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1. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMAYA GENEL BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Orhan KOÇAK

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ilk bölümlerde genel olarak nüfusun yaşlanması ve aktif ve sağlıklı
yaşlanma ile ilgili literatür bilgisi verildikten sonra, ilgili kavramsal açıklamalara yer
verilecektir.

11

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yaşlanma toplumda ne tür sorunları beraberinde getirecektir?
2- Yaşlanma ile mücadele edilebilir mi? Nasıl? ?
3- Aktif ve başarılı yaşlanma yaşlanma sürecine nasıl bir katkı sağlar?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlanma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İlgili bölüme ilave
Yaşlanma süreci ve aktif
olarak
aktif
yaşlanma
yaşlanmanın
bireysel
ve
konusunda kitap ve makaleler
toplumsal faydaları
okunmalıdır.
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1.1. NÜFUSUN YAŞLANMASI
Dünyada önemli ve hızlı bir demografik dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm, hemen
hemen tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun görülmemiş bir şekilde yaşlanması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı gözlemciler, bu gelişmeyi tüm kültürleri ve toplumları
etkileyecek demografik devrim olarak da adlandırıyorlar. Japonya, İtalya, İsveç ve Almanya
gibi gelişmiş ülkelerde, yaşlanan toplum olgusu birkaç on yıldan beri belirginleşmiştir.
Toplumdaki yaşlı insanların varlığının artması, hepimizin çok kuşaklı bir toplumda yaşadığının
daha fazla farkındalığını artırıyor ve pek çok dergi, reklam ve popüler filmin bize inandırdığı
gibi “sonsuza kadar genç” kalmanın mümkün olmayacağı giderek anlaşılmaktadır. Yaşlanan
nüfus beraberinde emek, ürün ve sermaye piyasaları, ülkelerdeki sağlık hizmetleri ve emekli
aylıkları yanında geleneksel sosyal destek sistemlerinde ve küresel alanda etkisini giderek
göstermektedir. Bu çerçevede toplum ve politika yapıcılar ister olumlu isterse olumsuz olarak
baksınlar, yaşlanma olgusunu artık görmezden gelemezler (Cabrera ve Diğ, 2009, 1).
Şekil 1: Dünya Yaşlanma Süreci

Kaynak:

United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, insanların %20'sinden fazlasının 60 yaş veya daha
fazla olacağı ülke sayısı önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacaktır. 2050'de dünya
nüfusunun %44'ü nispeten nüfusu yaşlı ülkelerde yaşayacaktır. Dünyada, ülke nüfusları
yaşlanıyor olması olguyu daha küresel hale getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun
yaşlanması 20. yüzyılın başlarında başlamış olsa da, az gelişmiş ülkeler de henüz daha yeni
başlamıştır. Bu nedenle, nüfus yaşlanmasının küresel bir olgu olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Nüfusun yaşlanması, uzun bir adaptasyon sürecinin ürünü olduğu için bir yönüyle insan ırkının
başarısı olarak düşünülmelidir. Yaşam boyu eğitim gelişimi, biyomedikal gelişmeler,
sosyoekonomik ilerlemeler ve bazı ülkelerde bir asırdan daha uzun bir süredir yaşam süresini
iki katına çıkaran sosyal gelişmelerin demokratik siyasi gelişmelerle birlikte yaşam
beklentisindeki artışın ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Ortaya çıkan bu demografik gelişmeler nüfusun yaş yapısında dikkate değer bir
kaymaya neden olacaktır. 2004 ve 2050 yılları arasındaki dönemde Avrupa Birliği’nde (AB)
yaşlanmaya ilişkin anlamlı bir tahmin, 65 ve üstü nüfusun 58 milyon (%77) artacağını ve aynı
zamanda, çalışma çağındaki nüfusun 48 milyon azalacağını (%16) göstermektedir. AB'de bu
durum, çalışma çağındaki insanların oranının şu anda dört çalışan kişi yerine her yaşlı vatandaş
için iki kişi olacağı anlamına da gelebilir. Yani sosyal güvenlik sistemindeki 4 çalışana 1 emekli
şeklinde olması gereken aktüeryal dengeyi de esaslı bir şekilde olumsuz etkileyecektir. Bununla
birlikte, hemen hemen tüm ülkeler yaşlanan bir nüfusla karşılaşacak olsa da, zamanlamada,
yapısında ve ölçekte bazı farklılıkların olması muhtemel olacaktır (Cabrera ve Diğ, 2009, 2). O
nedenle yaşlanma ile ilgili ortaya konulacak politikaların standardize edilerek uygulanmasının
ülkelere katkı sağlamak yerine mevcut sorunları artırması ve yeni sorunları getirmesi
muhtemeldir. Bu anlamda, her ülkenin kendine özgü yaşlanma sürecine dair politikalar ortaya
koyması daha sağlıklı olacaktır.
Yaşlanma sadece bir nüfus olgusu değil, aynı zamanda bireysel bir gerçeklik ve
deneyimdir. Biogerontologlar tarafından bireylerin yaşlanmalarının %25'inin genetik
olabileceği belirtilirken, % 75'inin dış koşullardan yani davranışsal olaylar da dahil olmak üzere
çevresel koşullardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir (Kirkwood, 2005). Bu nedenle,
bireysel düzeyde yaşlanma, sadece yaş ve genler tarafından değil, sosyo-çevresel koşullar ile
kişisel ve davranışsal olaylar arasındaki etkileşimler tarafından yönetilen bireysel yaşam
boyunca devam eden uzun bir süreçtir.
Tablo 1: 60 Yaş ve Üstü Nüfus, Dünya Bankası Bölgeleri
Africa
Asia
Europe
Latin America
& Carribean
Northern
America
Oceania
World

2015 - 2030

2000

2015

2030

2050

2000 -2015

42.4
319.5
147.3

64.4
508.0
176.5

105.4
844.5
217.2

220.3
1293.7
242.0

+ 51.9
+ 59.9
+ 19.8

+ 63.5
+ 66.3
+ 23.1

42.7

70.9

121.0

200.0

+ 66.1

+ 70.6

51.0

74.6

104.8

122.7

+ 46.4

+ 40.5

4.1
607.1

6.5
900.9

9.6
1402.4

13.2
2092.0

+ 56.2
+ 48.4

60 Yaş ve Üstü (Milyon)

+ 47.4
+ 55.7
Yüzde Değişim

Kaynak: United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, tüm dünya bölgelerinde 60 yaş ve üstü nüfus
büyüklüğünde önemli bir artış gözlenecektir. Halen 60 yaş ve üstü insanların oranı Avrupa ve
Kuzey Amerika'da en yüksektir. Önümüzdeki 15 yıl içinde bu yaş grubunda en hızlı büyüme
oranları Latin Amerika ve Karayipler (+%71), Asya (+%66) ve Afrika'da (+%64) görülecektir.
Küresel olarak, bu yaş grubundaki insan sayısı 2015'te 900 milyondan iki katına çıkarak
2050'de yaklaşık 2.1 milyara ulaşacak. Asya, 2030'da öngörülen 845 milyon yaşlı ve 2050'de
yaklaşık 1.3 milyar insan ile dünyadaki yaşlı nüfusun %60'ına ev sahipliği yapacak. Gelişmekte
olan birçok ülkede nüfusun yaşlanma hızı, son yıllarda gelişmiş ülkelerde olduğundan çok daha
hızlıdır. Bu, ek zorluklara, örneğin diyabet veya bunama gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların
gerçekleşme oranlarında hızlı bir artış ve yaşlanan popülasyonların ihtiyaçlarına daha hızlı bir
toplumsal adaptasyon gerektirir (UN, 2015b).
Tablo 2: Yaşlı Ülke Sıralaması
Sıra
Ülke
%
1

Japonya

26.0

2

Italya

22,40

3

Almanya

21,10

4

Portekiz

20,70

5

Finlandiya

20,30

6

Bulgaristan

20,10

7

Yunanistan

19,90

8

İsveç

19,60

9

Latviya

19,30

10
Danimarka
19.0
Kaynak: International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Aging
Demographic Data Sheet 2018 (Laxenburg, Austria: IIASA, 2018).
Her ne kadar doğumda beklenen yaşam süresi son on yılda yaklaşık 3 yıl artarken,
engelsiz yaşam süresi (sağlıklı yaşam süresi beklentisi) aynı zaman dilimi kadar artmamıştır.
Bu olgu Avrupa ülkeleri içinde çok tutarlı değildir, çünkü 28 ülkeden 12'sinde 65 yıl olan
sağlıklı yaşam süresi beklentisi 2010'dan 2014'e düşüş göstermiştir. Bir yönüyle, yaşam
beklentisi ile sağlıklı yaşam beklentisi arasındaki fark artıyor. Sağlıklı yaşam süresi beklentisi,
öncelikli olarak, günlük kırılganlık ile ilgili işlevsel bir düşüşün ölçüsü olan günlük yaşam
aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde ilerleyen bozulma ile belirlenir. Kırılganlık, yaşam kalitesi
üzerine olumsuz etkileri olan günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde özerklik
kaybının yanı sıra sağlıkla ilgili sorunlar, kurumsallaşma ve/veya hastaneye yatışla ilişkili
görülebilir. Halk sağlığı açısından kırılganlık, fiziksel ve zihinsel sağlık ve işlevsel durumdaki
değişikliklerin yanı sıra sosyal ve ekonomik kaynakların eksikliğinden kaynaklanan çok
boyutlu bir konudur. İşlevsellikte düşüş, zayıflığın belirleyicileri olan düşük psiko-sosyal statü,
yani sosyal dışlanma, yetersiz beslenme ve çoklu hastalıklar ile ilişkili olduğuna dair oldukça
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kanıtlar vardır ve bu kanıtlar aynı zamanda kırılganlığın da belirleyicileridir (Liotta ve Diğ.,
2018).
Ülkelerin birçoğunun sağlık sistemleri çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır: ulusal
hastalık yükü aralığı bulaşıcı olmayan (örn. inme veya diyabet) ve nörodejeneratif hastalıklara
(örneğin demans) doğru kayacaktır; işitme ve görme bozuklukları ve artan fiziksel engeller de
dahil olmak üzere, çok sayıda hastalığa sahip olanların sayısı giderek artacaktır; ilaç masrafları
artacak ve uzman geriatrik sağlık çalışanlarının eksikliği de olacaktır. Her yaşta sağlığı teşvik
eden ve hastalıkları önleyen yaşam boyu müdahaleler, yaşlı yetişkinlerin daha uzun süre sağlıklı
kalmasına da yardımcı olacaktır (Suzman ve ark., 2014).
Sağlık sistemleri ve uzun süreli bakım sistemleri, bakıma bağımlı yaşlıların mutlak
sayısında önemli bir artış gerçekleşeceği için hazırlıklı olmalıdır. Doktorlar, hemşireler, bakım
koordinatörleri, toplum çalışanları, mesleki terapistler, fizyoterapistler ve sosyal hizmet
uzmanlarından oluşan çok disiplinli ekiplere ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca aile, bakıcılar ve diğer
gönüllülerin desteklenmesi gerekecektir (WHO, 2015a). Sağlık ve uzun süreli bakım
hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi, maliyet etkinliğini sağlamak için de
önemlidir. Ayrıca, bu alanda hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların
dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımı olan kanıta dayalı politika geliştirmeyi engelleyen geniş bir
boşluk bulunmaktadır. O nedenle, nüfus yaşlanmasının ulusal sağlık bütçeleri, emeklilik
sistemleri ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi de zor
olmaktadır (Beard ve diğerleri, 2016).
Bununla birlikte bireysel yaşlanma, hastalık ve fonksiyonel kayıp ile ilişkili olduğundan
ve engelsiz yaşam beklentisi, doğumdaki yaşam beklentisinden önemli ölçüde düşük
olduğundan, bazen "sessiz devrim" olarak adlandırılan küresel demografik dönüşüm, halk
sağlığı ve ekonomik maliyetler açısından bir tehdit olarak görülmektedir. Ancak, engelsiz
yaşam beklentisi Dünya’da çok geniş bir farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde 2002 yılında
doğan bir birey 10 yıl sağlıktan mahrum olurken, diğer ülkelerde bu beklenti 7 yıldan daha
azdır. Hem doğumda yaşam beklentisi hem de engelsiz yaşam beklentisi arasındaki farklılıklar,
büyük ölçüde, nüfusların yaşlanma değişkenliğini açıklayan çevresel koşullardaki
eşitsizliklerin boyutunu ve mevcut durumunu ifade etmektedir.

16

Tablo 3: Dünya’da 60 yaş ve üstü nüfusun cinsiyet oranları (100 Kadına Düşen Erkek)
86
89

Dünya

90
88

Okyanusya
Kuzey Amerika

84

Latin Amerika ve Karibean Adları

81
84
73

Avrupa

90

80
91
91

Asya
84
87

Afrika
0

10

20

60+ 2015 Yılı

30

40

50

60

70

80

90

100

60+ 2050 Yılı

Kaynak: United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision
2015 yılında kadınların doğumda yaşam beklentileri erkekleri 4,5 yıl geçti ve bu nedenle
60 yaş ve üstü küresel nüfusun %54'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Öte yandan, dünyadaki çoğu
bölgede erkeklerin ortalama hayatta kalma oranının önümüzdeki yıllarda daha da artması
beklenmektedir. Nüfus perspektifinden bakıldığında, yeni yaşlanma paradigması, uzun
ömürlülüğün zorunlu olarak hastalıklı olma durumunu arttırdığı veya dinamik bir denge ürettiği
ortak anlayışının aksine, bu yeni paradigmanın gelişimi için kilit bir kavram olarak hastalıklı
halin yaşlılıkta belli döneme sıkıştırılmasına (the compression of morbidity) dayanan süreç
seksenli yıllarda başlamıştır. Son zamanlarda, 1950'lerden bu yana, bilinen araştırmacıların
seçtikleri bazı ülkelerde, 80 yaşından sonraki ölüm oranlarının sürekli olarak düşmesinden
dolayı insan yaşlanmasının davranış ve sağlıkla ilgili en iyi uygulamalarla doğumda beklenen
yaş on yıl kadar artmıştır (Fries ve diğ., 2011).
1.2. YAŞLANMAYLA MÜCADELE
Demografik zorluklar, medyada oldukça olumsuz bir şekilde sosyal destek sistemleri
için maliyet patlaması ortaya çıktığından dolayı ciddi bir sorun olarak tartışılmaktadır. Bu
konuyu tartışmanın böyle bir yolu olmasının yanında, bir diğeri de, yaşlanmakta olan
toplumların, örneğin yaşlı insanlar için yeni ürün ve hizmetlerde yenilikçi pazarlar, ekonomi ve
genel olarak toplum için çok önemli olan fırsatlarının tartışılmasıdır. Yaşlanan toplumların
olumsuz yönlerinin bize büyük bir zarar vereceğini düşünmek yerine, demografik değişimin
sonuçlarına nasıl hazırlanabileceğimizi ve yaşlanan toplumlarımızı nasıl şekillendireceğimizi
tartışarak modern toplum için fırsatlar da sunabilir. Ayrıca, yaşlanmaya ilişkin toplumsal
değerlerin teşviki ve yapılan düzenlemeler ve uygulamalar diğer yaşlanan toplumlar için de bir
model teşkil edebilir. Bu nedenle, yaşlanma ile ilgili politika üretme, zorlukların üstesinden
gelmeye yönelik politikaların yanı sıra, yaşlanan toplumların fırsatlarını akıllı bir şekilde
kullanacak politikaların üretilmesinden de geçmektedir (Cabrera ve Diğ, 2009, 2).
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Şekil 2: Küresel Yaş İzleme İndeksi- Mavi En Yüksek (2015)

Kaynak: Global AgeWatch İndeks, 2015

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, yaşlanma konusunda en çok etkilenen ülkeler
gelişmiş ülkeler ve yaşlanmaya karşı politikaların da önemsendiği ülkeler de yine aynı ülkeler
olmaktadır. Sosyal dışlanmanın, yetersiz beslenmenin ve fiziksel aktivitenin azalmasının
olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, artan sayıda yaşlanan yetişkinlerin entegrasyonunu
geliştirmek için güçlü bir çaba gerekmektedir. Teknolojik gelişme ve kişiselleştirilmiş tıp
çağında, sağlıklı yaşam biçimleriyle birlikte çevresel ve beslenme faktörleri, teşvik edici bir
toplum sağlığını belirleyen en güçlü faktörleri temsil eder, çünkü bunlar sağlığın teşviki ve
geliştirilmesinden ve eğitimin iyileştirilmesinden etkilenebilecek faktörlerdir. Aktif ve sağlıklı
yaşlanmanın gelişimine yönelik halk sağlığı sistemlerindeki mevcut zafiyetli yaklaşım, sağlık
sistemlerinin orta ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinin yanı sıra Avrupalı yaşlanan yetişkinlerin
yaşam kalitesini de tehdit etmektedir. Bununla birlikte, Avrupa, bilgi ve innovasyondaki
varlıklarının avantajlarından yararlanarak sağlıklı yaşam süresi beklentisini arttırmanın
zorluklarıyla yüzleşmede dünya çapında lider bir rol oynamaktadır.
Yaşlanmada en önemli belirleyici kilit unsur sağlık olmaktadır. On dokuzuncu yüzyıl
Avrupa’sında, sosyoekonomik koşullardaki bir gelişme, günümüzde ağırlıklı olarak devrim
sayılabilecek demografik ve sağlıklı yaşam (epidemiyolojik transition) geçişinin başlangıç
noktası olmaktadır. Çevre temizliği ve gelişmiş beslenme ve sağlık imkânları, nüfus düzeyinde
ortaya çıkan bu devrime yol açan en önemli faktörlerdendir. Bu süre zarfında, yaşam beklentisi
çoğu Avrupa ülkesinde ortalama 45 yıldan ortalama olarak 80 yıla yükselmiştir. Avrupa, dünya
genelinde yaşam beklentisi konusunda başarısını deneyimleyen ilk coğrafi bölge olmuştur.
Günümüzde Avrupa, yaşlanan nüfusu ile dünyadaki diğer bölgelerden daha fazla zorluklarla ve
hatta beraberinde avantajlarla yaşamaya devam etmektedir.
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1.3. YAŞLANMANIN EKONOMIYE ETKISI
İşgücü arzı tahminleri iki bileşenden oluşur: demografik bir projeksiyon (çalışma yaşı
popülasyonu) ve ilave olarak yaş, cinsiyet, vb. iş gücüne katılım oranlarına ilişkin
varsayımlardan meydana gelmektedir. Bir diğer ifadeyle işgücü arzı, işgücü piyasasına giriş
(eğitim sistemi aracılığıyla) ve emekliliği (yasal emeklilik yaşı ve aktüeryal düzenlemeler
yoluyla) belirleyen kurallara büyük ölçüde bağlı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yaşlanan
nüfus yaşlı bağımlılık oranını artırıyorsa işgücünün etkilenmesi söz konusudur.
İşgücünün önümüzdeki on yıllardaki gelişimini anlamak, küresel yaşlanmanın herhangi
bir analizi için çok önemlidir, çünkü uzun vadeli makroekonomik kalkınmaya, emeğin göreceli
olan kıtlığı ve sermayenin göreceli olan bolluğu gibi etkenler hâkim olmaktadır. Nüfusun
yaşlanmasının temel makroekonomik etkileri, sermaye ile emek arasında ve emek arzı ile
tüketim talebi arasında değişen bir denge ortaya çıkaracaktır. Yaşlanmakta olan bir toplum,
halen nispeten yüksek sayıda tüketiciye tüketim malı üreten nispeten az çalışanın olmasına yol
açacaktır. Örneğin Avrupa’da bazı ülkelerin (diğerlerinin yanı sıra Almanya'nın) mutlak
büyüklükte küçüleceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, gerçekçi göç tahminleri altında, bu
daralma, 1940’ların bebek patlaması nesilleri ölünceye kadar çok küçük olacaktır. Bu değişen
demografik yapılar, sadece her bir ülkeyi kendi içinde zorlamanın yanında, aynı zamanda
ülkeler arasındaki ilişkileri de farklı şekillerde etkileyecektir (Axel, 2009, 10).
Yaşlanma, tüketim talebinin yapısını ve dolayısıyla emek için gereken sektörel talebi
beraberinde değiştirmektedir. Kıta Avrupası ekonomileri değişen koşullara daha hızlı ayar
yapılmasına izin vermeyi sürdürmezse, istihdam, daralmakta olan sektörlerdeki işsizlik ve
potansiyel olarak büyüyen sektörlerde yeni iş bulunmaması nedeniyle, işgücü arzından daha
hızlı düşecektir. Bir yönüyle işsizlik olarak ortaya çıkacaktır. Göçmenler de ayrıca işgücü
piyasası düzenlemelerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Daha az nitelikli insanlar için iş
yaratamayan işsizlik politikaları, işgücü piyasalarının ikiliğini daha da şiddetlendirebilir. Bu
anlamda, bir yandan, yaşlanma sürecinde olan gruplar ve sorunlar azaldığı zaman, nitelikli
işgücüne yönelik artan bir aşırı talebin ortaya çıkması muhtemeldir.
Japonya'da daha yüksek işgücüne katılım, bu ülkeyi yaşlanmaya karşı Avrupa'dan daha
az hassas hale getiriyor. Aynı şekilde, eğitim reformu nedeniyle daha erken işgücü piyasasına
giriş yaşları ve daha sonra emeklilik reformu nedeniyle işgücü piyasasından çıkış yaşları gibi
istihdamı etkileyen politikalar, nüfusun yaşlanmasının ekonomik etkilerini en aza indirgemek
için çok önemli unsurlardır. Bu tür politikaların uygulanmasındaki herhangi bir farklılık,
küresel yaşlanma ve ülkelerin uluslararası düzenindeki göreceli pozisyonları üzerinde çok bariz
bir etkiye sahip olacaktır.
İşgücü piyasası diğer pazarlardan izole edilmemiştir. Sadece nüfus yaşlanmasından
doğrudan etkilenmiyor, aynı zamanda dolaylı olarak ürün ve sermaye piyasalarında yaşlanmaya
bağlı değişimlerden de etkileniyor. Ürün talebi değişecektir, çünkü daha yaşlı bir tüketici
nüfusu genç nüfustan farklı tercihlere ve ihtiyaçlara sahiptir. Tüketim talebi de en az iki
nedenden ötürü düşebilir. Birincisi, kişi başına GSYİH, daha yüksek sermaye girdisi ve
üretkenlikle dengelenmediği sürece, küçülen işgücü karşısında azalacak. İkincisi ve daha barizi,
daha fazla emekli gelirinin, yıllık emeklilik maaşı ve emek gelirinden daha çok olarak
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dalgalanan varlık gelirinden gelmesi muhtemeldir. Bu durum, sabit bir gelir seviyesi göz önüne
alındığında, ihtiyati tasarrufları artıracak ve tüketimi azaltacaktır (Axel, 2009, 19).
Tahmin etmek biraz daha kolay olan ise tüketim talebindeki değişimlerdir. Tüketim
davranışı yaş ilerledikçe doğal olarak değişmektedir. Örneğin, “ulaşım ve iletişim” grubundaki
mallara yapılan harcamalar yaşlandıkça düşerken, “sağlık ve hijyen” grubundaki malların yanı
sıra barınma maliyetleri, yaşlıların bütçelerinin artan payını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bir
ekonominin yaş dağılımı değişiyorsa, tüketim kompozisyonu da buna göre değişecektir. En
önemlisi, sağlıkla ilgili toplam harcama yaşlanma sürecinde artarken ulaşımda harcamalar
azalacaktır. Değişen ürün talebi daha sonra sektörel işgücü talebindeki değişimlere zemin
hazırlayacaktır. Potansiyel değişim hakkında bir fikir edinmek için değişim-paylaşma
metodolojisi kullanan Börsch-Supan (2003), sağlık sektöründeki istihdamın %7 civarında
artacağını ve ulaştırma sektöründe %5 civarında azalacağını tahmin etmektedir. Genel olarak,
istihdamdaki artış ve azalışların toplamı %18'dir; bu durum tüm çalışanların altıda birinden
fazlasının, nüfus yaşlanmasından dolayı işlerin değiştirilmesi veya hareketliliği ihtimalini
ortaya çıkarmaktadır (Axel, 2009, 19).
Küresel yaşlanma, emek, ürün ve sermaye piyasalarını, GSYİH'nın büyüme tarzını ve
gelişmiş ülkelerin zenginliğini temelde değiştirecek biçimde etkili olacaktır. Kamu politikaları,
zaman içerisinde ortaya çıkan işgücü, ürün ve sermaye piyasası değişikliklerini temelde mikro
ekonomik düzeyde etkileyebilir. En doğrudan işgücü piyasasını ve dolayısıyla ekonomiyi
yavaşlatarak giderek emeğin kıtlığının arttığı bir duruma yaklaştırarak etkisini gösterecektir. İş
gücü rezervlerinin kullanımını teşvik eden temel politika araçları emeklilik ve eğitim
politikalarıdır. Sermaye piyasaları, emek kıtlığının yarattığı riskleri çeşitlendirebilir. Bu
nedenle küresel olarak yaşlanan bir dünyada yaşlanma politikaları her alana etki edeceğinden
stratejik olarak değerlendirilmelidir. Sermayenin arzı doğrudan tasarrufu teşvik eden emekli
aylığı politikalarından etkilenir. Emeklilik politikası ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşim
tam olarak anlaşılmamasına rağmen, ön fonlama ve özelleştirme gibi politikaların küresel
yaşlanma zamanlarında özellikle kabul edilebilir büyüme oranı üzerinde yan etkileri
olmaktadır.
Politika düzeyinde, emekli aylıkları, istihdam ve emeklilik arasında engel
oluşturmayıp ve emeklilik sonrası çalışmayı kolaylaştırdıkça, sağlıkta müdahaleci
anlayıştan önleyici yaklaşıma geçme sürecinde kaynakların yeniden dağılımına yönelik
imkânlar artmaktadır. Bu odağın altında yatan şey, kronolojik yaşın etkin bir performans
belirleyicisi olmadığı inancıdır. Aslında, bir yaşam seyri perspektifi, aktif yaşlanma
gündeminin önleyici boyutunu güçlendirmektedir, çünkü iyi yaşlanma daha yaşlılığa
ulaşılmadan önce sağlığı ve refahı teşvik etmek için stratejiler gerektirmektedir. Bununla
birlikte, burada ortaya konan yeni aktif yaşlanma paradigması, hem yaşlı hem de
yaşlananların gerektiğinde daha uzun çalışabilmelerini sağlayacak fiziksel ve zihinsel
sağlıklı bir şekilde yaşamı devam ettirmelerini kolaylaştırmalı ama aynı zamanda daha
sağlıklı ve daha aktif bir çalışma yaşamı sonrası dönemi de hedeflemelidir.
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1.4. AKTIF VE SAĞLIKLI YAŞLANMAYA GEÇIŞ
Kanıta dayalı bir bakış açısına göre, 20. yüzyılın son on yıllarında, yaşlanma üzerine
araştırma alanında yeni paradigma ve geniş anlamda gerontoloji biliminde olumlu görüşler
ortaya çıkmıştır. Bu yeni paradigmada öncüler, gerontoloji disiplinlerinde yani biyomedikal ve
sosyal bilimler alanlarında çalışanlardır. Araştırmacılar tarafından yaşlanmanın bu olumlu
görüşü üzerine çeşitli kavramlar benimsenmiştir. Bunlar; sağlıklı, başarılı, optimal, hayati,
üretken, aktif, olumlu veya iyi yaşlanmak, iyi yaşam olarak ifade edilebilir. Tüm bu terimlerin
zaman zaman birbirlerinin yerine geçtiği de görülmektedir.
Yaşlılık gecikmesine, hastalık ve ölümün belli bir süreye sıkıştırılmasına, yaşlanma
çeşitliliği ve zenginleştirme koşulları karşısında insan doğasının esnekliğine bağlı olarak
gerontoloji bilim alanında yaşlanma ile ilgili yeni bir paradigmanın gündeme gelmesi söz
konusu olmuştur. Toplumun yaşlanma algısını, bağımlılıktan aktif yaşlanmaya dönüştürmek,
ilerleyen yaşta bağımsızlık ve saygınlık sağlayan bir paradigma değişimi gerektirmektedir.
Toplum, yalnızca belirgin bir şekilde artan yaşam beklentisi ile yetinmemeli, aynı zamanda
sağlıklı yaşam yıllarını uzatmak için çaba göstermeli ve daha sonra yaşlı bireylerin
kapasitelerine uyarlanmış fiziksel ve zihinsel aktiviteler için fırsatlara ulaşabilmelidir. Sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi, bakım ve korunma önlemlerinin güçlendirilmesi yaşlıların bağımsız
yaşamı teşvik eden yüksek fiziksel ve zihinsel işleyişini sağlamalarına yardımcı olacaktır
(Malta, 2019).
Etkili bir aktif yaşlanma stratejisi, mutlaka vatandaş ve toplumun ortak katkılarına
dayanmalıdır. Bu anlamada, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi şimdiye kadar bağımsız politika
alanları ile irtibatlı olmayı ve işbirliği yapmayı gerektirir. Örneğin istihdam, koruyucu-önleyici
ve tedavi edici sağlık politikaları, sosyal koruma, emeklilik süreci ve emekli aylıkları, sosyal
içerme politikaları, teknoloji ve ekonomi politikalarını kapsaması gerekmektedir. Bu
yaklaşımın somut sosyal politikalara dönüştürülmesi, işgücü piyasası ve sağlık gibi çok çeşitli
politika alanlarının, yaşlanmaya doğru bireysel işlevsellik ve beceri kaybının nedenlerini
önlemek için daha aktif müdahalelere doğru dönüştürülmesi anlamına gelecektir. Bireysel
düzeyde yaşlanma rastlantısal bir olgu değildir. Yani, birey kendi yaşlanma sürecinin bir
unsurudur ve sağlıklı ve aktif olanların yaşlanması için kendine has bir değerdir. Bir dereceye
kadar, bireyler tarafından alınan kararların yanı sıra yaşam boyu öğrenilen davranışsal
birikimlerin de aktif ve sağlıklı yaşlanma üzerinde bir şekilde etkili olmaktadır.
Nüfusun yaşlanması ve yaşam beklentisi artmaya devam ettikçe, yaşlıların sağlığını ve
refahını korumak ve geliştirmek 21. yüzyılın önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.
Toplumun tam katılımlı üyeleri olarak insanları daha uzun ve daha sağlıklı yaşamayı
destekleyen ortamları, politikaları ve programları oluşturmak, birçok ülkede hükümetler,
akademisyenler ve toplumsal kuruluşlar arasında bir öncelik haline gelmiştir. Bu anlamda, aktif
yaşlanma, insanların yaşlandıkça yaşam kalitesini arttırmak için sağlık, katılım ve güvenlik
fırsatlarını optimize etme sürecidir (WHO, 2002, 12).
Aktif yaşlanmayla, sağlık, katılım ve güvenlik hedeflenip ve kaliteli bakım
desteklenirken, sosyal güvenlik haklarını sağlayan ve sivil toplum mekanizmasına dayanan
sosyal katılım vurgulanmaktadır. Bu amaçla, sürekli gelir elde etme, güvenli olmayan tıbbi
muameleden korunma, fiziksel, zihinsel, finansal ve cinsel tacizden korunma haklarına vurgu
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yapılmaktadır. Aktif yaşlanma çerçevesinde, fiziksel sağlık durumunun iyileştirilmesi ve
zihinsel sağlık ile sosyal bağlantıların teşvik edilmesi aynı derecede önem taşımaktadır. Aktif
yaşlanma, pasif ihtiyaçlara dayalı stratejik planlamadan, yaşlı yaşamının çeşitli aşamalarında
eşit fırsat ve muamele için çaba gösteren insan hakları temelli veya vatandaş merkezli
yaklaşıma doğru değişimi benimsenmektedir (Bowling, 2008).
Aktif Yaşlanma için ülkeler ulusal stratejik politikalar belirleyerek, insanların yaşlanma
süreçlerinde bağımsız yaşamalarını iyileştirmek için aşağıdaki politika önerilerini ortaya
koymalıdırlar (Malta, 2019);
- Sağlıkta önleyici ve koruyucu hizmetlerin iyileştirilmesi
- Akut ve geriatrik rehabilitasyon
- Yaşlıları ve yaşlanan yetişkinleri hedef alan ruh sağlığı ve refahı ve toplum
bakımı hizmetleri
- Yaşlanma ve bunama dostu toplum ve hizmetlerin oluşturulmasını kolaylaştıran
girişimlerin desteklenmesi
- Uzun süreli bakımda özerkliği en üst düzeye çıkarmak
- Yaşlı istismarı ve ihmali ile ilgili farkındalığı artırmak
- Yaşam sonu bakımına daha fazla yatırım yapmak
Birçok ülkenin aktif yaşlanma politikalarına geçişi kültürel, geleneksel, siyasi ve
ekonomik sebeplere bağlı doğal olarak farklı olacaktır. Özellikle çalışma hayatında emek
piyasalarının getirdiği zorluklar ve ekonomik gereklilikler toplumun beklentilerini karşılaması
nedeniyle aktif yaşlanma politikalarının uygulanmasını kolaylaştırabilmektedir. Birçok
emeklinin düşük emekli maaşı alması, onları ilave gelir aramaya ve çalışmaya zorluyor.
Kendilerine uygun istihdam alanı bulamadıkları takdirde ise küçük ticari ve tarımsal aktivitelere
yönelmektedirler (ASI, 1999). Ancak bazı ülkelerde çalışmaya bakış ve emekliliğe yüklenen
anlam farklı olunca aktif yaşlanma politikalarının uygulanması zorlaşabilecektir. Eski Doğu
Bloku ülkelerinde emeklilik sonrasındaki yaş seviyesine yetersiz çalışma yaşı olarak
bakılmaktadır. Bu yaklaşım, Eski Doğu Bloku ülkelerinde aktif yaşam tarzının öneminin,
yaşlılık çağında ve yaşam seyri boyunca bilinmediğini veya istenmediğini göstermez. Bu
ülkelerde, anlam bilim açısından toplumlarda genel bir bakış olarak, daha kabul edilebilir bir
terim olarak aktif uzun ömür benimsendiği görülmektedir (Shabalin, 2007). Yani bir yönüyle
farklı toplumların farklı toplumsal yapılarına bağlı olarak aktif ve sağlıklı yaşlanma
politikalarının gündeme getirilmesi ve uygulanması önemli olmaktadır.
İşgücü demografisinin stratejik değerlendirmeleri, özellikle mevcut ve öngörülen yaş
piramidi, beceriler, nitelikler ve tecrübe, işe özgü özellikle zorlu meslekler için sağlık ve
güvenlik konuları dahil olmak üzere çalışma koşulları gibi özel konulara bakarak mevcut
araçlardan yararlanmalı veya bunları daha da geliştirmelidir. Bu değerlendirmeler yapılırken
dijitalleşme ve yenilikçilikle bağlantılı gelişmelerin göz önünde bulundurulması önemli
olmalıdır. Bu stratejik değerlendirmeler, aktif yaşlanmayı ele almak için uygun önlemleri
alırken mutlak bir gereklilik olmasa da, işverenlere, işçilere veya temsilcilerine ulusal uygulama
ve prosedürlere uygun olarak riskleri ve fırsatları değerlendirmeleri ve değişen demografiye
adapte olmaları için gerekli önlemleri almada bir temel oluşturmaya yardımcı olacaktır.
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1.5. AKTIF VE SAĞLIKLI YAŞLANMAYA GENEL BIR BAKIŞ
Her insan dünyanın her ülkesinde uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürme şansına sahip
olmalıdır. Ancak, içinde yaşadığımız ortamlar sağlığımızı daha iyileştirebilir veya ona zarar
verebilir. Çevre, davranışlarımız, sağlık risklerine (örneğin hava kirliliği, şiddet) maruz
kalmamız, kaliteli sağlık ve sosyal bakıma erişimimiz yaşlanmanın getirdiği fırsatlar üzerinde
çok etkilidir (WHO, 2019). Sağlıklı yaşlanma, insanların yaşamları boyunca değer vermelerini
ve yapmalarını sağlayan ortamlar ve fırsatlar oluşturmakla ilgilidir. Herkes aktif ve sağlıklı
yaşlanma hakkına sahiptir. Hastalık ya da zayıflıktan uzak olmak sağlıklı yaşlanma için bir
gereklilik değildir, çünkü birçok yaşlı yetişkin iyi kontrol edildiklerinde refahları üzerinde çok
az etkisi olan genellikle bir veya daha fazla sağlık sorunlarına sahip olmaktadır.
Son yıllarda, iyi yaşlanmanın sosyal olarak paylaşıldığı kavramlar çarpıcı biçimde
değişmiştir; “başarılı” yaşlanma kavramı “aktif yaşlanma” paradigması ile giderek daha fazla
tanımlanmaktadır. Yaşlanma kavramının öne çıkmasının arka planında var olan demografik
gelişmeler hala devam etmektedir. Ancak bu kavrama kayda değer politik, dinamik ve ideolojik
başarısını veren, “yeni yaşlı” olarak adlandırılan kavramın ortaya çıkışı olmuştur. Her iki olayı,
demografik yaşlanmayı ve “yeni yaşlı” konularını gözden geçirirken, genellikle “yaşlılık krizi”
olarak ortaya çıkan gelişmeye bir çözüm olduğunu belirtmek pek kolay değildir. Bu kolay
olmayan sürecin aşılması ancak yaşlıların kendilerinin aktif olması ile mümkün olacaktır. Yani
bir yönüyle problemin kaynağı olan varlığın, neden sorunun çözümü olmasın ya da en azından
sorunun çözümünün bir parçası olmasın sorusu ile yola çıkıldığında, yaşlananlar ve yaşlılar için
aktif ve sağlıklı bir yaşamın önemi ortaya çıkmaktadır.
Sağlıklı Yaşlanma, DSÖ'nün 2015-2030 yılları arasında yaşlanma konusundaki
çalışmalarının odak noktasıdır. Sağlıklı Yaşlanma, 2002'de geliştirilen bir politika çerçevesi
olan Dünya Sağlık Örgütü'nün aktif yaşlanmasının yerini almaktadır. Aktif yaşlanma gibi
sağlıklı yaşlanma da, birden fazla sektörde ve yaşlanma sürecinde insanların ailelerine,
topluluklarına ve ekonomilerine katkı sağlamalarını mümkün kılacak şekilde etkin olmalarına
vurgu yapmaktadır. Aktif yaşlanma, insanların işgücü piyasasına katılmaya devam etmesinin
yanı sıra diğer ücretsiz üretken faaliyetlerde bulunma (aile üyelerine bakım sağlama ve gönüllü
olma gibi) ve yaşlandıkça sağlıklı, bağımsız ve güvenli bir yaşam sürdüğü durumu ifade
etmektedir.
Aktif yaşlanma, üç ana temaya dayanmaktadır; işgücü piyasasına aktif katılım, topluma
katılım ve bağımsız yaşam. Aktif yaşlanma, yaşlandıkça sağlıklı, bağımsız ve güvenli bir yaşam
sürerken, yaşlı ve yaşlanan kişilerin işgücü piyasasına katılımı ve bakımının sağlanması yanı
sıra yaşlanırken aile üyelerinin sağlıkları ile ilgilenmekten gönüllülüğe kadar birçok ücretsiz
üretken faaliyetlerde bulunma fırsatını sürdürmeye devam ettiği durumu ifade eder (WHO,
2019).
Aktif yaşlanmanın yaygın olarak kabul edilen ampirik bir tanımı olmasa da, bir dizi
alanı kapsadığı konusunda kesin bir fikir birliği vardır. Bu alanlar; düşük hastalık ve sakatlık
olasılığı, yüksek fiziksel uygunluk, yüksek bilişsel işlevsellik, olumlu ruh hali ve stresle başa
çıkma becerisi ve yaşam içerisinde meşgul olma olarak ifade edilir. Bu uzmanların tanımları,
yaşlı yetişkinlerin ne düşündükleri ile de örtüşmektedir. Bu nedenle, vasıfsız olan yaşlıların
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büyük çoğunluğu aktif yaşlanmayı sağlıklı kalmak, yaşamdan memnun olmak, yaşlanma ile
ilgili değişikliklere uyum sağlayan aile üyelerinin ve arkadaşların olması ve kendine bakmak
gibi bir dizi kişisel bileşen olarak anlamaktadırlar.
Araştırmacılar, aktif yaşlanmayı yaşam boyu sürecek bir sürecin sonucu olan
belirleyicileri olarak görmektedirler. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü nüfus düzeyinde aktif
yaşlanmanın 6 temel belirleyicisini benimsemiştir. Bunlar; davranış stilleri, kişisel biyolojik ve
psikolojik koşullar, sağlık ve sosyal hizmetler, fiziksel çevre ve sosyal ve ekonomik faktörler
olarak öne sürülmüştür. Aktif yaşlanmanın belirleyicilerini çalışan araştırmalar eğitim, sosyoekonomik durum, meslek, yaşam tarzı, sağlık durumu, kişilik faktörleri veya bilişsel yetenekler
gibi uzun vadeli belirleyicileri birbirinden ayrı değerlendirmektedirler (WHO, 2019).
“Aktif yaşlanmanın sosyal belirleyicileri: AGES kohort çalışmasında farklı gelir
düzeyindeki yaşlı Japonlar arasındaki ölüm oranı ve sağlıklı yaşam kaybı arasındaki
farklılıklar” adlı makalede (Hirai ve ark., 2012) Japonya'da 65 yaş ve üstü büyük bir
örneklemde gelir ve sağlıklı yıl kaybı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Aichi Gerontolojik
Değerlendirme Çalışması (AGES) kapsamında, fonksiyonel olan bağımsız yaşlı insanlar dört
yıl boyunca takip edilmiş. Araştırmada, gelir düzeyi düşük olan kişilerin, yalnızca gelir düzeyi
yüksek olanlara göre ölme ihtimalinin yüksek olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşam yılları
kaybı ihtimalinin de yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmada, oldukça eşitlikçi bir ülkede bile
sosyal faktörlerin ve sosyal eşitsizliklerin rollerinin önemli olduğunun altı çizilmektedir.
Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı ölçmek için birkaç model önerilebilir ancak belli eylemleri
uygulayabilmek için fikir birliğine ihtiyaç vardır. Bireyin yaşam süreci boyunca psikolojik,
fiziksel ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkileşimini hesaba katan sağlıklı yaşam yılı beklentisi,
aktif ve sağlıklı yaşlanmanın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu görüşe göre, sağlıklı
yaşam beklentisi, aktif ve sağlıklı yaşam sürecinin genel nüfus düzeyinde gelişmesine rehberlik
etmek için bir ölçü olarak kullanılabilir (Liotta ve Diğ., 2018).
Dünya çapında aktif yaşlanma olgusu yaşlanma ve ulusal kalkınma ile ilgili birçok
sıkıntılar, ailelerin sürdürülebilirliği ile ilgili sorunlar ve yaşlanan nüfus için devletlerin ve
toplumların hazırlanabilmelerinin önemi Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Bir
diğer ifadeyle, aktif ve sağlıklı yaşlanma Birleşmiş Milletler vasıtasıyla önemli bir olgu olarak
Dünya’nın gündemine getirilmiştir. 2002 yılı Nisan ayında, 159 ülkeden temsilciler İspanya’nın
başkenti Madrid’de İkinci Birleşmiş Milletler Dünya Yaşlanma Kongre’sinde toplanmıştır. Son
yıllarda aktif yaşlanma konusunda alanlararası, ilgili alanlarda ve model olan müdahale
çalışmaları yayınlanmış olmasına rağmen, aktif yaşlanma ilk defa 2002 yılında Dünya Sağlık
Örgütü tarafından Aktif Yaşlanma ve Politika Çerçevesi adlı yayınlanan bir kitapçıkla gündeme
gelmiştir. Bu kitapçıkta aktif yaşlanma Dünya Sağlık Örgütü tarafından, insanların yaşlandıkça
yaşam kalitesini ve refahını arttırmak amacıyla sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize
etme süreci olarak tanımlanmıştır. Aktif yaşlanma kuramı Birleşmiş Milletler Madrid II.
Uluslararası Yaşlanma Aksiyon Planı’nda da ayrıca kabul edilmiş oldu. Dahası, aktif yaşlanma,
ulusal, bölgesel ve uluslararası eylemlerdeki politikalara ilham verdi ve onların arasında
sonuncusuna ise, 2012 yılını Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı ilan
eden Avrupa Birliği başkanlık etti. Özetle, aktif yaşlanma küresel bir amaç ve siyasi bir kavram
olarak görülebilir ve hatta yaşlanan toplumlarda sıklıkla tekrarlanan bir mantraya da
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dönüştürülebilir. Bu yönüyle aktif yaşlanma politikalarının söylemden eyleme geçirilmesi
önemi arz etmektedir.
Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
için oluşturulan aktif yaşlanma endeksi için yürütülen araştırma çalışmasında daha kapsamlı bir
tanım ortaya çıkmıştır. Bu tanıma göre, aktif yaşlanma, ortalama artan yaşam beklentisi ile
birlikte insanların emek piyasasında daha fazla çalışmalarının ümit edilmesi ve devamının
sağlanması, ayrıca aile üyelerine bakım yapmak ve gönüllü faaliyetlere önem vermek gibi
ücretsiz diğer üretken faaliyetlere daha uzun süre katılmaları ve yaşlandıklarında sağlıklı,
bağımsız ve özerk hayatlar yaşamaları olarak belirtilmiştir. Aynı rapor, aktif yaşlanmanın, yaşlı
insanların yaşam kalitesini ve kamu refah sistemlerinin sürdürülebilirliğini belirleyen bir faktör
olarak da önemini vurgulamaktadır. Avrupa ülkelerindeki ve toplumlar arasındaki farklılıklar
göz önüne alındığında, sadece ülkelerin ve toplumların aktif yaşlanma deneyimleri açısından
nasıl gördüklerini değerlendirmek değil, aynı zamanda yaşlı insanların onların yaşam kalitesini
geliştirmek için gerçekleşmemiş potansiyellerini ölçmek ve kamunun refah politikalarını daha
sürdürülebilir yapmak için de hayati önem taşımaktadır (Zaidi, 2012).
Aktif Yaşlanma, insanlar yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak için sağlık, katılım ve
güvenlik fırsatlarını optimize etme süreci olarak da ifade edilebilir. Hem bireyler hem de
nüfusun alt grupları için geçerlidir. Aktif yaşlanma, insanların yaşam boyunca fiziksel, sosyal
ve zihinsel refah potansiyellerini fark etmelerine ve gerektiğinde yeterli koruma, güvenlik ve
bakım sağlayarak topluma katılmalarına olanak tanır. Aktif kelimesi, sadece fiziksel olarak
aktif olma ya da işgücüne katılma yeteneği değil, sosyal, ekonomik, kültürel, manevi ve
yurttaşlık işlerine sürekli katılım anlamına gelir.
İşten emekli olan, hasta olan veya engelli yaşayan daha yaşlı insanlar ailelerine,
akranlarına, topluluklarına ve uluslarına aktif katkıda bulunabilirler. Aktif yaşlanma, tüm
insanların yaşlandıkça sağlıklı yaşam beklentilerini ve yaşam kalitesini artırmayı
amaçlamaktadır. Sağlık, DSÖ'nün sağlık tanımında ifade edildiği gibi fiziksel, zihinsel ve
sosyal refahı ifade eder. Yaşlılar için özerkliğin ve bağımsızlığın sürdürülmesi, aktif
yaşlanmanın politika çerçevesinde kilit bir hedeftir. Yaşlanma, arkadaşlar, iş ortakları,
komşular ve aile üyeleri bağlamında gerçekleşir. Bu nedenle karşılıklı bağımlılık ve
kuşaklararası dayanışma, aktif yaşlanmanın önemli ilkeleridir.
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Şekil 3: Aktif Yaşlanmanın Belirleyicileri

