5 4,4 63,7 7,3 5,2 0,4 - 0,4 100 248 

           

Toplam 43,4 13,1 38,2 3,2 1,4 0,1 0,3 0,3 100 1.962 

 

1998 Nüfus sayımı, incelendiğinde kendi kendine bakabilme kriterine göre; yaĢlıların 

%43,4 oranla kendilerine bakabildikleri, bu orana yakın olan %38,2 lik oranla 

çocuklarından yardım aldıkları sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Tablo:3.4. YaĢlı Nüfus: Cinsiyete Göre Çalısma ve Emeklilik Durumları, Türkiye, 1990 

(%) 

YaĢ ÇalıĢan ĠĢsiz/ ĠĢ Arayan Emekli Ev Hanımı Diger Toplam 

Bay  45,4 0,7 27,9 - 26,1 100 

Bayan 27,9 0,0 4,0 65,5 2,6 100 

       

Toplam 35,8 0,3 14,8 35,9 13,2 100 

 

1990 Nüfus sayımına göre, yaĢlı erkeklerin %45,4‟ü, yaĢlı bayanların %27.9 

oranında çalıĢtıkları saptanmıĢtır. Erkeklerin %27,9‟u emekli iken, bayanlarda bu 

oran %4‟tür.  Toplamda ise, çalıĢan ve evhanımı oranları birbirine yakın olarak 

%35,8 ve %35,9‟luk orana sahiptir. 

Tablo: 3.5. YaĢlı Nüfus: Gelir Durumları, Türkiye, 1998 TNA 

YaĢ Emekli 
Emekli 
MaaĢı YaĢlılık Kira/ Akraba ÇalıĢan Diğer 

  
MaaĢı (Dolaylı) MaaĢı 

Faizi 
Geliri 

Yardımı     

65-69 26,2 8,2 4,2 3,1 0,7 7,7 7,2 

70-74 26,0 11,1 8,2 3,5 0,2 5,2 7,5 

75-79 25,3 7,8 15,2 3,7 1,4 3,0 7,4 

80+ 15,2 10,0 15,6 4,0 - 1,2 5,2 

        

Toplam 24,6 9,2 8,3 3,4 0,6 5,5 7,1 
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YaklaĢık yaĢlı erkeklerin yarısı kendi emekli maaĢlarını almaktadır. YaĢlı bayanlar 

için, en fazla gelir getiren dolaylı emeklilik maaĢı %15,6 ve yaĢlı aylığı %10,2 

oranındadır. Toplamda ise, emekli maaĢı alanlar %24,6, dolaylı emeklilik maaĢı 

alanların %9,2 ve yaĢlılık aylığı alanların oranı ise %8,3 Ģeklindedir. 

Tablo 3.6. YaĢlı Nüfus: Ev Sahipliliği, Türkiye, 1998 TNA 

Ev 
sahipliliği Hanehalkı 

YaĢlı Birey              
Bulunduran Hanehalkı 

Ev sahibi 71,1 86,5 

Kiracı 20,3 7,8 

Diğer 8,7 4,3 

Toplam 100 100 

 

1998 Nüfus Sayımına göre; ev sahipliliği oranı %71,1 iken, kiracıların oranı ise 

%20,3‟tür. Ev sahibi olan hanehalkının içinde yaĢlı birey bulunduranların oranı ise 

%86,5 gibi çok yüksek bir orandır. 

Özetle; Türkiye‟deki yaĢlıların %69,5‟i çocuklarıyla aynı ev veya apartmanda 

yaĢıyorlar. YaĢadıkları evlerin %86,5‟inde evsahipliliği bulunmaktadır. %57‟sinin 

bakım için baĢkalarına gereksinim duymakta ve %58,7‟sinin belirli bir yerden geliri 

bulunmaktadır.  Bu duruma göre; yaĢlıların bakım ve çeĢitli hizmetleri alabilecekleri 

veya bağımsız yaĢayabilecekleri birimler tasarlanırken yerseçiminde öncelikle 

çocuklarına eriĢilebilirliği önemli olacaktır.  Diğer önemli kriterde; yaĢlıların % 13,5 

gibi bir oranla yaĢadıkları yere düzenli olarak ücret ödemektedirler. 

3.2   YaĢlıların Barınmasına ĠliĢkin Kanun Ve Yönetmelikler 

YaĢlılarla ilgili hizmetleri planlama, programlama ve yürütme görevini doğrudan 

devletin üstlenmesi 1963 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı‟na bağlı Sosyal 

Hizmetler Genel Müdürlüğü‟nün kurulması ile gerçekleĢmiĢtir. 

1980 Anayasamızın 61. Maddesine göre "YaĢlılar devletçe korunur. YaĢlılara devlet 

yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir" denilmektedir. 

1949 yılında yürürlüğe giren 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu, 1965 yılında yürürlüğe giren 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1971 

yılında yürürlüğe giren Bağ-Kur Kanunu, 1976 yılında kabul edilen 2022 sayılı kanun 

ve 1985 yılında 3235 sayılı ek kanunla Sağlık Sigortası haline dönüĢtürülen Bağ-Kur 

Kanunu ülkemizde emeklilere ve yaĢlılara sosyal güvence sağlayan kanunlar ve 

uygulamalardır.  
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Kamu desteğinde organize edilecek sosyal hizmetlerle ilgili olarak 2828 sayılı 

"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu" 27.05.1983 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir.  Bu kanunun amacı, korunmaya, bakıma, veya yardıma muhtaç 

aile, çocuk, sakat, yaĢlı ve diğer kiĢilere götürülen sosyal hizmet ve faaliyetlerin 

düzenlenmesidir.  Bu kanuna bağlı olarak 24.11.1984 tarihinde 18585 sayılı resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri Yönetmeliği ülkemizde 

huzurevlerinin kuruluĢ ve görevlerini açıklamaktadır. Bu yönetmelik ikiye 

ayrılmaktadır, birincisi kamu bünyesinde açılacak olan huzurevlerini kapsamakta, 

ikincisi ise özel huzurevlerini kapsamaktadır. Bu yönetmeliğe göre, huzurevleri 

desteksiz yaĢamı sıkıntısız olarak sürdüremeyen yaĢlı, yalnız ve kimsesiz bireylerin 

huzur, güven, sağlık ve mutluluklarını sağlamak, onların fiziki, ruhsal ve sosyal 

gereksinimlerini karĢılamak için kurulmuĢtur. (Anon.20) 

Geçerlilikte olan Ġmar Mevzuatında 1/5000 Nazım Ġmar Planında sosyal ve kültürel 

tesisler için yer ayrılmakta ve bu sosyal ve kültürel tesisler kütüphaneler, yurtlar, 

kreĢ, huzurevi, yetiĢtirme yurdu, rehabilitasyon ve güçsüzler evi olarak 

gruplandırılmıĢtır.  

3.3   Türkiye’de Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım 

3.3.1   Sosyal Güvenlik Kavramı ve Kapsamı: 

T.C. Anayasasının 60 ıncı maddesinde, “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teĢkilatı kurar” hükmüne yer 

verilmiĢ; 61 inci maddesinde de, “Harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri, malul 

ve gaziler, özürlüler, yaĢlılar ve korunmaya muhtaç çocukların, sosyal güvenlik 

bakımından özel olarak korunması ve bu amaçla gerekli teĢkilat ve tesislerin 

kurulması” öngörülmüĢtür. 

Bir toplumda kiĢisel birikimler ile toplumsal katkılardan ya da sadece kamusal veya 

toplumsal fonlardan oluĢturulan kaynaklardan yapılan sosyal içerikli, ayni ve nakdi 

her türlü ödeme ve yardımlar “sosyal güvenlik” olarak adlandırılmaktadır. Sosyal 

güvenlik, “sosyal yardımlar”, “sosyal hizmetler” ve “sosyal sigortalar” adı altındaki 

organizasyonlarla yürütülmekte ve toplumun belirli koĢullardaki ve belirli 

niteliklerdeki kesimlerini kapsamaktadır.  

(Anon.16) 

Sosyal güvenlik, vatandaĢların anayasal bir hakkı olan çalıĢma hakkının 

gerçekleĢtirilmesini amaçlayan; özellikle de emeklilerin çalıĢtıkları dönemlerde 

ödedikleri pay karĢılığında, yaĢlılık, hastalık, sakatlık v.b. nedenlerle çalıĢamadıkları 
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zamanlarda maddi destek ve kaynak sağlayan; hastalık ve diğer olağanüstü hallerde 

bakım masraf, araç ve gereçlerine katkıda bulunan sistem olarak tanımlanmaktadır. 

(Taneli, 1997) 

3.3.2   Sosyal Güvenlik KuruluĢları 

Osmanlı Devletinde, ilk kuruluĢ yıllarından itibaren sosyal yardım ve sosyal hizmet 

niteliğinde çeĢitli sosyal etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġslamiyet‟in yoksul, kimsesiz, 

hasta kiĢilere yönelik olarak öngördüğü kural ve kurumlar Osmanlı Devletinde sosyal 

güvenlik alanında çok önemli fonksiyonları yerine getirmiĢtir. Bu arada, sadece belirli 

meslek mensuplarını kapsamına almıĢ olmakla beraber, Osmanlı döneminde “Lonca 

teĢkilatları” da ekonomik olduğu kadar, sosyal alanda da hizmet veren 

kurumlardandır. Mesleki kuralların yanı sıra çırak, kalfa ve usta iliĢkilerini 

düzenleyen Loncalar, aynı meslek kolundan “Harici aza” adını verdikleri güçsüz, 

malul ve hasta kiĢilere yardım ve destek de sağlamıĢlardır. Daha sonra özellikle, 

1839 Tanzimat Fermanı‟nı takip eden yenileĢme hareketleriyle birlikte, Devlet 

memurlarının aylıklarının ödenmesi belirli usul ve esaslara bağlanırken, devlet 

hizmetinde çalıĢanların geleceklerine iliĢkin bir kısım güvencelere sahip kılınmaları 

da gündeme gelmiĢ ve bugünkü anlamda sosyal güvenlik ilk kez kamu görevlileri 

için düĢünülmüĢtür. Bu amaçla önce askeri personel için 1866‟da ve daha sonra 

mülki personel için de 1880 yılında ayrı ayrı emeklilik sandıkları kurulmuĢtur. Bu 

sandıkların gelirleri, mensuplarının aylıklarından yapılan kesintiler ve çalıĢtıkları 

kurumlarca yapılan ödemelerden oluĢturulmuĢtur. Daha sonraki yıllarda,  

08.06.1949 tarihinde 5434 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu” nun 

kabulüyle Emekli Sandığı kurulmuĢtur. (Anon. 16) 

ĠĢçi statüsünde çalıĢanlara iliĢkin sigorta kollarına ait çeĢitli kanunlara dağılmıĢ 

bulunan düzenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 

Anayasasının yürürlüğe girmesini takiben yeniden gözden geçirilerek, 17.07.1964 

tarih ve 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nda birleĢtirilmiĢ; 01.03.1965 tarihinde 

yürürlüğe giren söz konusu kanunun 136 ncı maddesiyle ĠĢçi Sigortaları Kurumu‟nun 

unvanı da, “Sosyal Sigortalar Kurumu” olarak değiĢtirilmiĢtir.(Anon.16) 

Anılan tüm bu düzenlemelerle, memurlar, diğer kamu görevlileri ve iĢçiler sosyal 

güvenceye kavuĢturulurken, bu güvenceden yoksun kalan ve toplumun önemli bir 

kesimini oluĢturan esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalıĢanların da sosyal güvenlik 

kapsamına alınması amacıyla, 01.10.1972 tarihinde çıkarılan 1479 sayılı Kanunla 

“Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kurumu   

(BAĞ-KUR)” kurulmuĢtur.  

http://www.ydk.gov.tr/Genel_Rapor_2000/II.htm
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Ülkemizde, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı‟nın içlerinde 

bulunduğu devletin temel sosyal güvenlik kuruluĢları dıĢında özel emeklilik fonları ve 

özel sosyal güvenlik kurumlarıda bulunmaktadır. 

i.   T.C. Emekli Sandığı 

1949 yılında 5434 sayılı kanunun kabul edilmesiyle kurulmuĢtur. Genel ve karma 

bütçeli kuruluĢlar ve daha önce özel kanunla bazı sandıklara bağlı olanlar Emekli 

Sandığı Kapsamına alınmıĢtır.  

Esas amacı devlet memur ve hizmetlilerinin emeklilik haklarını gerçekleĢtirmektir. 

(Taneli, 1997) 

Emekli sandığının sağlamıĢ olduğu haklardan bazıları Ģunlardır; emekli aylığı, görev 

malüllüğü aylığı, malüllük aylığı, dul ve yetim aylığı, emekli ikramiyesi, ölüm yardımı 

ve toptan ödemedir.  

2003 yılı itibariyle T.C. Emekli Sandığından emekli maaĢı alanların sayısı 770.204 

kiĢidir. (Anon.16) 

ii.   Sosyal Sigortalar Kurumu 

Bugün uygulanmakta olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun 01.03.1965 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunla, bir hizmet aktine dayanarak çalıĢanların tamamının 

sosya sigorta haklarından yararlanması öngörülmüĢtür. 

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında gerçekleĢtirilen sosyal güvenlik hakları; iĢ 

kazaları ile meslek hastalıkları sigortası, hastalık sigortası, sağlık yardım ve bakımı, 

malullük sigortası, yaĢlılık sigortası ve ölüm sigortası olarak sıralanabilmektedir. 

2000 yılı itibariyle SSK‟dan emekli maaĢı alanların sayısı 3.216.845 kiĢidir. 

(Anon.16) 

iii.   Bağ-Kur 

14 Eylül 1971 tarih ve 13956 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarakyürürlüğe giren 

1479 Sayılı Kanunla; “Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu” kısa adı ile “BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü” kurulmuĢ, 

01.10.1972‟de Bakanlar Kurulu‟nun 12.06.1972 gün ve 7/4532 Sayılı kararı ile bütün 

yurtta kademesiz olarak tüm hak ve yükümlülükleriyle uygulamaya geçmiĢtir. 

Bağ-Kur ilgililere; malullük sigortası, yaĢlılık sigortası, ölüm sigortası, sağlık sigortası 

gibi sosyal güvenlik haklarını sağlamaktadır. (Taneli, 1997) 
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2000 yılı itibariyle Bağ-Kur‟dan emekli maaĢı alanların sayısı  778.925.731 kiĢidir. 

(Anon.16) 

iv.   Bireysel Emeklilik Sistemi 

Türkiye‟de mevcut kamu sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlikler nedeniyle 

insanlar yaĢam standartlarının geriye gitmesi endiĢesi içindedirler. Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de nüfus yaĢlanmakta, bu durum hem çalıĢanlara daha fazla 

yük getirmekte, hem de emeklilere sağlanacak imkanları daha kısıtlı hale 

getirmektedir.  

Bugün Türkiye nüfusunun %50‟si 25 yaĢın altında ama demografik verilere 

bakıldığında 2025 yılında nüfusun %30‟unun 25 yaĢın altında olması 

beklenmektedir. Bireysel emeklilik sitemi, insanlara tasarruflarının yatırıma 

yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı hedefleyen özel bir 

emeklilik sistemidir. GeliĢmiĢ ülkelerde uzun süredir uygulanmakta olan fakat 

ülkemizde yeni sayılabilecek Bireysel Emeklilik Sistemi,  mevcut kamu sosyal 

güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak ve bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerde 

düzenli tasarrufta bulunmalarını sağlayarak, sahip olunan refah seviyesinin emeklilik 

döneminde de devamının sağlanması, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak 

istihdamın arttırılması temeli üzerine kurulmuĢ bir sistemdir.  Bu sistem, diğer sosyal 

güvenlik kurumlarında mevcut olan sağlık hizmetlerini sunmamaktadır. Fakat bu 

siteme katılım ile bireyler diğer sosyal güvenlik kurumlarından yararlanabileceklerdir. 

Katılımcılar mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini göz önüne 

alarak katkı payı tutarı belirleyecek ve emeklilik sözleĢmesi imzalayarak tamamen 

gönüllü olarak sisteme katılacaklardır. Sistemden çıkmak için 56 yaĢını doldurmuĢ 

olma ve en az 10 yıl katılım payı yatırılması Ģartı aranmaktadır.(Anon.18) 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu baĢta Maliye Bakanlığı, 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı ve Sermaye Piyasası 

Kurulu olmak üzere ilgili tüm kesimlerin görüĢ ve önerilerinin değerlendirildiği ortak 

bir metin ve sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak TBMM tarafından 28 Mart 

2001 tarihinde kabul edilmiĢ, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıĢtır. Kanun, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. (Anon.19) 

Yapılan Mevzuat çalıĢmaları ile sistemin etkili bir biçimde uygulanabilmesini teminen 

gerekli olan idari ve hukuki çerçeve çizilmiĢ olup, 27 Ekim 2003 tarihinde Bireysel 

Emeklilik Sistemi'nin baĢlamasıyla birlikte emeklilik Ģirketleri faaliyete geçmiĢtir. 27 

Ekim 2003 tarihinde Yapı Kredi Emeklilik A.ġ, Ak Emeklilik A.ġ., Anadolu Hayat 
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Emeklilik A.ġ., Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. ve Koç Allianz Hayat ve Emeklilik 

A.ġ., Oyak Emeklilik A.ġ., 17 Kasım 2003 tarihinde Vakıf Emeklilik A.ġ. ve Ankara 

Emeklilik A.ġ., 1 Aralık 2003'te BaĢak Emeklilik A.ġ. ve Doğan Emeklilik A.ġ. ve son 

olarak 15 Aralık 2003 tarihinde ise Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.ġ. 

faaliyete geçmiĢlerdir.(Anon.19) 

Bireysel emeklilik sisteminin hayatımıza girmesi, gelecek nesil emeklilerinin yaĢam 

koĢullarının iyileĢtirilmesine olanak sağlayacaktır. Sosyal açıdan, bireysel 

tasarrufların oluĢturacağı emeklilik fonları aracılığıyla ekonomiye ciddi kaynak 

yaratılacak ve ekonomik açıdan ülkemiz için çok önemli bir adım atılmıĢ olacaktır. 

GeliĢmiĢ tüm ülkelerde uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin amaçları 

özetle Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir. Bireylerin yaĢlılıklarında kullanmaları 

amacıyla, güvenli bir Ģekilde tasarruf yapmalarını sağlamak, Bu tasarrufları teĢvik 

etmek, yatırıma yönlendirmek ve düzenlemek, Bu tasarruflar sonucu bireyin ömür 

boyu emekli aylığı almasını sağlamak, Emekli aylığını tercih etmeyenlere, 

birikimlerinin toplu para Ģeklinde geri ödenmesini sağlamak, Emekli aylığı ve toptan 

geri ödeme yoluyla katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlanarak, refah 

düzeylerini arttırmak, Ekonomiye kaynak yaratmak, Ġstihdamı arttırmak olarak 

sıralanabilmektedir. Bireysel emeklilik Ģirketleri bireylerin amaçlarına göre farklı 

seçenekler sunmaktadırlar.  

