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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine dayanarak 
yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfusun 
toplam nüfus içindeki payının %8,3 olduğu bilinmektedir.1 Yıllardan bu yana yaşlılıkla ilgili 
konuların/sorunların gündeme taşındığı 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü’nün 2017 yılı için 
teması “GELECEĞE ADIM ATALIM !” olmuştur. Bu başlıkta ayrıca yaşlıların yetkinliklerinden 
yararlanılabilmesi ve onların topluma katılımlarının ve katkılarının en üst düzeyde alınabilmesi 
için olanakların sağlanması da vurgulanmıştır (Stepping into the Future: Tapping the Talents, 
Contributions and Participation of Older Persons in Society).2 Konuyla ilgili özellikle yaşlıların 
sağlık hizmetleri, gelir düzeyi, yasal korunma ve ekonomik olanaklarla ilgili hizmetler açısından 
toplumun gerisinde kalmaması için düzenlemelere işaret edilmektedir. Yaşlıların teknoloji ve 
bilgi kaynaklarına ulaşımının en üst düzeyde sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bu yıla ilişkin son derece önemli olan bu konular esasen yaşlılıkla ilgili Birleşmiş 
Milletler düzleminde süren çalışmaların da devamı niteliğindedir. Örneğin Birinci Dünya Yaşlılık 
Asamblesindeki kararlara göre: 
 

 Yaşlılar fiziksel ve mental olarak kötüye kullanılmamalı,  
 Toplumun sosyal, eğitsel ve kültürel kaynaklarını kullanabilmeli,  
 Potansiyelini geliştirme şansına sahip olabilmeli, 
 Nerede yaşarsa yaşasın temel özgürlük ve insan haklarına sahip olmalı,  
 Hastalıklardan korunmak için sağlık hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabilmeli,  
 Yeterli gelire sahip olmalı,  
 Güvenli bir çevrede yaşayabilmeli,  
 Kapasite ve ilgi alanına göre hizmet verebilmeli, iş gücüne katılabilmeli,  
 Bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklara aktarabilmeli 
 Olabildiğince uzun süre kendi ortamında yaşayabilmeli,  
 Kendi ile ilgili politikaların saptanmasında aktif rol alabilmelidir. 

                                                           
1 hhttp://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638. Erişim:30.9.2017. 
2 https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage/unidop2017.html. 
Erişim:30.9.2017. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21507


İkinci Dünya Yaşlılık Asamblesi ise amacın; “Her yerde insanların güvenli ve saygın şekilde 
yaşlanmalarını ve toplumlarında bütün haklara sahip birer vatandaş olarak yaşamaya devam 
etmelerini garanti etmek” olduğu hatırda tutulmalıdır. O dönemlerden bugüne çabalar 
uluslararası düzlemde sürmektedir. Dolayısıyla bu yıl da geçmişte başlatılmış çalışmaların her 
ülkede özgünlükler de dikkate alınarak dünya genelinde geniş katılımla sürdürülmelidir.  
 

Türk Geriatri Derneği, çalışmalarını 2017 yılı teması ile uyumlu olarak sürdürme kararlılığı 
içerisindedir. 
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