Kültür
Sosyal
Belirleyiciler

Sağlık ve
Sosyal
Hizmetle

Fiziksel
Belirleyiciler

Aktif
Yaşlanma
Sağlık

Kişisel
Belirleyiciler

Katılım
Güvenlik

Ekonomik
Belirleyiciler

Davranışsal
Belirleyiciler

Cinsiyet

Kaynak: WHO, Active Ageing Policy Framework, 2002
Aktif yaşlanma tanımlarının geneli, birbirine uyan politika çerçevelerinin geniş bir
yorumuna izin vermektedir. 2002 Dünya Sağlık Örgütü politika çerçevesi; sağlık, katılım ve
güvenlik alanlarında temel politikaları öne çıkarmaktadır (WHO, 2002). Bunları kısaca
açıklamak gerekirse;
-Sağlık, DSÖ sağlık tanımını takiben fiziksel, zihinsel ve sosyal refah olarak
adlandırılır.
-Katılım, işgücüne katılımlarına ek olarak, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel, manevi
ve sivil ilişkilerinde çok yönlü bir faaliyetler dizisi olarak anlaşılmaktadır.
-Güvenlik, yaşlı kişilerin fiziksel ve sosyal çevreye erişimiyle ilgilidir; Gelir güvenliği
ve (uygulanabilir olduğunda) onurlu çalışmanın güvence altına alınması.
Aktif yaşlanmanın anlamını yorumlamadaki farklılıklar, ulusal düzeyde kabul edilen
tanımlarda da belirgindir. Örneğin, Avustralya bağlamında önerilen beş aktif yaşlanma
unsurunda finansal güvenliğin yanı sıra sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak aktif olmak ve
işgücüne katılım da bulunmaktadır (AGDH, 2006). Öte yandan, Kanada Halk Sağlığı Ajansı,
aktif yaşlanmanın, yeterli beslenmeyle güvenli bir evde yaşamakla, uygun bir ulaşım ve sosyal
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ağa sahip olmakla ve bilgiye, sağlığa ve sosyal hizmetlere erişimin sağlanmasını destekleyen
önlemlerle mümkün olabileceğini öngörmektedir (PHA, 2003).
Sosyal katılım, aktif yaşlanmayı savunan politika açıklamalarında tekrar eden bir
kavramdır. Aktif yaşlanma kavramı, yaşlıların sosyal, ekonomik, kültürel ve sivil ilişkilere
sürekli ve aktif katılımını gerektirir. Ancak, katılımcı yaşam tarzlarını sürdürmede bireysel
özelikler ve talepler tek başına yeterli değildir. Yaşlı yetişkinlerin optimal sosyal katılım
kararlılıkları her zaman bir dizi yapısal engellerle, istenmeyen maddi ve sosyal dışlanma
deneyimlerine neden olabilecek zorluklarla karşılaşacaktır (Malta, 2019).
Aktif Yaşlanma, yaşlılarda katılımcılığı ve sosyal içermeyi geliştirmek için bazı politika
önerilerini gündeme getirmektedir. Bunlar kısaca aşağıda sıralanmıştır (Malta, 2019);
- Tüm yaşlı insanlar için güvenli, yeterli ve sürdürülebilir bir gelir sağlamak
- Savunmasız yaşlılar için finansal ve sosyal kaynaklar sağlamak
- Yaşlı gönüllülük ve büyük ebeveynlikten kaynaklanan sosyal faydaların
tanınması
- Öğrenme, dijital okuryazarlık, aktif vatandaşlık ve daha sonraki yaşamlarda
nesiller arası dayanışma için fırsatları güçlendirmek
- Yaşlıların kurum dışında bakımlarına daha fazla destek sağlanması olarak ifade
edilebilir.

1.6. KAVRAM OLARAK AKTIF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
Aktif yaşlanma, fiziksel işlevsellik, yaşam tarzı, kentsel çevre ve sosyal içerme dahil
olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenen çok boyutlu bir kavramdır. 2015 yılında, Dünya
Sağlık Örgütü aktif yaşlanmayı, insanların yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak için sağlık,
katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize etme süreci olarak tanımlamıştır. Sağlıklı yaşlanma,
ileri yaşta refahı sağlayan fonksiyonel yeteneği geliştirme ve sürdürme sürecidir. Dünya Sağlık
Raporu yaşlanma ile ilgili, yaşlı yetişkinlerde sağlığın geliştirilmesinde ve korunmasında halk
sağlığı stratejilerinin rolünün önemine vurgu yapmıştır (Liotta ve Diğ., 2018). Bilimsel bir bakış
açısından, aktif yaşlanma, sağlıklı, başarılı veya üretken yaşlanmanın güçlü bir şekilde ilişkili
olduğu anlamsal bir alanı kapsayan bir şemsiye kavram olarak düşünülebilir. Tüm bu terimler
çok boyutlu ve çok seviyeli kavramlar olarak kabul edilir ve hepsi de yaşlanmanın ya da iyi
yaşlanmanın olumlu bir yolunu ifade eder.
Aktif yaşlanma paradigmasının eleştirel teorik açıklamaları, sosyal yapı süreçlerini
yöneten ve geç modern (neoliberal) öznelerin ve o öznelerin niteliklerinin kendi kendilerini
oluşturmasını yöneten karmaşık iktidar/bilgi düzenlemelerini araştırmayı amaçlayan
Foucauldian tarzı hükümetçilik çalışmalarıyla bağlantılı olabilir. Hükümetçilik, Michel
Foucault'a ait terimdir. İngilizce karşılığı olan governmentality (govern and mentality)
bireylerin zihinlerinin devlet mantığından esinlenerek mevcut düzen içerisinde iktidarın bir
biçim kazanmasıdır (Zaidi, 2012). Bu yaklaşımda, halktan gelecek iktidarı yönlendirmek için
eğitim, sağlık ve aile gibi kurumlar kullanılmaktadır.
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Aktif yaşlanma bakış açısından, aktif iş gücünden emekli olmak, mutlaka tüm üretken
faaliyetlerden ayrılma anlamına gelmez. 1999'da, Avrupa Komisyonu üye devletlerini, yaşlı
insanlarla ilgili modası geçmiş uygulamaları değiştirmeye ve artan sayıda sağlıklı ve iyi eğitimli
emekli olan kişilerin kullanmadıkları deneyim ve yeteneklerinin zenginliklerinden
yararlanmaya çağırmıştır. Hem işgücü piyasalarında çalışırken hem de emekli olduktan sonra,
yaşamlarının ikinci yarısında insanlardan daha fazla katkı potansiyeli vardır. Yaşlı insanların
kapasiteleri, şu ana kadar yetersiz bir şekilde görülen ve amaçsızca mobilize edilen büyük bir
kaynağı da temsil etmektedir. Ancak, bu çok değerli kaynak kıymet verilmediği için israf
edilmekte ve gelecek nesiller için büyük bir kayıp olmaktadır. Gerontologlardan ilham ve
entelektüel güç alan aktif yaşlanma, en azından yaşlılara yönelik politikalarda yaşlanan bir
toplumun çoklu sorunlarına kazan-kazan çözümü olarak görülmektedir. Bu stratejinin en iyi
tarafı, herkes için faydalı olmasıdır. Yaşlanan bireyler olarak her yaştan bireylerin
potansiyellerini ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak, bir bütün olarak topluma katkı
sağlamak, insan sermayesinden en iyisini elde etmek, nesiller arası çatışmalardan kaçınmak ve
daha adil, daha kapsayıcı bir topluma yol açmak aktif yaşlanmanın önemli hedefleri arasında
sayılabilir (Walker, 2002:137).
Kavramın açıkça faydacı ve yapısal terimlerle politik olarak uyarlanması ve
uygulanması, akademik savunucuları tarafından giderek daha fazla eleştirilmektedir (Walker,
2008; Naegele, 2013). Bununla birlikte, politikacılar için aktif yaşlanma cazip tutunacak bir dal
olsa da, politikacıların demografik zorluklarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Siyasi
alanda, yaşlıların kaynaklarını toplu amaçlar için kullanmanın maddi faydalarını, yaşlıların
ortak yararlara katkılarının sosyal statülerini iyileştireceği vaadiyle birleştirme olasılığını
başlatmıştır. Bununla birlikte, sosyolojik açıdan, modern toplumların çıkarlarının yadsınamaz
çeşitliliği ve yerleşik yapısal güç farklılıkları göz önüne alındığında gerçek dünyadaki sosyal
problemler için kazan-kazan çözümlerinin oldukça nadir ve zor olduğu da açıktır.
Sosyolojik bir ifadeyle, aktif yaşlanma politikası bir dizi ciddi tuzak ve sorunlar da
sunmaktadır. Her şeyden önce, her bir yaşlının yüksek potansiyele sahip olduğunu ve toplumda
daha aktif performans gösterebilmek için keşfedilmeyi beklediğini ileri sürerek, son derece
heterojen yaşlı grubu tek bir blokmuş gibi göstererek homojenleştirme tehlikesi ortaya
çıkmaktadır. Bunun ötesinde, etkili bir şekilde birçoğunun kaçınılmaz olarak yaşayamayacağı
ve aktif yaşlanma projeksiyonlarında rol model olarak hizmet eden en iyi yaşlanandan daha az
becerikli olan herkese standart yeni bir yaşlanma normu üretir. Bu yaklaşımın giderek toplumu
tek tipleştirme noktasında tehditkâr olma ihtimali söz konusudur. Bir başka genelleme ise
başarının sorumluluğu veya daha da önemlisi yaşlıların önceden programlanmış olan
beklentilere ayak uyduramamaları yaşlıların kendilerine atfedilmiştir. Böylece sadece kişisel
refahı değil aynı zamanda kamu yararını da bireysel davranış meselesi haline getirmek söz
konusu olmaktadır.
Bununla birlikte, sağlıklı yaşlanmanın operasyonel bir tanımı hala tartışılmaktadır ve
henüz bir uzlaşma sağlanamamıştır. Sağlıklı yaşlanmanın farklı tanımlarının etkisini analiz
eden McLaughlin ve arkadaşları, sağlığın fonksiyonel tanımının, yani semptomatik hastalık ve
sakatlıklardan arındırılmış olabileceği sonucuna varmıştır. Ancak, bu araştırmacılar tarafından
desteklenen pragmatik yaklaşım, aktif yaşlanmanın en önemli yönü olan sosyal boyutunu
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hesaba katmamaktadır. Bu sosyal boyutun, her yaşta sağlığı geliştirme ve sürdürme üzerindeki
etkisi nedeniyle çok önemli olduğu düşünülmektedir. Örneğin, sosyal dışlanmanın, ölüm gibi
yaşlı yetişkin popülasyonundaki olumsuz olaylar için bir risk faktörü olarak oynadığı rol iyi
bilinmektedir. Bu nedenle, aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci, genel nüfus düzeyinde
değerlendirmek için daha kapsamlı bir yaklaşımla; sağlık durumu, gelir güvenliği, yetenek ve
çevre gibi çeşitli konularla birlikte ele alınmalıdır. Bu kavram, yakın zamanda Dünya Sağlık
Örgütü tarafından önerilen, bir bireyin fiziksel ve zihinsel kapasitesi (içsel kapasite) ile her
bireyin yaşamının bağlamı (çevre) arasındaki etkileşimin sonucu olarak sağlıklı yaşlanmayı
tanımlayan yaklaşımla da tutarlıdır (Liotta ve Diğ., 2018).
1.7. AKTIF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA VE İŞLEVSEL YETERLILIK
Toplumsal farklılıklar, artan tabakalaşma ve ayrımcılıklar, dışlanmışlıklar ve
eşitsizlikler hem mevcut yaş döneminde hem de yaşlanma esnasında toplumun zayıf kesimleri
açısından olumsuzluklar ortaya çıkaracaktır. Bir diğer ifadeyle, ileri yaşta gözlemlenen kapasite
ve vakalardaki çeşitliliğin büyük bir kısmı (yaklaşık %75), insanların yaşamları arasındaki
avantaj ve dezavantajların birikmiş (kümülatif) etkisinin sonucudur. Daha somut bir
yaklaşımla, çevremizle olan ilişkilerimiz, doğduğumuz aile, cinsiyetimiz, etnik kökenimiz,
eğitim seviyesi ve finansal kaynaklar gibi faktörlerle şekillenir. O nedenle aktif ve sağlıklı
yaşlanma politikaları sadece fizyolojik bir sağlık ve demografik bir yaşlanma boyutuyla değil,
sosyal, ekonomik ve kültürel politikalarla eklemlenerek uygulamaya yansıtılmalıdır.
Aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarında genellikle belli bir yaşın üzerine
odaklanılacağına dair bir algı söz konusudur. Oysa yaşlanma konusu önleyici ve koruyucu
politikaları gerektiren bir sorundur. O nedenle, aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarında belli
bir yaş seviyesine odaklanmadan tüm yaşlara yönelik politikaların üretilmesi gerekmektedir.
Bir anlamda çeşitlilik söz konusudur. Tipik bir yaşlı yoktur. Bazı 80 yaşındaki yaşlılar, 30
yaşındaki yetişkinlerle uygun bir şekilde karşılaştırılan fiziksel ve zihinsel kapasite seviyelerine
sahiptir. Aynı yaş seviyesinde bulunan diğer yaşlıların bazıları için ise giyinme ve yeme gibi
temel faaliyetler için kapsamlı bakım ve destek gerekebilmektedir. Gerek yaşlılar gerekse
yaşlananlar, ister sağlam, bakıma muhtaç isterse her ikisinin arasında bir yerde olsunlar, aktif
yaşlanma onların işlevsel yeteneklerini geliştirmek için mutlaka belli bir politika ile ortaya
konulmalıdır. Yaşla ilgili olarak, kronolojik eşiklerin tanınmaması gerekmektedir. Yani, yaşlı
insanlara diğerlerinden daha az değer verilmesi gibi genel varsayımlarda bulunulmamalıdır. Bir
diğer ifadeyle, yaşlı insanların kaçınılmaz işsiz olmalarına işaret eden, işte olmadıkları,
bağımsız olmadıkları ya da yaratıcılık, bilgi teknolojileri bilgisi veya dijital becerilerden yoksun
oldukları anlamına gelebilecek yaklaşımlara sahip olmamak anlamına gelir. Yaşlıların
seçimleri ve aktif katılımlarını sağlayan bakım veya destek rejimlerinin teşvik edilmemesi
birçok olumsuzluklara yol açacaktır (Progressive, 2019). Bu olumsuzlukları azaltmak için bazı
yaklaşımlar aşağıda kısaca tanımlanmıştır;
1. Zihniyetleri değiştirmek ve yeni yaklaşımları teşvik etmek,
2. Genç ve yaşlı insanlar (işyerinde veya gönüllülük) arasındaki anlayışı ve
işbirliğini teşvik etmek,

29

3. Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayata katılımı için fırsat eşitliği sağlayarak
bağımsız yaşayabilmelerinin teşvik edilmesi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlıklı Yaşlanmayı “yaşlılıkta refahı sağlayan
fonksiyonel kabiliyetin geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreci olarak” tanımlarken işlevselliğe
vurgu yapmaktadır. İşlevsel yetenek, tüm insanların olmasını istedikleri ve değer verdikleri
şeyler için ellerinden geleni yapmalarını sağlayan yeteneklere sahip olmalarıdır. Bu yetenekler
için aşağıdaki temel gereksinimlere sahip olmaları gerekmektedir;
-

Temel ihtiyaçlarını karşılamak
Öğrenmek, büyümek ve kararlar almak
Hareketli olmak
İlişkiler kurmak ve sürdürmek
Topluma katkıda bulunmak