29.03.2004 tarihli verilere bakıldığı zaman toplam katılımcı sayısının 71.000 kiĢiye 

ulaĢtığı görülmektedir. Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin 10 yılda yaklaĢık 20 

milyar dolar fon yaratması ve bu süre içinde sisteme, yaklaĢık 3,5 milyon 

katılımcının girmesi beklenmektedir. 

 

FONA YÖNLENDĠRĠLMĠġ SÖZLEġMELER 

 

 SözleĢme Sayısı :  73.181 
 

 Katılımcı Sayısı :  71.015 
 

 Toplam Katkı Payı Tutarı :  28,5 trilyon TRL 
 

 Toplam Yatırıma Yönlenen Fon Büyüklüğü :  27,1 trilyon TRL 
 

FONA YÖNLENDĠRĠLMĠġ SÖZLEġMELER 

 

 Katılımcı YaĢ Dağılımı 
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Grafik 3.4. Bireysel Emeklilik Fonundaki Katılımcıların YaĢ Dağılımı (Anon.17) 

Katılımcıların yaĢ dağılımlarına bakıldığı zaman özellikle 25 ile 45 yaĢ arasında olan 

insanların geleceklerini teminat altına almak üzere bireysel emeklilik sistemine 

katıldıkları görülmektedir.  

Devlet bütün vatandaĢlarına kanunlarla belirlenmiĢ sosyal güvenlik haklarını 

sağlamıĢ olmasına rağmen bu sistemin hayata geçirilmesi sağlanamamıĢ ve sosyal 

güvenlikle ilgili bir çok aksaklık ortaya çıkmıĢtır. Sosyal güvenliğin tam olarak 

sağlanabilmesi için bireylerin devletten aldıkları sosyal güvenlik ve sosyal 

hizmetlerinin yanında tamamlayıcı sosyal güvenlik tekniklerini de kullanmaları 

gerekmektedir. Tamamlayıcı sosyal güvenlik teknikleri arasında özel emeklilik 

sistemleri ve hayat sigortaları yer almaktadır. Ülkemizde daha önce yaĢanmıĢ olan 

hayat sigortalarındaki olumsuzluklar, özel emeklilik sistemi ile ilgili olarak insanların 

endiĢe etmelerine neden olmaktadır. Özel emeklilik sistemi ile ilgili endiĢelerin 

giderilmesi ile katılım oranı daha fazla olacak ve bunun olumlu etkileri önümüzdeki 

yıllarda görülebilecektir.  

 

3.4   Türkiye’de Bakım ve Huzurevleri 

Huzurevlerinin toplam kapasitesi incelendiğinde ülkemizde 65 ve üzeri yaĢtakilere 

ortalama 214 kiĢiye bir huzurevi yatağı düĢmektedir. Bir huzurevi yatağına düĢen 

yaĢlı nüfusa göre illerimizi, Türkiye'de bir yatağa düĢen yaĢlı sayısı baz alınarak iyi, 

zayıf ve kötü olarak üç gruba ayırarak incelediğimizde; aralarında Ġstanbul, Ankara, 

Ġzmir, Manisa, Adana, Bursa ve Diyarbakır gibi illerin yer aldığı 23 ilimizin Türkiye 

ortalamasına göre iyi durumda olduğu, aralarında Çorum, Tekirdağ, Elazığ ve 

Adıyaman illerinin yer aldığı 20 ilimizin Türkiye ortalamasına göre zayıf durumda 
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olduğu, Ġstanbul'da bir yatağa 67 kiĢi düĢerken, Ġstanbul'a oranla daha yüksek 

oranda yaĢlı populasyona sahip Çorum'da bir yatağa 1610 kiĢi düĢmesi 

huzurevlerinin gerek sayı gerekse kapasite açısından dağılımında dengesizliğin 

çarpıcı örneklerindendir. Yine aralarında yaĢlı populasyonun en yüksek gözlendiği 

Sinop ve Çanakkale illerinin de yer aldığı 37 ilimizde huzurevi olanağı bulunmaması 

nedeniyle kötü durumda oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde yaĢlılara hizmet veren huzurevlerinin bağlı bulunduğu kurumlar 

incelendiğinde, 7 ayrı kurumun var olduğu anlaĢılmaktadır. Bu kurumların sahip 

olduğu huzurevi sayısı 120, toplam yatak kapasiteleri 10956'dır. 

Türkiye'de YaĢlılara Hizmet veren KuruluĢların 

Sayı ve Kapasiteleri

BaĢbakanlık 

SHÇEK

36%

Bakanlıklar

3%
Belediye

16%

Dernek ve 

Vakıflar

18%

Azınlıklar

5%

Özel

22%

 

Grafik 3.5. Türkiye’de YaĢlılara Hizmet veren KuruluĢların kapasiteleri 

Huzurevlerinin illere göre dağılımını, BaĢbakanlık, Bakanlık ve Belediyelere ait 

olanları devlete ait olarak kabul edip incelediğimizde, devlete ait huzurevlerinin 40 

ilde, vakıflara ait huzurevlerinin 12 ilde, azınlıklara ait olanların 1 ilde, özele ait 

olanların ise 3 ilde bulunduğu anlaĢılmaktadır. (Anon.21) 
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Tablo 3.7.Ülkemizde Devlete Ait Huzurevlerinin Sayı Ve Kapasiteleri 

 

Türkiye'de yaĢlıların ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla çeĢitli uygulamaların yanı sıra 

bakıma muhtaç yaĢlıların korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu, psikolojik ve 

sosyal ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla kurulmuĢ hizmet veren kurumlar vardır. 

Cumhuriyet döneminde yaĢlılara bakım ve yardım görevi 1930 yılında çıkarılan 

Belediyeler Kanunu ile belediyelere verilmiĢtir. Belediyeler düĢkünlere ve yaĢlılara 
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yaptıkları diğer yardımların yanı sıra onu barındıracak huzurevleri açmaya 

baĢlamıĢlardır. 

1963 yılında çıkarılan kanun ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuĢ ve 

Sağlık ve Sosyal Bakanlığı'na bağlanmıĢtır. Bu tarihten itibaren yaĢlılarla ilgili 

hizmetleri planlama, programlama ve yürütme görevini doğrudan devlet üstlenmiĢtir. 

1983 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum Kanunu kabul 

edilmiĢtir: Bu kanunla kurum yaĢlı refahı ile ilgili tüm görevleri üstlenmiĢ ve buna 

bağlı yeni bir idari yapı kurulmuĢtur. (Anon.6) 

Huzurevleri sosyal ve ekonomik bakımdan yoksulluk içinde bulunan devamlı yatarak 

tıbbı tedavi ve bakıma ihtiyacı olmayan, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını 

karĢılamasına engel olacak arızası, sakatlığı ve bir hastalığı bulunmayan, koruma 

ve bakıma muhtaç yaĢlıların bir ev ortamı içinde bakılı korunması ve her türlü 

ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açılmaktadır. 

YaĢlıya evinde hizmet vermek amacıyla SHÇEK 1994 yılında bakacak kimsesi 

olmayan yaĢlılara kendi evlerinde eğitimli yardımcılarla bakma olanağını sağlayan 

bir projeyi uygulamaya koymuĢtur. Ġl Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından yürütülen 

ve henüz sadece Ankara, Ġstanbul, Ġzmir'de uygulanan bu projenin yaygınlaĢtırılması 

öngörülmektedir. 

3.4.1   Kamu Örneği: Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi  

Emekli Sandığı Dinlenme ve Bakımevi, Ankara Balgat‟ta Temmuz 2002‟de faaliyete 

geçmiĢtir. Tesis kendine bakabilecek olan yaĢlılarla birlikte sosyal, psikolojik, fiziksel 

ve sağlık sorunları olan yaĢlılar için özel tasarlanmıĢtır.  

Tesiste 168 adet,  27 m2‟lik tek kiĢilik oda, 8 adet, 34 m2‟lik iki kiĢilik oda ile 47 adet, 

55 m2‟lik bir yatak ve bir yaĢam odasından meydana gelen stüdyo daireler 

bulunmaktadır. Her oda ve dairede buzdolabı, aspiratör ve elektrikli piĢirme ocağı ve 

dolapları bulunan  küçük birer mutfak, vestiyer dolap, özel dizayn edilmiĢ yatak, 

komodin, koltuk, masa, puf, tv sehpası da olabilecek bir Ģifoniyer ve gardıroptan 

oluĢan standart mobilyalar bulunmaktadır. Huzurevi kısmından ayrı olarak kendine 

bakabilen yaĢlılar için 10 katlı bir blok içinde bakımı ve kullanımı kolay olan konut 

birimleri yapılmıĢtır. 

Tesiste kalan yaĢlıların yakınları doğrudan huzurevi sakinleri ile konuĢabilme 

olanağına sahiptirler. Huzurevinde kalanlar da her zaman yakınlarına 

ulaĢabilmektedirler. 



 41 

Odalarda, yatak baĢlarında ve banyolarda bulunan acil çağrı düğmeleri ile görevli 

personel her an hizmet verebilmektedirler. 

Huzurevi sakinleri için bir çok sosyal faaliyet bulunmakta ve bu faaliyetler sosyal 

hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından programlanmaktadır. 

Hafta içi, mesai saatlerinde doktor ve hemĢirelerden oluĢan sağlık görevlileri 

yaĢlılara hizmet vermektedir. Sağlık ünitesinde hemĢire ve yaĢlı bakıcılar 7 gün 24 

saat hizmet vermektedirler. Tam ve modern tıbbi donanımlı ambulans, hemĢire ve 

sağlık personeli ile 24 saat hizmete vermektedir. 

Kısmen veya tamamen bakım hizmetine ve desteğe ihtiyaç duyacak yaĢlılar için 16 

oda ve 38 yataklı özel bakım ünitesi hemĢire çağrı sistemi ile  hizmet vermektedir. 

Tesiste diyetisyenlerin denetiminde sağlık kurallarına uygun olarak sabah kahvaltısı, 

öğle yemeği ve akĢam yemeği verilmektedir. Yapılan hizmetin her aĢamasında 

hijyen koĢullarına uygunluk denetimleri yapılmaktadır. 

YaĢlıların fizyolojik gereksinimleri için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli 

ve dengeli bir Ģekilde öğünlerde verilebilmesi, yemeklerin sağlıklı ve hijyenik 

ortamlarda hazırlanıp sunulması, huzurevi sakinlerinin tüketimlerinin takip edilmesi 

uzman diyetisyen ve yiyecek-içecek servisi tarafından yürütülmektedir. 

Tesislerin hem mimari yapısı hem de dekorasyonu ev ortamı hedeflenerek 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Huzurevi sakinlerinin yemek yemeleri için, 9 adet 20 kiĢilik küçük 

yemek odası ve oturma salonu odaların bulunduğu bölümde yerleĢtirilmiĢtir. 

Sakinlerin pasta ve börekler ile çay, kahve ya da meyve suyu temin edebilecekleri 

ve misafirlerini ağırlayabilecekleri pastane bulunmaktadır. Ayrıca tesiste daha fazla 

çeĢit sunan restoranda bulunmaktadır. 

Ses ve görüntü sistemleri ile her türlü toplantı, sosyal ve kültürel aktivitelerin 

yapılabileceği 150 kiĢilik bir salon bulunmaktadır. 

Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik dükkanlarda tesis içinde 

bulunmaktadır. Kuaför ve berber salonları, çamaĢırlarını kendisi yıkamak isteyenler 

için jetonlu çamaĢır yıkama yeri, gazete-dergi satıĢı, market,  kitaplık ve okuma 

salonu ayrıca hobi odaları da çarĢı içinde bulunmaktadır. 

Tesiste bir çamaĢırhane ve kuru temizleme bölümü bulunmaktadır. Tüm çarĢaf, 

yastık kılıfı ve nevresim takımları ve diğer tüm tekstil ürünleri bu bölümde yıkanıp 

ütülenmektedir. Ayrıca huzurevi sakinlerinin çamaĢırları ücret karĢılığı bu bölümde 

yıkanabilmektedir. 

Tesis ve çevresinin güvenliği için 24 saat güvenlik birimi hizmet vermektedir. 
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3.4.2   Özel Sektör Örneği: Ataburgaz YaĢamkent Projesi 

Ġstanbul Valiliği tarafından yaptırılan kompleksin mimari projesi Prof.Dr. Oya PAKDĠL 

ve Prof.Dr. Fatih PAKDĠL tarafından yapılmıĢ olup inĢaatı 40 milyon dolara Ekinciler 

Holding'e yaptırılmıĢtır, yıllık 5 milyon dolara iĢletme maliyetiyle Bayındır Holding'e 

10 yıllığına devredilmiĢtir. YaĢamkent 1999 yılında faaliyete geçmiĢtir. 1.000.000 

m²‟lik arazi üzerinde kurulmuĢtur. 200.000 m² yeĢil alan, 40.000 m² kapalı alan ve 27 

binadan oluĢan bir komplekstir. 24 saat hazır bekleyen tam donanımlı ambulans 

servisi, özel eğitimli hemĢirelik sistemi, yaĢlılara özel tasarlanan mobilyalı tek ya da 

iki kiĢilik dairelerin yer aldığı YaĢamkent'de ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Enstitüsü, poliklinik, teĢhis ve tedavi üniteleri bulunmaktadır. Burada kalmayan 

ancak günübirlik yararlanmak isteyenlere de restoran, kafeterya, ısıtmalı ve kapalı 

yarı olimpik yüzme havuzu hizmet vermektedir. Daha sonra Bayındır Holding ile olan 

anlaĢma mali sebeplerden dolayı iptal edilmiĢ ve YaĢamkent ĠĢ Bankası kuruluĢu 

olan Bayek A.ġ. tarafından kiralanmıĢtır. 

Yüksek kalite standartlarında hazırlanmıĢ olan 3. KuĢağa Yönelik YaĢam 

Kompleksi‟nde 44 oda kapasitesi, kongre, konferans, eğitim & seminer  faaliyetleri 

için değiĢik büyüklüklerde 17 adet toplantı salonu, toplantı merkezi katılımcıları 

kullanımı için ise 143 oda kapasitesi bulunmaktadır. 

YaĢamkent bünyesinde yeralan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, dünya 

standartlarında hizmet vermektedir. Mimari projesi itibariyle, fiziksel engelli kiĢilerin 

ihtiyaçlarını göz önüne alarak hastalarına her türlü konforu sunmakta olan merkezde 

kiĢilerin fiziki bağımlılıklarına ve isteklerine uygun değiĢik konaklama imkanları 

sunulmaktadır. Merkez‟de tam teĢekküllü bir Fizik Tedavi Ünitesi, nörolojik, 

ortopedik ve genel rehabilitasyon yataklı servisleri ile hidroterapi uygulanabilen yarı 

olimpik kapalı yüzme havuzu yer almaktadır. Ekibimiz, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Uzmanları, Dahiliye ve Yoğun Bakım Uzmanları ile Ortopedik, 

Romatolojik, Solunum ve DolaĢım Sistemi hastalıklarında uzmanlaĢmıĢ 

Fizyoterapistlerden oluĢmaktadır. Acil durumlarda ilkyarım ekibimiz tam donanımlı 

“YaĢamkent Ambulansı” nın desteği ile merkezde dakikalar içinde ilk müdahaleyi 

gerçekleĢtirebilmektedir. 

YaĢamkent Konferans, Toplantı ve Seminer Merkezi Ünitesi‟nde 17 ayrı büyüklükte 

„‟Toplantı Salonu’’ bulunmaktadır.  

YaĢamkent‟in 3. KuĢağa yönelik YaĢam Kompleksi‟nde 44 oda yatak kapasitesi ile 

konaklama hizmeti sunulmakta olup, odaların herbirinde TV, müzik yayını, minibar, 
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saç kurutma makinası ve telefon bulunmaktadır.  24 saat sağlık personeli desteği 

bulunmaktadır. 

3.4.3   Vakıf Örneği: DarüĢĢafaka  Tesisleri 

DarüĢĢafaka Cemiyeti 

Türk kültür ve eğitimine 100 yılı aĢkın bir süredir katkıda bulunan DarüĢĢafaka, 

"Cemiyet-i Tedris-i Ġslamiye" adıyla, 30 Mart 1863 tarihli PadiĢah Fermanı ile, babası 

ölmüĢ ve ekonomik durumu yetersiz kız-erkek öğrencilere karĢılıksız eğitim 

sağlamak amacıyla kurulmuĢtur.  

Maliye Nazırı Yusuf Ziya PaĢa, Gazi Ahmet Muhtar PaĢa, Vidinli Tevfik PaĢa, 

Hariciye Nazırı Sakızlı Esat PaĢa ve Trabzonlu Ali Naki Efendi gibi isimlerinde 

bulunduğu devlet adamlarının önderliğinde kurulan DarüĢĢafaka, 1863 yılının Mart 

ayından bu yana geçen 140 yıl için, her alanda kendini yenilemiĢtir. 

DarüĢĢafaka Cemiyeti, kuruluĢundan bu zamana kadar geçen 140 yıl içerisinde, 

devletten hiçbir katkı almadan sadece hayırsever vatandaĢların desteği ile bir çok 

Türk vatandaĢının yetiĢmesine kaynak olmuĢtur. (Anon.22) 

3.4.3.1   DarüĢĢafaka  Maltepe  BağıĢçılar  Sitesi 

DarüĢĢafaka Maltepe BağıĢçılar Sitesi-Özel Bakım Ünitesi 2003 yılının Ocak ayında 

hizmete girmiĢtir.  

Proje 24 saat bakıma muhtaç duruma gelmiĢ hastalar için gerçekleĢtirilmiĢ olmakla 

birlikte, teknolojik imkanlar kullanılarak, hastaların kendilerini evlerindeki kadar rahat 

ve güvenli bir ortamda hissetmeleri ve hastalıkları ile ilgili tedavilerinin en iyi Ģekilde 

yapılması amaçlanmıĢtır.  

Özel Bakım Ünitesi‟nin 39 odası bulunmaktadır. Odalar her türlü donanıma sahip, 

beĢ yıldızlı otel odası statüsündedirler. Bu üniteden yararlanmak isteyenlerin, 

DarüĢĢafaka Cemiyeti‟ne bağıĢ ile katkıda bulunmaları gerekmektedir. Yapılacak 

bağıĢın miktarı bu hizmetten yararlanmak isteyen kiĢilere bağlı olmakla birlikte, 

genellikle bağıĢ miktarları kiĢilerin isteğiyle bütün mal varlıkları olmaktadır. BağıĢta 

bulunan kimseler yaĢamlarının sonuna kadar burada kalabilmekte ve hizmetlerden 

yararlanabilmektedirler. Ayrıca kısa süreli olarak da tesiste kalınabilmektedir. 

