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                                                SAĞLIKLI YAŞAM KÖYÜ PROJESİ 

 

Amaç: 

 

Yaşlıların, engellilerin ve kronik hastalığı olan kişiler için uygun ortamları olan örnek tatil 

köyü tesis etmek 

 

Gerekçe: 

 

         Dünya nüfusunun, özellikle gelişmiş ülkelerin yaşlı nüfusu %20lere yaklaşmıştır. 2050 

yılında bu oran %40ı aşacaktır. Engellilerin oranı %7-10, kronik hastalığı olanların oranı 

%12, orta seviyede depresyon geçiren nüfus %15lerdedir. Kısacası önümüzdeki yıllarda 

gelişmiş ülkelerin nüfusunun %30lara  varan oranda bir nüfus bir şekilde özel ve ayrıcalıklı 

bir ortamda uzun süreli tatil yapmak ve sağlıklı bir yaşam arayacaktır. Bu nüfus 2 milyarın 

üzerinde bir kitledir.  

 

        Artık iletişim, ulaşım ve sosyo-ekonomik şartların değiştiği 21.asırda. Toplumun bu 

kesiminin tatil ihtiyacı ve anlayışı  rutin turizm hareketinin dışına çıkmak zorunda kalmıştır.  

 

Sağlıklı Yaşam Köyünün Özellikleri: 

 

      Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan toplumun tatil yapacağı yerde aranacak en önemli 

özellikler: 

1)Ulaşım: Havaalanına yakın olması, mevcut karayolunun iyi olması 

2)Tabiat: Ortamın mutlaka yeşillik, güneşli mümkünse ırmak, göl ve deniz gibi manzarasının 

olması 

3)Hava: Ilıman, bol güneşli ve oksijeni çok olmalı. 

4)Alan: Tatil köyünün yerleştiği yer düz bir zeminde olmalı. Geniş yürüme parkurları, spor 

alanları ve birçok sosyal tesislerin olduğu bir alan olmalı. 

5)Genişlik: İşletme maliyetleri, kapasite ve kabul edeceği kesimlerin durumuna (Engelli, 

yaşlı  depresyon vb.) göre orantılı bir büyüklükte olmalı. Ama genel olarak 50 dönümden az 

olmamalı.  

 

İnşası, Tanıtımı ve İşletilmesi: 

 

         Güçlü ve profesyonel bir sermaye grubu veya fon ile finanse edilmeli. Profesyonelce 

inşa edilip dünyaya tanıtımı yapılmalı. 

İşletme büyük kapsamlı bir projede çok önemlidir. Otelcilik hizmeti, sağlık hizmeti, çevre 

düzenlemesi ve güvenlik kendi içinde ayrı ayrı profesyonelce yürütülmeli. 

 

Danışmanlık: 

 

Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olacak böyle büyük ve kapsamlı bir projenin düşünce 

seviyesinden inşa, tanıtım ve işletme safhasına kadar geçen süreçlerde mutlaka profesyonel 

bir danışmanlık alınmalıdır. 

 

Bizler bu danışmanlığı verebilecek ve organize  olabilecek birikime sahip bir sivil toplum 

kuruluşuyuz ama bu sürecin uzun bir zaman alacağı ilkinin zor olacağını unutmamak 

gerekir.Bütün bunlara rağmen böyle bir proje hayata geçirilirse birkaç yıl içinde bu sağlıklı 

yaşam kentlerinin sayısı hızla artacak.Belirli kesime uyan bir tatil imkanı sunacaktır. 
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Ülkemiz sağlık turizmi konusunda dünyada örnek bir ülke konumuna gelecek. Ayrıca  iş 

istihdamı konusunda bölgeye çok ciddi katkıda bulunacaktır. 
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