İşlevsel yetenek, bireyin içsel kapasitesinden, ilgili çevresel özelliklerden ve
aralarındaki etkileşimlerden oluşur. İçsel kapasite, bir kişinin üzerine alabileceği tüm zihinsel
ve fiziksel kapasiteleri kapsar ve yürüme, düşünme, görme, duyma ve hatırlama yeteneklerini
içerir. İçsel kapasite seviyesi, hastalıkların varlığı, yaralanmalar ve yaşa bağlı değişiklikler gibi
bir dizi faktörden etkilenir. Ortamlar (environments) arasında ev, topluluk ve daha geniş bir
toplum ve oluşturulan bir çevre, insanlar ve ilişkileri, tutumları ve değerleri, sağlık politikaları
ve sosyal politikalar, onları destekleyen sistemler ve uyguladıkları hizmetler gibi tüm faktörler
bulunur. İçsel kapasitemizi ve işlevsel yeteneğimizi destekleyen ve sürdüren ortamlarda
yaşayabilmek, sağlıklı yaşlanmanın anahtarıdır.
Aktif yaşlanma politikaları, işgücü piyasasındaki yaşlı işçilerin sayısını artırmaya
çalışırken, yasal emeklilik yaşını aşmış kişilerin istihdama girmelerini ya da yeniden iş sahibi
olmalarını sağlamaktadır. Bu amaçlar, çağdaş ve gelecekteki toplumların düşmekte olan
çalışma çağındaki nüfus seviyelerini ve bu azalmanın nüfus bağımlılık oranları ve beceri
eksikliği üzerindeki etkisini hafifletmesi için gereklidir. Böylece, yaşlılar arasında gelecekteki
potansiyel yoksulluğun azaltılması kolaylaşmakta ve yaşlanan işçilerin gelecekte ekonomik
büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaları amacıyla potansiyellerinin desteklenmesi
mümkün olmaktadır.
Bu anlamda, yaşlı ve yaşlı çalışanların seviyelerini güçlendirmek için aşağıdaki politika
önerileri sunulabilir:
- Yaşlı yetişkinler için sürekli mesleki eğitim,
- Sağlıklı çalışma koşullarının, yaş yönetimi tekniklerinin ve istihdam
hizmetlerinin iyileştirilmesi,
- Yaşlanma ve yaş ayrımcılığına karşı yapıcı-yapısal bir tavır almak,
- Vergi/fayda sistemi uygulamak,
- Meslek örgütlerinde danışmanlık uygulamalarını teşvik etmek,
- Çalışma ile kurum dışı bakımı uzlaştırarak mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi
hedeflenmelidir.
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1.8. AKTİF YAŞLANMADA SORUNLAR VE BEKLENTİLER
Yaşlanma konusunda genel olarak görülen yerleşik sosyal politikaların devam
ettirilmesi ile ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil politikaların uygulanması arasında
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Yaşlanma konusunda ilk kurumsal yaklaşımlar, kurumsal
yola bağımlılığa vurgu yaparak ulusal seviyede sosyal politika üretimine odaklanan ulusal refah
devletlerindedir. Tersine, ulus altı seviyede hizmet odaklı politika topluluklarını içeren diğer
kurumsal yaklaşımlar, ulusal sınırlar içindeki politika alanları arasındaki farklılıklara vurgu
yapmaktadır. Eski kurumsal dinamik, Avrupa kurumlarının aktif yaşlanma politikasındaki en
genel rolünün dışında kalanlarını engellerken, ikinci kurumsal ortam, Avrupa politika
koordinasyonuna ve işbirliğine olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla kamu ve özel kurumlar
tarafından belli bir uyum içerisinde aktif yaşlanma politikalarının hem gündeme getirilmesi
hem de geliştirilmesi kolay olmayacaktır (Giuseppe, 2018).
Özellikle Avrupa içinde aktif yaşlanma politikaları iyi düşünceler ile kurgulanmış
politikalar grubundan sayılsa da, henüz daha gelmesi gereken noktaya ulaşamamıştır.
Çoğunlukla, sosyal, politik ve ekonomik alanlarda yaşlıların içerilmelerini destekleyecek
düzenlemeler henüz daha plandan öteye geçip uygulama aşamasına gelmemiştir. Genellikle,
aktif yaşlanmaya tahsis edilmiş olan kamu ve özel sektör kaynakları da oldukça mütevazı
sayılabilir. Sosyal dışlanma, yetersiz beslenme ve azalmış fiziksel aktivitenin olumsuz
sonuçlarından kaçınmak için artan sayıda yaşlı yetişkinin entegrasyonunu geliştirmek oldukça
fazla bir çaba gerekmektedir (Giuseppe, 2018). Kısacası, aktif yaşlanmanın en çok
önemsenmesi gereken ve öyle de beklenen kıta olan Avrupa’da, aktif yaşlanma süreci çok
sesliliğin getirdiği bir politik durgunlukla karşı karşıyadır (Ney, 2005, 325). Yani, farklı
hükümetlerin tutarsız yaklaşımlarından kaynaklanan aktif yaşlanma veya yaşlanma
politikalarının varlığı ilerlemeyi engellemektedir. Demografik yaşlanma konusu yapısı
itibariyle, farklı şekillerde farklı politika alanlarını yaygın bir şekilde etkileyen çok boyutlu bir
konu olduğundan mutlaka bir koordinasyon ve uyum içerisinde planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Çok parçalı kurumsal görünümler içinde, aktif yaşlanma politikasının gündemini
genelde 2 çeşit kurumsal yaklaşım etkilemektedir. İlki kurumsal yola bağımlılığa yol açan
kurumsal yaklaşımdır. Daha önceki dönemlerde alınan kararların gelecekte alınacak kararlarda
etkili olduğunu vurgulayan yola bağımlılık yaşlı politikalarında da öne çıkmaktadır. Sosyal
refahın sağlanmasında ve yönetiminde ülkeye özgü farklılıkları yeniden üreterek, yola
bağımlılık yaklaşımıyla aktif yaşlanma gündemi, mevcut olan refahın sağlandığı anlayışın
içerisine dâhil edilmektedir. Yani mevcut sosyal devlet veya refah devleti anlayışı içerisine aktif
yaşlanmayla ilgili politikalar entegre edilmeye çalışılmaktadır. Kurumsal yaklaşımın ikincisi
ise klasik var olan yoldan ve politikalardan kısmen veya tamamen ayrılmaya sebep olmaktadır.
Yaşlanma ile ilgili politikaları sosyal politikanın daha alt konularına doğru yönlendirerek, aktif
yaşlanmayı yönlendiren kurumsal süreçler gündemlerini yerleşik olan yaklaşımlardan uzak
tutmaktadır. Aslında, aktif yaşlanma Avrupa’daki sosyal politikanın köklü bir şekilde yeniden
yapılanmasının bir aracı olarak da her bir refah devleti arasındaki farklılıkları azaltma
potansiyeline sahiptir (Ney, 2005, 326).
Avrupa'daki sosyal politikayı şekillendirmek için aktif yaşlanmanın devam edip
etmeyeceği ve nasıl olacağı, birbiriyle rekabet eden kurumsal ortamların göreceli etkisine
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bağlıdır. Yola bağımlılık (Path dependency), refah devletlerinin ulusal tutarlılığını ve ulus ötesi
uyumsuzluğunu vurgulamaktadır. Yoldan ayrılma, sırayla, ulusal sınırları kapsayan politika
alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları vurgulamaktadır. Eski kurumsal süreç, sosyal
politika oluşturmanın ulusal hükümetlerin ayrıcalığı olduğunu, sonraki süreç ise, Avrupa’nın
yaşlanma politikası oluşturma koordinasyonunda bir rolünün olduğunu telkin etmektedir (Ney,
2005, 326).
Geçen yüzyıl boyunca, Avrupa refah devletleri, belirli sosyal risklerle başa çıkmak için
oldukça ayrıntılı olan yapılar haline geldi. Yola bağlılık yaklaşımı sayesinde mevcut
politikalardan uzaklaşılması zor olmaktadır. Kurumsal yapılar sadece politika aktörlerinin
sosyal sorunları algılama biçimini şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal politika
yapımına kimlerin katılabileceğini ve katılamayacağını belirler. Bu nedenle,
kurumsallaştırılmış normlar ve uygulamalar, belirli kurumsal parametreler dahilinde
uygulanabilir politika değişikliğinin kapsamını sınırlamaktadır. Başka bir deyişle, sosyal devlet
kurumları aktif yaşlanma gibi politika yeniliklerini içselleştirmekte ve adeta kendine benzeterek
sindirmektedir. Bu kurumsal eklemlenme süreci, Esping Andersen’in az veya çok “refah
kapitalizminin üç dünyasına” tekabül eden aktif yaşlanma stratejilerinin üç farklı çeşidini
üretmiştir. Aktif yaşlanmanın genel yaklaşımının tersine, üç yaklaşım içinde her bir farklı
yaklaşım, kendi karakteristik politika araçlarını kullanarak özel politikalarını
uygulamaktadırlar.
Dünya Sağlık Örgütü tanımını temel alan ve genişleten Walker (2002; 2009),
uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları azaltmak amacıyla aktif yaşlanma ile ilgili kapsamlı
bir stratejinin temelini oluşturacak ve uzun vadeli stratejik bir yaklaşım olabilecek hem bireysel
hem de toplumsal alana dair yedi temel ilke önermiştir.
İlk olarak, uygulama bireysel refah için katkıda bulunan tüm anlamlı arayışları
içermelidir. Bu nedenle, gönüllülük gibi faaliyetler ücretli istihdam kadar değerli olmalı ve
birçok ülkede yasal koruma bulunmayan yaş sınırlarının kaldırılması ile karakterize edilmelidir.
Ayrıca boş zaman aktivitelerine katılımın artmasının sağlığı ve refahı geliştirme potansiyeline
sahip olduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Daha fazla odaklanma, toplumda bakım
sorumlulukları dâhil olmak üzere önemli ücretsiz olan rolleri yerine getiren ve genelde aktif
yaşlanmanın üretkenlik tanımlarının dışında tutulan birçok yaşlı kadın (ve erkek) için özellikle
önemlidir. Daha yaşlı olan yetişkinler, torunlarına bakmak için işlerine devam etmeyebilirler
ve böylece ara neslin çalışabilirliğini artırmış olabilirler.
İkincisi, tüm yaş gruplarını aktif olarak yaşam boyunca aktif yaşlanma sürecine dâhil
eden önleyici bir yaklaşım olmalıdır. Bu bağlamda, yaşam tarzı, diyet ve tüketim kalıplarının
ortaya çıkardığı sorunların üstesinden gelebilmek için önleyici sağlık müdahalelerinin ve yaşam
tarzının teşvik edilmesi, her yaşta sağlık durumunun belirlenmesinde etkili olmaktadır
(ActivAge, 2005). Üçüncüsü, aktif yaşlanma, zayıf ve bağımlı olanlar dâhil tüm yaşlıları
kapsamalıdır. Sadece genç-yaşlılara odaklanmanın daha yaşlıları dışlaması muhtemeldir. AB'de
pratikte aktif yaşlanma, büyük ölçüde bilişsel ve fiziksel kapasitede ciddi kayıplar yaşama
olasılığının önemli ölçüde arttığı yaşlılardan ziyade genç-yaşlı ile ilgilenmektedir. Dördüncü
olarak, nesiller arası dayanışma, nesiller arası adaleti içeren aktif yaşlanmanın kilit bir özelliği
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olmalıdır. Yani aktif yaşlanma politikaları sayesinde hem kamusal hem de özel alanlarda
yaşlılardan genç nesle doğru tecrübe ve bilgi paylaşımı ve aktarımı rahatlıkla sağlanabilmelidir.
Beşinci olarak, kavram hem hakları hem de yükümlülükleri içermelidir. Bu nedenle,
sosyal korunma, yaşam boyu eğitim ve öğretim hakları, eğitim ve öğretim fırsatlarından
yararlanmak için yükümlülüklerle bağlantılı olmalı ve mümkün olan yerlerde başka yollarla
aktif kalma zorunluluğu getirilmelidir. Bir yönüyle aktif yaşlanma sürecinde politikaların
uygulanması esnasında faydalananlar haklarını en ileri aşamada kullandıkları gibi yerine
getirmeleri gereken sorumlulukların da farkında olmalıdırlar. Altıncı olarak, aktif yaşlanma
stratejileri, aktiviteyi kolaylaştırmak için yukarıdan aşağıya politika eylemi ile güçlendirilmeli,
aynı zamanda vatandaşların aşağıdan yukarıya harekete geçmesi için fırsatlar yaratmalıdır.
Faaliyetlere katılmak için kişisel özgürlüğü kullanabilme becerisi, kısmen finansal statü,
faydalanacakların sağlık ve hareketliliğine bağlıdır (Bowling, 2005). Bu nedenle, diğer taraftan
üzerinde durulması gereken önemli bir unsur yaşlıları aktif olarak yerel topluluklarıyla meşgul
olmaya ve faaliyetlere katılmaya teşvik etmek, ciddi bir miktarda kaynak girdisini de
gerektirmiş olmaktadır (Lloyd vd., 2013).
Yedinci ve son olarak Walker’ın (2002) modelinde, aktif yaşlanmanın ulusal ve kültürel
çeşitliliğe saygı göstermesi dikkati çekmektedir. Hem faaliyet-aktivite modellerinde hem de
faaliyetlerle ilgili normlarda Avrupa genelinde büyük farklılıklar vardır. Ülkeler içerisinde,
farklı faaliyet biçimleri tercihlerinde etnik gruplar arasında da büyük farklılıklar vardır. Bu
yaklaşım dünya genelinde de benzer bir şekilde görülmektedir. Aktif yaşlanma politikası,
toplumların çeşitliliğini hesaba katmalı, ancak ulusal ve uluslararası eşitliği ve insan hakları
hedeflerini ve yasalarını aşan uygulamaları görmezden gelecek kadar da ileri gitmemelidir
(Bowling, 2009). Aynı zamanda, hangi ulusal ve uluslararası eşitlik, insan hakları hedefleri ve
yasaların standart olarak tutulacağına öncelikli olarak karar vermeden böyle bir ilkenin
uygulanmasının zor olduğu kabul edilmelidir. Avrupa ve Batılı bağlamların ötesinde, sosyoekonomik koşullarla bağlantılı olan aktif yaşlanma hakkındaki fikirlerde kültürel farklılıkların
olması doğaldır. Bu farklılıklar paralelinde kimi ülkelerde çalışmaya bakış ve çalışma süreleri
ve saatleri başka ülkelerden farklı olacaktır. Her iki yaklaşım durumunda da farklı senaryoların
ve sonuçların olması ihtimali olacaktır. Bir diğer ifadeyle, yaşlılıkta maddi destek eksikliği
yaşlının daha uzun süre çalışmasına yol açması muhtemeldir, ancak uzun süre çalışma mesleğe
bağlı olarak yaşlılıkta sağlık ve refahın azalmasına da yol açabilir.
En kapsamlı haliyle aktif yaşlanma, yaşlıları etkileyen yapısal ve ekonomik sorunları
benimseme kapasitesine sahiptir. Bir bireyin finansal durumunun aktif yaşlanmanın unsurlarını
karşılama yeteneklerini etkilediği göz önünde bulundurulursa, ekonomik kaynaklar aktif
yaşlanmanın belirleyicileri olarak yorumlanmalıdır (Boudiny, 2013). Ayrıca, uzun yaşama,
sosyo-ekonomik gruplar arasında büyük ölçüde farklılık göstermekte ve ülkeler içinde ve
arasında eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır: “ölüm demokratik değildir” (Esping-Andersen,
2009, 147). Toplum içerisinde görülen eşitsizliklerin üstesinden gelmek, normatif olarak adil
çözümler sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir aktif yaşlanma stratejisinin önemli bir hedefi
olmalıdır. Ayrıca, İspanya, Yunanistan ve İtalya'da olduğu gibi işsizlik seviyeleri yüksek
kaldığında, genişletilmiş (uzatılmış istihdam süreleri) istihdamla ilgili olanlar da dahil olmak
üzere, belirli aktif yaşlanma politikalarının uygulanmasına yönelik ülkeye özgü zorlukların da
33

kabul edilmesi gerekmektedir (EC, 2011). Yani Güney Avrupa ülkelerinde aktif istihdam
politikaları ile yaşlıların çalışma sürelerinin ve emeklilik yaşlarının yükseltilmesi emek
piyasalarında daha çok işsizlik gibi birtakım sorunlara yol açması muhtemel olacaktır.
Dolayısıyla toplumsal bir soruna dönüşme riski de bulunmaktadır.
Bu farklılıklar doğrultusunda, aktif yaşlanmaya sekizinci bir prensibin eklenmesi
önerilebilir. Kapsamlı ve esnek bir yaklaşımın olması çok önemlidir. Bu yaklaşım, yaşam boyu
bireysel yaşlanma, aktif yaşlanmanın farklı insanlar için ne anlama geldiği ve iyi yaşlanmak
için gereken kaynaklarla ilgili değişen eğilimlerle uğraşmalıdır. Faaliyetler ayrıca, yaş arttıkça
tercihlerdeki ve kısıtlamalardaki değişiklikler nedeniyle değişmektedir. Aktif yaşlanma
politikaları, insanların değişiklikleri kabul etmelerine ve bunları yaşamlarına entegre etmelerine
yardımcı olmalıdır (Boudiny, 2013). Bir nevi aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları
yaşlananların hayatlarına uyarlanabilir olmalıdırlar.

SONUÇ
Nüfusun yaşlanması, gelecekte küresel halk sağlığı sorunu veya önemli bir sosyal sorun
olması beklenmektedir. Dünya çapındaki bu sürecin neden olduğu değişiklikler eşi görülmemiş
ve sadece yaşlanan birey için değil, bir bütün olarak ülke ve toplum için de derin etkileri
olacaktır. Uzun ömürlülükten kaynaklanan zorlukların ve fırsatların kapsamı, temel faktör
olarak sağlığa bağlı olacaktır. Yaş ve yaşlı dostu ortamlar geliştirilmeli ve sağlık ve uzun süreli
bakım sistemleri yaşlı nüfusun ihtiyaçları ile uyumlu olmalıdır. Ekonomik zorluklar ve finansal
konular hedeflenmeli, araştırmalar teşvik edilmeli ve politik taahhüt sağlanmalıdır. Her şeyden
önce, eğer tüm bu zorluklar giderilecekse, yaşlanma ve sağlık anlayışımızı dönüştürmeliyiz.
Birçok yaşlanan toplum, destekleyici genç nesillerin eksikliğini telafi etmeyi başarırlarsa
yüksek yaşam ve sağlık standartlarını sürdürebilirler. Birçok gelişmiş ülkede doğum oranları
hala düşük kalmaya devam etmektedir ve düşük ve orta gelirli birçok ülkede de aynı düşüş
görülmektedir. Bu anlamda, dünya genelinde oluşan uluslararası göç sadece sağlık ve bakım
sektörleri üzerinde değil, aynı zamanda tüm toplumlar ve ekonomiler üzerinde önemli bir etkiye
sahip olabilir. Şöyle ki, göçle sadece yaşlı toplumların yaş ortalaması düşmeyecek ayrıca
ihtiyaçları olan yaşlı bakım elemanı açığı da azalmış olacaktır.
Birden çok sektörde geniş kapsamlı ulusal yaşlanma çerçeveleri, yenilikçi politikalar ve
kamu hizmetleri ve daha geniş bir kanıt temeli gerekecektir. Yaşlanan nüfusun sağlıkta ek
yılların tadını çıkarmasını sağlamak ve desteklemek, politika geliştirmede çok önemli bir
husustur. Bu nedenle, DSÖ Üye Devletleri, ulusal sağlıklı yaşlanma politikalarının
geliştirilmesi ve uygulanması için bir çerçeve sağlamak amacıyla Yaşlanma ve Sağlık Küresel
Stratejisi ve Eylem Planını benimsemiştir.
Aktif yaşlanma stratejisi, vatandaş ve toplum arasında bir ortaklığa duyulan ihtiyacı
yansıtan mikro, mezo ve makro seviyelerde aynı anda çalışmalıdır. Politika ve uygulamada
farklı ihtiyaçları benimseyen ve kapsayıcı yönü fazla esnek bir yaklaşım olmalıdır. Ayrıca,
yaşlanan işçilerin emeklilikte daha fazla esneklikleri ve istihdamda olmayanların da farklı
şekillerdeki aktivitelerinin tanınması amacıyla onların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilmelidir. Bu nedenle, daha etkili bir politika aracı olmak için aktif yaşlanma, insanların
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algılarını dinleyen ve önceden belirlenmiş, sınırlı sayıda alana odaklanmak yerine kendi
etkinlik biçimlerini oluşturmalarını sağlayan dinamik, yaşam boyu süren bir kavram olmalıdır.
Aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci genellikle alanda uzman bir bakış açısıyla değerlendirilmeli
ve geliştirilmelidir. Aktif yaşlanma, bireylerin, sektörlerin ve bölgelerin kaygılarını ele alan
yaşlanma politikasında fikir birliği oluşturma potansiyeli sağlamalıdır. Bununla birlikte,
politika önerilerine ve tavsiyelerine uygun eylemler gerçekleşmediği durumda, aktif ve sağlıklı
yaşlanma süreci çok az yarar sağlayacaktır.
Kapsamlı bir aktif yaşlanma yaklaşımı, nüfusun yaşlanmasına ilişkin küresel, ulusal ve
yerel stratejilerin geliştirilmesi için bir çerçeve sağlayabilir. Vatandaşlar, sivil toplum
kuruluşları, ticari çıkarlar ve politika yapıcılar gibi tüm önemli paydaşların çıkarlarını
birleştirme potansiyeline sahiptir. Ancak, şu anki haliyle, çalışmayı öne çıkardığı için istihdamı
fazla vurgulamaktadır.

BÖLÜM SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma olgusu hakkında doğru değildir?
A. İnsanların %20'sinden fazlasının 60 yaş veya daha fazla olacağı ülke sayısı önümüzdeki
yıllarda önemli ölçüde artacaktır
B. 2050'de dünya nüfusunun %44'ü nispeten nüfusu yaşlı ülkelerde yaşayacaktır
C. Yaşlanma olgusu küresel bir sorun olmayacaktır.
D. Yaşlanma olgusu insanlığın başarısıdır.
E. Yaşlanma birçok faktörün ortaya çıkardığı bir durumdur

2. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlandıkça yaşlıların sağlık sorunları olarak artması
beklenmektedir?
I. İşitme ve görme
II. Diyabet
III. Demans
IV. İlaç masrafı azalacak
V. Hastalık sayısı artacak
A.
B.
C.
D.
E.

Sadece I, III ve IV
Sadece I ve II
Sadece V
Sadece I, II, III ve V
Sadece I ve V

3.Aşağıdakilerden hangisi “Hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların
dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımı” anlamına gelmektedir?
A. Sosyal hizmet
B. Yaşlı bakımı
C. Akılcı sağlık hizmeti
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D. Kanıta dayalı politika
E. Yerinde bakım

4.Yaşlanmanın kadın ve erkek nüfusundaki etkisi aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ile ifade
edilebilir?
I. Kadınların yaşam beklentileri erkeklerden fazladır.
II. Erkekler küresel nüfusun çoğunluğunu meydana getirmektedir.
III. Kadınların yaşam beklentileri erkeklerden daha azdır.
IV. Kadınlar küresel nüfusun çoğunluğunu meydana getirmektedir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sadece I, II ve III
Sadece I ve IV
Sadece I
Sadece III ve IV
I, II, III ve IV

5. Yaşlanmaya karşı aşağıdakilerden hangisi ülkelerin tutumları en doğru açıklamaktadır?
A. Yaşlanma konusunda en çok etkilenen ülkeler gelişmiş ülkeler ama gelişmekte olan ülkeler
politika üretmekteler.
B. Yaşlanma konusunda en çok etkilenen ülkeler az gelişmiş ülkeler ancak yaşlanmaya yönelik
politika üretmemektedirler.
C. Yaşlanma konusunda en çok etkilenen ülkeler gelişmekte olan ülkeler ancak yaşlanmaya
yönelik politika üretmemektedirler.
D. Yaşlanma konusunda en çok etkilenen ülkeler az gelişmiş ülkeler ancak yaşlanmaya yönelik
en iyi politikaları üretmekteler.
E. Yaşlanma konusunda en çok etkilenen ülkeler gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler politika
üretmekteler.
6. Aşağıdakilerden hangisi aktif yaşlanmanın kapsama alanlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yaşam içerisinde meşguliyetin azaltılması
Düşük hastalık ve sakatlık olasılığı
Yüksek fiziksel uygunluk
Yüksek bilişsel işlevsellik
Olumlu ruh hali ve stresle başa çıkma becerisi

7. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılarda işlevselliğe vurgu yaparken aşağıdakilerden hangisi veya
hangilerine sahip olmalarını önemsemektedir?
I.
II.
III.
IV.

Temel ihtiyaçlarını karşılamak
Öğrenmek, büyümek ve kararlar almak
Hareketsiz olmak
İlişkiler kurmak ve sürdürmek
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A.
B.
C.
D.
E.

V.
Topluma katkıda bulunmak
Sadece II ve III
Sadece I, II ve V
Sadece III, IV ve V
Sadece I, II, IV ve V
I, II, III, IV ve V

8. Dünya Sağlık Örgütü, aktif ve sağlıklı yaşlanma için eylemde bulunmak isteyen ülkeleri ve
bölgeleri desteklemek amacıyla aşağıdaki hangi yöntemi belirlememiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ülkeler arasında bilgi değişimini ve bilgi çevrimini teşvik etmek
Politika yapıcıların, araştırmacıların ve insanların kendilerinin yaş ve yaşlanma
konusunda düşünme, hissetme ve harekete geçme şeklinin sorgulanması ve değişmesi
Kanıta dayalı politikalardan uzaklaşan ülkelere teknik destek ve rehberlik sağlamak
Her yaş için yaşanılır bir dünyaya doğru yol almak için kararlı bir küresel koalisyonu bir
araya getirmek
Sağlık alanında ve sosyal politikalarda dönüşümü gerçekleştirebilmek amacıyla ulusal
ve yerel politika yapıcılara rehberlik, destek ve eğitim sağlamak

9. Yaşlanma politikalarında “yola bağımlılık” kavramı ne anlama gelmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Politikalarda uygulamayı öne çıkarmak
Daha önceki dönemlerde alınan kararların gelecekte alınacak kararlarda etkili olması
Yaşlıların geleneklerine önem vererek politikalar yapmak
Sadece Avrupa’da yaşlı politikalarına özgü bir kavramdır
Yaşlı politikalarında entegrasyonu öne çıkaran bir yaklaşımdır

10. Avrupa Refah Devletleri’nde yaşlı politikalarında karşılaşılan zorlukların en önemli sebebi
nedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Avrupa’nın yüzölçümünün büyük olması
Avrupa’nın yaşlanmış olması
Yola bağlılık sayesinde mevcut politikalardan uzaklaşılmasının zor olması
Avrupa Refah Devletleri’nin farklı özelliklere sahip olması
Avrupa’nın çok göç alıyor alması.

Cevap Anahtarı
1C 2D 3D 4B 5E 6A 7D 8C 9B 10C
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2. SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA YAŞLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ilk bölümlerde genel olarak yaşlılık ile ilgili literatür bilgisi verildikten
sonra, yaşlılara yönelik sosyal politikaların neden önemli olduğu belirtilmiştir. Son bölümde
ise Türkiye'de yaşlılara yönelik olarak uygulanan poltikalar açıklanmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yaşlılar bir toplum açısından neden önemlidir?
2- Yaşlılar neden sosyal politika uygulamalarının hedef kitlelerinden birisidir ?
3- Sizce yaşlılar ile ilgili en önemli uygulama hangisidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlılık

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye
nüfusunun
Yaşlılık sorunları ve
yaşlanmasının sonuçları ilave
yaşlılara yönelik politikalar
makalelerle okunmalıdır
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2.1. YAŞLILIK KAVRAMI
İnsanlar yaşamları boyunca değişik, birbirine benzemeyen dönemler yaşamaktadır ve
bunları bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık olarak sınıflandırabiliriz. Yaşlılık, sözlük
anlamı olarak “yaşı ilerlemiş, ihtiyar” anlamına gelmektedir. Yaş sınırı olarak bakıldığında kimi
ülkelerde 60 yaş kimi ülkelerde 65 yaş, yaşlılığın başlama sınırı olarak nitelendirilmektedir.
İnsan yaşamında ölüm gerçekleşmeden önce yaşanan dönemi simgeleyen yaşlılık, kişinin daha
çok biyolojik olarak yetilerinin kaybettiği durumlardan oluşmaktadır. Bunları fiziksel olarak
kendine bakamayacak duruma gelmek ya da yaşamını sürdürmek için başka kişilerin yardımına
ihtiyaç duymak, zihinsel olarak beyin fonksiyonlarında azalma gibi açıklayabiliriz (Yıldırım,
2007: 467-468).
Dünya sağlık örgütünün kabul etiği yaşlılık sınırı 65 yaştır. Dünya da birçok ülke bu
sınırı kendi ülkelerinde de kullanmaktadır. Ancak kişinin başkalarına bağımlı olmaya başladığı
yaş 75 yaş civarlarındadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan ayrımda:
- 45-59 yaş aralığı orta yaş
- 60-74 yaş aralığı yaşlılık
- 75-89 yaş aralığı ileri yaşlılık
- 90 ve üstü yaş aralığı ise ihtiyarlık, olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de yaşlılar anayasa güvencesi altındadır. Anayasanın 61. Maddesine göre
“Yaşlılar devletçe korunur, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar
kanunla düzenlenir.” denmektedir (Anayasa, 1982). Ülkelerin yaş dağılımlarına bakıldığında
yaşlı nüfusun her yıl giderek arttığı gözlemlenmektedir. Genç nüfustaki azalış ve yaşlı nüfustaki
artış genel anlamda nüfusun yaşlanması demektir. 21. yüzyıl dünya nüfusunun giderek
yaşlanacağı bir dönem olacaktır (Kurt, Beyaztaş ve Erkol, 2010: 34).
Yaş kavramı doğal bir süreçtir ve sosyal politikaları ilgilendiren bir sorun olarak
görülmektedir. Ancak son yıllarda ortalama insan yaşamı süresinin artması ile yaşlılık
döneminin uzaması söz konusudur. Bu nedenle yaşlılık sorunları ile sosyoloji, siyaset bilimi,
sosyal hizmet ve tıp gibi bilim dalları da ilgili duruma gelmiştir (Yıldırım, 2007: 467-468).