(Anon.23), (RuĢen, 2003) 

 Özel Bakım Ünitesi‟ndeki tüm odalarda, yoğun bakım alt yapıları hazır 

bekletilmekte olup, anında müdahele gerektiğinde oda, yoğun bakım merkezi 

haline gelebilmektedir. 
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 Özel Bakım Ünitesi‟ndeki Merkezi Monitör sistemi, 24 saat doktor ve 

hemĢirelerin kontrolünde tüm hastaların sağlık durumlarını hem kayıtsal hem 

de görsel bilgi olarak kontrol altında tutmakta, acil durumlarda vakit 

kaybetmeden müdahele edilebilmektedir. Ayrıca hasta yakınları kendilerine 

verilmekte olan özel Ģifre ile 24 saat internet üzerinden hastaların durumunu 

görebilmekte, sağlık durumları ile ilgili bilgi alabilmektedriler. 

 Hastalar, kablosuz telemetri** sistemi ile ünitenin tüm katlarında ve 

bahçesinde rahatlıkla gezebilmekte ve merkezi Monitör Sistemi ile hastanın 

tüm hareketleri izlenebilmektedir. Diğer hastanelerin genellikle yoğun bakım 

koridorlarında bulunan telemetri Maltepe BağıĢçılar Sitesi‟nin katları ve 

bahçesi içinde de kullanılmakta olan bir sistemdir. 

 Hareketsizlik sonucu vücutlarında yara olma ihtimali olan hastalar için 

vücutlarının Ģeklini alan özel yataklar kullanılmıĢtır. 

 Hastalar özel yıkama sedyeleri ile yataklarından alınıp, özel banyo 

odalarında vücut sıcaklığına göre ayarlanmıĢ bir ortamda banyoları 

yapılmaktadır. 

Hastalar arzu ettiklerinde ya da gerekli olduğu zamanlarda seyyar röntgen cihazı 

odalarına getirilmek suretiyle gerekli hizmeti alabilmektedirler. 

 24 saat uzman hekim ve konusunda özel eğitim almıĢ hemĢireler 

kontrolünde olan hastaların, sitenin hemen her yerinde bulunmakta olan 

kırmızı kalp Ģeklinde ki düğmelere basmaları durumunda 20 sn içinde tıbbı 

ekip hastanın yanına gelmektedir. 

 Uzman Fizyoterapist eĢliğinde site bünyesinde her sabah Alzheimer 

hastaları için spor programları uygulanmakta ve öğleden sonra beĢ çayı 

sohbetleri vb. aktiviteler ile sitede canlı bir sosyal yaĢam ortamı 

sağlanmaktadır. 

  

** Telemetri, kablosuz ya da sabit bir ağ aracılığıyla cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da 
kontrol edilebilmesidir.  Telemetri, cihazlarla yerinde temasa gerek kalmadan uzaktan iletiĢim 
kurabilmeyi sağlar. Telemetri sayesinde kablosuz ağlar ya da radyo linkleri üzerinde 
cihazlara birtakım komutlar göndermek, cihazın durumu hakkında merkeze bilgi iletmek, 
cihazla merkez arasında bilgi alıĢveriĢinde bulunmak mümkündür. 
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3.4.3.2   DarüĢĢafaka Yakacık BağıĢçılar Sitesi 

DarüĢĢafaka Cemiyeti tarafından 1997 yılında hizmete açılmıĢtır. Maltepe BağıĢçılar 

Sietesi‟nde olduğu gibi burada kalmak isteyenlerin bağıĢ yapması gerekektedir. 24 

saat doktor ve hemĢire bulunmakta, ayrıca burada kalan yaĢlılar kendi odalarında 

oda servisinden yararlanabilmektedir. Sitedeki daireler, yatak odası, salon, açık 

mutfak, banyo ve giyinme odalarından oluĢmaktadır. DarüĢĢafaka Yakacık Sitesi, 

beĢ yıldızlı otellerden daha konforlu ve lüks bir Tesis özelliğini taĢımaktadır. 

DarüĢĢafaka Cemiyeti'ne gayrimenkul ya da para bağıĢında bulunan hayırseverler, 

Yakacık Sitesi'nde bulunan 45-75 m² arasındaki 60 daireden birini seçebilmekte ve 

bu daireler ömürlerinin sonuna kadar kendilerine tahsis edilmektedir.  

Hayırsever vatandaĢlara bir çok imkanın sağlandığı DarüĢĢafaka Yakacık Sitesi'nde, 

"yardımlı yaĢam" felsefesi dahilinde, yatar hastalar için özel olarak düzenlenmiĢ 

odalar, özel donanımlı banyolar ve ayrı bir sağlık bölümü bulunmaktadır.  

DarüĢĢafaka Yakacık Sitesi, sakinlerine, düzenli banyo ve giydirme yardımı, doktor 

önerisiyle hazırlanmıĢ diyetlerin uygulanması, yemekleri yedirme hizmeti, ilaçların 

programlı alımında gözetim ve yardım, ek temizlik hizmeti, çeĢitli etkinliklerde özel 

personel yardımı doktor ve hemĢire hizmetleri gerektiğinde teknik donanımı yüksek 

hastanelerde ameliyat-yoğun bakım ve sair hastane hizmetlerini, uzman personel 

kadrosu ile sunmaktadır.  

Sakinlerinin, doğum günü ve yıl dönümü kutlamaları, özel parti düzenlemelerini 

gerçekleĢtirerek, renkli bir yaĢam sağlamayı amaçlayan DarüĢĢafaka Yakacık 

Sitesi'nde, yatılı ziyaretçiler için özel bir konuk evi bulunmaktadır.  

Ayrıca, Site'de, seçkin bir yaĢam ortamında fiziksel ve duygusal yalnızlıkların 

olmaması amacıyla; doğa gezileri, piknik, sinema-tiyatro-opera-bale-konser ve 

konferans programları, video film gösterimleri, fitness center'da egzersiz 

uygulamaları, açık havada üçüncü yaĢ dönemi oyun-eğlence-hareket 

organizasyonları  gerçekleĢtirilmektedir.  

DarüĢĢafaka Yakacık Sitesi'nde, uzmanlar gözetiminde fizik tedavi üniteleri, havuz, 

sauna, jakuzi, kütüphane, güzellik ve berber salonu, hobi atölyeleri, televizyon 

salonu, masa tenisi-bilardo, oyun odası, Kafe-bar, özel garaj bölümleri de, sakinlerin 

hizmetine sunulmuĢ bulunmaktadır. (Anon.24) 
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3.5   Değerlendirme 

Sonuç olarak, Türkiye‟de yaĢlılara aktif olarak tek çözüm huzurevleri olarak 

görülmektedir. Türkiye‟de huzurevlerinin bile yetersiz kaldığı saptanmıĢtır (Vehid, 

2000). Pakdil‟e göre, 1970‟li yıllarda Ġngiltere‟de huzurevleri tarzı binalar denenmiĢ 

ve bu yerlere Türkiye‟de de uygulandığı gibi bağımlılık derecesine bakılmadan her 

türlü yaĢlı kabul edilmiĢtir. Daha sonra ilerleyen yıllarda bu alanlarda toplu ölümler 

görülmeye baĢlanmasıyla birlikte Fransa yaĢlılara sunulabilecek daha iyi yaĢam 

koĢullarının arayıĢına baĢlamıĢtır. YaĢlılara daha iyi konutlar sağlayabilmek 

amacıyla lisans öğrencilerine çeĢitli yarıĢmalar düzenlemektedirler. (Pakdil,  2004 

KiĢisel GörüĢme) 

Türkiye‟de yaĢlılara yönelik konut açığı var denilebilmektedir.  Ancak, aile yapımız, 

bağlılığımız, sunulan alternatifler ve baĢarısız yönleri dahilinde henüz bir talep 

oluĢmamıĢtır. Talebi oluĢturabilmek için çeĢitli uygulamalar yapılmalıdır. Bizim için 

çok yeni olan bu olgu insanlara yaĢlılıklarını sorun gibi göstermeden 

anlatılabilmelidir. Bunun için de en uygun yöntem çeĢitli konut projelerinde yaĢlılara 

yönelik konutlarında yapılarak pazara sunulması gerektiği düĢünülmektedir. 

Türkiye‟de çeĢitli baĢarılı konut projeleri geliĢtirilmektedir. Ġstanbul bazında bakılacak 

olursa; Ġstanbul Ġstanbul, Kemer Country,  Alkent 2000, BahçeĢehir, AtaĢehir, 

Ataköy,....vb. gibi konut projeleri geliĢtirilmiĢtir. Ancak bu projelerin hiçbirinde 

yaĢlılara yönelik düzenlemelere yer verilmemiĢtir. 

Türkiye‟de ilk ve tek olarak yerleĢim birimi bazında yaĢlı konutları Ataburgaz 

YaĢamkent‟te görülmektedir. Ancak Ataburgaz YaĢamkent‟in mevcuttaki durumuna 

bakılacak olursa; yaĢlı konutları amaçları dıĢında çalıĢanlar için lojman olarak 

kullanılmaktadır. Projenin geridönüĢümünü sağlamak için yapılan rant kaynakları 

olarak tanımlanan; yüzme havuzları, konferans ve toplantı salonları çeĢitli Ģirketlere 

kiralanmakta, rehabilitasyon merkezi dıĢarıdan insanlara hizmet vermek amacıyla 

kullanılmakta, içinde bulunan huzurevi de %11 dolulukla iĢletilmeye devam 

edilmektedir. Dolayısıyla proje alanı yaĢıyor ancak yaĢlı konutları için yapılan 

yapılan bütün çalıĢmalar sadece rant sağlayabilmek amacıyla amacı dıĢında 

kullanıldığı görülmektedir.  

Türkiye‟deki ilk deneme olan bu projenin baĢarısız olmasına etken olabilecek 

nedenler incelenecek olursa; 

 Yer seçimi hataları; projenin kent merkezine uzak olması. UlaĢılabilirlik 

sorunun çözülmemiĢ olması. Toplumumuzda aile olgusu çok önemlidir. Aile 
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bağlılığı kuvvetli olan insanlara, aile büyüğünüzü alıp Ģehir merkezine uzak 

bir yere yerleĢtirileceği söylense, ne aile büyüğü ne de ilgilenen yakını çok 

büyük bir zorunluluk olmadıkça kabul etmeyeceklerdir. Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi APK AraĢtırma Müdürlüğünün 2004 yılında düzenlediği anket 

çalıĢması sonuçlarına göre; 

Kadınların %16‟sı, erkeklerin %12‟si yalnız yaĢamaktadırlar. EĢi ve/veya 

çocuklarıyla yaĢayanların oranları ise; kadınlarda %81, erkeklerde %86,3 

oranında olduğu saptanmıĢtır. Çocuklarıyla hergün görüĢenlerin oranı %23,6 

çocularıyla en azından ayda bir görüĢenlerin oranı % 86,1 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu da gösteriyor ki yaĢlılar için yapılacak konut için çocuklarına 

olan uzaklık çok önemli bir kriterdir. 

 ÇeĢitli araĢtırmaların yapılmaması; aile bağlarının kuvvetli olduğu olgusu, 

huzuevlerinin tamamen yaĢlılarla dolu olan bir yerleĢimde yaĢama 

düĢüncesinin insanlar üzerindeki etkisi, gelir durumları, pazarlama 

politikalarının olmaması ya da yetersiz kalması. 

Aylık ortalama gelirlerine bakıldığında %93,4‟ünün geliri 500 milyon 

altındadır, evlerinin gelirlerine bakıldığında ise %52,2 oranında olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla Ģubat 2004 verilerine göre Ġstanbul‟da yaĢayan 

yaĢlı halkın bulunduğu hanelerin %52,2 si açlık sınırı altında bulunmaktadır. 

(ĠBB, APK AraĢtırma Müdürlüğü, 2004) 

 Öncelikle yaĢlı olan birey ikna edilebilmeli, eğer onları direkt yaĢlıların olduğu 

bölgeye yerleĢtirilirse, yaĢlandıkları vurgulanmıĢ, tescillenmiĢ olacak. Oysa 

onlara hissettirmeden bir pazarlama yapılmalı.  

Dolayısıyla bütün baĢarılı konut projelerinde olduğu gibi yaĢlılara yönelik 

düĢünülecek konut projeleri için de fizibilite çalıĢması yapılması gerekmektedir. 
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4.   YAġLILAR ĠÇĠN KONUT BAĞLAMINDA GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME 

SÜRECĠ  

Gayrimenkul geliĢtirme süreci, çeĢitli yaklaĢımlara göre değiĢik kademelerde 

incelenebilmektedir.  Gayrimenkul geliĢtirme süreci, Miles, Berens ve Haney‟a göre 

8 aĢamalı, Laventhol ve Harworth‟a göre 5 aĢamalı bir süreçtir. Miles, Berens ve 

Haney‟a göre gayrimenkul geliĢtirme sürecinin aĢamaları; fikrin baĢlangıcı, fikrin 

geliĢtirilmesi, fizibilite, kontrat görüĢmeleri, resmi sözleĢme, yapım, tamamlama ve 

resmi açılıĢ, bina varlık ve portföy yönetimi gibi 8 aĢamadan oluĢmaktadır.  

Laventhol ve Harworth süreci tanımlarken; fikrin baĢlangıcı ve geliĢtirilmesi 

aĢamalarını birleĢtirerek planlama ve giriĢim aĢamasını, fizibilite, kontrat ve resmi 

sözleĢme aĢamalarını birleĢtirerek sözleĢme aĢamasını, yapım ile tamamlama ve 

resmi açılıĢ aĢamalarını birleĢtirerek yapım, bina, varlık ve portföy yönetimi 

aĢamasını da iĢletme ve yönetim aĢamaları olarak adlandırarak 5 aĢamalı bir 

modele indirgemiĢtir. 

Esas olarak gayrimenkul geliĢtirme süreci aĢağıdaki gibi incelenmektedir. 

4.1   Planlama ve GiriĢim 

Proje hedeflerinin ortaya konduğu, ana geliĢtirme sorunlarının  tanımlandığı,       

proje ekibinin belirlendiği, arsanın bağlantılarından ve tesbitinden emin olunduğu 

aĢamadır. AĢamanın sonunda, geliĢtirme ön konsepti belirlenmiĢ olur. (Laventhol ve 

Harworth, 1996) 

Miles, Berens ve Haney, bu aĢamayı fikrin baĢlangıcı ve geliĢtirilmesi olarak iki ayrı 

adımda incelemektedirler. 

Fikirin ortaya çıkması; geliĢtirmenin ilk ve en önemli aĢamasıdır. Bu aĢama, 

gayrimenkul geliĢtirme sürecini oluĢturan en az teknik, en çok yaratıcı aĢamadır. 

GeliĢtiriciler sahip oldukları tecrübe ve mevcut piyasa koĢullarına dair bilgileri ile 

sürekli yeni fikirler üretir ve bunları basit ve hızlı testlerden geçirirler. 

Burton‟a göre; geliĢtirici tarafından konut geliĢiminde talebin arzı karĢılayacak, 

sezgilerine ve pazarla ilgili deneyimlerine dayalı olarak bir fikrin oluĢması 

gerekmektedir. Fikrin ortaya çıkıĢını sağlayan iki temel faktör vardır;  

 Pazar niĢinin ya da geliĢtirme projesi için güçlü bir talebin olması, 
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 konut geliĢimi için güçlü duygusal ve finansal birikiminin olması 

gerekmektedir. 

Fikrin GeliĢtirilmesi, ise oluĢturulan fikrin geliĢtirilmesini içerir. GeliĢtirici bu 

aĢamada, geliĢtirilmiĢ taslak fikir doğrultusunda yasal, politik ve fiziksel yeterliliğe 

sahip bir arsa belirler ve ön tespit yaptırır.(Miles ve diğerleri, 1997) 

Projelerde; yer için en uygun kullanım ya da kullanım için en uygun yer olarak iki 

türlü fikir geliĢtirilebilinmektedir. YaĢlılar için konut projesi hazırlanırken burada esas 

olan en uygun yerin seçimidir. Bu aĢamada; yer seçiminde özel proje için yoğun 

talebin olduğu bölgeler hızlı bir test edilerek alternatifler değerlendirilir. 

Net bir geliĢtirme fikri oluĢtuğunda geliĢtirici uygun yerleri gözden geçirmelidir. Yer 

seçiminin ilk adımı pazarın tanımlanmasını oluĢturmaktadır. (Burton, 2000) Pazar 

alanı, Ģehir ülke, kentsel özel bir alan olabilir. Pazar alanı, nüfus ve hanehalkının 

büyümesine bağlı olarak yüksek talep alanında yer almalıdır.  

Burton‟a göre, öncelikle emlakçılarla görüĢülüp, pazar alanı gezilerek bilgiler 

topladıktan sonra, pazar alanı  limitleri ve sınırlarıyla net olarak tanımlanmalıdır. Yer 

seçiminde; konumu, eriĢimi, topografyası, potansiyel bölgeleme, en yüksek ve iyi 

kullanım ve uygun altyapıları önemli faktörlerdir.  

YaĢlılara yönelik konut projelerinde; konumu için; ana merkezlere uzaklığına, aile 

bireylerine uzaklığına, sosyal faaliyetlerine uzaklığına....vb. eriĢimi için; kolay 

eriĢilebilir bir yerde mi, güçlü ulaĢım olanakları var mı, ulaĢımda kolaylıklar 

sağlanabiliyor mu gibi sorulara topoğrafya için; yaĢlı bireylere uygun eğimde mi gibi 

sorulara cevap verilerek çözüm yollarına gidilmesi gereklidir. 

4.2   Fizibilite 

Miles, Berens ve Haney‟a göre fizibilite aĢamasında, geliĢtirilen fikrin 

uygulanabilirliğinin kesin saptanması yapılır. Pazar araĢtırması, ön proje, maliyet 

tahmini, finans koĢulları ve kaynaklarıyla ilgili bilgi, hükümet kabulleri, değer durumu 

ve kesin fizibilite tahmini konularını içermektedir. 

Laventhol ve Horworth‟a göre ise , veri toplama, veri analizi, değerlendirme ve 

öneriler, bina iĢletim performansı projeksiyonları ve finansal fizibilite analizi 

aĢamasıdır. AĢamanın sonunda, gayrimenkul geliĢtirme programı sonuçlanmıĢ olur.  

GeliĢtirici bir karara varırken ya da sözleĢmeyi hazırlarken, ön pazar fizibilite 

çalıĢmasının tamamlanmıĢ olması gerekmektedir. AraĢtırmacı, pazar talebi 

araĢtırırken, mevcut ve planlanan rakip projeleri de incelemelidir. (Burton, 2000) 
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Konut geliĢtiriciler genellikle bazı sorulara yanıt bulabilmek için pazar araĢtırması 

yapmaktadırlar. Bu sorular pazardaki tahmini iĢgücü büyüme oranı, tahmini 

hanehalkı büyüklüğü, en uygun konut büyüklüğü nasıl olmalı, pazar ne kadar birimi 

kaldırabilir, ne kadara ve ne kadar sürede, proje ne kadar ve neden talep edilecek, 

birimler hedef kitleye nasıl pazarlanmalı....vb. olarak sıralanabilmektedir. (Miles ve 

diğerleri, 1997) 

YaĢlılar için ön pazar fizibilite aĢamaları aĢağıdaki gibi incelenebilmektedir; 

(Anon.25) 

4.2.1   Proje Konsepti:  

Proje konseptinin ve hedef pazar niĢinin tanımlanması. Konsept tanımı, özellikle 

beklenen hedef pazarın belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. (YaĢ gruplarına göre 

nüfus profili, gelir, yardıma muhtaçlık düzeyi, cinsiyet, mevcutta yaĢadığı yer.....vb) 

Bu tanım ayrıca, bütün öneri kiraları ve kalan kiĢiye sunulacak hizmet derecelerini 

tanımlamaktadır. Tahmini açılıĢın tanımlanması (demografik bilgi tarihin 

belirlenmesinde faydalı olacaktır) hedef kitlenin karakteristiği, yer, bina tasarımı, unit 

mix, fiyatlandırma, kiĢisel bakım hizmetleri, ve hedef kitlenin ihtiyacı olabilecek 

konfor koĢullarının belirlenmesi gerekmektedir.  

4.2.2   Alanın Değerlendirilmesi 

Önerilen yer, yardımlı yaĢam kullanımına uygunluk açısından değerlendirilmelidir. 

Incelenmesi gereken faktörler; 

 Ana ulaĢım akslarına eriĢilebilirlik 

 AlıĢveriĢ, kültür ve rekreatif alanlara uzaklık 

 Hastane, sağlık hizmetleri ve senior organizasyonlarına uzaklık 

 Yakın çevre arazi kullanımına uygunluk 

 Hedef kitlenin imajı/sosyo ekonomik seviyelerin yerleĢimine dikkat 

edilmesi/Pazar alanının konumu gibi faktörlerdir.  

4.2.3   Pazar Alanının Tanımlanması; Birincil, Ġkincil ve Üçüncül 

Pazar alanı temel olarak, potansiyel kalacakların(%60-%90) yardımlı yaĢam 

yerleĢimine taĢınabilecekleri coğrafi alanlar olarak tanımlanmaktadır. Pazar 

araĢtırmacı, birincil, ikincil ve üçüncül pazar alanlarını tanımlamalı ve 

değerlendirmelidir.  Pazar alanını tanımlarken dikkat edilen faktörler; 



 51 

 Yer karakterleri-yakın yerleĢimlere, ulaĢım güzergahlarına, coğrafi engellere 

ve sınırlara yakınlık göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Kentsel ve kırsal karakteristiği 

 Diğer karĢılaĢtırılabilir yerleĢimleri sosyo ekonomik profilleriyle iliĢkisi ya da 

yakınlığı 

Pazarın büyüklüğü projeden projeye değiĢiklik gösterir ve gereksinimden çok bir 

rehber olarak 3 ile 5 mil arası büyüklük olarak tanımlanabilmektedir. Üzerinde 

durulmalıdır ki, çoğu pazar alanı bulunduğu konumundan bir çember çizilerek  tutarlı 

bir Ģekilde tanımlanamıyor (örnek;her yönden 5 mil gibi), özellikle kasaba, Ģehir yeya 

posta kodlarının öneri yerle, hedef kitleyle karĢılaĢtırılarak tanımlanması 

gerekmektedir.   

4.2.4   Demografik Eğilim 

TanımlanmıĢ pazar alanı  bir zaman aralığında oluĢacak özellikle açılıĢ tarihi ve bu 

tarihten 5 yıl sonrası nüfus eğilimlerinin iliĢkisiyle tanımlanmalıdır.  Özel demografik 

bilgi belirlenirken aĢağıdaki verileri içermelidir;  

Toplam nüfus 

 YaĢlı nüfus dağılımı  

-75-84 ve 85 yaĢ üzeri yaĢlı hanehalkı 

-75-84 ve 85 yaĢ üzeri yaĢlı hanehalkının gelir dağılımı 

-75-84 ve 85 yaĢ üzeri yaĢlı hanehalkının kullanım hakkı (yalnız 

yaĢayanlar,çift olanlar) 

 Evin değeri ve kirası/Ev sahipliliği yüzdeleri 

Ek demografik eğilimler araĢtırmacı tarafından pazar talebi ve ihtiyacının 

belirlenmesi, güven oluĢturmaktadır. Pazar alanı ya da hedef kitle belirlenirken, yaĢ 

ve yetiĢkin çocukların hedef kitlenin kararlarını etkileyen gelir durumları gibi verilere 

gereksinim duyulmaktadır.  

4.2.5   Rekabet Analizi 

Pazar çalıĢması, mevcut durumu incelerken planlamıĢ ve yakın zamanda pazar 

alanında pazara sunulacak projeleri de incelemesi gerekmektedir. Analiz yapılırken; 

ürün çeĢitliliği (unit mix), hedef kitle, tasarım, hizmet planları, diğer projelerin artı 

yönleri, kira değerleri ve doluluk oranları incelenmektedir.rekabet analizi diğer 

yardımlı yaĢam konutlarını, bakım evlerini, emekli evlerini, toplanma konutlarını, 
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bağımsız yaĢam topluluklarını, bağımsız yaĢlı kira konutlarını, sürekli bakım 

merkezlerini dikkate alması gerekmektedir. Rekabet analizinde tam tanımınının 

verilmesi gereken hizmetler aĢağıdadır;    

 Kurumun adı, adresi ve yaĢı 

 Sahibi/sponsoru 

 ĠĢletim yılı 

 Tiplerine göre birimlerin sayısı 

 Birim tipleri (odalar, suitler, studio, tek ve çift yatak odalılar..vb) 

 Aylık kiralar, giriĢ parası veya bağıĢ 

 Aylığa dahil hizmetler ve kolaylıklar 

 Ek servisler ve ücretleri 

 Mali olarak desteklenmiĢ birim sayıları 

 Doluluk oranı, değiĢme hızı ve bekleme listesinin uzunluğu 

 Kullanıcı profili-(gelir durumu, medeni durumu, narinlik dereceleri ...vb) 

 Diğer bakım aĢamalarına hazır bulunma 

 GeniĢleme ve geliĢim planları 

 Pazarlama programı 

 ÇeĢitli kurumlarla, merkez ve hastanelerle bağlantısının  

 Bilginin toplandığı gün, kaynağın adı ve telefonu 

4.2.6   Pazarın Talep/Ġhtiyaç Analizi 

Pazar talebinin tahmin edilebilmesi için, hizmetin türüne göre hedef kitleyi en iyi 

tanımlayan demografik, ekonomik ve bağımlılık dereceleri belirlenmelidir.  Hedef 

kitle yalnız yaĢayan hanehalkı ve geliri olan olarak daraltılmalıdır. Son olarak, seçkin 

yaĢ ve gelir günlük yaĢam aktivitelerinde fonksiyonel özgürlük olarak 

tablolandırılması gerekmektedir. YaĢ/gelir/GYA havuzu sonucunda potansiyel 

taĢınacakların yüzdesinin tahmini ortaya çıkacaktır.  Mevcut ve öneri projelerdeki 

mevcut net talep yüzdesinden çıkarılarak talep havuzundan iĢlenmemiĢ talep ortaya 

çıkmaktadır. 

ÇalıĢma net olarak metodolojiyi ve tahmini net olarak tanımlamalı ki, pazarın projeyi 

gerçekleĢtirebilmek için derin olduğunu gösterebilsin. Bütün bilgi kaynakları, etki 

oranları ve sonuçlar pazar analisti tarafından raporda belirtilmelidir.  
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4.2.7   Emilme Analizi 

Pazar çalıĢmasında öneri yerleĢim için net emilme oranının tahmini yapmalıdır.  

Bütün gelirlere göre birimler ve hizmet seviyeleri (pazar, düĢük, orta, Alzheimer, özel 

bakım,..vb) dikkate alınarak ayrıĢım analizi yapılmalıdır. Emilme oranı hesaplanırken 

pazar araĢtırmacının dikkate alması gereken konular;   

 Emilme oranını destekleyecek hedef pazarın derinliği ve karakteristiğinin 

tartıĢılması ve analizi 

 Emilmenin karĢılanması ve diğer karĢılaĢtırılan projelerdeki geri dönüĢüm 

deneyiminin incelenmesi 

 Projenin emilmesine bağlantılı olarak pazarlama planının tartıĢılması ve 

revizyonu  

4.2.8   Ek Olarak Gözönünde Bulundurulması Gerekenler 

Pazar araĢtırması, bütün konseptteki birim fiyatlandırmasındaki iliĢki, hizmet planı ve 

mimari tasarım ve öneri yardımlı yaĢam biriminin pazardaki niĢini dikkate alması 

gerekmektedir. 

Pazar araĢtırması ayrıca rakipsiz, tek olacak özellikleri ve bunların nakit akıĢına 

katkısını gözönünde bulundurulması önemlidir.r. Bu kriterler aĢağıdaki kriterleri 

içerebilir;   

 YerleĢim içindeki ticari alan, çocuk gibi , yetiĢkin veya 

Alzheimer günlük bakım aktiviteleri, ticaret ve ofis, merkezler 

...vb. rekabet analizinde bulunan bu kriterlerin finansal etkisi, 

 YaĢlılardan alınacak ek ücretler, giriĢ ücreti, ikinci kiĢi ücreti, 

telefon...vb gibi kriterler de rekabet analizinde gözönünde 

bulundurulması önemlidir. 

4.3   SözleĢme 

Miles, Berens ve Haney‟a göre bu aĢamada projeye baĢlama kararını uygulamak 

üzere kontratlar düzenlenir. Bu aĢamada finansman ayarlaması, çevresel faktörler, 

tasarım ve yükleniciler konusunda karar verilmesi, ana kiracılar konusunda karar 

verilmesi, özsermaye konusunda karar ve ortak olarak kamu iliĢkilerinin kurulması 

hususları gerçekleĢtirilir.  

Laventhol ve Horworth‟a göre ise sözleĢme aĢaması, arazinin bağlandığı, kredi 

sözleĢmelerinin yapıldığı, gereken çevresel dokümanların hazırlandığı, kamu 
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sektörünün finansal desteği konusunda anlaĢmaların yapıldığı, kamusal gayrimenkul 

geliĢtirme onaylarının aldığı, proje mimar ve mühendislerinin seçildiği, proje 

pazarlama ve reklam Ģirketlerinin seçildiği, gerekli finansal dokümanların 

hazırlandığı, geliĢtirme ön programının hazırlandığı, nihai proje maliyet tahminlerinin 

hazırlandığı ve nihai servis/hizmet tasarımının yapıldığı aĢamadır. Bu iĢlemler 

sonunda, satıĢa yönelik uzun vadeli krediler ve inĢaat finansmanı sağlanmıĢ olur.  

Eğer pazar araĢtırması sonucunda etkin bir talep ortaya çıkarsa, geliĢtirici mühendis 

ve mimarlarla irtibata geçerek, yolların, parsel ve parsel sayılarının, büyüklüklerinin 

ve bina cephelerinin, elektrik ve su hatlarının, kanalizasyon ve drenaj yerlerinin 

gösterildiği ön planı hazırlamalarını talep eder. Bu planlar ön maliyet hesaplarının da 

belirlenmesinde yardımcı olmaktadırlar. (Burton, 2000) 

Planlar ve Ģartname tamamlandığında geliĢtirici, planını uygun bölgeleme ve 

planlama otoritelerini koordine etmeli, planda bir değiĢiklik gerekli ise, geliĢim 

sürecinin baĢında değerlendirilmelidir.  

Ön plan ve Ģartname safhalarından sonra, geliĢtirici kredi için baĢvuru yapabilir. Bu 

tür krediler risk oranı yüksek olduğundan, proje değerinin %60-66 oranında 

verilmektedir. GeliĢtirici ev ya da araba alacakmıĢ gibi geliĢtirme kredisi araĢtırır, 

birçok ipotek verenlerle görüĢebilir ve kredi için 2 ya da 3 kiĢiye teklif 

götürebilmektedir. Kredi teklifi verilirken, ön pazar araĢtırması, ön plan ve 

Ģartnamesi, geliĢtirme önerisinin tanımı, kredi durumu ve sürecini, finansal hesapları 

ve geliĢtiricinin özgeçmiĢinin teslim edilmesi gerekmektedir. Temel olarak geliĢtirme 

kredileri kısa vadeli, 1-3 yıllık ve satıĢların emilme sürecine göre değiĢiklik 

göstermektedir. Kısa vadeli kredilerde bileĢik faiz uygulanmaktadır. (Burton, 2000) 

Türkiye‟de kredi alma süreci; konut ve iĢyeri kredileri, TL veya döviz cinsinden veya 

hem TL hem de dövize endeksli bir kredi sepetinden olusabilmektedir. Geri ödeme 

koĢulları da yine bankadan bankaya değiĢebilmektedir. Bankalar verdikleri 

kredilerde genellikle kısa ve orta vadeli (5 yıla kadar) kredilerde sabit faiz imkanı 

sağlamakta ayrıca kısa veya uzun vade (20 yıla kadar) farkı gözetmeksizin değiĢken 

faizli kredi imkanları sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, ġubat 2001 krizinden 

sonra bankalar, 2-3 yılı aĢan vadelerde kredi kullandırmama eğilimindedir. DegiĢken 

faizli TL kredilerinde TÜFE, değiĢken faizli döviz kredilerinde ise Libor esas 

alınmaktadır. (Anon.26) 

Bankalardan alınabilecek kredi miktarı ile ilgili iki ana belirleyici bulunmaktadır.  

1. Kredi talebinde bulunulan gayrimenkulun değeri  

2. Belgelenen gelir 
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Kredi miktarının tespitine esas oluĢturması bakımından, gayrimenkulun değeri ile 

ilgili olarak, göz önünde bulundurulması gerekli önemli konu, kredi talep eden kiĢinin 

gayrimenkul için ne kadar ödeme yapacağı değil, ekpertiz raporunda gayrimenkul 

için ne kadarlık bir değer tespit edildiğidir. Yine aynı konu ile ilgili olarak göz önünde 

bulundurulması gereken ikinci konu, bankanın, ekspertiz raporunda belirtilen değerin 

ne kadarlık bir oranı için kredi vereceğidir. Bu oran bankalar arasında farklılıklar 

göstermektedir ve %60 ila %90 arasinda değiĢebilmektedir.(Anon.26) 

Burton‟a göre geliĢtirici, ipotek kredisinin sözleĢmesini hazırlayınca, son pazar 

fizibilite çalıĢmasını bitirmelidir. Bu çalıĢma detaylı bir Ģekilde nüfus ve hanehalkı 

sayılarının geliĢimini, hanehalkı baĢına gelir ve giderler, gelirlerine göre konut 

giderleri ve gelirleri tahminlerini içermelidir. Son pazar fizibilite çalıĢması detaylı 

Ģekilde pazardaki mevcut ve öneri, bitmek üzere olan konut geliĢtirme projelerini 

tanımlamalıdır. Ürünün emilme süreci, fiyatları, satıĢ süreci, arz ve talep analizine 

göre ne kadar olması gerektiği gibi sorulara cevap verebilmelidir. (Burton, 2000) 

4.4   Yapım 

Laventhol ve Horworth‟a göre zamanın hayati önem taĢıdığı yapım aĢamasında, 

geliĢtiricinin tasarım, yapım, pazarlama, finans, iĢletme ve kamu sektöründeki 

oyuncularla iliĢkilerini daha iyi koordine edebilmesi, deneyimli uzman kiĢileri seçmesi 

ve resmi iliĢkiler kurması gerekmektedir. Özellikle de, kompleks ve çok aĢamalı veya 

karma kullanımlı büyük geliĢtirme projelerinde, yapım süreci boyunca oyuncuların 

koordine edilmesi büyük önem taĢımaktadır. Zamanın yanısıra bütçe ve kalite de bu 

aĢamada kontrol altında tutulması gereken hayati faktörlerdir. 

Miles, Berens ve Haney‟a göre bu aĢamada, nihai tasarım ve mühendislik projeleri 

tamamlanır. Yapım sözleĢmelerinin yerine getirildiği, oturma izninin alındığı, ön 

açılıĢ pazarlama programının ve ekibin yürürlüğe konduğu, büyük açılıĢ aĢamasıdır. 

Son pazar fizibilite çalıĢması bitirildikten sonra, geliĢtirici mühendislerle çalıĢmaya 

baĢlar ve onlardan son yol çizimlerinin, her parselin yasal tanımı, parselleme ve 

altyapı çizimlerinin bulunduğu planın son halini alır. Bu planlar ve Ģartnameler inĢaat 

ve uygun altyapı Ģirketleriyle koordine edilir. Son pazar fizibilitesi ve son inĢaat 

çalıĢma planları ve Ģartname bitince, geliĢtirici geliĢtirme kredilerini kapatabilir 

böylelikle yol ve altyapı çalıĢmalarına baĢlanabilmektedir. (Burton, 2000) 

Daha sonraki aĢamada geliĢtirici, dolaylı ve dolaysız maliyetleri çıkarmalıdır. 

Burton‟a göre; maliyet tahminleri dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayırılır. 

Dolaysız maliyetler arsa maliyeti, mühendislik maliyeti, inĢaat maliyeti ve pazarlama 

maliyetleridir. Dolaylı maliyetler değerleme ve pazar araĢtırma profesyonelleri, 
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avukat ve muhasebe çalıĢanlarının ödemeleri ve finansal maliyetleri kapsamaktadır. 

Ayrıca bu maliyetlere merkez büro harcamalarının o projeye düĢen kısmı da 

eklenmelidir. 

Daha sonra maliyet ve gelirlere göre nakit akıĢ tablosu düzenlenmelidir. Nakit akıĢı 

tablosu, belli bir zaman diliminde projenin nakit giriĢlerini ve nakit çıkıĢlarını gösteren 

finansal tablo olarak tanımlanmaktadır. ( Brealey ve diğerleri, 1997) 

Projeyle ilgili olabilecek riskler analiz edildikten sonra inĢaata baĢlanılabilmektedir. 

Burton‟a göre; temel riskler, pazarlama ve satıĢ riskidir. Bunlara ek olarak, geliĢtirme 

maliyetinin geri dönüĢümü, kötü hava koĢulları, faiz oranlarındaki artıĢ,...vb. risk 

oranının artıĢında etken olabilmektedirler.  

4.5   ĠĢletme ve Yönetim 

Miles, Berens ve Haney‟a göre, bu aĢama iĢletme kadrosunun eğitimi, hizmetlerin 

tanımlanması, sahada yönetimin baĢlatılması, son pazarlama ve satıĢlar, büyük 

açılıĢ aĢamalarıdır. GeliĢtirme sürecinin aktif fazlarının tamamlandığı ve bir sonraki 

aĢama olan bina, varlık ve portföy yönetimi aĢamasına olan hazırlıkları içerir.  

GeliĢtirmenin en kritik aĢamasını, pazarlama ve satıĢ oluĢturmaktadır.  