2.2. YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR OLUŞTURULMASININ
NEDENLERİ
2.2.1. Demografik Nedenler
Dünya nüfusunda son yüzyıl içinde yaşlılığın artmasının nedenlerinden olan Birinci ve
İkinci Dünya Savaşları, genç ve yetişkin insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştur.
Savaşlar sonrası oluşan güvensizlik ortamı gençlerin evlilikten uzaklaşmasını etkilemiş ve
doğum oranlarını azaltmıştır.
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İkinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetlerindeki
artış yaşam koşullarının iyileştirmiştir. Tıp alanındaki gelişmeler ve bu hizmetlerin etkin bir
şekilde toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşması ise ortalama yaşam süresini uzatmaktadır.
ABD’ de 1940’larda ortalama yaşam süresi 64 iken, günümüzde bu süre 78 yıla çıkmıştır. Aynı
şekilde Türkiye’ de ise 76 yıl ortalama olarak yakalanmıştır.
Sadece gelişmiş değil gelişmekte olan ülkelerin de önemli bir sorunu haline gelen
yaşlılık, sosyal politikaların etkin bir şekilde kullanılması gereken bir sorundur. Önümüzde ki
yüzyılın önemli bir sorunu olması ile birlikte var olan politikaların daha etkili kullanılması ve
yeni politikaların geliştirilmesi kaçınılmazdır (Altan ve Şişman, 2003: 9-10).
2.2.2. Ekonomik Nedenler
Ekonomik faktörlerin başında kişinin emekli olması ile birlikte gelirinde azalma olması
ancak bu azalmaya karşı yaşlılığın sebep olabileceği sağlık sorunları nedeniyle harcamalarında
artışlar olmasıdır. Kişi yaşlılığın vermiş olduğu bedensel ve psikolojik sorunların beraberinde
bir de maddi sıkıntılar çekmeye başlar ise bu onlar için zor durumlar oluşturabilir (Tokol ve
Alper, 2011: 337).
Ayrıca yaşlıların büyük bir kısmının sadece tüketici olacağı düşünüldüğünde ülkelerin
makro politikaları bu durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle toplumun üreten kesimi
üzerindeki yük artmaktadır. Yaşlı sayısı ve oranın yükseldiği ülkeler bu makroekonomik
sorunlarla karşı karşıyadır (Altan, 2006: 271).
2.2.3. Sosyal Yapının Değişmesi İle İlgili Nedenler
Modernleşme ile sadece ekonomik değil sosyal anlamda da önemli dönüşümler
meydana gelmiştir. Sosyal anlamda ki en önemli değişimi ise “aile” kurumunda görmekteyiz.
Aile yapısında meydana gelen bu dönüşüm ailenin içinde olan yaşlılar içinde önemlidir.
Yaşlıların kendi ailelerinin içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Aile hakkı, bu
nedenden dolayı yaşlının kendi ailesi içerisinde devam ettirme hakkını belirtir (Con ve Dural,
2011: 489).
Yaşlının konum ve statüsünün önemsenmesi ve hatta korunması geleneksel aile
yapısının bir unsurudur. Yaşlı birey, aile içinde en bilgili ve tecrübeli kişi olarak görülmekte ve
bu nedenle de kendisine saygı duyulmaktadır. Ancak bu durum, özellikle sanayileşmiş
ülkelerde, sanayileşme ve şehirleşmenin sonucu olarak, hemen hemen ortadan kaybolmaya
başlamıştır. Böylece çekirdek aile yapısı ile yaşamını ayrı sürdürmek zorunda kalan yaşlı
insanların ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Bunun manası ise, yaşlıların eskisi gibi birincil
(aile) ve ikincil (akraba) çevresinden destek alamayacağıdır. Çekirdek aile modeli yanında, tek
ebeveynli ailelerin ortaya çıkması da geleneksel anlamda görülen desteklerin ortadan
kaybolması anlamına gelmiştir. Zira gerek çekirdek aile ve gerekse tek ebeveynli aile
modelinde yaşlı bireylerin yeri bulunmamaktadır. Böylece, yaşlı bireyler yeni aile modellerinde
dışarıda kalmak suretiyle “sosyal destek”ten mahrum duruma düşmüş olmaktadırlar.
Günümüzde çekirdek ailenin yapısının daha da daralması ile yalnız yaşayan yaşlı
bireylerin sayısının çoğalması farklı bir boyutu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle günümüzde
kadınların da sıklıkla iş yaşamında yer almaları sebebi ile yaşlı aile büyükleri ile ilgilenecek
kadar zamanları ne yazık ki bulunamamaktadır. Öte yandan kadının çalışmadığı hanelerde de
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çoğu zaman aile içi tartışmalardan dolayı yaşlılar istenmemekte ve hak etmedikleri
muamelelerle karşılaşmaktadırlar. İşte bu noktada devreye yaşlı dostu sosyal politikalar
girmektedir (Yumurtacı, 2013: 15).
Ayrıca son yüzyıllarda aile kurumunu kuranlarda bile ailelerini ayakta tutma ve devam
ettirme anlamında zorluk çekmektedirler. Boşanma sorunları bunun bir göstergesidir. Bu
durum, aile yapısını etkileyen diğer önemli bir konu olmuştur. İskandinav ülkeleri ve
İngiltere’de boşanma oranları, %40’ın üstünde bulunmaktadır. Durum, Türkiye açısından
bakıldığında, Avrupa ülkeleri kadar keskin değildir. Türkiye’de TÜİK’in 2013 yılı için yaptığı
ve 2014’te sonuçlarını açıkladığı verilere göre ise evlenen sayısı bir önceki yıla göre %0,6
azalarak 2013 yılında 600.138 oldu. Boşanan olaylarının sayısına baktığımızda ise bir önceki
yıla göre %1,6 artarak 125.305’e yükseldi (TÜİK, 2014).
Türkiye’de aile yapısı çekirdek aileye dönüşmeye devam etmesine rağmen geniş aile ve
akrabalık anlayışı yerini korumaya devam etmektedir. Ancak büyükşehirler de özellikle
İstanbul’da akrabalık ve dayanışma ağlarında azalmaların olduğunu araştırmalarda
görmekteyiz. Aile ile ilgili meydana gelen bu dönüşümler, yaşlılara yönelik kurumsal olarak
sosyal politikaların önemini göstermektedir. Bu nedenle yaşlıların oluşturduğu bu kesimlere
yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır (Taşçı, 2010: 182).
2.2.4. Siyasî-Hukukî Zemin: “Sosyal Devlet” İlkesi
Devletin önemli ilkelerinden biri olan sosyal devlet ilkesi, herkese içinde yaşadığı
toplumun şartlarına uygun bir yaşam seviyesi sunmayı hedefler. Eğer bir devlet sosyal devlet
ilkesini kabul etmekte ise toplumdaki bireylerin sosyal durumlarını iyileştirmek, sosyal
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara insan onuruna uygun bir yaşam seviyesi sağlamak
zorundadır. Vatandaşlarını olumsuz durumlara karşı koruyabilecek ve bu koruma için gerekli
olan yasal düzenlemeleri yaparak işlevliğini sağlamak sosyal devletin en temel özelliğidir
(Şişman ve Altan, 2003: 16).
Yaşlılar için sosyal devlet ilkesinin bağlayıcılığı sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Bu
nedenle yaşlıların ihtiyaç duydukları bakım, sağlık ve korunma hizmetlerinin yerine getirilmesi
yaşlılar açısından bir “hak”, devlet açısından ise bir “görev” dir.
Sosyal devlet ilkesinin sonucunda ortaya çıkan uygulamalara baktığımızda ise bakım,
çalışma isteği ve yeterliliğinde olanlara iş bulunması, çalışma yaşamında uğrayabilecekleri yaş
ayrımcılıklarının engellenmesi, çalışma yaşamındaki olumsuz durumlara karşı koruma
sağlanması ve bir gelir güvencesinin sağlanması gibi uygulamalar öne çıkmaktadır (Taşçı,
2010: 182).
2.2.5. İnsani Nedenler
Yaşlı olmak ve yaşlanmak insanların elinde olan bir durum değildir ve bu nedenle
insanların yaşlı oldukları için bir ayrımcılığa uğramaları kabul edilemez. Yaşlanma temel bir
insani durum olduğuna göre, yaşlanmanın sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların ve
güçlüklerin engellenmesi ve bu sorunlarla ilgilenilmesi bir insani davranış olarak görülmektedir
(Tokol ve Alper, 2011: 338).
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Bu anlayış ile birlikte, yaşlıların toplumdaki yaşamlarını insan onuruna uygun bir
şekilde geçirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. İnsan onuruna uygun koşulların şartların
sağlanması sadece devletin bir görevi değil, toplumdaki diğer bireylerinde bu konuda
sorumluluğa ihtiyaçları vardır.
Son dönemlerdeki yaşlıların bakımı konusunda ön plana çıkmaya başlayan ahlak (etik)
ilkeleri bu anlamda, sorumluluğun sadece devlete bırakılmadığını, bunun yanında ahlâkın
insanlara fert olarak yardım etmeyi vaaz ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, yaşlıların içinde
yer aldıkları, maddi ve manevi olarak değer kattıkları bir toplumun bireyleri olarak takdir
edilmeleri ve güçlendirilmelerinin, ahlakî bir gereklilik olduğu belirtilmektedir
Son zamanlarda ortaya çıkmaya başlayan yaşlıların bakımında ahlak (etik) kavramı,
yaşlılara yönelik hizmetlerde sadece devletin değil, toplumdaki fertlerinde yaşlılara yardımcı
olmaları gerektiğini göstermektedir. Bu nedenledir ki, yaşlıların maddi ve manevi olarak
desteklenmeleri gerekmekte ayrıca katkıda bulundukları toplumunda onlara karşı sorumluluk
alması gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Taşçı, 2010: 183)
2.3. YAŞLILARIN SORUNLARI
Dünya genelinde artma eğiliminde olan yaşlılık oranları ülkemizde de aynı şekilde bir
yol izlemekte ve artmaya devam etmektedir. Ülkelerin sosyolojik ve ekonomik yapıları
yaşlıların üzerinde önemli etkilere sahiptir. Toplumsal yapısı gereği aile geleneğinden uzak
olan toplumlarda yaşlıların toplumdan dışlandığı, başıboş bırakıldığı görülmektedir. Aile
kurumuna önem veren toplumlarda ise yaşlıların toplum içinde tutulduğu ihtiyaçlarının
karşılandığı ve daha sosyal bir ortama sahip olduğu aşikardır.
Ekonomik boyutuna bakıldığında ise özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlılar ekonomik
anlamda daha fazla desteklenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki yaşlıların bir diğer avantajı ise
yaşlı bireylerin büyük bir bölümün emekli olmasıdır. Emekli olan bu kişiler devletten her ay
emekli maaşı almakta bu sayede de geçimini sağlamakta ve sağlık hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Ancak emekliliği olmayan bireyler için ise yaşlılık maaşı sistemi
uygulanmaktadır. Sosyolojik ve ekonomik boyutu ile bakıldığında yaşlıların birçok sorunla
karşılaştığı görülmektedir. Ancak yaşlı birey açısından en önemli sorun sosyal ilişkilerinde
yaşadığı sorunlar olmaktadır. Yaşlılığın beraberinde getirdiği sosyal statü değişikliği ve
yaşadığı çevredeki değişim en çok çalışma yaşamından gelen ve emekli olan bireyleri
etkilemektedir. Emeklilik ile beraber birey üzerinde yalnızlaşma ve ileriye yönelik
beklentilerde kararsızlıklar ortaya çıkmaktadır.
Yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan yaşlılar açısından bakıldığında bu durumun
bir istismara neden olabileceği görülmektedir. Huzurevleri ve evde bakım hizmetleri
politikalarının olumlu yanları olmakla birlikte olumsuz yanları da bulunmaktadır. Olumsuz yanı
ise istismar konusudur. Tanımadığı ve kan bağının olmadığı bir bireyden yardım almak zorunda
kalan yaşlılar, kötü davranışlara maruz kalabilmektedir. Buda yaşlılar üzerinde ağır psikolojik
sorunlar doğurmaktadır. Yaşlıların beslenme, barınma, tıbbi destek gibi zorunlu ihtiyaçlardan
kasıtlı olarak uzaklaştırılması ve bu hizmetleri almasının engellendiği bilinmektedir. Bunun
sonucunda da yaşlıların fiziksel olarak sorunlar yaşadığı görülmektedir. Yaşlılara yönelik
hizmetler veren bu bireyler bu yanlışları bilerek yapmakla birlikte bilmeyerek de yapmaktadır.
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Yaşlı hizmetinde yeterli vasfı olmayan bireylerin çalıştırılması önemli bir sorundur. Çünkü bu
çalışanlar yeterli yetenekleri ve bilgi birikimleri olmaması nedeni ile yaşlılara iyi hizmet
verememekte hatta onlara zarar vermektedir.
Toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, kişilerin aileye bakışı, çekirdek aile
anlayışının yayılması, giyim, inanç, gelenek gibi konularda meydana gelen değişimler yaşlıların
toplum içindeki statüsünü değiştirmektedir. Bu nedenle uygulanacak politikalar ve hizmetlerin
bu değişimlere paralel şekilde oluşturulması gerekir. Politikalar güncellenmeli ve yaşlıların
gerçek anlamda sorunlarına çözümler bulunmalıdır (Kurt, Beyaztaş ve Erkol, 2010: 36-37).
Dünya genelinde yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki oranının artması sebebiyle,
demografik yapı git gide değişmekte, yaşlı nüfusun karşılaştığı sorunlar daha belirgin bir
biçimde hissedilir hale gelmektedir (Danış,2009: 68). Yaşlıların durumu, karşılaştıkları
sorunlar bireysel sorun olmaktan çıkıp, toplumsal, hatta küresel bir sorun haline gelmiştir.
Çünkü toplumsal sorunların önemli özelliklerinden biri de, potansiyel olarak gelecek yıllarda
da varlığını sürdürme özelliği taşımalarıdır. Yaşlılığın, toplam nüfus içinde, dünya çapında
giderek arttığı gözle görülür bir hal almıştır. Bu nedenle de yaşlıların varlığı görmezden
gelinemez. Dolayısıyla öncelikle yaşlıların sorunlarının doğru biçimde tespit edilmesi
gerekmektedir (Yel, t.y.: 23).
Sanayileşmenin hızlanması ve kentleşme oranındaki artış yaşlının aile içindeki rol ve
statüsünde değişime neden olmuştur. Geleneksel ailenin yerini daha çok çekirdek ailenin alması
ve yaşlı nüfusun hızla artması, yaşlı sorunlarına olan ilgiyi artırmıştır (Artan, t.y,: 18). Bu
sorunların bir kısmı yaşlı bireyin kendi fiziksel, ruhsal, ekonomik durumundan bir kısmı ise
yaşlının dışındaki çevresel şartlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, yaşlı bireyin yaşamış
olduğu toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve politik uygulamalarından
kaynaklanabilmektedir. Günümüzde de gözlemlenen olgu yaşlılığın bireysel bir sorun olmaktan
ziyade toplumsal bir sorun olarak algılanmasıdır. Ülkelerin uygulamış oldukları sosyal
politikalar, sosyal güvenlik yasaları kısaca sosyal devlet anlayışları yaşlıların yaşlanma
döneminde karşılaşmış oldukları sorunları azaltmakta ya da arttırmaktadır (Kurt, Beyaztaş ve
Erkol, 2010: 34). Yaşlanmayla ilgili olarak temel sorunların başında sosyokültürel, ekonomik,
bakım, sağlık, bakım, beslenme, yalnızlık, yaşlı istismarı, biyolojik ve psikolojik sorunlar
gelmektedir.
2.3.1. Sosyokültürel Sorunlar
Sosyal boyuttaki sorunlara örnek verilecek olursa; insanın çevresiyle, ailesiyle,
dostlarıyla, akrabalarıyla iletişiminin kopması, yapmak istediği herhangi bir etkinliği yapması
karşısında engellerin olması, sağlık sorunlarının çözülmesinde engellerin olması bir sorununun
çözülmesi için nereye başvuracağını bilememesi, yalnızlaşmak ve yalnızlık, eğer bunu insan
bir amacıyla ilgili ve geçici olarak, kendi iradesiyle istemiyorsa, insanlarla etkileşim kurmada,
dost bulmada güçlükler yaşaması sosyal bir sorun olarak değerlendirilebilir (Tomanbay, 2007).
Değişen hayat koşulları, toplum yapısının yanında, aile yapısında da değişiklere sebep
olmaktadır. Şehirlerdeki, aile yaşamında yaşlılara yer verilmemektedir. Bu durum, kendilerini
yalnız ve işe yaramaz hissettirmekte ve yaşlıların psikolojik yönden yıpranmasına neden
olmakta, kalan ömürlerini zorlaştırmaktadır (Dalkılıç ve Genç, 2013: 466).
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Yaşlılık döneminde, yaşlıların maruz kaldıkları, yalnızlık ve sosyal dışlanma toplumla
sosyal uyum sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Başka bir ifade ile yaşlıların, toplumsal
yapıda meydana gelen hızlı değişimlere adapte olmakta zorluk çeken bir grup olduğunu
göstermektedir. Bu sebeple yaşlı, yaşlılık sürecinde yoğun şekilde sosyal izolasyona maruz
kalmakta ve bunun sonucunda yalnızlık ve çaresizlik duyguları yaşamaktadır. Yaşlıların sosyal
ilişkilere katılma düzeyleri, sosyal uyumları, aile ve toplumla olan ilişkileri yaşlıdan yaşlıya
farklılık göstermekte olup; yaşlının eğitimi, meslek ve gelir durumu gibi etkenlere bağlı olarak
yaşlının sosyal uyumu değişebilmektedir (Artan, t.y.: 21).
2.3.2. Ekonomik Sorunlar
Yaşlanmayla birlikte emeklilik ve fiziksel yoksunluktan dolayı oluşan iş gücü kaybı
yaşlıları ekonomik yaşam standardından uzaklaştırmaktadır. Ekonomik yoksunluk içerisinde
olan yaşlı birey, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamada zorluk çekmekte, başkalarına
bağımlılığı artmakta ve buna bağlı olarak depresyon, yalnızlık, dışlanma gibi sorunlarla karşı
karşıya gelmektedir (Dalkılıç ve Genç, 2013: 467).
Ekonomik sorunların çoğu, yaşlanan bireyin emekli olması ile iş ve gelir kaybından
kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; azalan gelire uyum sağlayamama, daha önceki
standartlara uygun yaşayamamanın sebep olduğu psiko-sosyal bunalımlar, sağlık ve beslenme
gibi alanlara yapılan harcamaların artması, yetmeyen gelir nedeniyle yakınlarından maddi
yardım alma ve yakınlarına yük olmanın getirdiği psikolojik baskıdır (Danış 2009: 73).
Emeklilikle gelen gelir düzeyindeki düşüş, sanayileşmenin ve hızlı nüfus artışının neden
olduğu istihdam sıkıntısı, sağlık problemleri nedeniyle çalışma yaşamından uzaklaşma, hayat
pahalılığı vb. sebeplerle yaşlılık döneminde ekonomik zorluklar ve yoksullukla karşı karşıya
kalınabilmektedir (Danış, 2004; 21). Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamı dışında olan yaşlıların
oranı %33’tür. Her üç yaşlıdan birinin herhangi bir sağlık ve sosyal güvencesi bulunmamaktadır
(Danış 2009: 73).
Türkiye’de yaşlılıkta yoksulluk konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer husus
da, yaşlı kadınların durumu ile ilgilidir. Sosyal güvencesizlik, düşük dulluk maaşları ve
ortalama yaşam beklentisinin erkeklerden daha yüksek olması sebebiyle kronik hastalıkların
görülme sıklığının kadınlarda daha yüksek olması, kadınların yoksulluğu daha derinden
yaşamalarına sebep olmaktadır. Nitekim ülkemizde yaşı altmışın üzerinde olan 3,2 milyon
kadının yüzde doksanından fazlası yoksulluk sınırının altında kalan bir gelirle hayatını
sürdürmektedir (Danış, 2009: 75). Türkiye’de emekli memur, işçi ve esnaflar ile 2022 sayılı
yasa gereğince 65 ve yaş üstündeki muhtaç yaşlılara ödenen aylıkların genel itibariyle düşük
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yaşlılarımızın emeklilik sonrası yaşamlarını tatmin
edici bir düzeyde sürdürebilmeleri için yeterli ekonomik gelirden yoksun oldukları ve
ekonomik sorunlar yaşadıkları söylenebilir (Kurt, 2008: 45).
2.3.3. Bakım Sorunu
Kentsel mekânda, ailelerin yaşlılarını evlerde bakabilme imkânlarının sınırlı olması ve
kurumsal bakım maliyetlerin yüksekliği, yaşlılığı sosyal bir sorun haline getirmiştir (Artan,
2012: 35). 65 yaş üstü bireylerde giyinme, yemek yeme, tuvaleti kullanma gibi günlük yaşam
faaliyetlerinden en az bir ya da birkaçını yapabilmekte zorlandıkları, 75 yaş üzerindekilerin ise
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hastalık ve sakatlık görülme olasılığının arttığı bilinmektedir. Sağlığın bozulması, kronik
hastalıklar veya bağımsız fonksiyonlardaki azalma, yaşlıların bakım gereksinimlerini artıran
etkenledir. Bu nedenle bireylerin yaşın ilerlemesinden kaynaklanan sorunlara bağlı olarak
ilerde sosyal çevresi ya da devlet koruması altında bakım almaya gereksinim duymaktadır
(Erdem, 2004: 101-102).
Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de yaşlı bakımı konusundaki genel eğilim, yaşlının
aile içinde bakılması ve barındırılması yönünde olmaktadır. Fakat aile fonksiyonlarından
çoğunu diğer kurumlara devrettiği gerçeği dikkate alındığında, kurum bakımı ya da diğer bakım
hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Günümüzde yaşlılara yönelik hizmet veren
kurum ve kuruluşların sayısında, her ne kadar yeterli olmasa da, nispeten bir artış
gözlenmektedir. Aile üyelerinin ve yakın çevrenin, yetersiz kaldığı durumlarda, yaşlıların
ihtiyaçlarına cevap veren, onlara güvenli bir yaşam alanı hazırlayan kurum ve kuruluşlar,
özellikle son yıllarda daha etkin görevler üstlenmeye başladıkları söylenebilir (Kurt, 2008: 39).
2.3.4. Sağlık Sorunları
Yaşlanmayla beraber hastalıkların artmasından kaynaklanan öz bakım becerilerinde
azalma, yaşam aktivitelerinde sınırlılıklar olabilmektedir. Yaşlanmayla beraber sağlık sorunları
da artmaktadır.65 yaş ve üzeri insanların % 80’inden fazlasında kronik ya da sürekli olarak bir
fiziksel rahatsızlık veya birden fazlası görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda, yaşlıların
ortalama olarak 3,5 hastalığının olduğu bulunmuştur. Yaşlanmayla beraber görülme sıklığı
artan hastalıkların başında demans, alzheimer, idrarı tutmada zorluk, görme bozuklukları,
kemik erimesi, yetersiz beslenme, yürüme bozuklukları ve sık düşme, duyma bozuklukları, bası
yaraları, uyku bozuklukları, kireçlenme gelmektedir (Danış, 2004: 25).
Yaşlıların sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte günlük yaşamlarını bağımsız olarak
sürdürmeleri güçleşmektedir. Dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerinde ileri yaşlarda başkasına
bağımlı olma durumu ortaya çıkmaktadır. İlerleyen zamanlarda yaşlıların günlük yaşamlarını
bağımlı olarak sürdürme durumu artmakta, fiziksel yetersizlikler çoğalmaktadır (Çakır ve ark,
t.y: 3).
2.3.5. Beslenme Sorunu
Bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel açıdan sağlığın temelini oluşturan dengeli ve sağlıklı
beslenme, yaşlılıkta oluşan değişimlerin hızını yavaşlatarak olumsuzlukları erteler, insanın
yaşam kalitesini arttırır (Danış, 2004: 27). Beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli
olarak yaşamak için gerekli olan enerjiyi ve besin öğelerinin her birini yeterli miktarlarda
sağlayacak olan besinlerin besleyicilerini yitirmeden, sağlığı bozacak duruma getirmeden en
ekonomik şekilde almak ve vücut için kullanmaktır. Bedenin büyümesi, yenilenmesi çalışması
için gereken besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekillerde
kullanılmasına “yeterli ve dengeli beslenme” olarak tanımlanmaktadır (Danış, 2004: 27).
Beslenme durumu, yaşlılıkta pek çok hastalık oluşumunu etkileyen önemli bir unsurdur.
Yaşam süresince yeterli-dengeli beslenmenin ve besin seçiminin, ilerleyen yaşlarda kronik
hastalıkların oluşumunun önlenmesi ve geciktirilmesi bakımından önemli rolünün olduğu
bilinmektedir. Yaşlı beslenmesinde temel amaç; kişinin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsetilmesidir.
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Yaşlıların iyi beslenme düzeyine sahip olması hem kendisine hem de topluma yarar sağlar.
Yaşlı bireylerin çoğunun enerjik, hayat dolu ve bağımsız bir yaşam sürdürmelerini kolaylaştırır
(Kurt, 2008: 41-42).
Yaşlanmayla beraber görülen fizyolojik ve psikolojik değişimler, yaşlıların sağlık ve
beslenme durumlarıyla yakından ilgilidir. Yaşlanmayla birlikte bireylerin tek başlarına
gereksinimlerini karşılayamamaları, alışveriş yapamamaları, yemek hazırlayamamaları,
beslenme ve sağlık durumlarını olumsuz etkilememektedir. Yaşlılık döneminde yoksulluk,
yalnızlık, fiziksel aktivitede oluşan sınırlamalar, hastalık, demans, depresyon gibi durumlar
besin alımını olumsuz etkilemekte, sağlıksız ve dengesiz beslenmeye yol açmaktadır (Danış,
2004: 28).
Yaşlıların kötü beslenmesine nedenler arasında; alış veriş merkezlerine ulaşımda
yaşanan toplu taşıma sıkıntıları, ulaşılabilirlik sorunları, dengeli beslenme konusundaki bilgi
eksikliği, gıda ürünlerinin alımı için yeterince satın alma gücüne sahip olamama, beslenmeyi
önemli ölçüde sağlıklı kılan dişlerin olmaması ya da yeterince iyi takma dişlere sahip olamama,
yalnız yaşayan yaşlılar için yemek yapmada isteksizlikten kaynaklı lezzetli bir yemekten
mahrum kalma ve yeterli yemek yapamama gibi nedenler sayılabilir. Bu durum yaşlılar
açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir (Artan, t.y.: 87).
2.3.6. Yalnızlık Sorunu
Günümüzde; emeklilik, eş kaybı, çocukların evden ayrılması, sağlık sorunları gibi
sebeplerle çoğu yaşlı yalnızlık ve sosyal izolasyonla karşı karşıya gelmektedir (Danış, 2004:
29). Yapılan araştırmalar eşleri olmayan kişilerin diğerlerine oranla daha fazla izole yaşama
yöneldiklerini ortaya çıkarmıştır (Danış, 2004: 30). Hansson ve Carpenter’e göre yaşlılık
döneminde yalnızlık sorunu; sosyal ilişkilere katılmama, utangaçlık ve sağlık sorunları gibi,
bireysel yetenek, sosyal, ekonomik şartlar gibi çevresel nedenlerle ortaya çıkmaktadır (Danış,
2004: 31).
Yaşlılarda sosyal rolün ve kendisine olan güvenin kaybolması; faydasızlık, çaresizlik,
başkalarına muhtaç olma ve ölüm korkusu gibi ruhsal problemlere yol açmaktadır. Yakın
çevresinin kendisine ihtiyaçlarının bulunduğunu hissetmesi, yaşlıyı yaşama bağlayan ve onu
aktif kılan nedenlerdendir. Yaşlı annenin (anneanne- babaanne) torun bakması, onların
denetimini sağlaması bir işe yarama duygusu yaşama sarılmasına neden olur. Bu tür davranışlar
aile ve akrabalık ilişkilerinin pekişmesini sağlar ve yaşlının yaşamla olan bağını arttırarak
sosyal anlamda yaşlı bireyin yaşam kalitesini yükseltir (MEB, 2013: 10). Sosyal ilişkiler
yaşlılar için oldukça önemlidir. Duygusal bağlar veya sosyal bağların olmadığı durumlarda
yalnızlığa daha sık rastlanmaktadır (Danış, 2004: 31).
Bu dönemde yaşlıların yalnızlık sorununun önlenmesinde sosyal destek sisteminin
güçlü olması oldukça önemlidir. Sosyal destek genel anlamda, stres altındaki ya da güç
durumdaki kişiye, çevresindeki insanlar (eş, çocuk, aile, arkadaş, komşu vb. gibi) tarafından
maddi, manevi yardım olarak tanımlanmaktadır (Aksüllü, 2002: 4).
Genel olarak yapılan çalışmalarda; yüksek düzeyde sosyal desteğin yalnızlık
duygusunu, depresyonu ve fiziksel sağlık sorunlarını azaltarak bireyin sağlık ve iyilik halini
artırdığı belirtilmektedir (Aksüllü ve Doğan, 2004: 35). Peplau (1988), yalnızlığın, acı verici
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kişisel bir yaşantı olduğunu belirtmekte ve bireylerin sosyal ilişki ağlarında nitelik veya
niceliksel olarak önemli derecede eksiklik olduğunda meydana geleceğini ifade etmektedir.
Buna göre, bireylerin hâlihazırdaki sosyal ilişkileri, onların sosyal etkileşim gereksinimlerini
veya isteklerini karşılamadığında yalnızlığın ortaya çıkması ihtimali vardır. Benzer şekilde,
Champion (1995), yetersiz sosyal desteğin hem olumsuz yaşam olaylarına hem de depresyona
yol açabileceğini ifade etmektedir (Yalçın, 2014: 11-12).
Sosyal desteğin azalması, yaşlılarda yalnızlık duygusunun ve sonuçta bedensel ve ruhsal
sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilir (Altıparmak, 2009). Sosyal destek eksikliğinde
yaşlılarda mortalite riskinin arttığı, aksine yeterli sosyal destek alanlarda ise iyileşme ve sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarında gelişme olduğu belirtilmektedir (Polat ve Kahraman, 2013: 214).
2.3.7. Yaşlı İstismarı
Yaşlı istismarı olarak bilinen kavram, ilk olarak 1975’te İngiltere’de bilimsel literatürde,
bakıma muhtaç olan bir yaşlının kendisinin bakımını üstlenen bir aile üyesi tarafından fiziksel
istismara uğramasını tanımlayan bir vakayla ortaya çıkmıştır. İzleyen yıllarda söz konusu
tanımlama, yaşlıyla güvenilir bir ilişki içinde olan bir akrabanın ya da kişinin, yaşlı üzerinde
zararla sonuçlanan fiziksel, psikolojik ve ekonomik istismarından/ihmalinden kaynaklanan
konuları da içerecek şekilde genişletilmiştir (Kurt, Beyaztaş ve Erkol, 2010: 35).
Yaşlı istismarının literatürdeki çeşitli tanımlamaları yapılmaktadır. Yapılan
tanımlamalardan birisi de yaşlı istismarını “kasıtlı olarak yaşlı bireye zihinsel ve/veya fiziksel
acı ve yara verme yaşlı bireyi fiziksel ve zihinsel sağlığını sürdürebilmesi için gerekli kaynak
ve hizmetlerden yoksun bırakmadır” (Danış, 2004: 31). Yaşlı ihmali ve istismarı; “aile içi”,
“kendi kendine” ve “kurumsal” olmak üzere üç grupta ele alınarak değerlendirilmektedir
(Uysal, 2002).
Aile içi yaşlı istismarı; Yaşlı kişinin kendi evinde veya bakıcısı tarafından kötü
muamelede bulunulmasıdır (Uysal, 2002).
Kendi Kendini İhmal: Yaşlının kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde
bir başına yaşama davranışı göstermesidir (Uysal, 2002). Bir başka tanıma göre de, yaşlı
kişinin fiziksel ve mental kapasitesinin yok olması sebebiyle kendine zarar vermesi ve
kendine bakamamasıdır (Danış,2004: 32).
Kurumsal İstismar: Yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan
(huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda yaşlıya kötü muamelede
bulunulmasıdır (Uysal, 2002).
Birçok araştırma kurum bakımı altındaki yaşlıların toplum içinde yaşayan
akranlarına oranla daha fazla istismara uğradıklarını ortaya koymuştur (Danış, 2004: 33).
Başlıca ele alınan istismar türleri ise “fiziksel, “psikolojik, “cinsel” ve “ekonomik”
istismardır.
Fiziksel istismar: Yaşlı kişinin güvendiği biri ya da bakıcısı tarafından yaşlıya kasıtlı
olarak ağrı ve acı verebilecek her türlü bedensel zarar fiziksel istismar olarak kabul
edilmektedir (Uysal, 2002). Yaşlıya vurmak, tokat atmak, cinsel saldırıda bulunmak, yakmak
vb. gibi davranışlar fiziksel istismara örnek verilebilir (Artan, t.y.: 114).
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Psikolojik İstismar: Yaşlı kişiye güvendiği bir kişi ya da bakıcısı tarafından bilinçli
olarak ruhsal açıdan kasıtlı olarak acı verme psikolojik istismar olarak tanımlanmaktadır.
Yaşlıya bağırmak, hakaret etmek, suçlamada bulunmak, utandırmak, yaşlıyı korkutmak vb. gibi
davranışlar psikolojik istismara örnek gösterilebilir (Uysal, 2002).
Cinsel İstismar: Kişinin kendi isteğinin dışında (rızası olmadan) herhangi bir şekilde
cinsel birlikteliğe zorlanmasıdır (Artan, t.y.: 116).
Ekonomik Yaşlı İstismarı: Yaşlıya ait değerli mal varlıklarını çalma, zorla veya sahte
belgelerle satma, devretme, yaşlı lehine kullanmak yaşlının ekonomik istismarıdır (Danış,
2004: 32).
2.3.8. Biyolojik Sorunlar
Biyolojik sistemdeki değişikliklerin yaşlılar üzerinde yarattığı sorunları; sinir sistemi,
kalp damar sistemi, sindirim sistemi, böbrek ve idrar sistemi, endokrin sistemi, üreme sistemi,
hormonal sistem ve duyu sistemi değişiklikleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür. İnsanların
yaşlanmalarına ve emekli olmalarında etkili olan nedenlerden birisi hiç kuşkusuz biyolojik
etkenlerdir. İnsanların yaklaşık yarısının emekli olmalarında başlıca neden olarak sağlıklarının
giderek kötüleşmesi söylenebilir. Sonuç olarak, yaşlıların yaşam kalitelerine etki eden en
önemli biyolojik etken hastalıklardır. Yaşlanma döneminde kişinin yaşamdan haz alması,
sorumluluklarını yerine getirmesi ve kendini algılaması doğrudan biyolojik etkenlerin,
dolayısıyla da hastalığın etkisi altında olmaktadır (Artan, t.y.: 22).
Yaşlı kişilerde; bilişsel yetersizlikler, hareketsizlik, dengesizlik, idrar kaçırma, görme
bozuklukları, işitme bozuklukları, yürüme bozuklukları ve sık düşme gibi hastalıklar
görülebilmektedir (Artan, t.y.: 22). Yaşlılarda biyolojik sorunlarının temelini oluşturan sağlık
sorunları, yaşlıların çalışma hayatından ve sosyal çevreden uzaklaşmasına sebep
olabilmektedir. Bu dönemde üzerinde durulması gereken en önemli unsur; yaşlılara sunulan
sağlık ve bakım hizmetlerinin en iyi şekilde verilerek, yaşa bağlı olarak gelişen fiziksel
kayıplarını gidermektir (Dalkılıç ve Genç, 2013: 466).
2.3.9. Psikolojik Sorunlar
Yaşlılarda psikolojik sorunları genç yaşlarındaki deneyimlerinden kaynaklı olabileceği
gibi, yaşlanmaya bağlı olarak gelişimsel stres kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı, emeklilik,
menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar, bağımlı kalma korkusu, ölüm
korkusu vb.) neden olduğu yeni sorunlar da olabilmektedir (Cangöz, t.y: 100). Fiziksel
görünümde değişiklikler, ortaya çıkan sağlık sorunları ve kendi kendine yetemez duruma
gelmek yaşlıda psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Genç ve Dalkılıç,
2013: 466). Yaşlılıktaki psikolojik sorunların başında; eskiye bağlılık, yeniliklere uyum
sağlamakta zorlanma, intihar, depresyon, uyku bozuklukları, ölüm korkusu, öğrenme ve
hatırlama güçlüğü, bunaltı, performans kaybı, kişilik değişikliği, alınganlık ve bunama gibi
sorunları gelmektedir (Artan, t.y: 23).
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SONUÇ
İnsan yaşamının son evresi olan yaşlılık önemli bir sosyal sorundur. Bakıma muhtaç
hale gelen yaşlıların bakılması, tıbbi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması sosyal
devlet anlayışının ise bir gereği ve zorunluluğudur. Devletler ekonomik koşulları ölçüsünde en
iyi hizmetleri vatandaşlarına vermelidir. Dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlıların bu
hizmetlerden yaralanması gerekmektedir. 65 yaşına gelene kadar hem ülkesi hemde kendi
yaşlılığını rahat geçirmek için çalışan birey, yaşlılık döneminde muhtaç halde yaşamayı
istememektedir. Sosyal devletin ise bu ihtiyacı karşılaması ve en iyi hizmeti vermesi
kaçınılmazdır.

BÖLÜM SORULARI
1.Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği yaşlılık sınırı nedir?
A.45
B.50
C.55
D.60
E.65
2.Aşağıdakilerden yaş aralıklarından hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği bir yaş
aralığı değildir?
A.40-45 yaş aralığı genç yaş
B. 45-59 yaş aralığı orta yaş
C. 60-74 yaş aralığı yaşlılık
D. 75-89 yaş aralığı ileri yaşlılık
E. 90 ve üstü yaş aralığı ihtiyarlık
3.Aşağıdaki hangi neden, yaşlanan nüfusun sadece tüketici olmasından dolayı, özel olarak
yaşlılara yönelik oluşturulacak politikalara yön vermektedir?
A. Sosyal yapının değişmesi ile ilgili nedenler
B. Demografik nedenler
C. Ekonomik nedenler
D. Sosyal devlet ilkesi
E. İnsani nedenler
4.Aşağıdaki hangi neden, son yıllarda aile yapısında meydana gelen değişim gereği, özel olarak
yaşlılara yönelik oluşturulacak politikalara yön vermektedir?
A. Sosyal devlet ilkesi B. Demografik nedenler C. Ekonomik nedenler
D. Sosyal yapının değişmesi ile ilgili nedenler
E. İnsani nedenler
5.Aşağıdaki hangisi veya hangileri yaşlılara yönelik oluşturulacak sosyal politikaların
nedenlerinden kabul edilir?
I.Demografik
II.Ekonomik
III.İnsani
IV.Sosyal devlet
V.Sosyal yapının değişimi
A. Sadece I ve II
D.Sadece I ve V

B. I, II, III, IV ve V
E.Sadece III ve IV

C.Sadece III ve V
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6. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlıların yaşadığı sorunlara neden olmaktadır?
I.Yaşlı bireyin kendi fiziksel
II.Ruhsa III.Ekonomik
IV.Çevresel şartlardan
A.Sadece I ve IV B.Sadece I, II, III ve IV C. Sadece I
D.Sadece I, ve IV
E.Sadece I, II ve IV
7. Yaşlının çevresiyle, ailesiyle, dostlarıyla, akrabalarıyla iletişiminin kopması, yapmak istediği
herhangi bir etkinliği yapması karşısında ve sağlık sorunlarının çözülmesinde engellerin olması ve bir
sorununun çözülmesi için nereye başvuracağını bilememesi aşağıdaki sorunlardan hangisi ile
açıklanabilir?
A.Ekonomik

B.Sağlık C.Sosyal

D.Bakım

E.Yalnızlık

8. Yaşlanan bireyin emekli olması ile iş ve gelir kaybından kaynaklanan sorun aşağıdakilerden
hangisidir?
A.Ekonomik

B.Sağlık C.Sosyal

D.Bakım

E.Yalnızlık

9. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişimsel stres kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı, emeklilik,
menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar, bağımlı kalma korkusu, ölüm korkusu vb.)
neden olduğu yeni sorunlar genel olarak aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
A.Ekonomik

B.Beslenme C.Yalnızlık D.Bakım E.Psikolojik

10. Yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan (huzurevi, bakım ve
rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda yaşlıya kötü muamelede bulunulmasını aşağıdaki hangi
kavram açıklar?
A.Aile içi yaşlı istismarı
D.Fiziksel istismar

B.Kendi Kendini İhmal
C.Kurumsal İstismar
D. Ekonomik Yaşlı İstismarı

Cevap Anahtarı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, önceki bölümlerde genel olarak yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili literatür
bilgisi verildikten sonra, bilgi teknolojilerinin genel manada bireysel ve toplumsal alana yapmış
olduğu katkılara yer verilmiştir. Sonrasında gerek yaşlanma sürecinde gerekse yaşlılıkta bilgi
teknolojilerinin faydaları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bilgi teknolojileri bireye nasıl katkı sağlamaktadır?
2- Bilgi teknolojileri topluma nasıl katkı sağlamaktadır?
3- Sizce yaşlılar ile ilgili en önemli teknolojik uygulamalar hangileridir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Bilgi