Bir iĢletme ne tip bir pazara yönelik olarak faaliyet gösterirse göstersin, pazarlama 

yönetimi hedef pazarlarını seçmeli ve bu pazarları ayrıntılı olarak inceleyerek, onları 

oluĢturan tüketicilere ulaĢmanın en uygun yollarını bulmaya çalıĢmalıdır. (Mucuk, 

1994) 

Yeni bir pazar incelenirken, pazar analiz edilerek nitelikleri ortaya konulur ve aynı 

zamanda tahminlerle pazar potansiyeli belirtilmeye çalıĢılır. (Burton, 2000) 

Bina, Varlık ve Portföy Yönetimi aĢamasında ise, gayrimenkul geliĢtirme projelerinin 

değerlerini maksimize ettiklerini garanti edebilmek için hayati öneme sahiptir. Bina, 

varlık ve portföy yöneticileri, varlığın günlük iĢletmesine odaklanır ve bazı 

sorumluluklar üstlenirler. Bina yöneticileri, kiracı iliĢkileri ve kayda alma, kiraların 

toplanması, iĢletme giderlerinin kontrolü, finansal raporlama ve kayıt tutma, binanın 

bakımı, gider kapitalinin planlanması, kriz yönetimi, güvenlik konuları ve halkla 

iliĢkiler konularında sorumluluk üstlenirler. Biğna stratejik planının çıkartılması, 

kar/satıĢ analizi, binaya yatırım fırsatlarının değerlendirimlesi ve ana giderlerin 

ayarlanması, binanın performansının monitör edilmesi bina yöneticisinin, binanın 

performansının belirli binaların örnek alınıp karĢılaĢtırılarak yönetilmesi ve 

değerlendirilmesikonuları ise varlık yöneticisinin sorumluluklarındandır. Portföy 

yöneticisi ise yatırımcılarla görüĢmek, portföy hedeflerini ve yatırım kriterlerini ortaya 

koymak, portföy yatırım stratejisini belirlemek ve uygulamak, kar, satıĢ, varlık 
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yönetimi ve yeniden yönetim kararlarını denetlemek, portföy performansı 

sorumluluğu, iĢverene raporlama ve nakit yönetimi sorumluluklarını taĢımaktadır. 

(Miles ve diğerleri, 1997) 

ĠĢletme ve Yönetim aĢaması servis/hizmet yönetimi, yönetim anlaĢmalarının yerine 

getirilmesi, pazarlama programının yürütülmesi ve kar oluĢturma iĢlemlerini içeren 

aĢamadır. (Laventhol ve diğerleri, 1996) 
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5.   YAġLILAR ĠÇĠN UYGULANABĠLECEK KONUT PROJESĠNĠN FĠZĠBĠLĠTE 

ÇALIġMASI 

Üçüncü bölümde yaĢlılara yönelik konut projesi hazırlık aĢamasında fizibilite 

çalıĢmasının önemli olduğu ortaya çıkarılmıĢtır. Bu bölümde, dördüncü bölümde 

anlatılan gayrimenkul geliĢtirme sürecindeki fikrin oluĢması ve geliĢtirilmesi 

aĢamalarından sonra gelen fizibilite çalıĢması yaĢlılara yönelik konutların pazara 

sunulabilmesi açısından örnek bir proje dahilinde incelenmektedir. 

Ġlk olarak, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi aĢaması olan pazar araĢtırması 

için; pazarın tanımlanması, talep ve hedef kitle tanımını, benzer ve rakip projelerin 

incelenmesi yapılacaktır. Ardından ikinci adımda ön proje konsepti belirlenecektir. 

Bu aĢamadan sonra proje maliyet ve gelir analizi yapılacaktır. Son olarak 4. adımda 

projenin yapılabilirlik ve karlılık değerlendirmesi yapılacaktır. Ġncelenecek projede 

yaĢlılar toplumdan izole bir Ģekilde yaĢamak istemeyeceklerinden ya da bu durumu 

hazır olmadıklarından dolayı, her yaĢ grubunun bulunacağı bir yaĢam kompleksi 

benimsenmektedir.  

Böylelikle yaĢlılara hem kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, hem de mali açıdan 

zorluk yaĢamayacakları konut edindirme yöntemi kullanılmaya çalıĢılması 

amaçlanmaktadır. 

5.1   Pazar AraĢtırması 

Proje konseptinin, tasarımın, gelirlerin...vb. belirlenebilmesi için hedef kitlenin 

tahmininin yapılması ve pazarın tanımlanması önemlidir. Yapılacak pazarlama 

çalıĢmalarında hedef kitleye doğru ürün sunmak ve bunun vurgulanması esastır 

(Cömert, 2003. KiĢisel GörüĢme). Bir projenin en önemli aĢamalarının finans ve 

pazarlama aĢamalarının olduğu düĢünülmektedir. Proje finansal açıdan yapılabilir 

(feasible) olabilir, ancak hedef kitle doğru seçilmediyse, pazarlama da hatalar olursa 

ya da hedef kitlenin karĢılayamayacağı fiyatlardan sunulursa proje satılamayacağı 

için zarar getirmesi beklenmektedir. O açıdan finansal fizibilitenin oturacağı 

ayakların sağlam olması gereklidir.  

 



 59 

Bu projede pazar alanı olarak Ġstanbul incelenmektedir. YerleĢim birimi düzeyinde 

inceleneceği için Ġstanbul‟un her yerinden yaĢlılar ve ailelerinin gelirleri 

doğrultusunda gelmeleri beklenmektedir.  

Pazar araĢtırması kapsamında; Ġstanbul‟un demografik yapısının analizi, hedef 

kitlenin tanımlanması, talep analizi ve benzer/rakip projelerin incelemeleri aĢamaları 

incelenmiĢtir. 

5.1.1   Demografik Yapı 

Pazar alanı incelenmelerinde en önemli veri kaynağını demografik yapı 

oluĢturmaktadır. 

Tablo:5.1. Türkiye Ve Ġstanbul’un Yıllara Göre Nüfus Değerleri 

YILLAR TÜRKĠYE NÜFUSU ĠSTANBUL NÜFUSU ĠST./TÜR. 
ORANI (%) 

1950 20.947.188 1.166.477 5,57 

1955 24.064.763 1.533.822 6,37 

1960 27.754.820 1.882.092 6,78 

1965 31.391.421 2.293.823 7,31 

1970 35.605.176 3.019.032 8,48 

1975 40.347.279 3.904.588 9,68 

1980 44.736.957 4.741.890 10,6 

1985 50.664.458 5.842.985 11,53 

1990 56.473.035 7.309.190 12,94 

2000 67.803.927 10.018.735 14,78 

Kaynak: Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000 
 

1950‟li yıllardan itibaren Ġstanbul‟un Türkiye nüfusundan aldığı payın giderek arttığı 

ve 2000 yılı sayım sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun %14,78'i Ġstanbul'da 

yaĢadığı saptanmıĢtır. 

Tablo:5.2 Ġstanbul’un yıllık nüfus artıĢ hızı 

YILLAR YILLIK NÜFUS ARTIġ HIZI 

1970-1975 51,44 

1975-1980 38,86 

1980-1985 41,76 

1985-1990 44,78 

1990-2000 33,09 

Kaynak: Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000 

 

Ġstanbul için, yıllık nüfus artıĢ hızına bakıldığında, en fazla artıĢ %51,44 oran ile 

1970-1975 yılları arasında olduğu görülmektedir. 1975 yılından sonra nüfus artıĢ 

hızı azalmaya baĢlamıĢ ve 1990-2000 yılları arasında %33,09'a düĢmüĢtür. 
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Tablo:5.3. Ġstanbul’da Nüfusun YaĢlara Göre Dağılımı 

YaĢ Grupları Toplam Erkek  Kadın 

0-14  2.170.482 1.122.674 1.047.808 

15-65  4.852.639 2.553.708 2.298.931 

65+  286.069 122.379 163.690 

Toplam 7.309.190 3.798.761 3.510.429 

Kaynak: Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000 

2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre; Ġstanbul‟da %4 oranında 65 yaĢ ve üzeri, 

%30 oranında 0-14 yaĢ, %66 oranında 15-64 yaĢ arası nüfusun yaĢadığı ortaya 

çıkmaktadır.  

Tablo:5.4. Türkiye ve Ġstanbul için Cari Fiyatlarla GSYĠH 

Yıllar Türkiye 
GSYĠH 

Ġstanbul GSYĠH (Milyar 
TL.) 

Ġstanbul'un GSYĠH 
Ġçindeki Payı 

1997 28.835.883 6.583.172 22,80% 

1998 52.224.945 11.322.349 21,70% 

1999 77.415.272 16.914.599 21,80% 

Kaynak: Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000 

1997 yılında Ġstanbul‟un GSYĠH içindeki payı %23 değerindeyken, 1999 yılına kadar 

Ġstanbul‟un GSYĠH‟sı Türkiye‟de olduğu hızda artmadığı için 1999 yılında düĢüĢ 

göstererek %22 oranında kaldığı görülmektedir. 

Tablo:5.5. Türkiye ve Ġstanbul için Dolar Cinsinden KiĢi BaĢına DüĢen Gsyih (Cari 

Fiyatlarla) 

YIL TÜRKĠYE  ĠSTANBUL 

1997 3.021 4.749 

1998 3.176 4.658 

1999 2.847 4.135 

2000 2.941 4.416 

Kaynak: Devlet Ġstatistik Enstitüsü, 2000 

Türkiye‟den Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan %21, 8 gibi bir pay alan Ġstanbul‟da, kiĢi 

baĢına düĢen gelir 2000 yılı için yıllık GSYĠH 4.416$ olarak saptanmıĢtır.  
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Tablo:5.6. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Hanehalkı Tüketim 

Harcamaları, 

TÜRÜ TUTARI ($) DAĞILIMI (%) 

Gıda, içki, tütün 5,884,189,941 26,5 

Giyim, Ayakkabı 1,665,336,776 7,5 

Konut ve kira 6,217,257,297 28.0 

Ev eĢyası 1,931,790,660 8,7 

Sağlık 710,543,691 3,2 

UlaĢtırma 2,264,858,015 10,2 

Eğlence ve kültür 777,157,162 3,5 

Eğitim 333,067,355 1,5 

Otel, lokanta, pastane 910,384,804 4,1 

ÇeĢitli mal ve hizmet 1,509,905,343 6,8 

TOPLAM HARCAMA 22,204,490,345 100 

Kaynak : Capital Dergisi,2000 

 

Ġstanbul genelinde yapılan harcamalara bakıldığında ilk sırayı %28 oranıyla konut ve 

kira harcamaları almaktadır. Daha sonra ise gıda, içki ve tütün türündeki harcamalar 

gelmektedir. Yapılan harcamalardaki üçüncü büyük payın ulaĢım harcamalarında 

olduğu görülmektedir. 

5.1.2   Hedef Kitle Tanımı 

Üç kuĢağın birarada yaĢayabileceği yerleĢim birimi benimsenmektedir. Genç çiftler, 

orta yaĢlılar ve aktif yaĢlılar hedef kitlemizi oluĢturmaktadır. YaĢlanmayla azalan 

üretkenlik, emeklilikle hız kazanarak yaĢlıların ekonomik durumunu da 

etkilemektedir. Zaten yaĢ ilerledikçe evlerine duygusal anlamda bağlanan yaĢlıları, 

mevcut evlerini satıp, yeni bir konut satınalmalarını sağlamak zor olacaktır. 

Dolayısıyla uygun fiyatla kiralayabilecekleri, daha konforlu, huzurlu ve güvenli bir 

eve taĢınma fikri daha cazip gelebilecektir.  Kendi çocukları ya da akrabalarına da 

uygun koĢullar sağlanırsa, projenin cazibesinin artacağı beklenmektedir. 

YerleĢim birimi bazında sadece yaĢlılara kiralayabilecekleri konut konsepti olarak 

pazara sunulacak olursa, uzun yıllar geri dönüĢümü sağlanamayacaktır, ve böyle bir 

projeye giriĢimci bulmak zor olacaktır. Dolayısıyla, satılacak konutlardan gelecek 

satıĢ gelirleriyle maliyetlerin karĢılanması düĢünülmektedir. 

YaĢlı konutları, kiralanabilir bir konut olarak sunulurken, diğer rant kaynakları da 

kiralık olarak sunulacaktır. Bir yönetim birimi kurularak, gelirlerin projeye akması 

sağlanacak ve bu birim  yaĢlı konutlarının amacı dıĢında kullanılmamasını 

sağlamakla yükümlü olacaktır. 
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Konut sunumu kira ve satıĢ  olarak iki ayrı Ģekilde olacağı için iki tipin de ayrı kitlesi 

olacaktır. Hedef kitleyi kiralayacaklar ve satın alacaklar olarak ikiye ayırabilmekteyiz. 

Kiralayacaklar; aktif yaĢlılar, satın alacaklar ise daha çok kiralayacaklarla yakın 

iliĢkide olan ya da olmayabilir orta-üst ve üst gelir grubu olarak tanımlanabilmektedir. 

Demograik yapı analizinde Ġstanbul‟un tüm yaĢ gruplarına göre incelenmesi 

yapılmıĢtı. Bu bölümde Ġstanbul‟daki yaĢlı nüfusunun Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

APK AraĢtırma Müdürlüğünün 2004 yılında 65 yaĢ ve üzeri nüfus ile yapmıĢ olduğu 

çalıĢmaya göre incelenmektedir. 

Tablo:5.7. Beraber YaĢadıkları KiĢiler 

 Kadın Erkek Ortalama 

Yalnız yaĢıyorum 16,5 12 14,3 

EĢimle yaĢıyorum 23,5 28,6 26,1 

EĢim ve bekar çocuklarımla yaĢıyorum 28,8 37,9 33,4 

EĢim ve evli çocuklarımla yaĢıyorum 8,2 13,7 11,0 

Çocuklarımla yaĢıyorum 21,3 6,1 13,7 

Akrabalarımla yaĢıyorum 1 1 1,0 

ArkadaĢlarımla yaĢıyorum  0,4 0,2 

Diğer 0,7 0,4 0,6 

Kaynak: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-APK AraĢtırma Müdürlüğü, 2004 

 

YaĢlı kadınların %82‟si, erkeklerin %86‟sı eĢi ve/veya çocuklarıyla birlikte 

yaĢamaktadırlar.  Toplamda %84 oranında eĢi ve/veya çocuklarıyla yaĢadıkları 

görülmektedir. 

Tablo:5.8. Çocuklarıyla GörüĢme Sıklıkları % 

Hergün 23,6 

Haftada bir kaç kere 16,2 

Haftada bir  15,6 

On günde bir 5,6 

OnbeĢ günde bir 7,4 

Ayda bir 17,8 

Yılda bir 9,1 

Bir kaç yılda bir 2,7 

Hiç görüĢmem 2,1 

Kaynak: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-APK AraĢtırma Müdürlüğü, 2004 
 

YaĢlı insanların çocuklarıyla görüĢme sıklıkları ise; en az onbeĢ günde bir 

görüĢenlerin oranı %68 olarak saptanmıĢtır. 

Bu araĢtırma sonucunda aile bağlarının kuvvetli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Dolayısıyla geliĢtirilecek projede, aile bireylerindeki bağları koparmayacak çözümler 

gerekmektedir.  Bunun için yaĢlı bireyler ve çocukları için ayrı konut tiplerinin 

üretilmesi düĢünülmektedir. Herkesin kendi ihtiyaçları dahilinde daha konforlu 

konutta yaĢayabilme olanağına kavuĢması hedeflenmektedir. 

Tablo:5.9. YaĢlıların Oturdukları Evin Mülkiyet Durumu, % 

Kendimize ait 73 

Kira 20,3 

Lojman 0,2 

Aile bireylerinden birine ait 4,8 

Huzurevi 0,5 

Akrabalarıma ait 0,5 

Diğer 0,8 

Kaynak: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-APK AraĢtırma Müdürlüğü, 2004 

YaĢlıların yaĢadıkları konutların %20‟sinde kirada oturdukları görülmektedir. 

Dolayısıyla, yaĢlıların ya kendi evlerini kiraya vererek ya da satarak projemizdeki 

konutlara yerleĢmeleri beklenmektedir.  

Tablo:5.10. Aylık Ortalama Gelir, % 

100 milyon ve altı 8,1 

101-150 milyon 15,4 

151-200 milyon 36,7 

201-300 milyon 19,9 

301-400 milyon 5,6 

401-500 milyon 7,6 

501 milyon ve üstü 6,6 

Kaynak: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-APK AraĢtırma Müdürlüğü, 2004 

Ġstanbul‟da bulunan yaĢlıların %60,2‟si 200 milyon ve altında gelire sahipken, %7‟si 

500 milyon ve üzeri gelire sahip olduğu saptanmıĢtır. Buna göre yaĢlılara sunulacak 

konutun kiralık olması ve diğer konutlarla beraber pazara sunulmasının gerektiği fikri 

burada da onaylanmıĢ bulunmaktadır. Sadece yaĢlılara yönelik konut biriminin 

üretilememesinin en önemli nedeni ekonomik durum olduğu ortaya çıkmaktadır. 

5.1.3   Talep Analizi 

Pazar araĢtırması için talep ve ihtiyaç analizinin doğru yapılması gereklidir.  

Türkiye‟de pazara sunulan yaĢlı konutları olmadığı ve yaĢlı nüfusun artıĢ 

göstermesiyle birlikte pazarda yaĢlı konutu açığı var denilebilmektedir. Ancak bu 

açığı kapatacak talep henüz oluĢmamıĢtır. Bu talebi oluĢturabilmek için güçlü 

pazarlama politikalarının oluĢturulması gereklidir.  
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Projenin baĢarısı için en önemli faktör talep ve buna bağlı olarak finansmandır. 

Kiralanacak konutların talebini oluĢturabilmek için; tanıtımlar yapılmalı, yaĢlı birey ve 

ailelerine birbirlerine bağımlı olmadıkları, farklı çözümlerin bulunduğu, yurtdıĢında 

baĢarılı olarak uygulandığı, neler yapılabilinir anlatılarak ikna yoluna gidilmelidir. 

5.1.4   Benzer ve Rakip Projelerin Ġncelenmesi 

Pazar çalıĢması, mevcut durumu incelerken planlanmıĢ ve yakın zamanda pazar 

alanında pazara sunulacak projeleri de incelenmesi gerekmektedir.  

Projeler incelenerek olumlu ve olumsuz özellikleri irdelenir ve projeye uyarlanabilir 

kısımlarının gözden geçirilmesi önemlidir.  Analiz yapılırken; ürün çeĢitliliği , hedef 

kitle, tasarım, hizmet planları, projelerin avantaj durumları, kira/satıĢ değerleri ve 

doluluk oranları incelenmektedir.  

Türkiye‟de hem yaĢlı hem de diğer yaĢ grubunun birarada yaĢayabilmeleri için 

düzenlemelerin yapıldığı yerleĢim birimi bazında konut projeleri bulunmadığı için, 

incelenecek projelerin kiralık ve satılık konutlar için ayrı olarak değerlendirilmesi 

gerektiği kararı verilmiĢtir. 

Bu aĢamada, benzer ve rakip proje olarak 3 proje değerlendirilmektedir. 1. si yaĢlı 

konutları örneklerini gördüğümüz Ataburgaz-YaĢamkent projesi, 2. si 2001 yılında 

Fransa‟da gerçekleĢtirilen gayrimenkul fuarı ve yarıĢmasında Dünya birincilik 

ödülünü alan Ġstanbul Ġstanbul projesi ve 3. olarak baĢarılı uydukentlerden 

BahçeĢehir‟in incelenmesi uygun görülmüĢtür. 

5.1.4.1   Ataburgaz YaĢamkent 

Ġkinci bölümde de incelenmiĢ olan Ataburgaz-YaĢamkent, bu aĢamada fizibilite 

çalıĢması için birim içerisinde yaĢlı konutları da bulunduğu için rakip proje olarak 

değerlendirilmektedir. 

Ataburgaz YaĢamkent Kemerburgaz‟da Atatepe mevkiinde konumlandırılmıĢ, 

Ġstanbul Valiliği tarafından inĢaatı Ekinciler Holdinge yaptırılmıĢ ve daha sonra 10 

yıllığına Bayındır Holdinge kiralanmıĢtır. Bayındır Holding‟in mali sıkıntılara 

girmesiyle Bayındır Holdinge bağlı Bayek sağlık hizmetlerini ĠĢ Bankası kendi 

bünyesine almıĢtır. 

Proje konseptinin amacı, yaĢlı ve özürlülere farklı gereksinimlerini karĢılayacak 

küçük bir yerleĢme birimi sağlamaktır. Doğal bir yerleĢmeye göre de daha belirgin 

ve kapsamlı sağlık, bakım, terapi ve rekreasyon hizmetleri sunulmaktadır. 

YerleĢimde bulunan birimler; toplam 6000 m² kullanım alanı ve içerisinde bekleme 
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ve oturma mekanları, sergi holü, postane, hobi odaları, günlük ihtiyaçları 

karĢılayacak dükkanlar, eczane, kuaför, kitaplık ve genel yönetim birimi bulunan 

sosyal merkez, 2700 m² kullanım alanına sahip sağlık ve rehabilitasyon merkezi, 

3300 m² kullanım alanı, 88 yatak kapasiteli bakımevi, 2900 m² kullanım alanı ve 80 

yatak kapasiteli zihinsel özürlüler evi, 5600 m² kullanım alanı olan 88 yatak 

kapasiteli ortopedik özürlüler evi, 7950 m² kullanım alanlı 198 yatak kapasiteli 

yaĢlılar evi, yaĢantısını tamamen bağımsız sürdürebilen yaĢlılar için 33 konut birimi, 

2600 m² kullanım alanına sahip yüzme havuzu, 900 m² kullanım alanına sahip 

kafeterya, 1200 m², 50 yatak kapasiteli personel lojmanı ve misafirhane, 110 m² 

kapalı alanı olan sera olarak sıralanabilmektedir. 

40.000 m² kapalı alana, 183.000 m² açık alana ve 100 araçlık otoparkı bulunan 

birimde toplamda 487 adet kiralanabilir alan bulunmaktadır. 

Mevcutta, yaĢlı konutları lojman olarak kullanılmakta ve bünyesinde bulunan 

huzurevi ise %11 doluluk oranı ile iĢletilmektedir. 

5.1.4.2   Ġstanbul Ġstanbul 

Ġstanbul‟un kuzeyinde Göktürk Beldesinde yer alan Ġstanbul Ġstanbul, Ġstanbul‟un iĢ 

merkezine 15 dak. mesafede yer almaktadır. 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı‟nın geliĢtirdiği proje iki fazdan 

oluĢmaktadır. Projenin birinci fazı 117 sıra ev, 39 apartman ünitesi olmak üzere 

toplam 156 üniteden oluĢmaktadır. Ayrıca yaklaĢık 9000 m²‟lik bir yapay göl ve 8500 

m² rekreasyon alanına sahip, açık kapalı yüzme havuzu, tenis kortu, squash salonu 

ve restaurantlardan oluĢan sosyal kulübü içermektedir. SatıĢı devam etmekte olan 

ikinci fazda 48 daire ve villa bulunmaktadır. 

Toplam 73.000 m² inĢaat alanı olan projede mevcutta 204 satılabilir alan 

bulunmaktadır. 

%61‟lik bir doluluk oranına sahip konseptte hedef kitle olarak orta ve üst gelir 

grubunda yer alan genç profesyonel yöneticiler belirlenmiĢtir. 

5.1.4.3   BahçeĢehir 

BahçeĢehir‟de bulunan uydukent Taksim‟e 29 km, Bakırköy‟e 20 km, Maslak‟a 22 

km uzaklıkta bulunmaktadır. Ana sahipleri Süzer Holding ve Emlak Bankası olan 

BahçeĢehir‟in inĢatı Mesa A.ġ. ve Nurol A.ġ. tarafından yapılmıĢtır. 

Proje Konsepti; yerleĢimin gerçek anlamda bir Ģehre benzemesi için çok sayıda 

konut çeĢitliliğine gidilmiĢtir. 300.000 m²‟lik alanın içinde yapay göletin bulunduğu 
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doğa parkı, yürüyüĢ, koĢu, dinlenme alanları, restaurant ve cafe vs.ler 

bulunmaktadır. Birimin içerisinde, binicilik kulübü, sinema, üniversite, anfi tiyatro, 

konser alanı, kapalı açık yüzme havuzları, fitness center, çarĢı, 3M migros ve mini 

golf sahası bulunmaktadır. 

Toplam 4.054.392 m² inĢaat alanı bulunan projede 15400 adet konut planlanmıĢ, 

6252 tanesi tamamlanmıĢ ve hayata geçirilmiĢtir. YerleĢimin %48‟i konut alanı, %3‟ü 

ticaret alanı, %13‟ü yeĢil alan, %12‟si yol alanı ve %24‟ü diğer donatılara ayırılmıĢtır. 

Hedef kitle olarak eğitim seviyesi yüksek, orta üst ve üst gelir grubunun seçildiği 

BahçeĢehir yüksek doluluğa sahiptir. 

5.1.5   Değerlendirme 

Sonuç olarak, Türkiye‟de yaĢlılara yönelik konut açığı bulunduğu ortaya çıktığında, 

yatırımın ilk olarak neden Ġstanbul‟da denenmesi gerektiği düĢüncesini açıklamak 

gerekirse;  ilk olarak Ġstanbul‟un Türkiye nüfusunun %15 gibi büyük bir bölümünü  

barındırması, ikinci olarak Türkiye‟den GSYĠH‟dan pay alan Ġstanbul‟un ardından 

gelen ilk il olan Ankara‟ınn %7‟lik pay alırken açık bir farkla GSYĠH‟dan %21‟lik gibi 

bir pay alması dolayısıyla yatırımların Ġstanbul‟da yapılmasının diğer illere göre daha 

az risk getireceği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca, Ġstanbul‟daki tüketici eğilimleri 

incelendiğinde %28 oranında konut ve kira harcamalarını yapmaları da konut 

projelerinin önemini vurgulamaktadır. 

Hedef kitle, satın alacaklar ve kiralayacaklar olarak iki ayrı gruba bölünmüĢ ve 

analizler iki ayrı bölümde incelenmiĢtir. YaĢlıların %84 oranında eĢi ve/veya 

çocuklarıyla yaĢadığı, %68 oranında çocuklarıyla en az 15 günde bir görüĢtükleri 

verilerinin sonucundan proje konseptinde yaĢlılar ile çocukları ve/veya akrabalarına 

yönelik konut tiplerinin de bulunması gerektiği ve dolayısıyla yaĢ çeĢitliliğinin olması 

gerektiği düĢüncesi ortaya çıkmaktadır. %73‟ünün kendilerine ait evlerinin olması 

belirli bir güvenceleri olduğunu, o evleri satarak ya da kiralayarak gelebilecekleri 

beklentisini oluĢturmaktadır. 

Rakip projelerde iki ayrı grupta incelenmiĢtir. Ataburgaz YaĢamkent yaĢlı konutların 

görüldüğü ilk örnek olarak olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiĢtir. Ataburgaz 

örneğinden, proje konseptinde rant sağlayıcı birimlerin ne kadar önemli olduğu 

sonucu çıkarılmıĢtır. Ġstanbul Ġstanbul ve BahçeĢehir projelerinden riski azaltmak için 

projenin aĢamalar halinde yapılmasının gerektiği ortaya çıkarılmıĢtır. 
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Bu aĢamada; pazar özellikleriyle tanımlanmıĢ, hedef kitle, konutların sunuĢ biçimi 

belirlenmiĢ, pazarda sunulan çeĢitli alternatifler ve hedef kitlenin eğilimi incelenerek 

proje konseptinin oluĢmasına altlık oluĢturabilecek veriler ortaya çıkarılmıĢtır.  

5.2   Ön Proje AĢaması 

Bu proje kapsamında; arazinin Ġstanbul‟un yeni geliĢme yerlerinden elde edildiği 

ulaĢılabilirliğin ve algılanabilirliğin çözüldüğü, yakın çevre konut geliĢmeleriyle 

etkileĢebileceği varsayılmaktadır. Teknik ve sosyal altyapı proje geliĢtirme 

esnasında yapılacaktır. 

YaĢlılara yönelik konut projelerinde; konumu için; ana merkezlere uzaklığına, aile 

bireylerine uzaklığına, sosyal faaliyetlerine uzaklığına....vb. eriĢimi için; kolay 

eriĢilebilir bir yerde mi, güçlü ulaĢım olanakları var mı, ulaĢımda kolaylıklar 

sağlanabiliyor mu gibi sorulara topoğrafya için; yaĢlı bireylere uygun eğimde mi gibi 

sorulara cevap verilerek çözüm yollarına gidilmesi gereklidir. 

Projede riski minimize etmek ve nakit dönüĢümünü daha hızlı yaratabilmek için, 

diğer konut projelerinde de görüldüğü gibi projenin aĢamalar halinde yapılması 

uygun görülmüĢtür. Pazarın emilme hızına göre; daha sonraki aĢamalarda, talebin 

az olması durumunda yaĢlılara yönelik konut birim sayıları azaltılabilecektir. Bu da 

riskin kontrol edilebilmesini sağlayacaktır. Bu tez kapsamında projenin ilk aĢaması 

incelenecektir. Daha sonraki aĢamalarda arsanın geniĢleyebilme potansiyeline göre 

yayılma olabilecektir. 

Ġstanbul‟da yaĢlı nüfusunun %6,6‟sını 500 milyon ve üzeri gelirinin olduğu 

saptanmıĢtır. Ġlk hedef kitlemizi bu grup oluĢturmaktadır. Bu gruba konutlar kiralık 

olarak sunulacaktır. Satılacak konutlardan finansman yaratılıp, kiralanacak konutlara 

aktarılarak kaynağın yaratılabileceği düĢünülmektedir. Dolayısıyla ilk aĢamada 

projenin %10 gibi bir bölümü pazara sunularak, yaĢlı konutlarının emilmesi 

sağlanmaya çalıĢılacaktır. Ġlk aĢama kapsamında 2 adet sosyal tesis binaları, havuz, 

küçük bir alıĢveriĢ birimi, yüzme havuzunun ve rehabilitasyon merkezinin yapımının 

tamamlanması düĢünülmektedir. 

Diğer aĢamalarda sosyal tesis alanları artırılarak, alıĢveriĢ merkezinin yer alması 

düĢünülmektedir. Sosyal donatı alanlarının artmasıyla dolulukta da orantılı olarak 

artıĢın olması beklenmektedir. Mesela özel okul tasarlanacak olursa talebi çekmenin 

daha kolay olacağı düĢünülmektedir. 
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Konut biriminde iki ayrı hedef kitleyi hoĢnut edebilecek düzenlemelere de gidilmesi 

gereklidir. YaĢlılara yönelik yapılabilecek ve talebi artırabilecek düzenlemeler 

aĢağıda incelenmektedir; 

 YaĢlı konut alanlarının çocuk oyun alanlarına ya da çeĢitli aktivitelere yakın 

olması, 

 Hem aktiviteleri katılmasa bile izleyebileceği, hem de peyzajını kendisinin 

düzenleyeceği bahçesinin olması, 

 Yaya yolları tasarlanırken yaĢlıların özelliklerine dikkat edilmelidir. 

 YaĢlıların da katılabileceği etkinlikler (ancak karma yaĢ grubunu yapabileceği 

etkinlikler ve sadece yaĢlılara özel etkinlikler) 

 Gençlerle iletiĢim halinde olabilecekleri tasarım unsurlarının kullanılması, 

 Kendilerini birime ait ve sistemin parçası olarak hissetmelerinin sağlanması, 

gibi kriterler talebin oluĢmasında önem kazanacaktır.  

Kendileri için özel konut tipleri, düzenlemeler ve ortam onlara kendi evleri olduğunu 

hissetmelerini sağlayarak daha mutlu, huzurlu ve aktif olarak yaĢlılıklarını 

geçirmelerini sağlayacaktır. 

Diğer hedef kitlemiz için; proje alanında yüzme havuzu, sosyal tesis, çeĢitli 

ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri bir alıĢveriĢ birimi yer alacak ve çeĢitli 

organizasyonlar düzenlenerek daha aktif bir yaĢam alanı oluĢturulması 

planlanmaktadır. 

5.3   Maliyet ve Gelir Bilgileri 

5.3.1   Maliyet Bilgileri 

Seyyar‟a göre, bina üretim sürecinin erken safhalarında, hem mal sahibi hem de 

tasarımcı, proje tamamlandığında olası maliyetin seviyesi konusunda fikir sahibi 

olmak ister. Projenin tasarımına henüz geçilmediği ön safhalarda, hazırlanan 

tahminin doğruluğunun yüksek olması beklenemez. Ancak; tasarım kriterlerinin proje 

maliyeti üzerindeki etkilerini gözlemleyebilme ve maliyeti değiĢtirebilme imkanının en 

yüksek olduğu safhalar, proje ile ilgili fonksiyonel-operasyonel ihtiyaçların 

belirlendiği ve temel kararların verildiği ön hazırlık ve fizibilite safhalarıdır. Alınan 

kararlar doğru verilere dayanıyor ve doğru yöntemler kullanılıyorsa gerçekleĢtirilecek 

tahminin doğruluğu da yüksek olacaktır.  
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Burton‟a göre; maliyet tahminleri dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayırılır. 

Dolaysız maliyetler arsa maliyeti, mühendislik maliyeti, inĢaat maliyeti ve pazarlama 

maliyetleridir. Dolaylı maliyetler değerleme ve pazar araĢtırma profesyonelleri, 

avukat ve muhasebe çalıĢanlarının ödemeleri ve finansal maliyetleri kapsamaktadır. 

Bu proje kapsamında maliyet belirlenirken; Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının 2004 

yılı yapı yaklaĢık birim maliyet değerleri kullanılmıĢtır. 

Tablo:5.11. Projedeki Konut Tipleri ve Sayıları 

Konut 
Büyüklüğü Adet 

Toplam Konut 
alanı 

1+1 (60 m²) 20 1200 

2+1 (120 m²) 67 8040 

3+1 (160 m²) 46 7360 

4+1 (200 m²) 67 13400 

Toplam 200 30000 

 

Projede 1+1 (60m²), 2+1 (120m²), 3+1 (160m²) ve 4+1 (200 m²) olmak üzere 4 adet 

konut tipi bulunmaktadır. 

1+1 konut tipleri ikiĢer katlı, ikiz dairelerden oluĢarak, kiralık olarak yaĢlılara 

pazarlanacaktır.Diğer konut tipleri için hmax=15 m. olmasına karar verilmiĢtir. Bu 

Ģekilde mahalle oluĢumu sağlanarak iliĢkilerin daha yakın geliĢmesi beklenmektedir.  

Konut tiplerinin sayıları belirlenirken; yaĢlılar için önerilen konutlar ilk aĢamada %10 

gibi bir oranla pazara sunulacaktır. (Bu oran finansal fizibilite çalıĢmasındaki kara 

göre artırılıp, azaltılabilecektir. Bu çalıĢmada %10‟un karlılığı araĢtırılmaktadır. Kolay 

pazarlanabilmesi için de ilk aĢamada %10 oranının fazla geçilmemesi gerektiği 

düĢünülmektedir.) 

 Piyasada  2+1 ve 4+1 dairelerin satıĢ hızları yüksek olduğu için adetleri de 3+1 

konut tiplerinin 1,5 katı olacak Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

Konut alanları kiralanacak konutlar için 1.200 m², satılacak konutlar için 28.800 m² 

olmak üzere, toplam 30.000m² kiralanabilir/satılabilir konut alanı bulunmaktadır. 

Projede rant sağlamak ve projenin cazibesini artırmak için dıĢarıya da kiralanabilir 

olimpik yüzme havuzu, sosyal tesisler, rehabilitasyon merkezi ve yerleĢimdeki 

ihtiyaçlarını karĢılayabilecek birimlerin bulunduğu küçük alıĢveriĢ merkezi bulunması 

planlanmıĢtır.  Ancak fizibilite aĢamasında sadece konutlardan sağlanacak kar 

araĢtırılmaktadır. Bu yüzden konut maliyeti inĢaat maliyeti olarak kullanılmaktadır. 

Diğer tesislerin getirecekleri gelir ayrı bir araĢtırma konusudur. 
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ĠnĢaat süreci, kaba inĢaat ve ince iĢler olarak iki aĢamada tanımlanabilmektedir. 

Kaba inĢaat, 2. aydan baĢlayıp 17. aya kadar devam ederken ince iĢler 5. aydan 

baĢlayarak bahçe ve çevre düzenlemeleriyle 24. ayda sona ermektedir. ( Ek 2, 

Tablo 2) 

Kaba inĢaat, inĢaat maliyetinin %45‟ini, ince iĢler %55‟ini kapsamaktadır. 

(Memikoğlu, 2004. KiĢisel GörüĢme) Buna göre kaba inĢaat; 3.604.037$, ince inĢaat 

ise 4.404.934$ olmaktadır. (Ek 2, Tablo 3) 

Arsa maliyeti için arsanın 20$ m² birim fiyatında 60.000 m² olarak elde edildiği 

varsayılmaktadır. Buna göre arsa maliyeti 1.200.000$ olmaktadır. (Ek 3, Tablo 4) 

Diğer giderler için inĢaat maliyetinin, proje kontrol için %8, pazarlama için %3, onay 

ve ruhast için %3 ve beklenmeyen giderlerin %3 olarak, toplam %17 oranında 

ayrılması gerekmektedir. ( Ek 3, Tablo 4) 

Bu verilere göre yatırım maliyeti 9.745.072$ olmaktadır. (Arsa bedeli hariç) Bu değer 

gelecekteki değerdir. ġimdiki 1 TL. Gelecekteki 1 TL. den daha değerli olduğu için 

bu değeri bugünkü değere getirmek gereklidir. Buna göre yatırım maliyeti 

9.370.496$ olmaktadır. ( Enflasyon oranı %4 olarak uygulanmıĢtır.)  

5.3.2   Gelir Bilgileri 

Konut sunumu kiralık ve satılık olarak sunulacağı için; kiralık konutlar için mevcutta 

huzurevlerinin fiyat analizinden kira bedelleri tespit edilmiĢtir.  

Ġstanbul‟da huzurevlerinin Ģuuru açık insanlara açık olduğu ve %71‟inin ücretli 

olduğu saptanmıĢtır. Ücret dağılımı ise; 750 milyon ile 1.500 milyon arasında 

değiĢmektedir.  Bu yüzden hedef kitlenin karĢılayabileceği ücret olarak (850 milyon 

TL) kira olması düĢünülmektedir.  