Yaşlılık

Yaşlılık
teknolojileri ilişkisi

ve

bilgi gelecekte

teknolojileri
hayatımızı

etkileyeceğine

dair

nasıl
ilave

makaleler okunmalıdır
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3.1. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve DEĞİŞİM
Dünya’nın geldiği mevcut duruma değişim ve yeniliklerin damga vurduğu ve bu
anlamda değişim ve yeniliklerin hayatın doğal bir süreci olarak kabul edildiği görülmektedir.
Ayrıca, ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin de sağladığı yeni ekonominin altyapısı ve süreçleri
ile desteklenen yenilikçiliğin doğası da beraberinde değişmektedir. Hayatımızda yenilik
yaklaşımları farklı yöne evrilmeye başlamıştır. Bu dönüşüm, yeni icat anlayışından yenilikçilik
davranışına, talep tahmini yaklaşımından anlayan ve cevaplayan sisteme, bağımsızlıktan
bağımlılar arası işbirliği yaklaşımına gitmektedir. Ayrıca, tek disiplinden çok disiplinli
sistemler, ürün temelli değerden müşteri temelli değer yaklaşımına, yerel araştırma
geliştirmeden küresel araştırma ve geliştirme anlayışına sahip bireylere, takımlara ve 24 saat
çalışmaya doğru değişmektedir (UN, 2006: 30). Dolayısıyla bilgi çağını yaşadığımız yeni
dönemde daha açık, işbirliğinden yana, çok disiplinli ve yönlü ve küresel bir 21. yüzyılın
yaşanması beklenilmektedir.
Teknolojik değişimlerle birlikte, hem zaman hem de mekân kavramı eskisi gibi
kullanılmamaktadır. Bu süreçte, birçok alışkanlıkların kaybolması ya da farklı biçimlere
dönüşmesi mümkün olmakla birlikte, bu hızlı döngü yeni değişimleri de tetiklemektedir.
Toplumların gerek ahlak ve manevi inançları gerekse ticari adetleri ya kaybolmakta ya da şekil
değiştirmektedir. İnternet ortamının sağladığı hür ortam nedeniyle, değerler olarak kabul edilen
ne varsa ya da tabu olarak toplumun içselleştirdikleri, geçmişte hiç olmadığı kadar hızla
dönüşmekte, ya saldırılara maruz kalmakta ya da kaybolmaktadır. Dönüşüm içerisinde
kaybedilenleri tekrar geri kazanmak bir yana, yeni edinilen değerler ve alışkanlıklarda bir başka
değişim ve dönüşüme maruz kalmaktadır. Aslında, bilgi teknolojileri ve internet ile sosyal,
kültürel ve ekonomik yapı değişirken, beraberinde ortaya çıkan yeni olgular ise hızla başka bir
dönüşüm yaşamakta ve yeni olgulara yol açmaktadır.
Çoğu çalışma, bilgi işlem teknolojilerini genel ve her şey dâhil olan bir terim olarak
kullanmıştır (Lai, 2008). Bilgi işlem teknolojileri ile yardımcı teknoloji, yaygın bilgisayar
teknolojileri, tele-sağlık, tele-bakım, akıllı ev (domotics), robotlaşma (robotik), her yer ve
zamanda bilgisayar kullanımı (ubiquity) ve yaşlı dostu teknoloji (gerontechnology) gibi belirli
terimler ve kullanımları kastedilmiştir. Ancak bu kavramların yerine genel olarak “akıllı
teknolojiler” ifadesi daha yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Günümüzde bilgi teknolojileri
yanına iletişim kavramı da ilave edilerek bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ifadesi daha yaygın
olarak kullanılmaya başlamıştır. Böylece yukarıda belirtilen kullanım alanlarına ilave olarak eposta, internet, dijital uygulamalar, uzaktan sesli ve görüntülü uygulamalar, kişisel dijital
asistan, hatırlatma sistemi, tele-tıp ve her sektöre göre farklılık arz eden kullanımlar yaygınlık
kazanmaya başlamıştır.
Vichitvanichphong ve arkadaşlarına göre bilgi işlem ve iletişim teknolojileri aşağıdaki
7 ana kategoride sınıflandırmıştır (Vichitvanichphong, S., 2014);
- Genel amaçlı: E-posta, akıllı telefon, dijital kamera, MP3, GPS, kişisel dijital
asistan (PDA), bilgisayar ve internet;
- Sosyal medya: Çevrimiçi sosyal ağ ve çevrimiçi topluluk;
- Oyunlar: Video oyunları ve mobil oyunlar;
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- Robotlar: Etkileşimli sosyal yazılım ve sosyal robot;
- Çevrimiçi bilgi hizmetleri: Çevrimiçi sağlık hizmetleri, elektronik sağlık
kayıtları, çevrimiçi günlük servisler ve çevrimiçi öğrenme;
- Akıllı ev ve uzaktan bakım: Uzaktan izleme, hareket algılama sensörü,
güvenlik kamerası, kayıt cihazı, taşkın alarmı ve tele-bakım;
- Destekleyici cihazlar: İlaç hatırlatma cihazı, işitme cihazı, rehabilitasyon
yardımı cihazı.
Benzer şekilde, Khosravi ve Ghapanchi'nin (2016) incelemesinde bilgi işlem ve iletişim
teknolojileri altı kategoride toplanmıştır. Bunlar; sosyal medya dışarıda tutularak, genel bilgi
işlem ve iletişim teknolojileri, robotik, tele-tıp, sensör teknolojisi, ilaç yönetimi uygulamaları
ve video oyunlarıdır. Ayrıca bu teknolojilerin yararlı olabileceği sekiz yaşam riski senaryosu
da önermişlerdir. Bunlar; kronik hastalık, düşme, sosyal izolasyon, yetersiz refah, demans,
bağımlı yaşam, depresyon ve zayıf ilaç yönetimidir (Khosravi ve ark., 2016).
3.1.2. Bilgi Teknolojilerinin Etkilediği Alanlar
Son 20 yılda özellikle internetin yaygınlaşması ile birlikte hayatın içerisinde birçok
dönüşüm ya da değişim ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde hızlı bir şekilde aktarılmasına yol açmış
olması, küreselleşme sürecinin tetikleyicisi olmuştur (Özdemir, 2007, 218). Alışveriş
kültüründen eğlence tarzına varıncaya kadar toplumlarda dinamik bir değişim süreci başlamış
ve bu süreç artan bir ivme ile devam etmektedir. Özellikle yeni yönetim ve üretim tekniklerinin
işletmelerde geleneksel iş yapma modellerini değiştirmesi ve bilgi teknolojilerinin sunduğu
imkânlardan süreç içerisinde bulunan işletmeler, yöneticiler ve girişimcilerin faydalanması söz
konusu olmuştur.
Dijital teknolojiler günümüzde dünya genelinde bireyleri ve organizasyonları birbirine
bağlayan sadece iletişim değil, kültürel, sosyal ve ekonomik boyutları olan araçlardır. Bilgi
teknolojileri hızla toplumların sosyal ve ekonomik yaşamlarına yayılmış olmasına rağmen,
sosyal alanda çalışan akademisyenler ve profesyoneller bu sürecin çalışma hayatındaki
etkilerini de incelemektedirler (Daphne, 2004, 2). Ayrıca, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri
hükümetlerin daha şeffaf, daha demokratik olmasını temin etmekte ve hem devletin hem de
özel sektörün karar verme süreçlerine yardımcı olmaktadır. Bu teknolojiler, halkın hem
yönetime hem de karar vermeye katılımını sağlarken, daha az yolsuzluk, daha çok şeffaflık,
güven, gelir artışı ve maliyetlerin azalmasına yol açmaktadır. Dünya’da gelişmiş olan birçok
şehrin altyapısında bilgi teknolojileri aşağıdaki etkin rolleri üstlenmektedir (Gatautis, 2008:
26).
- İleri seviyede elektronik kamu hizmetleri
- Hükümetlerin modernizasyonu ve sürekli değişimi
- Güçlü yerel demokrasi
- Karar verme süreçlerinde katılımın artması ve dolayısıyla kararların hem hızlı hem
de güçlü olmasını sağlamaktadır
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3.1.3. Bilgi Teknolojileri ve Ekonomik ve Sosyal Yapıda Değişim
Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı ekonomiyi ifade eden dijital
ekonomi, bireylerin sosyal ilişkilerini organize ettiği işyeri, aile ve toplum yapılarını birbirleri
ile bağlantılı ve eş zamanlı olarak değişime uğratmaktadır. Ancak işyerindeki dönüşüm,
insanların hayatındaki değişimde diğer unsurlara göre daha fazla etkin olmaktadır. Bununla
birlikte, artan rekabet ve yeni bilgi ve iletişim teknolojileri ile zaman ve mekân anlayışının
değişmesi ve insanların birbirleriyle iletişimlerinde sağladığı baskı neticesinde, ekonomi
küreselleşmiş ve sosyal ilişkiler üzerinde de değişimi sağlayan bir etki bırakmıştır (Carnoy,
2002: 9-11). Dijital ekonominin sebep olduğu esnek çalışma, kuralsızlaştırma ve artan
güvensizlik gibi değişimlerin toplumlarda ekonomik olarak sonuçları olduğu gibi, önemli
derecede sosyal değişimlere de yol açmaktadır. Yeni bilgi teknolojilerinin sebep olduğu işin
yapısındaki ve çalışma modellerindeki değişimler ve bazı mesleklerin yok olarak yeni
mesleklerin ortaya çıkması, netice itibariyle çalışanlar için yeni vasıfları gerektirirken,
kendilerini dönüştüremeyen çalışanların da işsiz kalmalarına neden olmaktadır. Ancak, aşırı
rekabetçi anlayış nedeniyle gerek hükümetler gerekse firmaların, sosyal değişimlerin yol
açacağı zararları azaltmaya dönük tedbirleri yetersiz kalmaktadır. Özellikle ortaya çıkan
işsizliği azaltmaya ve piyasaların ihtiyacı olan vasıflı işgücünü karşılamaya dönük politikalar
günümüzde yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda dönüşümün daha az zararla yaşanması için
ekonomik olarak verimli ve sosyal olarak daha uyumlu olan politika ve uygulamaların hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde sanayi toplumundan sanayi ötesi bilgi toplumuna geçiş süreci, beraberinde
hem umut hem de endişeler getirmektedir. Bazı düşünürlere göre bu süreçte servet ve gelir
dağılımındaki paylaşım dengesizliği azalacak, özgürlük, adalet, katılımcı demokrasi ve sosyal
refah devleti anlayışı yaygınlaşacaktır. Endişe verici yönü ise, bu teknolojik gelişmelerin
gelişmiş ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da bozacağı, beyin göçüne ve
bilgi dalgalanmasına sebep olacağı, demokrasi, adalet, milli değerler, sosyal refah ve özgürlük
gibi kavramların sadece sözde kalıp gerçekleşmesinin mümkün olmayacağıdır (Zaim, 2003: 9).
Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni ekonomik anlayışa göre, esnek iş
ve esnek istihdam katı sosyal haklarla birlikte olduğunda zorluklar ile karşılaşılacak ve rekabet
zorlaşacaktır (Carnoy, 2002: 8). Mevcut ekonomik dönüşüm ile birlikte sanayi devriminin ve
toplumunun reflekslerine alışkın olan sosyal taraflar, sendikalar ve hükümetler, yeni duruma
çalışanların isteklerine ve sosyal refah devletinin gereklerine uygun olarak çözüm
üretememektedir.
Küreselleşmenin getirdiği rekabetçi anlayış gereği ve çok uluslu şirketlerin baskısı
altında yeni refleksler geliştiren hükümetlerin uygulamaları, çalışanlar için refah döneminde
var olan düzeyin altında kalmaktadır. Bir diğer ifadeyle, sosyal programların temelini oluşturan
çalışma sistemleri, bilgi teknolojileri kullanımının sağladığı yeni uygulamalar, küreselleşme ve
rekabetçi anlayış yaklaşımlarıyla değişime uğramıştır. Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin
sosyal sermaye ve toplum ile alakalı sorunları tamamen çözmesi doğal olarak beklenemez.
Bütüncül ve her sorunu çözebileceğine dair yaklaşımlar bilgi teknolojilerinden hem
beklentilerin artmasına hem de sürecin iyi yönetilmemesine neden olacaktır. Bununla birlikte,
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internet tabanlı bir toplumda bilgisayar ağları (network) sosyal altyapının esaslı bir parçası ve
aynı zamanda halkın, toplulukların, ticari kuruluşların ve devletin amaçları doğrultusunda
kullandıkları yeni bir ortam olarak kendini göstermektedir.
Yeni dijital ekonomik yapı ile yerel topluluk anlayışı önemli biçimde değişime maruz
kalmıştır. Sanayi döneminin hizmet, ürün, mekân, kimlik ve yerel kimliği geleneksel anlayıştan
çıkarak dönüşüme uğramaktadır. Bu dönüşümün sebepleri birden fazla olmakla birlikte, sosyal
ve demografik yapı, iş ve iletişimde gerçekleşen değişimler önemlileridir (Carnoy, 2002: 160).
II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan refah devleti anlayışı ve sosyal ve politik katılım
yaklaşımları ve önemli bir medya olan televizyonun bilgiyi, haberi yaygınlaştırması ve organize
olmayı kolaylaştırması sonucu yerel toplulukların etkilendiği görülmüştür. Küreselleşme,
rekabet ve zaman içinde refah devletinin zayıflaması yerel anlayışta yeni yaklaşımlar ve
kısıtlamaları da ortaya çıkarmıştır.
Yeni ekonominin ve bilgi teknolojilerinin sağladığı tüm imkânlardan faydalanmak için
Avrupa Birliği, iddialı hedefler ortaya koymuştur. Lizbon Zivesi’nin sonucuna göre, Avrupa
Birliği “ileri seviyede sosyal uyum ve daha iyi ve daha çok sürdürülebilir ekonomik büyüme
yeteneğine sahip, dünyanın bilgiye dayalı ve dinamik ve en rekabetçi ekonomisi” olmalıdır.
Daha sonra Nice ve Stockholm’deki Avrupa Konseyi toplantılarında sosyal dışlanma ile
mücadele etmek için daha ileri amaçlar belirlemişlerdir. Bir diğer anlamda, dijital ekonominin
sunduğu becerilerin artan talebini gerçekleştirmek için toplumdaki her gruba bir fırsat verilmiş
olmaktadır. Yeni ekonomi ve bilgi teknolojileri imkânları ile birçok yeni işler ortaya çıkarken
bazıları da yok olmuş ve işsizliğe yol açmıştır. Bu nedenle, mevcut olan işsizlerin de iş
bulmalarını sağlayıcı politikaların hem ekonomik hem de sosyal gelişme açısından ihmal
edilmemesi gerekmektedir (Stark, 2001: 127). Bu anlamda, politikalar Avrupa Birliği
seviyesinde üretilirken, uygulamaların yönlendirilmesi bölgesel ve yerel seviyede
gerçekleştirilmektedir. Yeni ekonomi ve sosyal yapı içerisinde, hem geçmişten gelen klasik
işbirliği anlayışı söz konusu hem de yerel firmalar, sivil toplum ve eğitim sektörü şehirlerin ve
bölgelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadırlar.
3.1.4. Toplumsal Alanda Değişimler
Bilgi ve iletişim teknolojileri sağladıkları esneklik sayesinde toplumların hareketliliğini
azalmakta ve şehirlerde insanların belli yoğun saatlerde trafiğe çıkışlarını azaltmaktadır. İş,
alışveriş, kamu ve banka işlemleri için daha az seyahat yapılmakta, yollarda daha az trafik
olması dolayısıyla hava kirliliğinden toplumsal strese kadar birçok konuda azalmalar meydana
gelmektedir. Bilgi teknolojileri ve internet, iklim değişikliği ve çevreye verilen zararlar gibi
küresel birçok soruna karşı duyarlılığın artırılması amacıyla da kullanılmaktadır (OECD, 2008:
4). İnternet ortamında çevre ile ilgili konularda; dünya genelinde toplumsal ve bireysel
bilinçlenme amacıyla internet üzerinde çeşitli forumlar, e-posta yazışmaları ve çok sayıda web
siteleri aktif olarak hizmet etmektedir.
Az gelişmiş ülkeler ve kırsal bölgelerdeki topluluklar daha önce mümkün olmayan ürün
ya da hizmetleri tanıma, elde etme ve kullanma imkânına kavuşabilmektedirler. Ayrıca uzaktan
öğrenim vasıtasıyla herhangi bir meslek öğrenilebilmekte ya da okul derecesi elde
edilebilmektedir (Turban, 2006: 27). Sağlık, eğitim ve kamu sosyal hizmetlerinin dağıtımı gibi
kamu hizmetleri düşük maliyetlerde ve daha iyi kalitede yapılabilmektedir. Kırsal bölgelerde
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çalışan doktorlar ve hemşireler hastalarını daha iyi tedavi edebilecekleri bilgi ve teknolojiye
ulaşabilmektedirler. Aynı şekilde eğitimciler, birçok materyale internet vasıtasıyla ulaşarak
daha güncel ve detaylı bilgileri öğrencilerine aktarabilmektedirler. Vatandaşların kamu
hizmetlerini elde edebilirliği ve şikâyetlerin ve işlemlerin takibi daha kolay olmaktadır.
Gerçekten de, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri baş döndürücü bir hızda gelişmektedir.
Yalnızca ana bilgisayarlardan PC'lere (kişisel bilgisayarlara) (bilgi teknolojilerine herkesin
ulaşabileceği bir noktaya getirdi) ve mobil cihazlara (telefonlar, tabletler vb.) kadar ortaya çıkan
hızlı gelişmelerin oranları çok bariz bir şekilde dikkati çekmektedir. Sadece bu teknolojilerin
gelişimleri değil ayrıca her yerde ve yaygın bir şekilde kullanımları da bir diğer dikkati çeken
husus olmaktadır. Yani, dünya üzerinde karşılaşılan zaman ve mekana dayalı olan engelleri de
bu teknolojiler bir şekilde aşmayı başarabilmiştir. Başka bir yönüyle ise, araçlarda, ev
cihazlarında ve iş yerlerinde herhangi bir ortamda mevcut olan ve çevremizdeki tüm nesnelere
gömülü olan bilgisayarların varlığıdır. Bir diğer önemli bilgi teknolojileri devrimi, günümüzde
her şeyi internete (nesnelerin İnterneti) bağlamaya yönelik eğilimdir. Bunun da ötesinde, her
şeyi başka her şeye bağladıktan sonra, sistemlerin birbirlerinin bağlam ve süreç bilgilerini
tanımalarını ve hatta sistemlerin, hizmetlerin ve karşılıklı etkileşimlerin birbirlerinin varlık
sebeplerinden bile yararlanmaları başarılabilmiştir
Ayrıca, bilgi teknolojileri sayesinde cihazlar yalnızca daha küçük hale gelmiyor, daha
güçlü ve kullanımı daha kolay hale geliyor (örneğin, günümüz akıllı telefonları). İlave olarak
her türlü sensörleri (ışık, ses, sıcaklık vb.) etkin hale getiriyor ve daha güvenilir iletişim ve daha
fazla güvenlik, menzil ve özelliklerle birlikte (WiFi, Bluetooth, Zigbee, RFID, vb.) “bulut”
olarak adlandırılan her yerden ulaşılabilen depolama sistemleri ile içinde depolanabilen
multimedya bilgileri hızla başka platformlara aktarılabiliyor.
Bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) büyük adımlar atmaya devam ediyor ve şimdi tüm
günlük cihazlarımızda, araçlarımızda, yönetim sistemlerimizde, sanat, boş zaman kullanımı ve
eğlencede yer alan hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Başka bir araştırmaya göre,
bu teknolojilerin esnek olmaları, yapay zekayla entegre edilmeleri insana özgü davranışları
kısmen veya tamamen yapabilmeleri sayesinde farklı ihtiyaçları ve yetenekleri olan insanlara
yardım etmek için bilişim ve iletişim teknolojilerinin nasıl uygulanabileceğini ve dolayısıyla
yaşlı insanların yaşam kalitelerine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir.
3.2. TEKNOLOJİ VE YAŞLANMA SÜRECİ
Bilgisayar eğitimi ve dijital okuryazarlık ile ilgili olarak, yaşlıların uygulanabilir
olmaları durumunda dijital becerilerini geliştirmeleri için desteklenmeleri şarttır. Fiziksel,
duyusal veya bilişsel yetersizliği olan kişiler için bile, bilgi teknolojilerinin kullanıcı dostu
arayüzler (donanım ve yazılım) sunacak ve kullanıcılara daha fazla destek (adım adım rehberlik
yapmak) sağlayacak şekilde tasarlanabilmesine yönelik gerçek bir potansiyeli bulunmaktadır.
Bu bağlamda, standardizasyon kuruluşlarının, gerekli olan bilgi, yetkinlik ve beceri setlerini
tanımlayan kılavuz ve çerçevelerin standartlar halinde süreçlere dahil edilmesini desteklemesi
gerekmektedir. Dijital yetkinliğin gerekli alanlarının minimum haliyle tanımlanması önemlidir.
Bunlar, iyi bir yetkinlik seviyesine sahip insanların aşağıdakileri yapmasını gerektirir
(Progressive, 2019):
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- Bilgi ve veri okuryazarlığı: Dijital verileri, bilgiyi ve içeriği bulmak ve almak için bilgi
gereksinimlerini ortaya çıkarmak; kaynağın ve içeriğin ilgi düzeyini değerlendirmek; dijital
verileri, bilgileri ve içeriği depolamak, yönetmek ve düzenlemek.
- İletişim ve işbirliği: Kültürel ve nesiller arası çeşitliliğin farkında olarak dijital
teknolojiler aracılığıyla etkileşimde bulunma, iletişim kurma ve işbirliği yapma; kamu ve özel
dijital hizmetler ve katılımcı vatandaşlık yoluyla topluma katılma ve dijital kimliği ve itibarını
yönetmek.
- Dijital içerik oluşturma: Dijital içerik oluşturma ve düzenleme; telif hakkı ve
lisansların nasıl uygulanacağını anlama, bilgiyi ve içeriği mevcut bir bilgi birikimine dahil etme
ve geliştirme; ve bir bilgisayar sistemi için nasıl anlaşılır talimatlar verileceğini bilmek.
- Güvenlik: Dijital ortamlarda cihazları, içeriği, kişisel verileri ve gizliliği korumak;
fiziksel ve psikolojik sağlığı korumak; sosyal refah ve sosyal katılım için dijital teknolojilerin
farkında olmak ve dijital teknolojilerin çevresel etkilerinin ve kullanımlarının farkında olmak.
- Problem çözme: İhtiyaçları ve problemleri tanımlamak ve dijital ortamlardaki
kavramsal sorunları ve problemleri çözmek; süreçleri ve ürünleri geliştirmek için dijital araçları
kullanmak ve dijital gelişmelerden haberdar olmak.
Bilgi teknolojileri cihazlarının halka açık tesislerde erişilebilirliği, asgari dijital
becerilere sahip yaşlı kullanıcıların bilgi teknolojileri ile kolayca etkileşime girebilmelerini
gerektirir. Bu durum, makul olmayan bir sıkıntı olmadığından emin olmak için yapılması
gereken engelli insanlarla ilgili gerekliliklerle bağlantılıdır. Bu yaklaşım, halka açık bilgi
kaynağı olarak kullanılan çeşitli cihazlar ve otomatik para makineleri (ATM) için de geçerli
olabilir.
Bu nedenle, çoğu insanın bunlardan faydalanabilmesini sağlamak için bilgi teknolojileri
ve yazılımın erişilebilirliğinin en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bazı uluslararası
standartlar ve yönergeler birçok şirket tarafından uygulanır ve bunların uygulanmasına önem
verilir. Yani, bir müşteri kişisel bir bilgisayar satın aldığında, donanım ve işletim sistemlerinin
normalde erişilebilir olacağı ve kişisel ihtiyaçlara veya tercihlere göre ayarlanabilen özellikler
barındıracağı anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, yaşlı kullanıcıların yazı tipini yeniden
boyutlandırma, renk kontrastı yapma, esnek ses seviyesi olması gibi özelliklerin sunulması
anlamına gelmektedir.
Bilgi teknolojileri her alanda kendisine yer bulurken yapay zekânın sağladığı
özelliklerin katkısı inkar edilemez. Özellikle bilgi teknolojilerinin insanla etkileşime girdiği
alanlarda bu farklılık son zamanlarda kendini göstermektedir. Dolayısıyla sosyal alanda da
etkisi hissedilen bilgi teknolojilerinin, yaşlılara yönelik hizmetlerde de görülmesi söz
konusudur. Henüz gelişme evresinde bu uygulamalar ve teknolojiler tüm hizmetleri
etkileyecektir. Bu anlamda, yaşlı insanlar için yeni teknolojileri tasarlarken aşağıdaki 7 ana
konu üzerine odaklanmak faydalı olacaktır (Progressive, 2019);
1. Görme ve işitme: İşitme ve görme keskinliğinin (renkle ilgili olanlar da dahil olmak
üzere) yaşla birlikte gerilediği gerçeği hesaba katılmalı.
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2. Motor kontrolü: Bazı yaşlı insanların fare kullanmak yerine dokunma ara yüzlerini
kullanarak daha iyi performans gösterdiği göz önünde bulundurulmalı.
3. Cihaz kullanımı: Yaşlı insanların çoğunun net bir fayda gördüklerinde yeni
teknolojiyi denemekten korkmadıkları kabul edilmeli. Yaşlı insanlar, özellikle büyük bir tablet
kullanıcısı grubudur.
4. İlişkiler: Birçok yaşlı insanın diğerlerinden daha az hareketli olması nedeniyle, dijital
teknolojinin onların hareket edebilmelerinde özel bir rolü olacaktır (sosyal içerilmeyi teşvik
edebilir).
5. Yaşam evresi. Tasarımlar sadece genç kullanıcıları potansiyel olarak görmemeli,
ayrıca yaşlı insanlar ürünler için pazarın büyük bir bölümünü oluşturabileceği dikkate alınmalı
ve ona göre ürün ve hizmetler üretilmelidir.
6. Teknolojik Deneyim: Tasarımcıların yaşlıların akranları arasında ne gibi şeyler
alabileceği konusunda varsayımlarda bulunmama.
7. Algılama: Değişkenlik, kullanıcının hafızasına, dikkatine ve karar verme kapasitesine
göre tasarlamaya dikkat edilmesini gerektirir.
3.2.1. Bilgi Teknolojileri ve Yaşlıların Yaşam Kalitesi
Yaslanma ile ilgili literatür gözden geçirildiğinde, genel olarak bilgi işlem ve iletişim
teknolojileri uygulamalarının yaşlı günlük yaşamında vazgeçilmez hale geldiği ve yaşlı yetişkin
teknolojisinin benimsenmesi ile alakalı olan araştırmaların ve ilgili makale sayısının hızla
arttığı anlaşılmaktadır. İster kendi evlerinde, ister yaşadıkları toplumlarda, yaşam boyu öğrenim
kurumlarında ve daha genel olarak toplum içinde artan oranda bir yaşlı nüfusu bağımsız olarak
teknoloji ile ilgilenmekte ve yaşamaktadırlar (Vichitvanichphong, 2014). Bu yaygınlık dikkate
alındığında, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri, yaşlılar tarafından giderek artan bir şekilde
kullanılmakta, teknolojinin yaşlıların yaşamlarına sağladığı faydalara dair farkındalık
artmaktadır. Dolayısıyla, bilgi teknolojileri yaşlanan bireylerin sorunlarını çözmede ve hayata
katılımlarını artırma süreçlerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
“Yaşam kalitesi” terimi, sağlık ve sosyal politika tartışmalarına ve yaşam kalitesinin
iyileştirilmesine yönelik bir ifadeyle günümüzde pek çok hükümetin açık bir amacıdır. Son
Avrupa Komisyonu belgeleri, çeşitli teşebbüslerde amaç olarak yaşam kalitesini iyileştirmeye
sık sık atıfta bulunmaktadır. Örneğin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Yaşlanma Eylem
Planı “BİT'in yaşlı bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olabileceğini”
belirtmektedir. Plan, Eylem Planının “sadece sağlık ve sosyal bakımdan yaşlılar için daha iyi
bir yaşam kalitesi sağlama hedeflerine değil, aynı zamanda BİT ve yaşlanma için Avrupa'da
güçlü bir sanayi tabanı oluşturmaya yardımcı olmayı hedeflediğini” belirtmektedir” (European
Commission, 2007a, 3). Eylem Planı aynı zamanda üç farklı ihtiyaca odaklanmaktadır. Bunlar;
işyerinde iyi yaşlanma, toplumda iyi yaşlanma ve evde iyi yaşlanma olarak hepsi de yaşam
kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Avrupa “Bilgi Toplumu İçinde İyi Yaşlanma” eylem
planında, BİT'in yaşlı insanların daha uzun süre aktif ve üretken olmaları, daha erişilebilir
çevrimiçi hizmetlerle topluma katılmaya devam etmeleri ve daha sağlıklı ve daha yüksek bir
yaşam kalitesinden daha uzun süre keyif almaları hedeflenmiştir.
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Bilgi teknolojilerinin uygulamasının sonuçları ile ilgili olarak, farklı raporlar ve
akademik çalışmalar mevcuttur. Birçok çalışma, bilgi işlem teknolojileri kullanımı ile özellikle
yaşlıların günlük hayatında önemli gelişmeler olduğunu vurgulamıştır. Sağlık açısından
yararları aşikar görülmektedir. Örneğin sağlığın desteklenmesi, her durumda hastaneye tekraren
gitmesinin önlenmesi, doğru ilaç yönetimi, düşük depresyon düzeyi, düşme riskini azaltma,
refahı destekleme ve demansı olan yaşlılara ve onların bakıcılarına yardım edilmesi artık
günümüz bilgi teknolojileri ile mümkün hale gelmiştir. Bunların yanında, bilgi işlem ve iletişim
teknolojileri kullanımı ile sosyal aktivitelere katılımın ve özerklik artışının daha fazla olduğu
da görülmektedir.
Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin, yaşlı insanların yaşam kalitelerini
yükseltmelerine, daha sağlıklı kalmalarına, bağımsız olarak daha uzun yaşamalarını teşvik
etmelerine ve mümkün olması durumunda, çalışma ortamında veya yaşadıkları toplum
içerisinde ileri yaşlarında yaygın olan zayıflamış yeteneklerle aktif olmalarına izin verebileceği
ve bu sorunlarla mücadele etmelerine yardımcı olabileceği konusunda genel bir fikir birliği söz
konusudur. Günümüzde bilgi teknolojileri, yaşlıların yaşlı dostu bilgi işlem ve iletişim
teknolojilerine ve kişiselleştirilmiş entegre sosyal ve sağlık hizmetlerine erişimlerini
sağlayarak, hareketliliği ve yaşam kalitesini arttırma, bağımsızlıklarını ve özerkliklerini
koruma, tercih ettikleri ortamı yönetebilme fırsatı verme ve yaşlanan insanlara bağımsız
yaşayabilmeleri için çeşitli çözümler sunmaktadır (Amaroa, 2011).
Yaşlanmayla teknolojiye olan artan ilgi iki ana eğilimin sonucudur. Bu eğilimler
nüfusun yaşlanması ve dijital devrimdir. 2030 yılına kadar 72.1 milyon daha yaşlı Amerikalı
(2007'nin neredeyse iki katı) olacağı ve 2050 yılına kadar yaşlı nüfusun çoğunun (yaklaşık 50
milyon) 75 yaşın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Yaşlanan toplum aynı zamanda bir bilgi
toplumu özelliği taşımaktadır ve yaşlanan nüfus büyürken, bilgi teknolojisinin (BT) kullanımı,
geliştirilmesi, tasarlanması, araştırılması ve satılması da beraberinde artmaktadır. Örneğin
internet kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1995 yılında yaklaşık %10'dan bugün
%75'e yükselmiştir. Bununla birlikte, bu iki eğilim çakışmaya başlıyor, nüfusun en hızlı
büyüyen kesimi, en hızlı büyüyen teknolojilerini kullanma ihtimali en düşük olanıdır (Gardner,
P. Ve diğ., 2012). Son dönemdeki raporlar “yaşa dayalı dijital bölünmenin” devam ettiğini
göstermektedir. Yaşlı yetişkinler giderek daha fazla bilgisayar ve internet kullanıyor olsa da,
bugün 65 yaş üstü yaşlıların yarısından az bir kısmı (%45) ve 75 yaş ve üstü yaşlıların %27'si,
50-54 yaş arası yaşlıların %78'i, 30-34 arası yaşlarındakilerin %87'si ve 12-17 yaş
arasındakilerin % 93'ü internette çevrimiçidir. Bu teknolojilerin benimsenmesinde yaşlıların
geri kalmalarının yanı sıra, yaşlılar daha az beceriye sahip olduklarını ve bilgisayar kullanma
yetenekleri konusunda kendilerini yaşça daha küçük gruplara göre yetersiz hissettiklerini
belirtmektedirler (Fox, 2004).
Yaşlanmanın ve hastalığın ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu düşündüğümüz gibi,
hükümetlerin tüm yaşlı insanların ölüm zamanına kadar iyi fiziksel ve bilişsel sağlıkta
kalmalarını sağlamak için her şeyi yapması olası değildir. Bununla birlikte, olasılık alanı içinde
olabilecekler arasında, yaşlılıkta morbidite (hastalık hali) ve engelliliği telafi eden ve azaltan
ortamlar ve bakım formları üretmektir. Son yıllarda, aktif ve sağlıklı yaşlanmada ve yaşlılıkta,
yaşam kalitesini koruma mekanizması olarak bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin rolüne
yönelik büyük bir ilgi görülmektedir.
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Yaşlanma ve teknoloji literatürü, yaşlı yetişkinler arasında dijital teknolojilerin artan
kullanımını, kullanımının faydalarını, kullanım modellerinin ve davranışlarının karmaşıklığını
ve bilgi teknolojilerinin eğitiminin yaşlı insanlar arasında bu teknolojilerin benimsenmesini ve
sürekli kullanımını kolaylaştırmada rolünü vurgulamaktadır. Bu anlamda, yaşlı yetişkinler için
daha fazla eğitim ihtiyacı, yaşlı yetişkinlerin günlük yaşamlarında bilgisayarları kullanmaları
ve etkilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamaları, teknoloji kullanımının onların sağlıkları ve
refahları üzerinde etkilerini ve yaşlı yetişkinlerin yeni teknolojiler kullanmak için nasıl en iyi
şekilde eğitileceklerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmalarda
özellikle aşağıdaki konulara daha da dikkatle araştırılmalıdır (Czaja ve Shultz, 2006):
a) Bilgisayar becerilerinin yaşlılar üzerindeki etkisini,
b) Yaşlıların sağlık ve refahı üzerindeki etkilerini,
c) Sosyal bağlantıları üzerine etkilerini,
d) Bilgiye erişimlerini ne kadar etkilediğini,
e) Sosyal ve toplumsal katılımlarını nasıl etkilediğini anlamak.
Bilgi teknolojileri günümüzde her alanda kullanılabilen ve tamamlayıcı yönü (integral
part) giderek güçlenen bir teknoloji olmuştur. Bu anlamda, bilgi teknolojileri yardımcı
teknolojiler ile birlikte, akıllı telefonlar ve uygulamalar dahil olmak üzere günlük aktivitelerde
(yaşlı) bir kişiyi doğrudan destekleyebilen ve kitlelere ulaşabilen seçenekler sunmaktadır.
Özellikle çok spesifik desteğe ihtiyacı olan insanlar için bilgi teknolojileri birçok imkan
sunmaktadır. Örneğin, görme kaybında birden fazla cihazın iletişimde rol oynaması veya diğer
günlük faaliyetlerin güvenli bir şekilde üstlenilmesinin desteklenmesi daha kolay olmaktadır.
İlgili olan kişiler, bilgi teknolojileri içeriği yakınlaştırmaya yardımcı olan veya içeriği
okuyabilen yazılımlar aracılığıyla ürünleri ve hizmetleriyle etkileşime girebilir veya bunlara
daha kolay erişebilirler. Geliştirilen bazı ortak standartlar sayesinde, bu yardımcı teknolojilerin
bilgi teknolojileri ile birlikte çalışabilirliği desteklenmektedir.
Yaşlanan bir popülasyonun etkilerini ortadan kaldırmak için, aralarında aktif yaşlanma
politikasının önemli olduğu görülen çeşitli stratejiler önerilmektedir (Walker, 2009). Bilgi ve
iletişim teknolojisi, devletler, kuruluşlar ve bireyler için çok çeşitli potansiyel faydalar sunan,
her alanda tamamlayıcı bir unsuru ve modern dünyanın kritik bir bileşenidir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin uygun kullanımı, yalnızca yaşlanmanın etkilerini hafifletmekle kalmaz, aynı
zamanda yaşlılıktan kaynaklanan demografik krizin tüm ekonomi ve toplum için bir fırsata
dönüştürülmesine de yardımcı olabilir.
3.2.2. Yaşlanmaya Yönelik Teknoloji Pazarı
Bir yönüyle yaşlanma konusunda gelinen vizyon, demografi krizini toplum ve ekonomi
için bir fırsata dönüştürme olasılığı olduğunu göstermektedir. Yaşlanan bir toplum beraberinde,
ekonomik büyüme ve istihdam için yeni fırsatlar ve alanlar açar. Özellikle Amerika ve
Avrupa'nın artan yaşlı yetişkinlerinin özel ihtiyaçları, beraberinde artacak olan kamu ve tüketici
harcamalarına yol açacaktır. Böylece, yaşlanmakta olan nüfuslara ve genel olarak ekonomiye
fayda sağlayan mevcut veya gelişmekte olan birçok pazar üzerinde önemli bir etkiye neden
olacaktır (Eva, 2017).
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Yaşlılar üzerinde odaklanan bu durum “Gümüş Ekonomi” olarak adlandırılan bir
yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. Gümüş Ekonomi (The Silver Economy), nüfusun yaşlanmasına
ilişkin artan kamu ve tüketici harcamalarını ve 50 yaşın üzerindeki nüfusun belirli ihtiyaçları
ile ilişkili mevcut ve ortaya çıkan ekonomik fırsatları kapsamaktadır. Gümüş ekonomi, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin itici gücünün teknolojik ve hizmet inovasyonu olduğu, kazan-kazankazan (win-win-win) yaklaşımı ile herkesin kazançlı olacağı bir durumu ortaya çıkaracaktır.
Böyle bir ekonomide yaşlılar için aşağıdakiler beklenmektedir (European Commission. 2007a);
- Yaşlı insanlar aktif ve sağlıklı yaşlanma ve daha iyi bir yaşam kalitesi
konusunda desteklenir,
- Sağlık hizmetlerinin ve sosyal sistemlerin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi,
- Ekonomik büyüme ve yeni işlerin geliştirilmesi.
Gümüş ekonomi ile yaşlanmanın sunduğu olanaklara bütünsel bir bakış açısı taşımakta
ve yaşlılara yönelik düzenlemeler, istihdam olanakları sağlama, sürekli öğrenme, yaş
ayrımcılığı ile mücadele etme ve önleyici-koruyucu sağlık bakımı gibi politika ve uygulamaları
kapsamaktadır (Demirbilek ve Özgür, 2017). Gümüş Ekonomi kavramı ve çerçevesi henüz yeni
gelişim aşamasındadır. Bununla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin piyasalarda özellikle
yaşlılara yönelik ürünlerde yoğun kullanımı söz konusudur. Henüz yeni olan bu sürecin yaşlılık
çalışmaları ile desteklenmesi önemli olmaktadır. Bu vizyonun hayata geçirilme olasılığı ve
Gümüş Ekonomi ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili öngörülen tahminleri şu şekilde
açıklanmaktadır (European Commission. 2007a):
- Aktif yaşlanmayı ve bağımsız yaşam çözümlerini destekleyebilecek akıllı evlerin
sayısı 2020 yılına kadar AB'de 29,7 milyona ulaşacak. Bu gelişmenin yıllık pazar büyüklüğü
ise 15,4 Milyar Avro’ya ulaşacaktır.
- 2015 ve 2020 arasında teknolojiye dayalı uzun süreli bakım ve evde sağlık
hizmetlerinin, %18,8 oranında artacağı ve 10,3 milyar dolarlık küresel bir değeri temsil eden
büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir.
- Ev içi servisler için kullanılan servis robotlarının satışı 2016 yılında, yaklaşık 5,6
milyar dolar değerlik bir artışla 15,5 milyona ulaşabilir.
- Yaşlı neslin küresel harcama gücü 2020 yılına kadar 15 trilyon Avro'ya ulaşacak.

Pazar ve teknolojiye dayalı potansiyelleri bir araya getirmek için umut verici bir
metodoloji, genişletilmiş “evrensel tasarım” yaklaşımıdır. Bu kavram, firmaların tüketicinin
yaşından bağımsız olarak uygulanabilir ürünleri geliştirebildiklerini, yani tüm müşteri
gruplarının taleplerini yerine getirebildiklerini (yalnızca 14-49 yaş arası tipik hedef kitlesinin
tüketicileri için değil) açıklar. Temel fikir, hem genç hem de yaşlı tüketicilerin, evrensel olarak
tasarlanan ürünleri eşit olarak kullanabilmeleri, tüketicinin yaşı nedeniyle ürünün kullanımıyla
ilgili ortaya çıkan olası sorunları ortadan kaldırabilmeleri gerektiğidir. Evrensel tasarım
kavramı, engelliler için telafi edici işlevsellik sağlarken, hem estetik hem de kullanıcı etkileşimi
konularını içerecek şekilde genişletildi. Bu nedenle, evrensel tasarım, yaşlı tüketicilerin fiziksel
sağlıkları ile ilgili olası sorunlara rağmen, ürünleri diğer tüm tüketiciler gibi kullanabilmelerini
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öngörmektedir. Öte yandan bu gerçek, genç müşterilerin ürünü satın almalarını
engellememelidir. Böylece, evrensel tasarımın yedi ilkesi (eşit kullanım, kullanım esnekliği,
basit ve sezgisel kullanım, algılanabilir bilgi, hataya tolerans, düşük fiziksel çaba, yaklaşım ve
kullanım için boyut ve alan) daha genç müşterilere hitap ederken yaşlılara dayalı ürün
tasarımının nasıl yapılması gerektiğine dair bir kılavuz tanımlanmasını gerektirmektedir.
Aktif ve bağımsız yaşam için bilgi işlem ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin tasarımı
ve geliştirilmesi söz konusu olduğunda (Katrin ve diğ., 2014) erişilebilirlik ve kullanılabilirliğin
dikkate alındığından emin olmak için görmek, duymak ve kontrol etmek gibi sınırlı
yeteneklerinden dolayı yaşlı kullanıcıların özel ihtiyaç ve gereksinimlerine öncelik verilmelidir.
Benzer şekilde, yaşlıların demografik farklılıkları ve beklentileri de dikkate alınmalıdır.
Alandaki uzmanlar, yaşlıların sosyal olarak içerilmelerine, sosyal çevrelerini artırmalarına ve
benzer düşünen insanlarla sosyalleşmelerine yardımcı olan psikolojik iyilik halini desteklemek
için çeşitli müdahale mekanizmaları geliştirmiştir. Ayrıca, yaşlıları sosyal aktivitelere
yönlendirmek sosyal dışlanmanın önlenmesini sağlarken, yaşlı kişinin zihinsel ve fizyolojik
durumu daha iyi durumda olacaktır. Bu türden müdahaleler bakıcılar tarafından manuel olarak
veya teknolojik destek yoluyla üretilebilir (Christophorou, 2016, 3).
Avrupa'daki demografik değişimler muazzam bir ekonomik potansiyel anlamına
geliyor. 50 yaş ve üstü neslinin ekonomik gücü çok açık bir şeyi ortaya koyuyor. Uzun vadede,
sadece bu yaş grubunun taleplerini nasıl karşılayacaklarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda ürün
ve hizmetler tasarlayarak anlayan firmalar geleceğin pazarında yaşayabilecekler. Genel olarak
yaşlı müşterilerin genç müşterilerinkine benzer temel talepleri olmasına rağmen, tercih ve
tüketim şekillerinde sağlık, güvenlik, bağımsızlık, mobilite ve sosyal katılım ile ilgili hususların
daha büyük bir önemi söz konusu olacaktır. Yaşlı müşteriler bu ihtiyaçları açıkça ifade etmese
bile, onları tam olarak tanıyan ve onlardan kaynaklanan talepleri yerine getirmenin yollarını
sunan ürünler ve hizmetler büyük bir pazar potansiyeline sahip olacaktır.
Yaşlı müşteriler teknolojiden bağımsız ve muhafazakar-tutucu müşteriler klişesine
uymuyorlar. Pazar araştırmaları, yeni nesil 50 yaş ve üstü tüketicinin tecrübe etmekten ve sık
sık yeni bir şeyler denemekten hoşlandığını gösteriyor. Geleneksel değerler artık satın alma
kararını güçlü bir şekilde etkilemiyor. Tüketim gittikçe artan bir şekilde hedonizm ve kendini
gerçekleştirme motifleri ile karakterize edilmiş olmaktadır. Bununla birlikte, yaşlılar nazarında
mevcut sorunlara ve beklentilere anlamlı çözümler sunarsa teknolojiyle ilgili ürünler satın
almaları söz konusu olmaktadır (Gassmann ve diğ., 2009, 77).
Ayrıca firmalarında yaşlılara yönelik teknolojik ürünlerin gelişimine önem vermeleri
gerekmektedir. Bu anlamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de firmaların bu tür ekonomik
faydalara ulaşmayı amaçlayan ürün geliştirme çabalarında çok önemli bir rol oynayabilmesi
mümkündür. Yani bilgi işlem ve iletişim teknolojileri hem üretimde kullanılacak hem de üründe
kullanılabilecektir. Bir yönüyle, demografik değişiklikler, ürün pazarlarında, ürün tasarımında,
üretim teknolojisinde, pazarlamada ve tüketici tercihlerinde önemli değişiklikleri de
tetikleyecektir. Bu anlamda, yaşlıların beklentilerini karşılayacak birçok yeni ürün geliştirilmeli
ve mevcut ürünler yaşlıların büyüyen ve varlıklı müşteri segmentinin yenilik ve değişiklik
taleplerini de karşılayabilecek şekilde uyarlanmalıdır.
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Hem yaşlıların ülke nüfusları içinde artan payı, hem de birçok teknolojinin mevcudiyeti
ve maliyetinin azalması, yaşı 50'den fazla olan tüketicinin taleplerini açıkça tanıyan teknolojik
yenilikleri gerçekleştirenlerin potansiyel olarak büyük bir ekonomik fayda elde edeceği
görülmektedir. Bir yandan, nüfus piramidinin giderek tersine çevrilmesi, kendi taleplerine
yönelik ürün ve hizmet talep eden yaşlı tüketicilerin piyasayı kendilerine doğru çekmesine
neden olmaktadır. Öte yandan, birçok teknolojinin yaygın mevcudiyeti, bu teknolojilerin
yenilikçi kullanımlarına dayanan ürün yaratımı için yeni olasılıkları ima eden bir teknoloji
teşvikini de mümkün kılacaktır. Yani mevcut yaygın teknolojiler yeni teknolojilerin üretimini
ve kullanımını tetikleyecektir.
Bu nedenle, firmalar için, yeni ürün geliştirmedeki yatırım tahsisi ile ilgili soru, 'doğru'
yenilikleri (inovasyon) geliştirmek için pazarın beklentilerini ve teknoloji imkanlarının en fazla
karşılaşabileceği alanları tespit etmelidir. Bu tür doğru ve isabetli yeniliklerin geliştirilmesinin
anahtarı, bir yandan yeni ortaya çıkan teknolojilerin bir birleşiminden ve diğer yandan da
pazarın taleplerinden kaynaklanan gelecek vaat eden pazar segmentlerini belirlemekten
geçmektedir. Bu nedenle, gelişmelere karşı görmemezlikten gelinmemeli ve mevcut bir sorunu
çözmek ve bu sorundan kaynaklanan pazar talebini karşılamak için teknoloji kullanılmalıdır.
Böyle bir süreç, inovasyon olanaklarını içeren teknolojiler ile piyasa talepleri arasındaki
kesişme olarak değerlendirilmeli ve fırsat olarak görülmelidir.
Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerine, tedarik ve verimlilik açısından sağlık ve sosyal bakım
piyasaları tarafından faydalı çözümler olarak bakılmaktadır (Broek ve diğ., 2010). Bu anlamda
yaşlıları destekleme ve beraberinde fayda elde etme konusunda zaten var olan uygulamalar da
söz konusudur, bunlar;
-

İş bağlamında (Belk ve diğ., 2015), daha uzun süre üretken olmalarını ve daha iyi iş ve
sosyal yaşam dengesi kalitesi elde etmelerinin sağlanması,

-

Topluluk, böylece sosyal bağlantılarını kurar ve sürdürür, böylece tecrit ve yalnızlığın
üstesinden gelinmiş olması,

-

Kamu ve özel hizmetlere erişilmesi,

-

Evde (Santos ve diğ., 2014) bağımsız günlük yaşamlarını, itibarlarını ve özerkliklerini
teşvik etmek için belirli günlük görevler ve faaliyetler için gerekli desteğin sağlanması
(Christophorou, 2016, 2).
3.2.2.1. Tıbbi Teknolojiler

Yaşlanana nüfusun en çok talep edeceği ürünler yaşamlarını kolaylaştıracak tıbbi
teknolojiler olacaktır. Başarılı bir yaşlanma pazarında bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin
uygulama potansiyellerini, işitme cihazları gibi belirli bir ürünle tartışılabilir. Böyle tipik bir
örneğe odaklanarak, başarılı yaşlanma uygulamalarına bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin
uygulamasının temel yöntemi kolayca anlaşılabilir hale gelecektir. İşitme azlığı, konuşulan
dilin anlaşılmasının bozulmasına, özellikle de arka plan gürültüsü olan durumlarda yaşlanmakta
olan popülasyonda sık görülen bir sorundur. Etkilenen birçok kişi, bunun iletişim kurma ve
sonucunda sosyal ilişkiler ağlarından çekilme olasılıklarını artırdığını düşünmektedir
(Höpflinger ve Stuckelberger 1999).
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Bugün, teknolojik sistemlerin bakımı, küçük ölçekli teknolojik bileşenlerin yapımında
zorluk çeken yaşlı insanlar için genellikle çok karmaşıktır. Potansiyel yeniliklerden biri,
özellikle bataryalarla ilgili olarak bakım gerektirmeyen işitme cihazlarına duyulan ihtiyaçtır.
Bataryalar oldukça hızlı bir şekilde sona eriyor ve değiştirilmeleri de pahalı ve zor olmaktadır.
İnovasyon için bir başka kaynak, anlaşılmayan veya mırıldanan dilin, günümüzün işitme
teknolojileriyle anlaşılmasının zor olmasından kaynaklanmaktadır. İşitme cihazlarındaki akıllı
konuşma tercümanlık sistemleri bu nedenle büyük bir pazar potansiyeline sahiptir.
Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ile ilgili ürün yenilikleri için bir başka avantaj ise,
bu teknolojinin diğer benzer bilgi işlem ve iletişim sistemleri ile etkileşiminden
kaynaklanmaktadır. İşitme cihazları aynı veya benzer mikro teknolojilerle çalışan TV, telefon,
cep telefonu veya kulaklık teknolojisi gibi iletişim teknolojilerine de bağlanabilir. Yaşlı
tüketiciler gelecekte bugün olduğundan daha fazla mobil olacağından, mobilite ve iletişim
arasındaki bağlantı gelecekte onlar için daha büyük önem taşıyacaktır. Bu nedenle, hareket
halinde olan yaşlıların kullandıkları teknolojik destekli yardımcılarını iletişim teknolojisi ile
bağlamak veya entegre etmek üreticiler için büyük bir pazar potansiyeli taşımaktadır. Örneğin,
işitme cihazlarının artık manuel olarak yönlendirilmesi gerekmeyecek, yani, eğer çalarsa
doğrudan bir cep telefonundan gelen çağrıları alabilir. Böylece işitme cihazı cep telefonunu
kullanmamıza izin verecektir veya tam tersi olabilecektir. Günümüzde işitme cihazları TV
teknolojisiyle bu etkileşimi zaten yönetebilir, ancak bu teknoloji reaktif, ancak akıllı değil.
Akıllı işlevsellik için bir başka potansiyel, gürültülü ortamlarda sesi otomatik olarak kapatan
kendiliğinden ayarlanan bir cihaz veya yazılım olabilir.
Bilgi işlem teknolojileri, sağlık hizmetleri ve toplum desteği alanında son derece ilgili
ve önemlidir. Yaşlı kişilerin sağlığının uzaktan izlenmesini kolaylaştıran, kendi kendini
izlemelerini destekleyen veya gerektiğinde yardıma erişme imkânlarını sunan kayda değer
teknolojilerdir. Bilgi teknolojileri kullanarak yapılan bunun gibi hizmetler genelde tele sağlık
ve tele bakım olarak adlandırılır. Daha geniş bir bağlamda, “e-sağlık” olarak adlandırılan sağlık
verileriyle ilgili boyutuyla “dijital sağlık” olarak da tanımlanabilir (Progressive, 2019).
Toplum desteği ve sağlık hizmetleri alanında bilgi teknolojileri yaşlılara en az üç şekilde
destek olarak dijital sağlık etkinlikleriyle ilgili yardımcı olacaktır. Bunlar kısaca:
- İş güvenliği ve sağlığı politikaları ve hizmetleri;
- Toplum bakım hizmetleri ve motivasyon koçluğu;
- Evde bakım ve uzaktan sağlık hizmetleri.
3.2.2.2. Tele-Tıp
Evde tele-bakım veya daha dar anlamıyla tele-tıp veya tele-sağlık olarak adlandırılan
aletler, yaşlıların yerinde yaşlanmalarına yardımcı olan işlevsel teknolojilerdir (Koch 2006,
566). Tele-Sağlık, tıbbi durumların teşhisi ve tedavisi ile ilgili bilgilerin ve verilerin iletilmesi
veya sağlık hizmetlerinin sağlanması için ses, video ve diğer telekomünikasyon ve elektronik
bilgi işlem teknolojilerinin kullanılması ve gerektiğinde uzakta çalışan sağlık çalışanlarına
yardımcı olunabileceği anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri
sağlık durumunun izlenmesini, tespit edilmesini ve aile, arkadaşlar, bakıcılar ve profesyoneller
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ile iletişimi kolaylaştırmayı da destekleyebilir. Uzaktan terapötik değerlendirme ve müdahale
sağlanabilir, evleri akıllı hale getirmek için sanal gerçeklik (VR) uygulanabilir ve sanal ortamda
rehabilitasyon uzmanları daha ileri analizler de yapabilir (Koch, S. 2006).
Bilgi işlem ve iletişim teknolojisi alanındaki birçok yeni gelişme, tıbbi teknoloji
ürünlerinin uygulanabilirliğini genişletebilmekte ve yaygınlaştırabilmektedir. Bu iki teknoloji
arasındaki birleşme sonucu ortaya çıkan pazar potansiyeli o kadar büyüktür ki, 'tele-tıp' olarak
bilinen ayrı bir ürün segmenti ortaya çıkmıştır. Tele-tıp genel olarak, ihtiyaç anında uzaktan
alınan tıbbi uzmanlık kullanımını açıklar. İki ana alandan oluşur: Evde bakım, ihtiyaç duyulan
noktada bağlı sensörler, hublar, ara yazılımlar ve referans merkezleri aracılığıyla yapılan bakım
ve diğeri ise birbirine bağlı tıbbi uzmanlık ağı olarak işbirliği gerektiren çalışmalardır (Broek
ve diğ., 2010).
Tele-tıp uygulamaları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri de içermektedir
(Broek ve diğ., 2010):
- Hastaların ve bilgilerin fiziksel olarak nerede bulunduğuna bakılmaksızın, profesyonel
bilgi ve uzmanlığa doğrudan erişime izin veren sistemler tarafından hastaların ve sağlık
personelinin muayenesi, gözetimi ve yönetimi,
- Aradaki mesafenin sağlık personeli ile hastalar arasındaki etkileşimi engellemesi söz
konusu ise, sağlık hizmetini desteklemek için bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin
kullanılması,
- Doktorlar veya tıbbi uzmanlar ve hastalar arasındaki mesafe kritik bir faktör ise, her
türlü sağlıkla ilgili hizmetlerin (uzaktan tanı, gözetim, danışmanlık ve tedavi dahil) yerine
getirilmesi.
Gelecekte 60 ila 70 yaşları arasındaki kişilerin bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin
kullanımında daha iyi vasıflara sahip olunacağı varsayıldığı için, bu tür teknolojilerin tıpta
kullanılmasının büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğu düşünülmektedir. Battelle Memorial
Institute, ev tabanlı sağlık teknolojilerinin bu on yılın sonunda ilk 10 iş fikri arasında
sayılacağını tahmin etmektedir (Betelle, 2019). Bugün, tele-tıp dört uygulama alanını
kapsamaktadır:
-

-

-

Tele danışma; Hastalıkların uzaktan teşhisi, danışmanlık ve doktorlar arasında
tartışmalar tele danışma kapsamında değerlendirilir. Örneğin, telekonferanslar ve ek
tıbbi görüş talebi kolayca bu teknolojiler üzerinden yapılabilmektedir.
Tele öğretim; Tele öğretim uzaktan eğitim-öğretim yanında sağlık personelinin daha
fazla eğitilmesini mümkün hale getirmektedir.
Tele mentörlük; Tele mentörlük, bir uzmanın ameliyatı gerçek zamanlı olarak
izlemesini sağlar. Ek olarak, uzman operasyon sırasında cerraha tavsiyede bulunabilir
veya danışabilir.
Tele ameliyat; Tele cerrahi, uzaktan ameliyatları ve tıbbi robotikleri içerir.

Yukarıda bahsedilen alanların yanı sıra, tele-tıp işlemleri için pek çok başka bilgi işlem
ve iletişim teknolojisi uygulaması da mümkündür. Örneğin, EKG'ler veya kan şekeri seviyeleri
gibi biyolojik verilerin uzaktan izlenmesi, hastanelerde ve doktorların ameliyatlarında tıbbi veri
tabanlarının yapılandırılması-değerlendirilmesi veya tıbbi bilgilerin bulunduğu internet
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sitelerinin bakımı gibi çalışmalar da tele-tıp olarak sayılır. Hasta izleme, hastaları sürekli olarak
uzaktan izlenmesine izin verir ve ayrıca hasta izleme sistemi acil bir durum rapor ederse
ambulans çağırma gibi destekleyici eylemler gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Tele-tıp henüz yeni bir disiplin olduğundan, gelecekteki gelişmeleri tahmin etmemizi
olanak sağlayacak çok fazla veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bugün ABD’de mevcut
olan bazı eğilimlerin öngörülebilir gelecekte Avrupa'da takip edileceği varsayılabilir. Bu
trendler şunları içeriyor:
- Giderek artan sayıda masaüstü video konferans iş istasyonu,
- Ev kullanımı için özel tele-tıp uygulamalarının artması ve gelişmesi,
- İnternet ile doktorlar ve uzmanlar arasında sağlıkla ilgili bilgi alışverişinde bulunması,
- Elektronik hasta kayıtlarının 'canlı' ve 'sakla ve yönlendir' tele-tıp uygulamaları ile
gerçekleştirilmesi,
- Sağlık sigortası şirketlerine tele-tıp danışmanlık ve ürünlerin maliyetini karşılatan
ulusal mevzuattaki değişiklikler.
Tele-tıp ayrıca hastalar arasındaki iletişimi de teşvik eder. Böylece kişisel tanışmalar
yapılabilir ve hastalar sosyalleşebilir. Bir başka boyutuyla, doktorlar ve hastalar arasında insan
etkileşimi olarak ortaya çıkan sosyal izolasyon tehlikesi bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ile
azaltılabilir. Tele-tıp uygulamaları hastalar ve doktorlar arasındaki insan etkileşimini
desteklemek için kullanılıyorsa, yaşlı insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.
Bugün yaşlılar, doktorlarına, internetten aldıkları bir tıbbi bilgi ile yaklaşmakta ve doktorlara
neden o prosedürlere göre tedavi edilmediklerini sorabilmektedirler.
3.2.2.3. Güvenlik
Bilgi teknolojilerinin kullanımının en alakalı olabileceği alanlardan biri güvenliktir.
Yaşlı kişilerin fiziksel kısıtlamaları (örneğin, görme ve hareketlilikle ilgili olarak), kendi
evlerinde güvenlik tehlikelerini artırmaktadır. Bu durum, mevcut evlerde engellerin
kaldırılmasını ve yeni evler planlanırken bu tür engellerin sebep olabileceği potansiyel
sorunların farkında olunmasını gerektirir. Çeşitli teknolojiler güvenlik tehlikelerinin
giderilmesine yardımcı olabilir. Gelecekte sosyal alarmların büyük pazar potansiyeline sahip
olması beklenmektedir. Yani gerçek dil etkileşimi tarafından desteklenen kullanıcı arayüzleri,
pratik kullanımları önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.
Kapıların yaşlılara uygun bir şekilde tasarımı gelecek vaat eden bir alandır. Bugün,
birçok kapının açılması zor ve fiziksel güç gerektiriyor. Kullanıcı hareketlerine otomatik olarak
tepki veren sensör kontrollü kayar kapılar bu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bu
kapılar, sadece yaşlılar için değil aynı zamanda gençler tarafından da takdir edilen bir gerçektir.
Fiziksel güç olmadan kullanılabilir olan sürgülü kapılar, evrensel tasarımın bir örneği olarak,
engelli durumu ne olursa olsun, hem gençler hem de yaşlılar için kullanıcı dostudur. Bu tür
mimari değişikliklerin yanı sıra, yaşlılar tarafından kullanılan ev aletleri de bilgi işlem ve
iletişim teknolojileri kullanımı sayesinde önemli bir potansiyele sahip olacaktır (Wahl ve
Mollenkopf 2003).
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Aktif yaşlanmayı desteklemek ve kırılganlık, bilişsel gerileme ve yaşlı yetişkinlerin
sosyal izolasyonu ile başa çıkmak için bilgi ve iletişim teknolojisi tabanlı çözümler ortaya
çıkmıştır. Bu bilgi ve iletişim teknolojisi tabanlı çözümler, risklerin azaltılmasında (örneğin,
düşme riski vb.) gözle görülür bir değere sahip olmasına rağmen, bugüne kadar çözümleri çoklu
bireysel risk faktörlerine odaklanan ve entegre eden bütüncül bir yaklaşım geliştirilememiştir.
Ayrıca, risk seviyelerine bakılmaksızın tüm bireylere sunulan özel bir müdahaleden ziyade, her
birey için birleştirilmiş çoklu risklerin analizine dayanan özel müdahaleler sağlamaya ihtiyaç
vardır. Örneğin, en büyük düşme riski taşıyanlara seçici olarak denge eğitimi vermek yerine
tüm yaşlı yetişkinlere sunulan denge eğitimi çalışmaları düşük tedavi etkinliği ile
sonuçlanacaktır. Birden fazla sistemde bir uzlaşma durumunu temsil eden kırılganlıkla, bireyin
bu çoklu sistemler arasındaki kırılganlık risk seviyesinin (fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal)
karşılanması için müdahaleleri kişilere göre uyarlamak gerekir (Summers ve diğ., 2018, 1).
3.2.2.4. Akıllı Ev Uygulamaları
Uzun vadede özellikle ümit verici bir alan, genellikle “akıllı yaşam” olarak adlandırılan
cihazların birbirine bağlanmasıdır. Kısa vadede, mevcut standart cihazların çoğu aynı zamanda
iyileştirme için önemli alanlara sahiptir. Birçok yaşlı insan, ev aletlerinin kullanımıyla ilgili
problemler yaşamakta ve hatta bazı işlevleri kullanmaktan çekinmektedirler. Teknolojik
gelişmeler sayesinde evlerde kullanılan çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, radyatörler,
fırınlar (özellikle mikrodalga fırınlar), ocaklar, düdüklü tencereler, dondurucular, karıştırıcılar,
gıda işlemcileri, kahve makineleri, kurutucular, elektrikli süpürgeler ve elektrikli ütülerin
yaşlıların kullanımına uygun bir şekilde üretilmesi mümkün olmaktadır. O nedenle ev
cihazlarının yaşlıların kullanımına adapte edilmesi konusunda oldukça kısa vadede büyük bir
potansiyelin var olduğu görülmektedir (Wahl ve Mollenkopf, 2003).
Yaşlıların evde bağımsız ve aktif bir şekilde yaşamalarını desteklemek amacıyla
yardımcı teknolojik çözümler sağlamak için kamu ve özel kuruluşlardan ilgi artmaktadır. Aktif
ve sağlıklı yaşlanma için bilgi ve iletişim teknolojileri, yaşlıların sağlığını ve psikolojik iyilik
halini izleyerek ve koruyarak 'olumlu yaşlanmayı' teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda,
aktif yaşlanma, uzun ömürlülüğü bir yük ve tehdit olarak algılamak yerine, yaşlanmakta olan
bir toplumun fırsat ve zorluklarını ele almak için bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamalıdır
(Christophorou, 2016, 2).
Tıbbi uygulamaların yanı sıra, yaşlıların sosyal iletişimi yeniden kurmalarını sağlayan
diğer bilgi işlem ve iletişim teknolojisi tabanlı uygulamalar, pazarda güçlü bir büyüme
potansiyeline sahiptir. Bu teknolojide, telefonlar ve kapı zilleri için özel cihazlar, radyo ve TV
için amplifikatör sistemleri ve etkileşimli televizyon ve video sistemleri gibi yeni medya
teknolojileri bulunmaktadır (Kruse, 2002).
Yaşlılıkta fiziksel kısıtlamaların daha fazla görülmesi nedeniyle, birçok yaşlı insan
günlük etkileşimler esnasında ve gençler için hiç sorun çıkarmayan aktiviteler konusunda
büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu tür aktiviteler arasında, merdiven çıkma, alışveriş yapma,
kutuları ve paketleri açma ve küçük fontları ve metinleri okuma gibi basit görevler ve
prosedürler bulunmaktadır. Bu kısıtlamaları fark eden yaşlı insanlar genellikle düşük benlik
saygısı ve kendine güvenden mahrum oldukları için fazlaca muzdarip olmaktadırlar. Küçük
ölçekli teknolojik cihazlar bu tür sorunları azaltmaya veya hatta ortadan kaldırmaya kolayca
75

yardımcı olabilir ve böylece yaşlı insanların hareketliliğini, rahatlığını, bağımsızlığını ve
özerkliğini gençlik dönemlerinde olduğu gibi yeniden kurabilir. Ancak, çoğu genç olan ürün
tasarımcıları bu tür olası çözümleri yaşlılarla yeteri kadar empati yapmadıkları sürece dikkate
almıyorlar çünkü sorunlar kişisel tanıma alanlarının dışında kalmaktadır. Bu nedenle,
yaşlanmakta olan bir toplum için ürün tasarımcıları müşterilerinden yaşça çok daha küçükse ve
hedef gruplarının sorunlarıyla bağlantı kuramıyorsa pazara sunulan ürünlerin yaşlananların
veya yaşlıların beklentilerini karşılamayacağı açıktır. Dolayısıyla, giderek artan 50 yaş ve üstü
olan neslin bu ürünleri satın almayacağı için ürünlerin satış performansının giderek artan yaşlı
nüfustan dolayı düşmesi söz konusu olacaktır ve beraberinde pazar payı azalacaktır.
Birkaç teknolojik ürün yukarıda belirtilen sorunların azaltılmasını sağlayacaktır. Bunlar
temel olarak destekleyici işlevlere sahiptir, ancak bu her zaman “yüksek teknoloji ürünü”
oldukları anlamına gelmez. Genellikle nispeten basit bilgi ve iletişim teknolojileri cihazları
yaşlı insanların yaşam kalitesini artırmak için yeterlidir. Bu tür cihazların kullanılabilirliğini
daha eski müşterilere odaklanmış bir grupla test eden bir pilot çalışma, bu teknolojik yeniliğe
sosyal etkileşimin eşlik ettiği göz önüne alındığında, son teknolojinin bile eski müşteriler için
kullanılabilir hale getirilebileceğini çok açık bir şekilde göstermiştir (Höpflinger ve
Stuckelberger 1999)
Bu tür yardımcı cihazlar 'aktif' ve 'pasif' olarak iki grupta kategorize edilir. Uzaktan
kumandalar gibi aktif cihazlar, kullanıcı müdahalesi gerektirir. Ancak, cihazın kullanımı ve
yönlendirilmesi kullanıcı tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle, bu cihazlar kendiliğinden
hiçbir şeyi ileri sürmüyor, ancak kullanıcının inisiyatif almasını istiyor. Pasif cihazlar ise
otomatik olarak devreye girer ve kullanıcı etkileşiminden bağımsızdır. Örnek olarak, otomatik
kayar kapılar veya yaşlının veya engellinin düşmeden sonra otomatik bir acil durum sinyalinin
üretilmesini sağlayan cihazlar olabilir. Yaşlıların bu tür cihazların kullanımıyla ilgili elde edilen
ampirik bulgular cesaret vericidir. Ortalama olarak, altı ila dokuz ay sonra, cihazlar yaşlı
insanların günlük yaşamlarının bir parçası haline geliyor. Ayrıca, insanların yaşam tarzlarının
değişmemesi dikkat çekicidir, bunun yerine, cihazlar daha önce var olan kısıtlamaları
hafifletmeye yardımcı olduklarından, yaşam biçimlerine devam edebilmektedirler (Höpflinger
ve Stuckelberger 1999).
Evde bakım (sağlık ve sosyal bakım) ve uzaktan izleme alanında bilgi teknolojilerinin,
farklı düzeylerde olan son kullanıcı katılımını gerektirecek şekillerde etki etmesi söz
konusudur. Özet olarak (Progressive, 2019),
- Evde sağlık yönetimi için tele-sağlık uygulamalarını içerebilir (insanları ve ailelerini
sağlık hizmeti sağlayıcılarına bağlayabilir);
- İnsanların düşme durumunda veya diğer acil durumlarda yardım almalarını sağlamak
için tele-bakım (sosyal alarmlar, kişisel müdahale hizmetleri);
- Web tabanlı topluluklar (insanları ve ailelerini sağlık hizmeti sağlayıcıları, akranları
ve topluma bağlayan); ve
- Kişisel sağlık kayıtlarının yönetimi
oluşturmalarının ve saklamalarının sağlanması).