Diğer konut birimlerinin satıĢ değerleri için pazara sunulan konut projelerinin analiz 

edilmesi önemlidir. (Ek4, Tablo 5) 

Bu tablolardan çıkan konut birim değerlerinin ortalaması alınarak, projenin birim 

satıĢ değeri ortaya çıkmaktadır.  

2+1 konut tipi için 811$/m², 3+1 için 721$/m² ve 4+1 için 885$/m² olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ortalama satıĢ değeri ise 822$/m² olmaktadır. (Ek5, Tablo 6) 

SatıĢların ikinci 3 aylık dönemde baĢlayıp yedinci 3 aylık dönemde tamamlanması 

planlanmaktadır.  SatıĢların baĢladığı ilk 3 aylık dönemde %10 satıĢ hızıyla, inĢaat 

devam ederken eĢit olarak %20 satıĢ hızıyla satılacağı beklenmektedir. ( Ek 6, 

Tablo 7) 
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Konut satıĢ gelir ve hızına en çok etki eden ödeme koĢullarının uygunluğu olduğu 

düĢünülmektedir. Projede ilk 2 yıl için ödeme koĢulları, %30 peĢin, 18 ay vade, 3. yıl 

için ödeme koĢulları %30 peĢin, 12 ay vade olacak Ģekilde uygulanacaktır. ( Ek 7, 

Tablo 8) 

5.4   Finansal Fizibilite AĢaması 

Finansal fizibilite çalıĢması için, nakit akıĢ tablosu, iç verim oranı ve net 

bugünkü değer (NPV), karlılık oranları hesaplanarak projenin uygulanabilirliği 

hakkında irdelenmiĢtir.  

5.4.1   Nakit AkıĢ Tablosu  

Nakit akıĢ tablosuna göre; üçüncü yılın ikinci 3 aylık döneminde satılacak konut 

gelirleri ve ikinci yılın sonunda yatırım maliyetleri bitmektedir. Üçüncü yılın son 

diliminde son kez 2.524.630$ vergi ödenmektedir. Buna göre üçüncü yılın sonu 

itibariyle kasadaki para 14.693.103$ olmaktadır. (Ek 9, Tablo 10) 

Fizibilite çalıĢmasında, kiralanacak konutlardan gelecek gelirler (204.000$ yıllık) 

kullanılmamıĢtır. Finansal fizibilitede pazara 200 adet konut sunulurken %10‟luk 

kısmının karından vazgeçilerek ne kadar kar edilebileceği araĢtırılmıĢtır. Karı 

azaltmak ya da artırmak için %10 oranında değiĢiklikler yapılabilinir. Rant 

merkezlerinden ve kiralanacak konutlardan gelecek gelirler sayesinde oran 

artırılabilinir. Ancak ilk etapta bu oranın fazla yüksek olmaması önerilmektedir. 

Kiralanacak birimlerin gelmesiyle birlikte nakit akıĢında iĢletme giderlerinin de 

bulunması gereklidir. 

5.4.2   Net Bugünkü Değer (NPV) ve Ġç Verim Oranı Hesaplaması  

Net bugünkü değer yöntemi; projenin para giriĢlerinin bugünkü değeri ile para çıkıĢı 

arasındaki farkın belirlenmesi ve farkın sıfırdan büyük olması halinde projenin 

kabulünü savunan yöntemdir. Para giriĢlerinin iskontolanmasında, yatırımdan 

beklenen verim oraın, iskonto oranı olarak kullanılmaktadır. ( Doğançay ve ġensal, 

2001)  

Proje için arsa değeri dahil NPV %10 verim oranı ile 7.617.048$, %15 verim oraın ile 

6.544.498$ ve %20 verim oranı ile 5.648.608$ olarak bulunmuĢtur. Arazi değeri 

hariç olarak NPV %10 verim oranı ile 8.707.957$, %15 verim oranı ile 7.587.976$ ve 

%20 verim oranı ile 6.648.608$ olarak hesaplanmıĢtır. (Ek 10, Tablo 11) 
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Net bugünkü değer yöntemine çok benzeyen, proje değer ölçülmesinde 

kullanılabilecek diğer bir yöntem de Ġç Verim Yöntemidir. Yöntem; Net Bugünkü 

Değer Yönteminden sadece iskontolama iĢlemi bakımından farklıdır. Ġç verim 

yöntemi projenin para çıkıĢları ile para giriĢlerini birbirine eĢitleyen iskonto oranı 

olarak tanımlanabilmektedir. Oran; deneme-sınama ve enterpolasyon yolu ile 

belirlenmektedir. ( Doğançay ve ġensal, 2001) 

Proje için iç verim hesaplaması sonucu arazi değeri dahil olarak iç verim oranı 

%170, arazi değeri hariç olarak %386 oranında çıkmıĢtır. ( Ek 10, Tablo 11) Ġç verim 

oranının %20‟den büyük olmasının tercih edildiği göz önünde bulundurulacak olursa 

projenin riskinin fazla olmadığı görülmektedir. 

5.5   Genel Değerlendirme 

Tablo 5.12. Proje Özeti 

ĠNġAAT SÜRESĠ 24 AY 

TOPLAM KONUT (m²) 30.000 

ARSA BEDELĠ  ($) 1.200.000 

TOPLAM YATIRIM MALĠYETĠ ($, BUGÜNKÜ DEĞER) 9.370.496 

BĠRĠM KAPALI ALAN MALĠYETĠ ($ / M2) 312 

TOPLAM SATIġ GELĠRLERĠ ($, BUGÜNKÜ DEĞER) 24.507.392 

ORTALAMA KONUT SATIġ FĠYATI ( $ / M2) 806 

KULLANILAN ÖZKAYNAK ($,BUGÜNKÜ DEĞER) 2.923.522 

KULLANILAN KREDĠ ($, BUGÜNKÜ DEĞER) 0 

ĠÇVERĠM ORANI %170 

VSK / YATIRIM MALĠYETĠ  %121 

VSK / SATIġ GELĠRLERĠ  %46 

 

Toplam 30.000 m² konut alanının yapılması planlanan projenin inĢaat aĢamasının 

24 ayda bitebileceği saptanmıĢtır. 60.000 m² arsa bedeli için 1.200.000$ 

belirlenmiĢtir. Bu durumda toplam yatırım maliyetinin bugünkü değeri 9.370.496$ 

olarak hesaplanmıĢtır. (Ek 9, Tablo 10) 

Konut sunumu satılık ve kiralık olarak yapılacağı için satılık konutlar toplamda 

28.800 m² kaplarken, kiralık konutlar 1.200 m² alan kaplamaktadır. Buna göre 

üçüncü yılın ikinci 3 aylık döneminde bütün konutların satıldığı varsayımıyla, toplam 

satıĢ gelirinin bugünkü değeri  24.507.392$ olarak hesaplanmıĢtır.  Ortalama konut 

satıĢ fiyatı ($/m²) olarak 806$ hesaplanmıĢtır. 
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Ġlk yatırım maliyetinin özkaynaktan kullanıldığı varsayımıyla kredi kullanılmadığı bir 

fizibilite çalıĢması yapılmıĢtır.  

Bu varsayımlar altında iç verim oranı %170 olarak hesaplanmıĢtır. Gayrimenkul 

projelerinde minimum %25 iç verim oranının hedeflendiğini göz önünde 

bulundurursak, yaĢlılar için yapılan örnek konut projesinin iç verim oranının %170 

olması projenin yapılabilirliğini göstermiĢtir. 

Vergi sonrası kar (net kar) üç yıllık proje sonucunda 12.062.957$, net kar marjı da 

0,46 olarak bulunmuĢtur. Bu durumda yatırım karlılığı 1,32 olarak bulunmuĢtur. 

BaĢka bir deyiĢle, bu gayrimenkul yatırım projesinden %32 kar elde edilmiĢtir.  

Belli varsayımlar altında yapılan yaĢlılara yönelik bu gayrimenkul geliĢtirme 

projesinin alternatif fizibilite çalıĢmasının yapılıp optimum karlı olan projenin 

seçilmesi gereklidir. 
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6.   SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Günümüzde hem geliĢmiĢ ülkelerde hem de geliĢmekte olan ülkelerde yaĢlanma 

sorunu önemli bir konu haline gelmiĢtir. Nüfus piramitleri incelendiğinde piramitin en 

üst kısmında yer alan en yaĢlı grubun oranı her geçen gün artmakta, en alt kısmında 

yer alan en genç grubun oranı ise giderek azalmaktadır. Bunun nedeni bütün 

dünyada doğum oranlarının azalması ve yaĢam sürelerinin uzamasıdır. Nüfusun 

hızlı yaĢlanması ile birlikte ülke ekonomisi, gerek yaĢlılara ödenen emeklilik 

maaĢlarının oranının artması, gerekse yaĢlılara sağlanan çeĢitli servisler ile büyük 

bir yükle karĢı karĢıya kalmaktadır. YaĢlılar açısından bakıldığı zaman ise yaĢlanma 

ile birlikte fiziksel ve ruhsal birçok problem ortaya çıkmaktadır. Özellikle Avrupa 

ülkeleri ve Amerika yaĢlanma ile ortaya çıkan problemlere çeĢitli hizmetler sunarak 

çözüm getirmiĢlerdir. Özellikle barınma sorunu ile ilgili çeĢitli projeler 

geliĢtirmiĢlerdir. Ülkemizde ise yaĢlıların barınmasına iliĢkin getirilen tek çözüm 

huzurevleri ve bakımevleridir. 

Tezde, yaĢlılar için konut konusu irdelenmiĢ, yurdıĢından Ġngiltere, Danimarka ve 

Amerika örnekleri ve ülkemizde bu soruna getirilen çözümler incelenerek daha önce 

yapılmamıĢ olan bir konut projesi modelinin fizibilite çalıĢması, proje maliyetleri, 

inĢaat süreci, satıĢları halen yapılmakta olan konut projeleri incelenerek satıĢ fiyat 

aralığının çıkarılması ve karlılık analizleri ile değerlendirilmiĢtir. 

Tezde, Ġstanbul‟da, içerisinde yaĢlılar için özel konutlarında bulunacağı bir konut 

projesinin yapılabilirliği irdelenmiĢtir.  

Tezin Ġkinci bölümünde yaĢlılık ile ilgili temel tanım ve kavramlar, yaĢlıların yaĢadığı 

sorunlar açıklanmıĢtır. Dünya genelindeki yaĢlanma sorununa değinilerek, bu 

soruna karĢılık yaĢlılıkla ilgili problemlere yurtdıĢından seçilen örnek ülkelerin 

çözümleri değerlendirilmiĢtir. Farklı yaklaĢımların incelenmesi ülkemizdeki sistemin 

geliĢmesini sağlamak açısından büyük önem taĢımaktadır. Ülkelerindeki yaĢlı nüfus 

için sosyal imkanlar ve çeĢitli hizmetler sağlamayı baĢarabilen ülkelerden Ġngiltere, 

Danimarka ve Amerika tez çalıĢması kapsamında yapılan değerlendirmesi 

sonucunda ülkemizdeki eksiklikler saptanmıĢtır.  

Üçüncü bölümde Türkiye‟de bulunan yaĢlıların durumu ve yaĢlılara sağlanan 

imkanlar incelenmiĢtir ve kamu, vakıf ve özel sektör tarafından iĢletilen yaĢlılara 
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yönelik huzurevleri ve bakımevleri örnekleri değerlendirilmiĢtir.  Bütün bu 

değerlendirmelere göre, Türkiye‟de yaĢlılara sunulan aktif olarak tek çözüm 

huzurevleri olarak görülmektedir. Türkiye‟de yaĢlılara yönelik konut açığı var 

denilebilmektedir.  Ancak, aile yapımız, bağlılığımız, sunulan alternatifler ve 

baĢarısız yönleri dahilinde henüz bir talep oluĢmamıĢtır. Talebi oluĢturabilmek için 

çeĢitli uygulamalar yapılmalıdır. Bizim için çok yeni olan bu olgu insanlara 

yaĢlılıklarını sorun gibi göstermeden anlatılabilmelidir. Bunun için de en uygun 

yöntem çeĢitli konut projelerinde yaĢlılara yönelik konutlarında yapılarak pazara 

sunulması gerektiği düĢünülmektedir. 

Türkiye‟de çeĢitli baĢarılı konut projeleri geliĢtirilmektedir. Özellikle Ġstanbul bazında 

bakılacak olursa son zamanlarda bir çok konut projesi yapılmıĢ fakat bu projelerin 

hiçbirinde yaĢlılara yönelik düzenlemelere yer verilmemiĢtir. 

Türkiye‟de ilk ve tek olarak yerleĢim birimi bazında yaĢlı konutları Ataburgaz 

YaĢamkent‟te görülmektedir. Ancak Ataburgaz YaĢamkent‟in yaĢlı konutları 

amaçları dıĢında kullanılmaktadır. Bu nedenle projenin baĢarılı olduğu ve amacına 

ulaĢtığı söylenemez. 

Dördüncü bölümde yaĢlılar için yapılacak olan örnek proje için gayrimenkul 

geliĢtirme süreci açıklanmıĢtır. 

BeĢinci bölümde gayrimenkul geliĢtirme sürecinin ilk adımı olan pazar araĢtırması 

yapılarak, projenin neden Ġstanbul‟da denenmesi gerektiği, hedef kitlenin 

tanımlanması ve incelenmesiyle proje konsepti oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Maliyet 

ve gelir verileri dahilinde finansal fizibilitesi yapılmıĢtır. Bunun sonucunda projenin 

yapılabilir (feasible) olduğu görülmüĢtür. Ancak alternatif fizibilite çalıĢmasının 

yapılıp optimum karlı olan projenin seçilmesi önerilmektedir. 

Buradaki en önemli sonuç finansal olarak yapılabilir olması değildir. Finansal olarak 

yapılabilir olması sadece giriĢimcilerin projeye isteğini artıracaktır. Buradaki en 

önemli ve riskli konu Türkiye‟deki yaĢlıların bu konutları kabul ederek talep 

oluĢturmalarıdır. YaĢlılara ve yakınlarına proje öncesi tanıtım ve ikna yolu ile bu risk 

minimuma indirilebilmektedir. Bunun için pazar araĢtırması ve talep analizinin bu 

konuda uzmanlaĢmıĢ kiĢiler tarafından yapılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, tez kapsamında Türkiye‟de yaĢlılara yönelik konut açığı ortaya 

konmuĢ, bu sorun dahilinde geliĢmiĢ ülkelerdeki sistemler ve çözümler incelenmiĢ 

ve Türkiye‟de uygulanabilecek konut projeleri içinde yaĢlılara özel konut yapılması 

gerekliliği savunularak, böyle bir projenin finansal açıdan karlılığı araĢtırılmıĢtır. 
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EKLER 

       

       

       

       

 Ek 1      

       

       

       

 Tablo 1: Projenin Toplam ĠnĢaat Maliyeti    

 Birimler ĠnĢaat Alanı Birim Maliyet($)* ĠnĢaat Maliyeti($)   

 Konutlar 30000 267 8.008.971   

 Yüzme Havuzu 2500 532 1.329.328   

 Sosyal Tesisler 6000 439 2.635.920   

 Rehabilitasyon Merkezi 2500 439 1.098.300   

 AlıĢveriĢ Birimi 3000 532 1.595.193   

 Toplam 44000   14.667.712   

       

 * Birim maliyetler Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 2004 YaklaĢık ĠnĢaat Birim maliyetlerinin 
18.04.2004 tarihindeki dolar kuruyla dönüĢtürülmüĢ halleridir.  

       

 
Ortalama Birim Maliyet 333$ 
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Ek 2                          

                          

Tablo 2: Dört Aylık Dilimlerle ĠnĢaat Süreci                        

ĠNġAAT SÜRECĠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

1- Kaba ĠnĢaat                                                  

2- Elektrik Donanımı                                                 3604037 

3- Temiz Su Donanımı                                                 4404934 

4- Pis Su Donanımı                                                  

5- Demir ĠĢleri                                                  

6- DöĢeme Kaplaması                                                  

7- Yağlı Boya                                                  

8- Doğramalar                                                  

9- Isıtma Donatısı                                                  

10- Havuz Makinaları ve Montajı                                                  

11- Bahçe ve Çevre Düzenleme                                                  

32152,8                         225252,3125 

                          

Tablo 3: Dört Aylık Dilimlerle ĠnĢaat Maliyeti                       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toplam Maliyet 

1- Kaba ĠnĢaat 450.505 675.757 675.757 675.757 675.757 450.505 - - 3.604.037 

2- Ġnce ĠnĢaat   257.222 739.514 900.278 964.584 964.584 482.292 96.458 4.404.934 

Toplam 450.505 932.979 1.415.271 1.576.035 1.640.341 1.415.089 482.292 96.458 8.008.971 

                          

Kaba inĢaatın inĢaat maliyetinin %45'ini, ince iĢlerinde %55'ini kapsadığı orantısıyla yıllık inĢaat maliyetleri bulunmuĢtur.   
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Ek 3

Tablo 4: Yatırım Harcamaları

YILLAR
3AYLIK 

DÖNEM
ĠNġAAT MALĠYETĠ

ENFLASYON 

ORANI

ĠNġAAT MALĠYETĠ 

(Enflasyon Dahil)

GENEL 

GĠDERLER (*)

YATIRIM MALĠYETĠ 

(ĠnĢ. Mal. + Gen. 