(insanların

kişisel

sağlık

bilgilerini
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Binalara erişim, her insanın günlük yaşamını etkileyen fiziksel bir deneyimdir. Bilgi ve
iletişim teknolojileri kullanımı, çoğu insan tarafından (her yaştan) kullanılan binaların içindeki
evlerde veya binaların içinde kullanımları, kontrollü veya otomatik ışık değiştirme, kapı açma,
asansör kullanımı, ısıtma kontrolü, enerji kullanımı ve güvenlik özellikleri, televizyon kontrolü
gibi teknik cihazları kullanma ile ilgili bilgi sahibi olduğu anlamına gelir. Kamu binalarının
erişilebilirliği ve kullanılabilirliği bağlamında bilgi teknolojileri ile ilgili olarak, daha yaşlı
olanlar da dâhil olmak üzere çok sayıda insan tarafından kullanılabilir olmalarını gerektiren bir
gereklilik vardır. Örneğin, asansörlerin çeşitli destek türlerine ihtiyaç duyanlar veya engelli
insanlar tarafından erişilebilir olması gerekir. Bu destek, görme kaybı olan kişiler için Braille
işaretlerini ve ses bilgisini de içerebilir.
Evler ve binalarla ilgili olarak, bilgi teknolojileri ve ilgili standartlar, aktif ve yaşlanma
(AHA) gerekliliklerine ve özellikle engelli insanlara en az üç şekilde destek olmalarına
yardımcı olacaktır;
- Yaşlı dostu işyerlerinde çalışmak;
- Kamu binalarında hizmetlere erişim ve kullanım;
- Konutların erişilebilirliği ve kullanılabilirliğinin artmasıyla bağımsız yaşama destek
verilmesi.
Akıllı ev, yaşlılar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla konutları gelişmiş
olan otomatik cihaz ve işlevlerle donatılmış hale getiren cihaz ve hizmetleri tanımlamak için
kullanılan genel bir terimdir. Akıllı bir evin iyi tasarımı beş temel özellik üzerine oturmalıdır.
Bunlar; otomasyon, çok işlevli, uyarlanabilirlik, etkileşim ve verimlilik ile ifade edilebilir.
Akıllı ev teknolojisi, işitme, görme veya bilişsel engelli olanlar için, sensör teknolojileri yoluyla
düşmeyi önleme veya algılama, hatırlatma, tedavi veya kontrol imkanı da sağlayabilir. Rahatsız
edici olmayan akıllı ev ortamındaki her yerde bulunan algılayıcı sensör teknolojisi artık
yaşlıların fiziksel koşullarını izleyebilen ve onların yaşamlarında güvenlik, mobilite,
bağımsızlık ve etkileşimi büyük ölçüde artıran aletler olmuştur. Yani bugün bunlar, hayal
etmenin ötesinde gerçekleşen teknolojik uygulamalardır. Ayrıca, yaşlılara eşlik eden sosyal
robotlar, özel ihtiyaçları olan insanlara da yardım edebilmektedir (Christophorou, 2016, 2)..
Bilgi teknolojilerinin evlerde kullanımı ile, genellikle “Nesnelerin İnterneti (IoT)”
teriminin barındırdığı farklı sensörleri ve otomatik cihazları içerebilen “akıllı evler”
anlaşılmaktadır. Akıllı evler, “akıllı evler” ve “akıllı şehirler”, en azından 1950'lerden bu yana
ilgili fikir ve inisiyatiflerin ortaya çıkmasıyla gelişmeye başlamıştır. Dikkat çekebileceğimiz
akıllı evler ve şehirler, sadece enerji kontrolü açısından değil, en azından 1990'lı yılların
başlarından itibaren aynı zamanda yaşlı insanların katılımının sağlanması ile alakalı olarak
görülüyordu. Evdeki cihazların birçoğu akıllı ev kavramı içinde varsayıldığı gibi, 'akıllı'
topluluklarla da bağlantılı olarak görülebilir.
Akıllı teknolojiler yaşlıların konforu için aşağıdaki belirli bağlantı ve otomasyon için
destekler sunabilir;
- Ev güvenliği (davetsiz misafir, su, gaz ve duman alarmları);
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- Kişisel güvenlik (düşmeler veya diğer durumlar gibi acil durumlarda etkinleştirilen
aktif veya pasif alarmlar);
- Kolay ev yönetimi (iç sıcaklığın izlenmesi, iklimlendirme); ve
- Bazı fonksiyonların kolay yönetimi (ışık kontrolü; pencereler, kapılar ve panjur
kontrolü; çalışma yüzeylerinin yüksekliğinin otomasyonu, mutfaktaki dolaplar vs.).
3.2.3. Teknolojinin Dış Alanda Hareketliliğe Katkısı
Ev veya ofis dışına çıkmak, özellikle de hareketlilik veya oryantasyon sorunları yaşayan
yaşlı insanlar için zor olabilir. Bilgi ve iletişim teknolojileri desteği ile hareketlilik daha kolay
hale getirilebilir. Coğrafi-yerelleştirme cihazları gibi çözümlerle, belirli bir kişinin nerede
olduğunu bulmak veya onlara navigasyon-yönlendirme konusunda yardım etmek (örneğin, eğer
bu kişi kendi evine, doktora veya süpermarkete ulaşmak istiyorsa) giderek daha fazla mümkün
olmaktadır. Bu destek özellikle hafıza kaybı yaşayan demans hastaları için daha çok anlamlı
hale gelmektedir.
Açık alanlarda kamu desteği ile bilgi işlem teknolojileri en az üç şekilde yaşlıların
desteklenmesine yardımcı olabilir (Progressive, 2019):
- Güvenli yollar ve binaların erişilebilirliği,
- Açık alanlarda acil servisler,
- Coğrafi yerelleştirme desteği.
Güvenli yollar ve binaların erişilebilirliği ile ilgili olarak bilgi teknolojileri, insanları
belirli etkileşimlerle (örneğin işitsel destek mesajları) destekleyebilir. Daha genel olarak,
girişler ve kamusal alanlara bağlantı (patikalar, yollar, park alanları) ile ilgili olarak binaların
içindeki hareket rotalarının erişilebilirliği önemli olmaktadır. Bazı ülkelerde uygulanan özel
politikalara göre, bir binanın veya bir binanın bir kısmının erişilebilir olması istendiğinde,
binanın tüm kısımlarına, bina girişlerine ve binalar ile dış mekân arasında erişilebilir bir hareket
yolu olması gereklidir. Özel bir konut birimi dışında, erişilebilir bir seyahat yolu mutfaklardan,
depolardan, tuvaletlerden, dolaplardan veya benzer amaçlarla kullanılan diğer alanlardan da
geçemez.
Dış mekânlardaki acil servislerde kullanılan farklı modlardaki alarmlar (işitsel veya
görsel) bilgi teknolojileri desteği ile sağlanmaktadır. Özellikle yaşlı insanların savunmasız
olabileceği güvenlik olayları (terör, büyük siber saldırılar) veya doğal afetler (sel, volkanik
patlamalar, vb.) durumunda iletişim sağlanabileceği altyapılar bilgi teknolojileri kullanımı ile
temin edilmektedir. Bununla ilgili yeni mimarilere ve teknolojilere olan ihtiyaç, Avrupa
İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi'nin odak noktasında bulunmakta
olup genel politikalara yansıtılmaktadır.
Bilgi teknolojilerinin coğrafi yerelleştirme cihazlarına sağladıkları destekler sayesinde
özellikle yaşlı insanların kaybolmaları ve adres bulmaları zorlaştığı hallerde kesin konumlarını
belirlemeye yardımcı olabilir. Yaşlı insanlar için uygun olan bu tür cihazların farklı
uygulamalarının da zamanla ortaya çıkma potansiyeli söz konusudur. Büyük ölçüde cep
telefonu ve sağlık endüstrileri tarafından öne çıkarılan giyilebilir sensörlerin kullanımı farklı
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uygulamalar için bir örnek olabilir. Bu sensörler, var olunan konumun ve yapılan hareketlerin
ölçülmesine olanak tanır. Mikro elektromekanik sistemler bazlı sensörler (ivme ölçerler,
jiroskoplar, manyetometreler ve fizyolojik veya biyometrik sensörler) sayesinde vücudun farklı
bölgelerine giyilebilen ve yürüyüş, koşma ve yukarı tırmanma gibi aktivitelerin tanımlanması
için kullanılabilecek veya fizyolojik hareketliliklerin ölçümlerinin elde edilmesine katkı
sağlayacak teknolojik gelişmeler yaygınlaşacaktır.
Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri, hareket kabiliyetine sahip olmayan insanlara yardım
etme konusunda giderek daha fazla rol oynamaktadır ve bu nedenle yaşlı insanlar için özel bir
öneme sahiptir. Toplu taşımada bilgi teknolojileri, farklı bildirim yöntemleri ile yolculara
yardımcı olabilir. Örneğin, sonraki duraklar, varış yerleri, biletleme bilgileri hakkında sesli ve
yazılı bilgiler vererek yaşlıların toplu taşımada rahat bir yolculuk yapmalarına destek verilmiş
olunur. Teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, ulaşım alanında daha kişiselleştirilmiş hizmet
seçenekleri ortaya çıkmaktadır. Ulaşım hususunda en çok dikkat çekici örnek UBER
uygulaması olmuştur. Birçok ülkede UBER uygulaması sayesinde sadece yaşlılar değil tüm
bireyler hem daha ucuz hem de daha iyi ulaşım hizmeti alabilmektedirler (Progressive, 2019).
Ulaştırma alanında bilgi işlem ve iletişim teknolojileri, aktif ve sağlıklı yaşlanma
süreçlerine en az üç şekilde faaliyetlere destek verebilecektir (Progressive, 2019):
- Uzaktan ve esnek çalışma için özel çözümler,
- Toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir ve karşılanabilir olması,
- Kişiselleştirilmiş nakliye çözümleri.
Ekonomik merkezlere katkı sağlamak ve uzaktan ve esnek çalışmaya hizmet etmek için
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı ulaşım çözümlerinin, özellikle hareketlilik veya
duyusal zorlukları olan yaşlılar için birçok yönden yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca
bu teknolojilerin kullanımı yaşlıları için güvenliği de artırabilir. Özellikle gece saatlerinde
seyahat ederken kendilerini daha savunmasız hissedebilecek yaşlı insanlar için büyük önem
taşıyor.
Toplu taşımacılığın erişilebilirliği ve ekonomik olarak güç yetirebilirliği konusu,
toplumun engelli kesimlerine sunulacak hizmetlere dair etik ilkelerine açıkça bağlanmaktadır.
Örneğin, hareket kabiliyeti azalmış insanlara yardım etmek amacıyla demiryolu ve havayolu
hizmetlerinde binaların, araçların vb. fiziksel altyapının ve uygun destek hizmetlerinin
sağlanması yanında bilgilerin görsel ve işitsel olarak sunulması gerekmektedir. Aslında toplu
taşımacılığa erişim, bazen yaşlı veya engelli insanlar tarafından mecburen alternatif olarak
(genellikle pahalı olan) farklı ulaştırma yöntemlerini kullanmalarını gerektiren ana konulardan
biridir. Toplu taşımacılıkta erişilebilirlik imkanlarının artırılmasıyla yaşlıların imkanları
genişletilmekte ve sosyal ve ekonomik hayata dahil olma fırsatları artırılmaktadır.
SONUÇ
Aktif yaşlanma konusunda zorlukların karmaşıklığını, ilgili paydaşların çeşitliliğini ve
yaşlanma ve sağlık alanındaki çeşitli önlemler ve girişimleri göstermektedir. Ayrıca, yerel,
bölgesel ve ulusal düzeylerde eşgüdümlü ve uyumlu bir yaklaşımın zorlukların üstesinden
gelmede faydalı olduğunu göstermektedir.
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Politika yapıcıların hızla harekete geçmeleri gerektiğini açıkça göstermektedir. En etkili
genel strateji, yaşlı nüfusu sağlıklı tutmak ve topluma ve bu amaçlara mümkün olduğunca aktif
bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamaktır. Bu amacı desteklemek için yaşlıların daha olumlu
bir imajı oluşturulmalı ve hem yaşlıların hem de tüm toplumun sürece katkı sağlaması
hedeflenmelidir. Yaşlıların ailelerine, topluluklarına, toplumlarına ve ekonomilerine yaptıkları
katkılar vurgulanmalıdır. Yaşlı nesillere daha fazla saygı gösterilmeli, yaşlıların seçimlerine ve
kararlarına değer verilmelidir. Gerçekten de sağlıklı yaşlanma, gebe kalmadan önce başlar ve
bu nedenle sağlıklı yaşlanmanın genel kavramının tüm yaşam boyunca gündemde tutulması ve
desteklenmesi gerekir.

BÖLÜM SORULARI
1. Bilgi işlem teknolojileri ile aşağıdaki alanlarda yaşlılara katkı sağlanmaktadır?
I.Tele-sağlık II.Tele-bakım III.Akıllı Ev IV.İletişim
A.Sadece I ve II B.Sadece II ve IV C.Sadece I, II, III ve IV D.Sadece III ve IV E.Sadece
I ve III
2. Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin yararlı olabileceği yaşam riski aşağıdakilerden hangisi
değildir?
A.Sosyal izolasyon B.Demans C.Bağımsız yaşam D.Depresyon E.Zayıf ilaç yönetimi
3. Kentlerin altyapısında bilgi teknolojileri aşağıdaki hangi katkıyı sağlamamaktadır?
A. İleri seviyede elektronik kamu hizmetleri
B. Kamunun modernizasyonu ve sürekli değişimi
C. Güçlü yerel demokrasi
D. Karar verme süreçlerinde katılımın azalması
E. Kararların hem hızlı hem de güçlü olmasını sağlamaktadır
4. Her yerden ulaşılabilen bilgi depolama sistemlerine ne ad verilir?
A. İnternet ağı
B. Nesnelerin interneti
C. Bulut teknolojisi
D. Bilgisayar ağları
E. Network ağı
5. Teknolojiye yapay zeka kazandırılması onun hangi boyutunu güçlendirecektir?
A. Mekanik boyutunu
B. Elektronik boyutunu
C. Hız boyutunu
D. İnsani boyutunu
E. Üretim boyutunu
6. Aşağıdakilerden hangisi kamu ve özel dijital hizmetler ve katılımcı vatandaşlık yoluyla
topluma katılma ve dijital kimliği ve itibarını yönetmek anlamında teknolojinin amacını açıklayan bir
kavramdır?
A. Bilgi ve veri okuryazarlığı
B. İletişim ve işbirliği
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C. Dijital içerik oluşturma
D. Güvenlik
E. Problem çözme
7. Gümüş ekonomi aşağıdaki hangi uygulamaları kapsamaktadır?
I. İstihdam olanakları sağlama
II. Sürekli öğrenme
III. Yaş ayrımcılığı ile mücadele etme
IV. Önleyici-koruyucu sağlık bakımı
A. Sadece I, II ve IV
B. Sadece I, III ve IV
C. I, II, III ve IV
D. Sadece III ve IV
E. Sadece II, III ve IV
8. Aşağıdaki hangi sağlık alanı veya alanlarında bilgi teknolojileri yaşlılara destek olabilecektir?
I. İş güvenliği ve sağlığı politikaları ve hizmetleri;
II. Toplum bakım hizmetleri ve motivasyon koçluğu;
III. Evde bakım ve uzaktan sağlık hizmetleri.
IV. Yaşam boyu eğitim hizmetlerinde
A. Sadece II ve IV
B. Sadece II ve III
C. Sadece I, II ve III
D. Sadece III ve IV
E. I, II, III ve IV
9. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri akıllı teknolojilerin yaşlıların konforu için sunduğu
desteklerdendir?
I. Ev güvenliği
II. Kişisel güvenlik
III. Bilgi güvenliği
IV. Kolay ev yönetimi
V. Bazı fonksiyonların yönetimi (ışık kontrolü; pencereler, kapılar ve panjur kontrolü)
A. Sadece I, II ve IV
B. Sadece II, III ve IV
C. Sadece II, III ve V
D. I, II, III, IV ve V
E. Sadece I, II, IV ve V
10. Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma alanında bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin yaşlanma
süreçlerine destek olarak değerlendirilemez?
A. Uzaktan ve esnek çalışma için özel çözümler,
B. Toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir ve karşılanabilir olması,
C. Akıllı ev uygulamalarında
D. Kişiselleştirilmiş nakliye çözümleri.
E. Coğrafi pozisyon belirlenmesinde
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4. KUŞAKLARARASI FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA
AKTİF VE SAĞLIK YAŞLANMA

Sosyal Hizmet Uzm. Gözde KESGİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yaşlılık ve yaşlanma sosyal yaşlanma bağlamında değerlendirilerek
yaşlılık dönemi biopsikososyal sorunlarının, yaşlıların sosyal uyumuna etkileri ele alınacaktır.
Kuşak çatışmasına değinildikten sonra mevcut yaşlılar ve X,Y,Z kuşaklarının birlikte yaşama
durumları göz önüne alınarak bu durumun bireylerin aktif yaşlanmalarına etkileri üzerine
tartışılacaktır. Ardından her bir kuşağın özellikleri doğrultusunda aktif yaşlanmaları için gerekli
olabilecek hizmet önerileri sunulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Toplumdaki her yaş grubu yaşlılar ile ilgili hoşgörüye sahip midir?
Bireylerin yaşlanma süreçleri birbirlerine benzer mi?
Gelişim dönemi olarak yaşlılığa ilişkin toplumsal ön yargılar var mıdır?
Bakım yükü aktif yaşlanmayı nasıl etkiler?
X,Y,Z kuşaklarının aktif yaşlanabilmeleri için ne tür hizmetlere ihtiyaçları olacaktır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kuşaklar ve Yaşlılık

Kuşaklar ve yaşlılık
Kazanımlar okuyarak
konuları üzerine genel bilgi ve araştırarak edinilecektir.
edinilmesi sağlanır.

X Kuşağı ve Yaşlılık

X
kuşağının;
Kazanımlar okuyarak
özellikleri, yaşlı ile yaşama ve araştırarak edinilecektir.
durumlarına karşı muhtemel
tutumları
ve
aktif
yaşlanabilmeleri için ne tür
hizmetlere
ihtiyaç
duyabileceklerine
dair
öngörü kazanmaları sağlanır.

Y Kuşağı ve Yaşlılık

Y
kuşağının;
Kazanımlar okuyarak
özellikleri, yaşlı ile yaşama ve araştırarak edinilecektir.
durumlarına karşı muhtemel
tutumları
ve
aktif
yaşlanabilmeleri için ne tür
hizmetlere
ihtiyaç
duyabileceklerine
dair
öngörü kazanmaları sağlanır.

Z Kuşağı ve Yaşlılık

Z
kuşağının;
Kazanımlar okuyarak
özellikleri, yaşlı ile yaşama ve araştırarak edinilecektir.
durumlarına karşı muhtemel
tutumları
ve
aktif
yaşlanabilmeleri için ne tür
hizmetlere
ihtiyaç
duyabileceklerine
dair
öngörü kazanmaları sağlanır.

Anahtar Kavramlar
Yaşlılık ve Sosyal Uyum, Kuşaklar ve Yaşlılık, X Kuşağı ve Yaşlılık, Y Kuşağı ve
Yaşlılık, Z Kuşağı ve Yaşlılık
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GİRİŞ
Artan yaşlı nüfus oranı ile birlikte yaşlıların sosyalizasyonu ve çalışma yaşamı
içerisinde tutulmaları, uluslararası bir amaç haline gelmiştir. Öyle ki 12 Nisan 2002’de Dünya
Sağlık Örgütü uzmanlarınca oluşturulan “Uluslarası Yaşlanma Eylem Planı”nın başlıca
hedeflerinden biri “Yaşlıların ayrı bir grup olmadığı göz önüne alınarak, yaşam boyu öğrenme
ve toplum içinde yer alma olanaklarına erişim gibi fırsatların yaşamın ileri yıllarında da
sağlanarak yaşam boyunca bireysel gelişme, kişisel tatmin ve iyi olma durumunun
sürdürülmesi” dir. Bu hedefe ulaşabilmek için yaşlıların diğer yaş grupları olan kuşaklar ile
ilişkilerinin değerlendirilmesi önemlidir.
Mevcut yaşlıların refahının sağlanması ve sosyal uyumlarının arttırılması bu eylem
planınn başlıca hedefi olsa da yaşlanmakta olan genç nesillerin aktif yaşlanmalarına katkı
sağlayacak önlemlerin alınması gerektiği de yine hedefin bir diğer misyonudur. Bu misyonun
gerçekleşebilmesi için; aynı zaman içerisinde aynı toplumsal süreçlerden geçen bireylerin ortak
özellikler geliştirebileceği üzerine kurulan “Kuşak Teorisi” bizlere ipuçları sunmaktadır.
Bu bölümde yaşlıların, sosyal uyumlarına etki ettiği düşünülen sosyal yaşlanma ve
yaşlılık dönemi problemleri üzerinde durularak geleceğin yaşlıları olan X,Y,Z kuşaklarının
aktif yaşlanabilmeleri için çatı öneriler sunulacaktır.
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4.1. YAŞLILIK VE KUŞAKLAR
Yaşlılık tıpkı bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik gibi bir gelişim dönemidir.
Birbiri ardına dizilmiş bu dönemler belli başlı psikososyal gelişimleri içerisinde barındırır.
Bebeklik döneminde hayatta kalma becerileri gelişen birey, çocukluk dönemi ile toplum
içerisinde sosyalleşmeye başlar ve ergenlik dönemi itibari ile çocukluktan genç yetişkinliğe
geçiş yaşar. Bu dönemden itibaren çevresi ve kendisi tarafından çocuk olarak görülen bireyin
artık bir yetişkine evriliyor olması birtakım sorumlulukları ve olgunlaşmayı da beraberinde
getirir. Bu olgunlaşma ve sorumluluk bilinci hem kişinin hem de çevresinin, kendisinden
beklentilerini değiştirir. Bu dönemde fiziksel, bilişsel ve cinsel anlamda kendini keşfetmeye
başlayan birey ilerleyen yıllarda olacağı yetişkine göz kırpar. Yetişkinlikten sonra gelen
yaşlılık dönemi ise tüm bu gelişim dönemlerinin vardığı son noktadır (Çok, 2019).
Yaşlılık bir gelişim dönemi olduğu gibi yaşlanma bütün canlılarda meydana gelen bir
süreçtir. İnsan bedeninin yaşlanması, bireyin vücudunda doğduğu andan itibaren meydan gelen
değişimlerini ifade eden genelgeçer bir olgudur (Durak, 2013). İnsan bebekliğinden itibaren
yaşlanmaya devam eder. Bu süreç devam ederken birey, gelişimsel ödevlerini yerine getirir.
Örneğin; bebeklik dönemindeyken yürümeyi, çocukluk dönemindeyken okumayı, ergenlik
dönemindeyken bağımsız bir birey olmayı ve yetişkinlik dönemindeyken temelde nasıl bir
insan olacağımızı öğrenmiş oluruz.
Birey, takvim yaşı olarak yaş almaya başladığında birçok açıdan yaşlanır. Yaşlanma
türleri olarak değişkenlik gösteren bu süreçler; kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal
yaşlanma olarak sınıflandırılır. Yaşlılara sunulan hizmetlerde yaş sınırı ve toplumsal algı
düzeyinde yaşlılık, genellikle kronolojik yaşlanma ile tanımlanır. Kronolojik yaşlılığı Meyers
(1981); 65-69 yaş arası erken yaşlılık dönemi, 70-74 yaş arası orta yaşlılık dönemi, 75-84 yaş
arası yaşlılık dönemi, 85 yaş ve üzerini güçsüz yaşlılık dönemi olarak sınıflandırmıştır. Beğer
ve Yavuzer (2012) de yine gerontologlar tarafından yaşlılığın; 65-74 yaş arası ‘genç yaşlı’, 7584 arası ‘orta yaşlı’, 85 ve üzerini ‘ileri yaşlı’ olarak aktarmıştır (Şahin, 2015).
Yaşlılık dönemine kadar gelişim görevlerini yerine getirmiş ve biopsikososyal anlamda
kazançlar elde etmiş birey yaşlılık ile birlikte yavaş yavaş kayıplar yaşamaya başlar. Yaşlılığın
en belirgin kayıpları öncelikle fizyolojik kayıplardır. Bu kayıplar; sinir sisteminde, duyu
sistemlerinde (görme, duyma, tat ve koku alma, dokunma), dış görünüşte, kardiyovasküler
sistemler ve solunum sistemlerinde meydana gelir (Kahveci, 2013). Eyüboğlu ve diğerleri
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(2016), yaşlı bireyde fiziksel kayıplara bağlı yetersizlik hislerinin ortaya çıkabileceğini buna
bağlı olarak işe yaramama ve diğerlerine yük olma endişesi ile tedirginliklerin ortaya
çıkabileceğini belirtmiştir. Yaşlı bireyde ortaya çıkan sağlık sorunları sonucu; üzücü birtakım
şeyler yaşanmaktan kaçınma, geleceğe karşı güvensizlik, maddi anlamda destek göremeyeceği
endişesi ile aşırı tutumluluk gibi davranışların da ortaya çıkabileceğini eklemişlerdir (Eyüboğlu,
Şişli ve Kartal, 2016).
Kayıpların artması ile birlikte bireyin, stres ve depresyon gibi psikolojik birtakım
sorunlar yaşanması da olasıdır. Bu kayıplarla baş edebilme becerisi geçmişten bugüne yaşanılan
hayattan doyum sağlama ile doğru orantılıdır (Durak, 2013). Karaduman (2006), yaşlılığı
herkes için nitel bir deneyim olarak değerlendirmiştir. Yaşlılık dönemini, iyi ya da kötü olarak
değerlendirmenin yaşlı bireyin hayatında sahip olduğu nesnel faktörleri, öznel yorumları
sonucu nasıl algıladığı ile ilişkilendirmiştir. Öznel değerlendirme sonucu kişinin hayatı
boyunca deneyimlemiş olduğu olumlu ve olumsuz yaşantılarının, yaşlının yaşama dönük
duygusal tutumuna etki ettiğini vurgulamış hastalık ve yaşlılığı, sosyoçevresel faktörlere de
bağlayarak yaşlılık ve hastalığın yakın kavramlar olmadıkları yorumunu yapmıştır (Baran,
2008)
Yaşlılığın biyolojik ve bilişsel boyutunu etkileyen bu kayıpların yanı sıra yaşlılık
döneminde kişide, rol ve statü kayıpları da yaşanmaya başlar. Bu rol ve statü kayıpları yaşlılığın
grupsal boyutu olarak değerlendirilebilecek olan kayıplardır.Yetişkinlik yaşantısına kadar ailesi
içerisinde; bebek, çocuk, ergen olan birey, bu süreçlerde edindiği rollerden temellenerek bir
karakter geliştirir. Yetişkinlikte bir aile kurması ihtimali ile de eş, anne/baba, gelin/damat gibi
yeni roller ile hayatına devam eder. İş yerinde, yönetici ya da çalışan olan birey yine sosyal
grubunda bir rol edinir. Yaşlılık döneminde emekli olma, torun sahibi olma gibi durumlar da
yine rol değişimine/kaybına neden olabilecek durumlardır (Durak, 2013). Karataş (2000),
yaşlılığı emeklilik dönemi ile ilişkilendirmiş hazır olunmadan emekli olma durumunun kişinin
boşluğa düşmesine neden olabileceğini vurgulamıştır. Emeklilik ile birlikte; bireysel
üretkenliğin sekteye uğraması ve statü kaybının kişinin sosyal ilişkilerini etkileyebileceği,
sosyal ilişkilerine sınırlamalar getirmesine neden olabileceği ve maddi zorluklara yol
açabileceğini de belirtmiştir. Fiziksel ve maddi anlamda bağımlı olunmasının işe yaramazlık ve
değersizlik hissine neden olabileceği bu durumunda öz güveninin sarsılmasında etkili olacağını
eklemiştir (Öz, s.s:24). Hazır olmadan ve plansız olarak emekli olmanın sosyal yaşama tabi
olarak etkisi olacaktır.
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Çalışma yaşamından kopma, yaşlılıkta kişinin yetişkinlik yaşansıtısında edinmiş olduğu
alışkanlıklarının dışına çıkma olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle yeni emeklilik hayatına
uyum sağlayabilmek bazen güç olabilir. Örneğin; iş yaşantısında disiplinli olan biri emekli
olduğunda disiplin kurma alışkanlığını aile yaşantısına da aktarabilmeyi arzu edebilir. Disiplin
kurma arzusunun büyük bir kısmı çalışma yaşantısında iş yerinde tatmin ediliyorken bu arzunun
tatmininin aile yaşatısında uygulanmaya çalışılması da yine bazı sorunların ortaya çıkmasına
ve ilişkilerin gerilmesine neden olabilir.
Emeklilik ile birlikte ortaya çıkabilecek bu sorunların yanı sıra bireylerin yaşlılık ile
birlikte biopsikososyal anlamda farklılaşmaya başladıkları bir gerçektir. Yaşlılık, kendine has
problemlerinin olduğu bir süreçtir. Problemlerin hangi noktada ortaya çıkacağı yaşlılıkta yaşam
kalitesini etkilemektedir ve geçmişte nasıl bir hayat yaşandığı ile yakından ilişkilidir.
Yaşlılıkta yaşam kalitesi kavramına etki eden faktörler, Oktik ve diğerleri (2004)
tarafından 4 başlık altında toplanmıştır:
1- Ekonomik Göstergeler: Teknolojik gelişmeler ve ekonomik büyüme ile bağlantılı
olarak gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen yıllık gelir, dayanıklı tüketim
malları sahipliği, çalışma koşullarına uygunluk, mülkiyet sahipliği gibi durumlar
ekonomik göstergelerin görece iyilik halini ifade eder.
2- Sosyal Göstergeler: Bu gösterge yaşlının gündelik yaşam aktiviteleri ve toplum
düzeyinde sosyalleşmeleri üzerinden takip edilir. Sosyal göstergelerde amaç
yaşlının yaşam kalitesinin arttırılamasıdır. Sosyal ilişkilerde ve sosyal destek
sistemlerinin işlevselliği, tecrübe ve bilgi sahipliği, sosyal güvence, yeterli ve
dengeli beslenme, konut ve çevrenin bireyin yaşamına uygunluğu, kamu güvenliği,
sağlık durumunun takibi ve iyilik hali, engel hali olmadan gezilere ve seyahatlere
katılabilme durumları ise sosyal göstergelerde önemli olarak değerlendirilen
argümanlardır.
3- Sağlık Göstergerleri: Bu göstergeler genel olarak yaşlının sağlık durumunu belirten
göstergelerdir. Sağlık hizmetlerine ulaşım ve onlardan yararlanabilme önemlidir.
Fiziksel, ruhsal ve zihinsel iyi olma hali de yine bu göstergelerin önemli birer
destekleyicisidir.
4- Psikolojik Göstergeler: Bu göstergeler kapsamında yer alan iki önemli durum
yaşlının yaşam doyumu ve mutluluk duygularıdır. Yaşlı bireyin sosyal çevresinden
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(ailesi, arkadaşları ve akrabaları) aldığı doyum, sağlık durumu ile ilgili hissettiği
memnuniyet gibi yaşamından aldığı hazların bütünüdür (Baran, 2008).
Tüm bu göstergeler yaşlılığın bireysel faktörleri olduğu gibi bireyin yaşadığı bu kayıp
döneminin sosyal yaşantısına da etki edeceği ortadadır. Bireyin kendi iç devinimleri ve
kayıpları sosyal bir varlık olması dolayısı ile çevresini de etkiler. Yaşlının en yakın çevresi ise
ailesidir. Yaşamın vardığı son nokta da yine birey, psikososyal durumu itibari ile bakıma
muhtaç kişi rolünü de edinebilir.
Houston (1990)’nın yaptığı bir araştırmada çoğu yaşlı kimsenin kurumsallaştığı yaygın
inancın aksine, 65 yaş üzerindeki insanların büyük çoğunluğu kendi evlerinde yaşar (%90),
birçoğuna birinci derece yakınları tarafından bakıldıkları ortaya konmuştur. 1990 yılında
yapılan bu araştırmanın üzerinden 29 yıl geçmiştir. Yurt dışında yapılan bir araştırma olması
bakımından önem taşır. Modernleşmenin, Batılılaşma ile sık sık karıştırılmasının etkisiyle yurt
dışında yaşlıların huzur evlerinde yaşadığına dair inanç yaygındır. Açıkca görülmektedir ki
yaşlılar kendi evlerinde kalmakta ya da birinci derece akrabaları ile kalmaktadır. Nitekim
Atalay ve diğerleri (1992) tarafından Türkiye genelinde yapılan “Türk Aile Yapısı”
araştırmasında yaşlıların yaklaşık % 36’sının çocuklarıyla, %63’ünün kendi evinde ayrı
yaşadığı, % 1’inin ise akrabalarının yanında ya da kurumlarda yaşamlarını sürdürdükleri
saptanmıştır. Konuya kır-kent bazında bakıldığında kentte yaslıların %70’inin kendi evlerinde
yalnız yasadıkları kırsal kesimde ise bu oranın %51 olduğu bulunmuştur (Öztop, Şener ve
Güven, 2008)