Giderler)

YATIRIM MALĠYETĠ 

(Bugünkü Değer)

YIL 0 640.718 640.718 640.718

1 450.505 1,010 455.010 40.951 495.961 491.050

2 932.979 1,020 951.732 85.656 1.037.388 1.016.947

3 1.415.271 1,030 1.458.155 131.234 1.589.389 1.542.646

4 1.576.035 1,041 1.640.029 147.603 1.787.631 1.717.879

5 1.640.341 1,051 1.724.015 155.161 1.879.176 1.787.972

6 1.415.089 1,062 1.502.145 135.193 1.637.338 1.542.447

7 482.292 1,072 517.082 46.537 563.620 525.698

8 96.458 1,083 104.451 9.401 113.851 105.140

TOPLAM 8.008.971 8.352.619 1.392.453 9.745.072 9.370.496

30.000

9.370.496

60.000

20

1.200.000 (*): DİĞER GİDERLER (%)

312       ProjeKontrol 8,0% (**)

352                        Pazarlama 3,0%

      Onay veRuhsat 3,0%

28.800       Beklenmeyen Giderler 3,0%

9.370.496 TOPLAM 17,0% 8%

325                  

YIL 1

YIL2

YATIRIM MALİYETİ ($) [2]

TOPLAM KAPALI  ALAN (m2) [1] 

BİRİM MALİYET ($/m2) [3]=[2] / [1]

BİRİM MALİYET ($/m2) (ARASA BEDELİ DAHİL)

YATIRIM MALİYETİ ($) [2]

BİRİM MALİYET ($/m2) [3]=[2] / [1] (kiralar hariç)

ARSA ALANI

ARSA BEDELİ ($/M2) 

ARSA BEDELİ

SATILABİLİR/ ALAN (m2) [1] 

(**)
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Ek 4

Tablo 5: Konut SatıĢ Değerleri için Konut Projelerinin SatıĢ Değeri Analizi

Alice Village - Samandıra

Daire Büyüklüğü m² satıĢ değeri

2+1 91m² 729 USD

2+1 84m² 733 USD

2+1 188m² 728 USD

3+1 223m² 730 USD

3+1 186m² 726 USD

5+1 382m²

Sardunya Evleri - Samandıra

3+1 130m² 676 USD

5+1 185m² 712 USD

4+2 190m² 733 USD

Ağaoğlu My Village - Samandıra

2+1 133m² 744 USD

4+1 227m² 743 USD

4+2 (villa) 268m² 1026 USD

Sinpaş Central Life - Çekmeköy

Stüdyo tipi 88m² 963 USD

2+1 109m² 885 USD

2+1 116m² 878 USD

2+1 118m² 880 USD

3+1 129m² 885 USD

3+1 129m² 934 USD

3+1 138m² 875 USD

3+1 131m² 947 USD

4+1 163m² 997 USD

1+1 2+1 3+1 4+1

- 729 USD - 733 USD 726 USD - 730 USD -

- - 676 USD -

- 744 USD 744 USD 743 USD

963 USD 878 USD - 885 USD 875 USD - 947 USD 997 USD

923 USD 853 USD - 869 USD 757 USD - 853 USD 916 USD

***Taksitli satıĢ fiyatları alınmıĢtır.

Sinpaş Central Life - Çekmeköy

Soyak Olimpiakent - Ġkitelli***

M² SatıĢ Değerleri

Alice Village - Samandıra

Sardunya Evleri - Samandıra

Ağaoğlu My Village - Samandıra
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Ek 5

Tablo 6: Konut SatıĢ ve Kira Gelirleri

Konut Büyüklüğü Adet Toplam Konut alanı Birim SatıĢ Fiyatı Aylık Kira Değeri Toplam Konut SatıĢ Fiyatı Toplam Yıllık Konut Kira Değeri

1+1 (60 m²) 20 1200 - 850 - 204.000

2+1 (120 m²) 67 8040 811 - 6.520.440 -

3+1 (160 m²) 46 7360 721 - 5.306.560 -

4+1 (200 m²) 67 13400 885 - 11.859.000 -

Toplam 200 30000 - - 23.686.000 -

Ortalama m² kira 

değeri ($)
850

Ortalama konut 

büyüklüğü(m²)
150

Ortalama m² satıĢ 

değeri($)
822
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Ek 6

Tablo 7: Konut SatıĢ Hızlarına Bağlı Olarak Dönemsel Konut SatıĢ Gelirleri

YIL 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satılabilir Alan (m2) 8.040

TĠP I SatıĢ Hızı (%) 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%

120 Satılan Konut Adedi 6 6 13 14 14 14 67

m2 Satılacak Alan (m2) 804 804 1.608 1.608 1.608 1.608 8.040

67 SatıĢ Fiyatı ($/m2) 811 811 827 852 878 904 931 959

ADET Fiyat ArtıĢı (%) 2% 3% 3% 3% 3% 3% 17%

Daire SatıĢ Fiyatı ($) 97.320 99.266 102.244 105.312 108.471 111.725 115.077

Gelirler ($) 0 595.598 613.466 1.369.052 1.518.595 1.564.153 1.611.077 0 0 0 0 7.271.943

YIL 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satılabilir Alan (m2) 7.360

TĠP II SatıĢ Hızı (%) 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%

160 Satılan Konut Adedi 5 5 9 9 9 9 46

m2 Satılacak Alan (m2) 800 800 1.440 1.440 1.440 1.440 7.360

46 SatıĢ Fiyatı ($/m2) 721 721 735 757 780 804 828 853

ADET Fiyat ArtıĢı (%) 2% 3% 3% 3% 3% 3% 17%

Daire SatıĢ Fiyatı ($) 115.360 117.667 121.197 124.833 128.578 132.435 136.409

Gelirler ($) 0 588.336 605.986 1.123.498 1.157.203 1.191.919 1.227.677 0 0 0 0 5.894.619

YIL 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Satılabilir Alan (m2) 13.400

TĠP III SatıĢ Hızı (%) 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%

200 Satılan Konut Adedi 6 6 13 14 14 14 67

m2 Satılacak Alan (m2) 1.200 1.200 2.600 2.800 2.800 2.800 13.400

67 SatıĢ Fiyatı ($/m2) 885 885 903 930 958 986 1.016 1.046

ADET Fiyat ArtıĢı (%) 2% 3% 3% 3% 3% 3% 17%

Daire SatıĢ Fiyatı ($) 177.000 180.540 185.956 191.535 197.281 203.199 209.295

Gelirler ($) 0 1.083.240 1.115.737 2.489.954 2.761.933 2.844.791 2.930.135 0 0 0 0 13.225.790

2.417 806

0 2.804 2.804 5.648 5.848 5.848 5.848 0 0 0 0 28.800

0 2.267.174 2.335.190 4.982.504 5.437.731 5.600.863 5.768.889 0 0 0 0 26.392.352

9.584.868 16.807.484 0 26.392.352

0 17 17 35 37 37 37 0 0 0 0 180

69 111 0 180

TOPLAM

KONUT TĠPLERĠ SATIġ HIZLARI VE 

FĠYATLAR

YIL 1 YIL 3
TOPLAM

KONUT TĠPLERĠ SATIġ HIZLARI VE 

FĠYATLAR

YIL 1 YIL 3
TOPLAM

SATILAN KONUT ADEDĠ (1 YILLIK)

KONUT TĠPLERĠ SATIġ HIZLARI VE 

FĠYATLAR

YIL 1 YIL 3

SATILAN ALAN  M2

SATIġ GELĠRLERĠ (3 AYLIK)

SATIġ GELĠRLERĠ  (1 YILLIK)

SATILAN KONUT ADEDĠ (3 AYLIK)
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Ek 7

Tablo 8: Konut Satış Gelirlerinin Taksitlendirilmesi

TAKSĠTLER

YIL DÖNEM SATIġ GELĠRĠ PEġĠNAT TAKSĠT 1 2 3 4 5 6 7 8

YIL 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2 2.267.174 680.152 1.587.022 396.756 396.756 396.756 396.756

3 2.335.190 700.557 1.634.633 408.658 408.658 408.658 408.658

4 4.982.504 1.494.751 3.487.753 871.938 871.938 871.938 871.938

YIL 2 5 5.437.731 1.631.319 3.806.412 951.603 951.603 951.603 951.603

6 5.600.863 1.680.259 3.920.604 980.151 980.151 980.151

7 5.768.889 1.730.667 4.038.222 1.009.556 1.009.556

8 0 0 0

YIL3 9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12

26.392.352 7.917.706 18.474.646 0 396.756 805.414 1.677.352 2.628.955 3.212.350 3.813.248 2.941.310

YIL DÖNEM PEġĠNAT TAKSĠT
DÖNEMSE

L GELĠR

TOPLAM 

GELĠR

YIL 1 1 0 0 0

2 680.152 396.756 1.076.908

3 700.557 805.414 1.505.971

4 1.494.751 1.677.352 3.172.103 5.754.982

YIL 2 5 1.631.319 2.628.955 4.260.274

6 1.680.259 3.212.350 4.892.609

7 1.730.667 3.813.248 5.543.915

8 0 2.941.310 2.941.310 17.638.108

YIL 3 9 0 1.989.707 1.989.707

10 0 1.009.556 1.009.556

11 0 0 0

12 0 0 2.999.262

YIL4 13 0 0

14 0 0 0

TOPLAM 7.917.706 18.474.646 26.392.352 26.392.352

(1) İlk 2 yıl için ödeme koşulları; %30 Peşin, 18 ay vade

(2) 3. yıl için ödeme koşulları; %30 Peşin, 12 ay vade

TOPLAM

DÖNEMLERE GÖRE GERÇEKLEġEN SATIġ GELĠRLERĠ

TOPLAM DÖNEMSEL SATIġ GELĠRLERĠ
YIL 1 YIL 2

TAKSĠTLER

TOPLAM

9 10 11 12 13 14 15 16

0

1.587.022

1.634.633

3.487.753

3.806.412

980.151 3.920.604

1.009.556 1.009.556 4.038.222

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.989.707 1.009.556 0 0 0 0 0 0 18.474.646

YIL 3 YIL 4
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Ek 8

Tablo 9: Satış Gelirleri Konsolide Tablosu

YIL 1 YIL 2 YIL3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 2.267.174 2.335.190 4.982.504 5.437.731 5.600.863 5.768.889 0 0 0 0 26.392.352

0 2.267.174 2.335.190 4.982.504 5.437.731 5.600.863 5.768.889 0 0 0 0 26.392.352

9.584.868 16.807.484 0 26.392.352 SATIġ GELĠRLERĠ  ($)(YILLIK)

SATIġ GELĠRLERĠ TOPLAM

 BĠNA SATIġ GELĠRĠ 

 BĠNA KĠRA GELĠRĠ  Tablo 3.2

 SATIġ GELĠRĠ ($) (3 AYLIK)
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Ek 9

Tablo 10: Nakit AkıĢ Tablosu

1 2 3 4 5 6 7 8

KASA/BANKA 0 1.786.843   39.520   0   1.358.130   2.381.098   3.255.271   4.980.295   

ÖZKAYNAK 640.718 2.282.804

SATILACAK KONUT GELĠRLERĠ 0 0 1.076.908 1.505.971 3.172.103 4.260.274 4.892.609 5.543.915 2.941.310

TOPLAM 640.718 2.282.804 2.863.751 1.545.490 3.172.103 5.618.404 7.273.708 8.799.186 7.921.604

  

NAKĠT ÇIKIġLARI

YATIRIM MALĠYETĠ 640.718 495.961 1.037.388 1.589.389 1.787.631 1.879.176 1.637.338 563.620 113.851

ÖDENECEK VERGĠ 0 0 0 0 26.342 0 0 0 2.410.145

POTANSĠYEL KAYNAK AKTARIMI 1.786.843 39.520 0 1.358.130 2.381.098 3.255.271 4.980.295

TOPLAM 640.718 495.961 2.824.232 1.628.909 1.813.973 3.237.306 4.018.436 3.818.891 7.504.291

FARK (+)/(-) 0 1.786.843     39.520 -83.419 1.358.130 2.381.098 3.255.271 4.980.295 417.313

özkaynak yatırım maliyetinin %30,'u

NAKĠT GĠRĠġLER YIL 0
YIL 1 YIL2 YIL5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

417.313   1.989.707   1.009.556   0   -2.524.630   0   0 0 0 14.693.103   

2.923.522

1.989.707 1.009.556 26.392.352

2.407.020 2.999.262 1.009.556 0 -2.524.630 0 0 0 0 44.008.976

 

9.745.072

0 0 0 2.524.630 0 4.961.117

417.313 1.989.707 1.009.556 0 -2.524.630 0 0 0 0 14.693.103

417.313 1.989.707 1.009.556 2.524.630 -2.524.630 0 0 0 0 29.399.292

1.989.707 1.009.556 0 -2.524.630 0 0 0 0 0 14.609.684    

YIL3 YIL4
TOPLAM
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Ek 10

Tablo 11: Ġç Verim Oranı Hesaplaması

YIL2

1 2 3 4 5 6

NAKĠT GĠRĠġLERĠ

SATIġ GELĠRLERĠ 0 0 1.076.908 1.505.971 3.172.103 4.260.274 4.892.609

TOPLAM 0 0 1.076.908 1.505.971 3.172.103 4.260.274 4.892.609

  

NAKĠT ÇIKIġLARI

YATIRIM MALĠYETĠ 640.718 495.961 1.037.388 1.589.389 1.787.631 1.879.176 1.637.338

ARSA MALĠYETĠ 1.200.000

ÖDENECEK VERGĠ 0 0 0 26.342 0 0

TOPLAM 1.840.718 495.961 1.037.388 1.589.389 1.813.973 1.879.176 1.637.338

FARK(+)/(-) (ARAZĠ DEĞERĠ DAHĠL) -1.840.718 -495.961 39.520 -83.419 1.358.130 2.381.098 3.255.271

FARK(+)/(-) (ARAZĠ DEĞERĠ HARĠÇ) -640.718 -495.961 39.520 -83.419 1.358.130 2.381.098 3.255.271

Yıl 0 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5

FARK(+)/(-) (ARAZĠ DEĞERĠ DAHĠL) -1.840.718 818.270 11.033.977 474.632 0 0

Yıl 0 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5

FARK(+)/(-) (ARAZĠ DEĞERĠ HARĠÇ) -640.718 818.270 11.033.977 474.632 0 0

Net Bugünkü Değer, 10% $7.617.048 $8.707.957 

Net Bugünkü Değer, 15% $6.544.498 $7.587.976 

Net Bugünkü Değer, 20% $5.648.608 $6.648.608 

İç Verim Oranı 170% 386%

Net Bugünkü Değer, 20%

İç Verim Oranı

ARAZĠ DEĞERĠ DAHĠL ĠÇVERĠM ARAZĠ DEĞERĠ HARĠÇ ĠÇVERĠM

Net Bugünkü Değer, 10%

Net Bugünkü Değer, 15%

YIL 0

YIL1 YIL5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.543.915 2.941.310 1.989.707 1.009.556 26.392.352

5.543.915 2.941.310 1.989.707 1.009.556 0 0 0 0 0 0 0 26.392.352

 

563.620 113.851 9.745.072

1.200.000

0 2.410.145 0 0 0 2.524.630 0 0 0 0 0 4.961.117

563.620 2.523.996 0 0 0 2.524.630 0 0 0 0 0 15.906.189

4.980.295 417.313 1.989.707 1.009.556 0 -2.524.630 0 0 0 0 0 10.486.162

4.980.295 417.313 1.989.707 1.009.556 0 -2.524.630 0 0 0 0 0 11.686.162

YIL3 YIL4

TOPLAM
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Ek 11

Tablo 12: Karlılık Oranları

YIL1 YIL2 YIL3 TOPLAM

NET KAR MARJI 0,13 0,62 0,15 0,46

NET KAR 760.720 10.857.596 444.640 12.062.957

GELĠRLER 5.754.982 17.638.108 2.999.262 26.392.352

YATIRIM KARLILIĞI 0,15 2,59 0,00 1,32

NET KAR 760.720 10.857.596 444.640 12.062.957

YATIRIM TUTARI 4.910.369 4.193.985 9.104.355

KÜMÜLATĠF YATIRIM TUTARI 4.910.369 9.104.355 9.104.355

ÖZKAYNAK KARLILIĞI 0,33 4,76 0,19 5,28

NET KAR 760.720 10.857.596 444.640 12.062.957

ÖZKAYNAK 2.282.804 2.282.804 2.282.804 2.282.804
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Ek 12

Tablo 13: Kar Zarar Tablosu

YIL 0

1 2 3 4 5 6 7 8 

SATIġ GELĠRLERĠ[1] 0 0 1.076.908 1.505.971 3.172.103 4.260.274 4.892.609 5.543.915 2.941.310

YATIRIM MALĠYETĠ (-) 640.718 495.961 1.037.388 1.589.389 1.787.631 1.879.176 1.637.338 563.620 113.851

SATIM VERGĠSĠ (-) [2]=[1]*(%1) 0 0 10.769 15.060 31.721 42.603 48.926 55.439 29.413

BRÜT KAR [3] -640.718 -495.961 28.751 -98.479 1.352.751 2.338.495 3.206.345 4.924.856 2.798.045

KÜMÜLATĠF BRÜT KAR -640.718 -1.136.678 -1.107.928 -1.206.406 146.345 2.484.840 5.691.185 10.616.041 13.414.086

ÖDENECEK TOPLAM VERGĠ [4]=[3]*(%33) 0 0 26.342 0 0 0 2.410.145

VERGĠ SONRASI KAR(VSK) 760.720 10.857.596

KÜMÜLATĠF VERGĠ SONRASI KAR 760.720 11.618.317

YIL0 YIL 1 YIL 2 YIL 3 YIL 4 YIL5 TOPLAM

13.267.742

ENFLASYON ORANI 1,000 1,040 1,082 1,125 1,170 1,217

2410145,186

SATIŞ GELİRLERİ 0 5.754.982 17.638.108 2.999.262 0 26.392.352

BUGÜNKÜ DEĞER 0 5.533.636 16.307.422 2.666.333 0 24.507.392

YATIRIM MALİYETİ 640.718 4.910.369 4.193.985 9.745.072

BUGÜNKÜ DEĞER 640.718 4.721.509 3.877.575 0 9.239.802

YATIRIM MAL. ARSA BEDELĠ DAHĠL 1.840.718 4.910.369 4.193.985 0 10.945.072

BÜGÜNKÜ DEĞER 1.840.718 4.721.509 3.877.575 0 10.439.802

VERGİ SONRASI KAR 0 760.720 10.857.596 444.640 0 0 12.062.957

BÜGÜNKÜ DEĞER 0 731.462 10.038.458 395.283 0 0 11.165.203

KÜMÜLATİF BUGÜNKÜ DEĞER 0 731.462 10.769.920 11.165.203 11.165.203 11.165.203

VERGİ SONRASI KAR ($) (NPV) 11.165.203

YATIRIM MALİYETİ ($) (NPV) 9.239.802 %121

SATIŞ GELİRLERİ ($) (NPV) 24.507.392 %46

VERGĠ SONRASI KAR ($) (NPV) 11.165.203

ARSA MAL. DAH. YATIRIM MALĠYETĠ ($) (NPV) 10.439.802 %107

SATIġ GELĠRLERĠ ($) (NPV) 24.507.392 %46

VSK/ARSA MAL. DAH. YATIRIM 

VSK/ SATIġ GELĠRLERĠ

KARLILIK ORANLARI

VSK/YATIRIM MALĠYETĠ

VSK / SATIġ GELĠRLERĠ

ARSA MALĠYETĠ DAHĠL KARLILIK ORANLARI

YIL1 YIL2 YIL5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.989.707 1.009.556 26.392.352

9.745.072

19.897 10.096 0 0 263.924

1.969.810 999.460 0 0 0 0 0 16.383.356

15.383.896 16.383.356 16.383.356 16.383.356 16.383.356 16.383.356

0 0 0 2.524.630 0 0 0 0 4.961.117

444.640 0 0 12.062.957

12.062.957 12.062.957 12.062.957

YIL3 YIL4
TOPLAM



 91 

ÖZGEÇMĠġ 

Banu ġENER, 1979 yılında Antalya‟da doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini Antalya‟da 

tamamladı. 1997 yılında baĢladığı Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 

ġehir ve Bölge Planlaması bölümünden 2001 yılında ġehir Plancısı olarak mezun 

oldu. 2001 yılında Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Disiplinler Arası, Gayrimenkul 

GeliĢtirme Programı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢlayan Banu ġENER, 2002 

yılında baĢladığı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, ġehir Planlama Müdürlüğü‟ndeki 

görevine ġehir Plancısı olarak devam etmektedir. 