4.1.1. Yaşlılık ve Aile İlişkileri
Yaşlılık ve sosyalleşme dendiğinde ilk akla gelen ilişki türü aile ilişkileridir. Bakıma
muhtaç olduğu toplumsal ön yargısı ile düşünülen bu grubun, sosyalleşebilecekleri kişiler
olarak aile üyelerinin görülmesi normaldir. Yaşlının birebir ilişki içerisinde bulunduğu aile
üyelerinin değerleri üzerine şekillenen bu sosyal ilişki çeşidinin öznel olduğu ve aileden aileye
değişebileceği unutulamamalıdır. Her yaşlının korunup gözetildiği bir aile ortamına sahip
olduğu inancı ise gerçeği çoğu zaman yansıtmamaktadır.
Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile birlikte modernleşen ve bireyselliğe önem
veren yeni dünya düzeninde, yaşlıların konumları öncelikle aile içerisinde daha sonra toplumsal
değerler bazında değişmeye başlamıştır.
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Geçmişin geleneksel toplumlarında tarıma dayalı bir yaşam benimsendiğinden yaşlılar;
tarım ürünlerini ekip biçme, çalışan işçilerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi gibi nedenlerle
geniş aile içerisinde önemli bireyler olmuşlardır. Yaşlıların bu denli önemli bireyler olmalarının
nedenleri ise doğa şartları ile başa çıkabilme becerileri ve bildiklerini aktarmaları olarak
değerlendirilmektedir. Endüstrileşmiş toplumlarda ise yaşlının toplumsal statüsünün,
geleneksel toplumlara göre daha düşük olduğuna dair bir inanış vardır. Yaşlanma ile birlikte
artık üretime katkı sağlayamayacağı düşünülen yaşlı bireylerin, artık tecrübeleri ve bilgileri ile
de topluma yarar sağlayamayacak bireyler olduklarının düşünülmeye başlanması olası bir
sonuçtur (Bulut, 2013).
Modernleşme ile birlikte yaşlılık ve yaşlılar artık toplumsal düzende başka bir noktadır.
Bu değişim aile hayatında da kendisini göstermeye başlamıştır. Değişimin aile yaşantısını
etkilemesi, bakım veren konumunda aile üyelerinin olduğu ya da olmasının arzu edilmesi
sebebi ile önemlidir. Fooken (1999), modernleşme ile birlikte yaşlılığın bakım muhtaçlık
husunda değerlendirildiğinde iki görüşün dirençli ve yanlış olduklarını ortaya koymuştur.
Bunlardan birincisi yaşlıların, bencil sebeplerden ötürü bakımevlerine sürüldükleridir.
Bakımevine yönlendirilen yaşlıların bencilce bir tutum sonucu mağdur olarak gösterilmeleri
yanlıştır. Örnek vermek gerekirse; alzheimer hastası bir yaşlının evde bakılması oldukça güçtür.
Belirli bir ekonomik gelire sahip olmayan bir ailenin o yaşlıyı evde bakması için aile
üyelerinden birinin onunla kalması gerekir. Bu genellikle kadınlardan beklenen bir görev
olması dolayısı ile çalışan kadının iş yaşamından kopması aile bütçesine olumsuz yansıyacağı
gibi kadının belki de gönülsüz olarak işinden ayrılmasına sebep olacaktır. Gönülsüz olarak
işinden ayrıldığı varsayılan bu kadının, aile içinde diğer görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine
getirememesi yüksek olasılıklı bir sonuçtur. Bu kadının yaşadıklarından yaşlıyı sorumlu tutması
da yaşlıya karşı olumsuz düşüncelerinin olmasına neden olacak ve bakım yükünü arttırıcı etki
yapacaktır.
Fooken (1990)’ın ortaya koyduğu yanlış inanışlardan ikincisi ise onurlu bir yaşlılık için
çekirdek aile yerine büyük ailenin daha fazla alternatif sunabileceği yanlış algısıdır (Tufan ve
Yazıcı, 2009). Tufan ve Yazıcı (2009) da yine çekirdek aileye alternatif olan büyük aile
modelinin yaşlılara bakım verileceği konusunda garanti olarak görülmemesi gerektiğini
belirtmiş sunulacak sosyal hizmetlerin çekirdek ailenin desteklenmesi üzerine olması
gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Ailenin desteklenmesinin yanı sıra aileleri ile aynı konutu
paylaşmayan yaşlıların kuşaklarası iyi ilişkilerin devam ettiğini Rosenmary ve Köckeis’ in
1960’lı yılların başında tanımladığı ‘mesafeli mahremiyet’ kavramı ile açıklamışlardır (Tufan
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ve Yazıcı, 2009). Bu saptama yaşlıların kendi başlarına yaşadıklarında ve aileleri ile aralarında
bakıma muhtaç/bakım veren ilişkisi bulunmadığında ilişkilerinin daha olumlu olacağını ortaya
koyar niteliktedir.
Yaşlıların kendilerine ait alanlarda yaşıyor olması kendi mahremiyetleri açısından da
önemlidir. Ancak bu alanların yine yaşlıların özel ihtiyaçlarına göre dizayn edilmesi gerekir.
Zira Boylu (2013), Greubel, Stokesberry ve Jelley (2002)’den yaptığı aktarımda yaşlıların
geçirdiği kazaların en yüksek oranda (%82) ev kazaları olduğunu bildirmiştir. Rioux (2005)’de
yine güçlü bir ait olma duygusunun yaşandığı ortamlarda yaşlıların kendilerini daha rahat ve
güvende hissettiklerini ortaya koymuştur (Aydıner Boylu, 2018). Yaşlıların yaşayacakları
konutların da yine belirli standartları vardır. Evrensel tasarım olarak aktarılabilecek bu
standartlar; iç mekanda yaşlıların fiziksel becerilerine uygun, sözlü ve görsel uyaranların
bulunduğu, güvenlik standartlarının sağlandığı; dış mekanda, ihtiyaç duyulan hizmetlere
(hastane,market,ulaşım vb.) yakınlık olarak düzenlendiği ögelerdir (Tutal, 2019). Yaşlının
kendi başına yaşayabilmesi için nu standartların sağlandığı ortamların sağlanması gerekir.
Yaşlılık ve aile ilişkileri kapsamında değerlendirildiğinde; bakım veren konumunda
olan geleceğin yaşlılarının aktif yaşlanabilmeleri için içinde bulundukları yaşam döneminden
doyum alıyor olmaları önemlidir. Bakım vermek, bakıcının hayatının bütün aşamalarına etki
eden ciddi bir sorumluluktur. Bu nedenle bakım yükünün fazla olduğu durumlarda bakım
verenin yaşamdan pek de doyum sağladığı söylenemez.
Yaşamdan ne derece doyum sağlandığı, mevcut yaşlıların ne tür yaşlılar olduklarını
belirler. Mevcut yaşlıların yaşamdan doyum almış olmaları onlara bakım verecek olan yeni
neslin de yine aktif bir şekilde yaşlanmalarına etki edecektir. Örneğin; kendi babasına ya da
annesine bakım veren 55 yaşında bir birey, kendisi de yaşlılığa geçiş evresinde olan bir bireydir.
Bu bireyin, yatağa bağımlı ya da iş birliği içerisinde olmayan bir yaşlıya bakım veriyor olması
durumu bakım yükünü arttırıcı bir etki yapacaktır. Buradaki durumu iki uçlu düşünmek
gerekirse; bakım yükünün ağırlığı nedeni ile bakıcı açısından aktif ve sağlıklı bir yaşlanma çok
olası gözükmemektedir. Kendisi aktif bir şekilde yaşlanmayan bu bakıcı bireyin yeni nesilden
beklentisi de farklı olacaktır. Umduğunu bulamadığı bir durumda ise yine kendisine bakım
verecek olan bireyin yaşam kalitesini etkileyecektir. Kısacası bu bir döngüdür. Bu nedenle aktif
ve sağlıklı yaşlanmayı tartışabilmenin ilk adımı mevcut sistemde bakım veren bakıcıların refah
düzeylerinin arttırılmasıdır. Geleceğe dair olumlu bir çerçeve çizmek ve aktif yaşlanmanın
temellerini bugünden atabilmek için bugünün bakıcılarının sorunlarına daha yakından bakmak
gerekir.
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Aile ve yaşlılar konusunda bir diğer vurgu yapılması gereken konu da büyükebeveynler
ve torun ilişkileridir. Arpacı ve Tezel, (2015) çocuklar ve torunlarla kurulan ilişkilerin yaşlıları
hayata bağladığını ve yaşlılar tarafından büyükanne/büyükbaba olma durumlarının toplum
içerisinde önemli bir rol olarak görüldüğünü ifade etmiştir. Çiftçi (2008) büyükebeveynler ve
torunlar arasındaki ilişkinin kültür aktarımı açısından önemli olduğunu ve yaşlılar için manevi
doyum kaynağı olduğunu vurgulaşmıştır. Durak (2016) ise büyük ebeveynlerin bu rollere sahip
olmalarının torunlarının bakımları konusunda yetişkin çocuklar için kolaylık sağladığını bunun
yanında yaşlıların bu bakım verme durumundan olumlu etkilendiklerini, geleceğe dair
umutlarının arttığını ve psikososyal anlamda yaşlı bireyin olumlu yönde etkilendiğini
belirtmiştir (Altan ve Tarhan, 2018).
4.1.2.Yaşlılık ve Kuşaklar Bağlamında Sosyal Yaşlanma
Günümüzde yaşlı nüfustaki artış nedeni ile yaşlılık dünya genelinde, üzerinde
tartışılması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Bu artışın teknolojideki gelişmeler ve
sağlık alanındaki iyileşmeler sonucu ortaya çıktığı yaşlılık alanında yapılan her araştırmanın
önemli bir saptamasıdır. Dünya ve uygarlık tarihçisi McNeill (2015) yaşlı nüfusundaki bu artışı;
ulaşım ağlarının gelişmesiyle yiyeceklerin taşınmasının kolaylaşması ve Dünya Sağlık
Örgütü’nce küresel çapta yaygınlaştırılan sağlık olanaklarına bağlamaktadır (McNeill, 2015).
Yaşlı nüfustaki bu artış ile birlikte diğer yaş gruplarının toplum içerisinde yaşlılar ile karşılaşma
oranı da artmıştır.
Toplum içerisinde diğer yaş grupları ile birlikte yaşayan yaşlılara karşı bazı ortak kalıp
yargılar vardır. Bu kalıp yargılar, yaşlıların sosyal uyumuna dolaylı ya da doğrudan etki
edebilmektedir. Butler, bu kalıp yargıları; yaşlılığın bizzat kendisi, üretim dışı olma, ilişkisizlik,
esnek olmama, bunaklık, huzur olarak 6 başlık altında toplamıştır. Bu yargıların hepsinin sosyal
uyuma etki edeceği düşünülse de kuşaklarası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde;
ilişkisizlik, esnek olmama ve üretim dışı olma olarak öne çıkan bazı kalıp yargılardır.
İlişkisizlik kalıp yargısını, yaşamdan elini eteğini çekme olarak değerlendiren Butler, üretim
dışı olma durumununun yaşlının emekli olması ile birlikte üretime gönüllü olarak katılmak
istemediği gibi yanlış bir inancın ortaya çıkmasına etkili olduğunu belirtmiştir. Esnek olmama
kalıp yargısını ise yaşlının tahammülsüz olduğu üzerinden şekillendiğini ifade etmiştir (Koç,
2002). Bu kalıp yargıların bireysel özellikler ile değişken olabileceği toplumsal algısının
yaratılması yaşlıların sosyal uyumlarının arttırılmasında ilk basamaktır. Çeşitli etkinliklerle
yaşlılar ve diğer yaş gruplarının biraraya getirilmesi yaşlılara yönelik bu ön yargıların ortadan
kalkmasında etkili olacaktır.
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Değişen ve modernleşen toplumun değerleri ve kuşak çatışması ile ilgili yorum
yapmadan önce kuşak kavramından bahsetmekte yarar vardır. Joshi vd. (2011) kuşak
kavramının tarihinin Antik Yunan’a, bazılarında ise Eski Mısır Uygarlığı’na kadar uzandığını
belirtmişlerdir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014). Biyolojik tanım; her bir bin yıllık döneme 2025 yıl aralıklarla kuşaklar yerleştirse de günümüzde topluluklar, yeni teknoloji ve farklılaşan
toplumsal değerler karşısında hızla değiştiğinden, 20 yıllık dönem kuşaklar için fazlasıyla uzun
bir zaman dilimi olarak sayılabilir (Yeşil ve Fidan, 2017).
Howe ve Strauss (2000) kuşak kavramını doğum yılından ziyade; aidiyet algısı, ortak
inançlar ve davranışlar, tarihte aynı yerde bulunma gibi üç özellikle tanımlamışlardır. Kendini
360 derece tekrar edeceğini savundukları bu teorinin 4 arketipi vardır. Prophet Dönemi, Nomad
Dönemi, Hero Dönemi ve Artist Dönemi bu dört arketiptir. Prophet Dönemi, yeni toplum
düzeni ile ortaya çıkan ve nüfus patlamasının olduğu bir dönemdir, yaşanan büyük krizlerden
sonra ortaya çıkar. Nomad Dönemi, akıl ve hayatta kalabilmek için mantık yürütülen bir
dönemdir, X kuşağı bu dönem kuşağıdır. Hero Dönemi, kahraman dönemi olarak da anılır. Ana
amaçları mutlu olmaktır, kendinden önceki kuşağın kendine güven geliştirmiş halleridirler. Y
kuşağı bu dönem kuşağıdır. Son olarak Artist Dönemi, Z kuşağı dönemi olarak belirtilebilir. Bu
dönemde sosyal ve keyfine düşkün yetişkinler olarak yetişecekleri ön görülür. Döngü teorisinin
önemli bir noktası durumundadırlar ve 1925-1944 yılları arasında olan veteranlara benzetilirler
(Çorum, 2012).
Modernleşme ile birlikte değişen toplum ve aile yapıları; ortak inançlar, örf ve adetler,
gelenek ve görenekler gibi değerler üzerinde de birtakım değişmelere neden olur. Değişen
)değerler ve buna bağlı olarak tutumlar; toplumsal yaşamda bireylerin birbirleri ile olan
ilişkilerini, etkileşimlerini düzenler. Günümüzde toplumsal zihniyetteki değişim hızı ve değer
değişimi geçmişe oranla daha fazladır. Bazı bireyler bu değişme ayak uydurabilirken bazıları
uyum sağlayamamaktadır. Hızla değişen toplumsal değerler karşısında mevcut durumlarını
muhafaza etmeye çalışan yaşlıların bu değişimlere uyum sağlayamayarak sosyal dışlanmaya
maruz kalması ise kaçınılmazdır. Kuşak çatışmalarını besleyen bu uyum sorunu, yaşlıların refah
düzeyini etkileyen bir durumdur. Ingelhart ve Abramson (1992), kuşaklarası çatışma
kavramının değer farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde durduğunu ve bu söylem içerisinde
kuşaklarası teamülden, kopuşa ve çatışmaya kadar farklı görüşlerin mevcut olduğunu dile
getirmişlerdir (Lotfi, Khabiri ve Ghasemlou, 2013).
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Ersoy (2012) bu çatışmayı kaçınılmaz olarak görmüş ve temellerini kültüre dayandırdığı
çatışmayı şu şekilde tanımlamıştır: Toplumların sosyal hayatta sahip oldukları maddi ve manevi
değer yargıları, o toplumun yaşam felsefesini oluşturur. Bu felsefe, toplumun kimi tarihsel
dönemlerinde geçirdiği kültürel değişim süreci ekseninde kayma gösterebilir. Bazı
kararsızlıkların ve bocalamaların dışında ‘kültürel kabul’ ya da ‘kültürel direniş’, bu süreçte
karşılaşılabilen iki mühim sonuçtur. Bir cemiyetin hayatına dâhil olacak yeni kültür öğeleri, o
toplumun çağın şartları içinde edindiği uluslararası konumu ile sosyo-kültürel yapısına
uymasına bağlıdır. Toplumun kendi hayatına soktuğu yeni unsurlar, mevcut sistemi de
etkileyecektir. Sistem değişikliğine ve uygulanmakta olan yaşam tarzının farklılaşmasına etki
edecek bu yenilikler, halkın ortak beğenisiyle kabul görmediği zaman, o toplumun değişik
kesimleri ve kuşakları arasında kültürel çatışmaların yaşanması kaçınılmaz olur (Ersoy, 2012).
Kuşak çatışmasının, yaşlıların sosyal uyumlarını etkilediği yadsınamaz bir gerçektir.
Birçok sosyokültürel nedene bağlı olarak ortaya çıkan kuşak çatışması, kuşaklarası diyaloğun
ve dolayısı ile sosyal uyumun arttırılabilmesi için üzerine çalışılması gereken bir olgudur. Her
yaş grubunun bir diğerine karşı bir değerlendirmesi olabilir. Bu değerlendirmeler çoğu zaman
ön yargılardan ibarettir.
Her kuşak, kendi dönemi içerisinde çeşitli toplumsal süreçlerden etkilenir. Bu etkilenme
durumu karşılılıklık içerir. Egri ve Ralsston (2004), kuşakların bir ülkenin tarihsel gelişiminden
bağımsız düşünülemeyeceği gibi tarihsel süreçler içerisinde yaşanan makro düzeydeki sosyal,
politik ve ekonomik olayların o dönem içerisinde yaşayan bireylerin değer ve inanç sistemlerini
de etkileyebileceğini belirtmişlerdir (Okan ve Yalman, 2013).
Kuşak çatışmasına neden olabileceği düşünülen bir diğer durum da yaşlı aile bireyleri
ile aynı ikameti paylaşma durumudur. Ayrı konutta yaşayan yaşlılar, kendi temel bakım
ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olan yaşlılardır. Bu durumda etraflıca verilecek olan
temizlik, evde kuaförlük gibi ayni yardımlar yeterli olacaktır. Aynı konutta yaşayanlar için ise
başka birtakım hizmetlerin üretilmesine ihtiyaç vardır. Bakım yükü ikinci koşulda daha fazla
artmaktadır. Rezende ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yaşlılara bakım veren aile
üyelerinin depresyon, kaygı ve fiziksel yakınmalar açısından riskli olduğu aktarılmıştır (Durak,
2013). Artan bu kaygı ve depresyon riski kuşak çatışmasını besleyecek niteliktedir.

Toplumu oluşturan bireyler, birbirleri ile sürekli bir iletişim ve etkileşim halindedir.
Toplum içerisinde birlikte yaşayan yaşlılar ve diğer yaş gruplarının birbirleri ile bu etkileşim
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ve iletişim temaslarının niteliği, mevcut yaşlıların refahı ve gelecekteki yaşlıların aktif
yaşlanabilmeleri için oldukça önemlidir.
Yaşlılık ve kuşaklar temelinde aktif ve sağlıklı yaşlanmanın başlangıç noktasını mevcut
yaşlılar oluşturmaktadır. Bir yaşlıya bakım vermek çoğu zaman bir sonraki kuşağın görevi
olabilmektedir. Kendi yaşamını idame ettirmeye çalışan bu bir sonraki kuşağın, bakım
vermekle yükümlü olduğu bir ailesi olması durumunda bakım yükü daha da artacaktır. Hem
yaşlıya hem de ailesine bakım vermesi nedeni ile bireysel yaşam doyumu etkilenecektir. Bakım
yükü bakım vereni çoğu zaman olumsuz yönde etkilemektedir. Rezende ve arkadaşlarının
yaptığı bir çalışmada, yaşlılara bakım veren aile üyelerinin depresyon, kaygı ve fiziksel
yakınmalar açısından riskli olduğu ortaya konmuştur (Durak, 2013). Ayrıca bakım yükünün
yaşlı istismarına neden olabileceği Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılı Yaşlı İstismarı
Raporu’nda dikkat çeken bir noktadır. Bu raporda mağdur-fail ilişkisi değerlendirildiğinde;
ABD, İsrail ve Avrupa’da yapılan çalışmalarda faillerin yaygın olarak partnerlerin olduğu;
Asya ülkelerinde ise çocuklar ve çocukların eşlerinin olduğu görülmüştür (Dünya Sağlık
Örgütü, 2018). Bakım yükü kaynaklı yaşlı istismarının önüne geçilebilmesi için bireylerin
sağlıklı yaşlanabilmelerinin teşvik edilmesinde ve bakım verenlerin yüklerini azaltıcı
politikalara yönelinmesinde fayda vardır.
4.2. X KUŞAĞI VE YAŞLILIK
Her kuşağın kendine has özellikleri vardır. 1965-1979 yılları arasında doğan bu kuşak
üyeleri, dünyadaki birçok gelişimin ve değişimin yaşandığı döneme tanıklık etmişlerdir. Bugün
kullandığımız icatların çoğunun geliştirilmesi de yine bu döneme denk düşmektedir. Bu yenilik
ve icatlarla değişen günlük yaşam alışkanlıklarının toplumsal yaşamdaki değişimlere de katkısı
büyüktür. Televizyon ve radyonun kitlesel iletişimi arttırması, kadınların iş yaşamında aktif
olarak yer alması ve yeni iş bölümlerinin tanımlanması yine bu dönemde olmuştur (McNeill,
2015).

X kuşağı ve yaşlılık konusu, kuşağın halihazırda bakım veren kuşak olması ve kuşağın
gelecekte aktif ve sağlıklı yaşlanmasının sağlanması açısından dikkat çekici bir konudur. En
yaşlı üyesi günümüzde 54 yaşında olan bu kuşak üyeleri, 2030 yılı itibari ile yaşlı bireyler
olarak anılmaya başlayacaklardır.

Günümüz itibari ile yaşlı ile aynı konutun paylaşılması ya da ayrı konutta yaşayan yaşlı
ile ilgilenilmesi hususunda bakım veren kuşak genellikle X kuşağıdır. Hem kök aileleri hem de
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kendi kurdukları aileleri olması dolayısı ile birden fazla role sahiptirler. Anne/babasına bakım
veren bu kuşak aynı zamanda çocuklarına da bakım verme durumundadır. Bakım yükünü diğer
kuşaklara oranla daha fazla yüklenmiş olması, bu kuşağı sandviç kuşağı yapmaktadır.

Bakım yükünün bireyi yıpratıcı etkisi olabilir. Yapılan çalışmaların çoğunda bakım
veren bireylerin sadece bakıma muhtaç kişinin bakım sorumluluklarını yerine getirmede
zorlanmadıklarını, aynı zamanda kişiliklerinin değiştiğini, yorgunluk ve uyku bozukluğu gibi
hem fiziksel hem de duygusal sorunlar yaşadıklarını ve bu durumların bakım yükünü daha da
arttırdığı sonuç olarak bakım vermede güçlüklere neden olduğunu göstermektedir (Kalınkara,
2011). Bu nedenle X kuşağının sağlıklı yaşlanabilmesinin ilk koşulu; bakım veren grup olarak
bu gruba yönelik hizmetlerin arttırılmasıdır. Günlük bakım modeli ve yaşlı otelleri gibi
uygulamalar bakım yükünü bir nebze azaltacaktır. Bakım verenler için bakım sigortasının
uygulanmaya konulması bakım verenin emeğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca
yerel yönetimler, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
sunulan hizmetlerin yaşlının bakıma muhtaçlığı üzerinden sunuluyor olması, bakım verenlerin
eşit derecede hizmetlerden yararlanmasının önüne geçebilmektedir. Bakım verenler hangi gelir
düzeyinden olursa olsun, yaşlıya bakım vermek zorlu bir iştir. Bu nedenle sosyal adalet gereği
yaşlıların ve bakım verenlerin her biri aynı hizmetten faydalanabilmelidir. Örneğin; yerel
yönetimlerce sunulan evde bakım hizmeti, evde kuaförlük, ev tadilatı gibi hizmetlerin yaşlıların
yaşadığı her konutta gelir düzeyine bakılmaksızın talep edenlere verilmesi, bakım verenlerin
bakım yükünü azaltıcı etki yapacaktır.
Bakım veren kuşak olmasının yanı sıra yaşlılığa en yakın kuşak olması itibari ile bu
kuşağın üyelerinin sağlıklı bir şekilde yaşlanabilmeleri, ihtiyaçlarına yönelik hizmet
alabilmelerine bağlıdır. Kuşak teorisi X kuşağını; kurallara uymaya eğilimli, aidiyet duygusu
güçlü,kişisel bakımına önem veren, duygusal, değişime açık ve başarıya odaklanmış bir grup
olarak tanımlar (Altuntuğ, 2012). Bu özelliklerden yola çıkarak yaşlılık ilgili beklentileri
konusunda tahminde bulunulacak olursa;

•

Kurallara uymaya eğilimli bu grubun yaşlıları daha düzenli ve sınırları belirlenmiş bir
sisteme ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, haftanın belirli günlerinde kişisel ve mekansal
temizlik hizmeti sunulması, sıcak yemek hizmetinin verilmesi ve eski alışkanlıklarını
sürdürebilecekleri sosyal mekanların kurulması yaşlılık döneminde bu gruba fayda
sağlayacaktır.
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•

Aidiyet duygusu güçlü olan X kuşağı bireyleri, yaşlandıklarında muhtemelen yaşadıkları
çevreden ve arkadaşlarından uzaklaşmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle huzurevi bu
kuşak için en son tercih edilebilecek bakım modeli olacaktır. Huzurevine alternatif emekli
köylerinin kurulması ya da yaşlının kaldığı evde uzun süreli bakımına devam edilebilmesi
için uygun denetleme mekanizmasının oluşturulması bu kuşak için önem arz edecektir.

•

Kişisel bakımına özen gösteren bu kuşak üyeleri için evde kuaförlük hizmetlerinin
arttırılması, kişisel temizlik alanında verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi estetik
kaygıları açısından önemli olacaktır.

•

Duygusallık da yine bu kuşağın üyelerinin bir diğer özelliğidir. Muhtemelen aileleri ve
sosyal çevrelerine yakın konumlarda olmak onlar için önemli olacaktır. Ayrıca başka
ilişkisel boyutların kurulması da gerekir. Örneğin; yaşlılık alanında çalışan
profesyonellerle yakın ilişkiler geliştirebilmek, belirli kişiler tarafından ziyaret edilmek
ya da telefon ile aranmak, sosyal yaşam alanlarında birlikte vakit geçirebileceği
arkadaşlar ile toplu etkinlikler düzenlemek çatı bir hizmet modeli olarak yine yerel
yönetimlerce sunulabilecek hizmetlerdendir.

•

Bu kuşağın temsilcilerinin değişime açık bireylerden oluşması aslında günümüz
yaşlılarından daha kolay uyum kabileyeti geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle
aktif katılımları sağlanarak sosyal yaşamda tutulmaları, yeni gelişmelerden sık sık
haberdar edilmeleri ve teknolojik etkinliklere katılmalarının sağlanması sosyal yaşam ile
bağlarını güçlendirici etki yapacaktır.

•

Başarıya odaklılık konusu özelinde değerlendirildiğinde; tecrübelerini aktarabilecekleri
ve bunu yaparken belirli bir gelir elde edebilecekleri istihdam alanında desteklenmeleri,
aktif olarak toplum içerisinde yarar sağlayabilmelerine böylelikle sosyalleşebilmelerinde
etkili olacaktır.

Bu grubun üyelerinin bir diğer özelliği de teknolojik aletleri kullanmak ve öğrenmek
zorunda kalmış olmalarıdır (Çetin ve Aydın Başol, 2014). Zoraki bu öğrenmenin, teknolojinin
daha da ilerleyeceği düşünülen gelecekte yarar sağlayıcı etkisi olacaktır. Ancak sürekli bir
öğrenmenin de devam etmesi gerekir. Bununla ilgili çalışmalar daha çok ‘Geronteknoloji’
alanında yapılmaktadır. Amerika Pace Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ‘Kuşaklarası
Programlamlama’ projesi bu alanda örnek bir projedir. Bu proje kapsamında 6-14 yaş ve 55-85
yaş arası bireyleri biraraya getirilmektedir. Gençler yaşlılara bugünün teknolojisini, yaşlılar da
gençlere geçmişteki teknolojiyi aktarmaktadır (Hazer ve Özsungur, 2017). Bu tür projelerin
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yaygınlaştırılması ve kuşakların sosyal yaşam içerisinde tutulması yaşlıların sosyal refahı ve
aktif yaşlanmanın başlıca hedefleri olmalıdır.

4.3. Y KUŞAĞI VE YAŞLILIK
1980-1999 yılları arasında doğan bu kuşağın üyelerinin en belirgin özelliği teknolojik
aletlerin kullanıldığı bir ortamda doğmuş olmalarıdır (Altuntuğ, 2012). Teknolojik gelişimlerin
hızla devam günümüzde; teknoloji ile bu kadar iç içe olmaları ve teknolojik aletleri
kullanabilme kabiliyetleri, yaşlandıklarında yarar sağlayıcı nitelikte olacaktır.
Y kuşağı üyeleri, gelecekte kendinden önceki X kuşağına bakım veren
konumunda olacaklardır. Kuyucu, Y kuşağını geçmiş kuşaklardan farklı olarak ailede
değerlerine önem veren geleneksel bir kuşak olarak tanımlamıştır (Kuyucu, 2014). Bu nedenle
sık görüşme aralıkları ve geleneksellikleri sayesinde yaşlılar ile bağlarını güçlendirecek bir grup
olacaklardır. Ancak bu kuşak üyelerinin bireysel oldukları göz ardı edilmemelidir (Altuntuğ,
2012). Aile desteğine ihtiyaç duyan bu grubun, ailelerinden çok da uzaklaşamayacakları gibi
bir düşünce oluşsa da bireyselliklerine düşkün olmaları, bakım verme konusundaki
motivasyonlarını etkileyebilecek bir diğer argümandır.
Kadıköy İlçesi’nde 384 kişi ile yapılan ve kuşaklararası tutumu ölçmeyi hedefleyen bir
araştırmada X,Y ve Z kuşakları arasında en yüksek olumlu tutuma sahip olan kuşak Y kuşağı
grubu olduğu verileri ortaya konmuştur (Kesgin, 2019). Bakım verme konusundaki öngörü ise
şu an için ancak bir varsayım olarak kalacaktır. Yaşlıya bakım verme konusunda istekli olmaları
durumu; ailevi değerlere düşkün olmaları ve diğer gruplardan daha yüksek tutuma sahip
olmaları nedeni ile daha yüksek bir ihtimal olarak görülmektedir.
Türk (2013) Y kuşağını; özgürlüğüne düşkün, kolay adapte olabilen, çabuk vazgeçen,
iyi eğitimli, otoriteye meydan okuyan, teknoloji hayranı olarak tanımlamaktadır. Bu neslin
sahip oldukları imkânlar sayesinde küreselleşmenin etkilerini hissettiği, ekonomi ve
kültürlerarası etkileşimin arttığı bir dönemde yaşadıklarını ifade etmektedir (Adıgüzel, Batur
ve Ekşili, 2014). Y kuşağının bireysel özellikleri göz önüne alındığında gelecekte sunulacak
olan hizmetlerin çerçevesi teknoloji ile biraz daha yakından ilintili olmalıdır.
•

Bu kuşağın bireyleri özgürlüğüne düşkün bireyler olmaları nedeni ile ihtiyaç duydukları
hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmelidirler. Mobilite bu açıdan önem taşımaktadır.

•

Kolay adapte olabilme özellikleri sayesinde toplu alanlarda birlikte belirli mahremiyet
ölçülerinde yaşamak adaptasyon kabiliyetleri açısından zor olmayacaktır. Bu nedenle
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huzurevleri ve emekli yaşam alanları onlar için bir önceki X kuşağına göre daha tercih
edilebilir mekanlar olabilecektir.
•

Çabuk vazgeçiyor olmaları onlar için belirli bir bakım modeli oluşturma konusunda
zorluk çıkaran bir özellikleri olsa da yaşlanma ile birlikte belirli bir yaşam düzenine sahip
olma ve mevcut konumlarını muhafaza etme ihtiyacı nedeni ile yenilikler ve etkinlikler
ile yaşadıkları ortama ve topluma uyum sağlamaları kolaylaşacaktır.

•

İyi eğitimli olmaları, kaliteli boş zaman geçirme alışkanlıkları noktasında kendilerine
katkı sağlayacaktır. Kültür faaliyetleri, teknoloji fuarları gibi daha çok bu kuşağın ilgisini
çekecek faaliyetlerin düzenlenmesi; özel günlerde ve etkinliklerde özel fiyat tarifeleri ve
ulaşım imkanlarının arttırılması ile birlikte sosyal uyumları artacaktır.

•

Otoriteye meydan okuyan bir kişilik yapısına sahip olmaları, diğer yaşlılar birlikte
yaşamlarını sürdürmek zorunda kalacakları huzurevleri gibi mekanlarda demokratik bir
katılım sürecinin olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda huzurevlerinin
yönetimine ve faaliyetlerine katkı sağlayacak bir yaşlı heyetinin oluşturulması sorunların
çözümünde yarar sağlayıcı nitelikte olacaktır.

•

Teknoloji hayranı olmaları, yeni gelişmelere ayak uydurabilmeleri ve teknolojik aletleri
kullanabilmeleri açısından olumlu bir özelliktir. Özellikle kendi konutlarında yaşamlarını
sürdürürlerken teknolojik aletlerden yararlanmaları, denetim mekanizmalarının yine
teknolojik aletler ile yapılması, sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve anında
müdahale şansı açısından avantaj sağlayacaktır.
4.4. Z KUŞAĞI VE YAŞLILIK
2000 yılından sonra doğan ve en yaşlı üyesi günümüzde 19 yaşında olan bu kuşağın

temsilcileri; literatürde kristal kuşak, i kuşak olarak da anılmaktadır (Çetin ve Karalar, 2016).
Bu şekilde anılmalarının sebebi kendinden önceki kuşaklardan farklı olarak teknolojik
gelişmelerin içerisine doğmuş olmalarıdır. Kendilerinden önceki kuşaklar gibi teknolojiyi
öğrenmek zorunda kalmamışlar doğal birer kullanıcı olmuşlardır. Bunun yanı sıra Z kuşağının
yaşadığı dönem, toplumsal değişmelerin hızla ve kırılmalar şeklinde yaşandığı bir dönemdir
(Altuntuğ, 2012). Bu hızlı ve sert geçişleri olan döneme şahitlik etmelerinin ilerleyen yıllarda
nasıl etkilerinin olacağı, yine kuşak teorisyenlerince kategorize edilecektir.
Z kuşağını ağ toplumunun çocukları olarak tanımlayan Tuncer (2016), göz hizasındaki
ve çoklu ekranlar ile çevrili, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen bir kuşak olduklarını ancak bu
becerilerinin internet bağımlılığı, patolojik internet kullanımı gibi pek çok yeni sorunsal
kavramı da ortaya çıkardığını aktarmıştır (Tuncer ve Tuncer, 2016). İnternet bağımlılığı
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günümüzde yeni tanımlanan bir bağımlılık türü olsa da gelecekte daha sık duyacağımız bir
kavram olacaktır.
Z kuşağının bakım veren olma konumda olduğunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak
konusudur. Yeni dünyanın yeni çocuklarının geçmiş kuşaklara olan bağlılığı yeni ilişki türleri
ile tatmin sağlayabilecek midir? gibi birçok sorunun cevabı ancak kuşağın halen devam eden
tanımlanma sürecinde ortaya konabilecektir.

Bu kuşağın üyeleri; iş birliğine yatkın, daha az sadık, amaç odaklı, esnekliğe önem
veren, yaratıcı ve uluslarası fırsatları kovalamak isteyen bireylerdir (Çetin ve Karalar, 2016). Z
kuşağının yaşlılık bakım beklentileri ise yine bu özellikleri üzerine şekillenecektir.

•

İş birliğine yatkın bireyler olmaları, sosyal hayata uyumlarının yüksek oranda
olabilmesi adına yarar sağlayıcı olacaktır.

•

Amaç odaklı olan bu kuşak üyeleri, yaşlandıklarında da amaçları haline getirebilecekleri
birtakım yönlendirilmelerin olmasına ihtiyaç duyacaklardır. Takım olarak bir amaca
yönelik çalışabilecekleri etkinliklerin organize edilmesi tatmin sağlamaları açısından
önemlidir.

•

Esnekliğe önem vermeleri durumu, bu kuşağın üyelerine sunulacak olan hizmetlerin
kişilere özel tasarlanması gerekliliğini ortaya çıkaracaktır.

•

Uluslararası alanda fırsatları yakalamaya hevesli olan Z kuşağı gençlerinin bu
arzularının yaşlılıklarında da devam edeceği varsayımdan yola çıkarak, aktif yaşlanma
hususunda uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulacağı ön görüsü mevcuttur. Örneğin;
yaşlılık döneminde de tıpkı üniversite öğrencilerinin yaptığı gibi bir süre yurt dışında
ikamet etme amacı ile yetişkin değişim programlarının uygulanması aktif yaşlanma
hususuna hizmet edecektir.

4.5. YAŞAM BOYU GELİŞİM VE AKTİF YAŞLANMA
Yaşam

boyu

gelişim

yaklaşımında

temel

varsayım

gelişimin

yetişkinlikte

tamamlanmadığı, yaşam boyunca devam ettiği varsayımıdır (Eryılmaz, 2011). 2002 Yaşlanma
Uluslarası Eylem Planı’nın başlıca hedefli olan toplum içerisinde katılımı yüksek yaşlı bireyler
amacının önününü açacak olan bu yaklaşımı diğer gelişim kuramlarından ayıran en büyük fark
yaşam boyu gelişimin devam ettiği ve öğrenmenin yaşının olmadığıdır.
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Aktif yaşlanma hususunda yaşam boyu öğrenme yaklaşımını önemli kılan nokta ise
yaşlılara yönelik olumsuz ön yargılarının önüne geçebilecek varsayımlara dayanmasıdır. Kuşak
çatışmasının dayandığı ön yargılar genellikle yaşlıların yaşamlarının son döneminde oldukları
gibi düşüncelerdir. Öğrenmenin ve gelişmenin her daim devam ettiği varsayımı bu ön yargıların
yersiz olduğu düşüncesini besler nitelikte olacaktır.
İnsanın hayatı boyunca gelişebileceği düşüncesi temel toplumsal algı olarak
yerleştiğinde yaşlıların sosyal hayatta daha aktif olabilmelerinin önü açılacaktır. Böylelikle hem
yaşlının kendisi hem de sosyal çevresi yaşlılığın, yaşamın ve öğrenmenin son evresi olduğuna
dair ön yargılarını yıkacaktır. Yıkılacak olan bu yargı sonunda

bireyler hayattan keyif

alabilmek ve sağlıklı yaşlanabilmek için çaba sarf edeceklerdir.
Yaşlılık refahı ile ilgili olabileceği düşünülen bir diğer kavram da Neugarten’in yaşam
doyumu kavramıdır. Bireylerin gelişim dönemleri ardışıktır ve vardığı son nokta yaşlılıktır.
Birey hayatı boyunca süreçlerden geçer. Bu süreçlerin sağlıklı atlatılamamış olması yaşam
doyumunu etkileyecek dolayısı ile yaşlılığının zor geçmesinde etkili olabilecektir. Schneider’in
(1998), bu düzlemde yaptığı çalışmada; fakirlik, çocuk yaşta ağır işlerde çalışmak, serbest
zaman kıtlığı, erken yaşta ve aşırı şekilde ailenin sorumluluğunu üstlenmek, sağlığın insan
yaşamını kısıtlayacak derecede bozulması, sakarlık, ağır ve uzun süreli hastalıklar ve aile
üyelerinin beklenmedik ölümleri gibi çocukluk çağı travmalarının, yaşlılık dönemini olumsuz
etkileyen travmalar olduklarını belirtmiştir (Tufan, 2001).
Neugarten (1961) yaşam doyumu yüksek bireyler için birtakım özelliklerden
bahsetmiştir. Buna göre yaşam doyumu yüksek olan kişiler yaşamlarındaki etkinliklerinden
zevk almakta, yaşamlarını anlamlı bulmakta, geçmişleriyle barışık ve geleceklerine dönük
umutlu olmakta, amaçlarına ulaştığını ve amaçlarına ulaşmaya yönelik ilerleme gösterdiklerini
düşünmekte, olumlu bir benlik algısına sahip olup kendilerini değerli bulmakta ve hayata dair
genel olarak iyimser bir tutum sergilemektedirler (Ümmet, 2017). Yaşamından doyum sağlamış
bireylerin de yine sağlıklı ve aktif yaşlanabileceği yüksek bir olasılıktır. Yaşamından doyum
sağlamış ve aktif yaşlanabilmiş bireylerin yaşlılıkları pek tabii diğerlerine göre daha olumlu
bir süreç olarak geçecektir. Bu yaşlılara bakım vermek de yine bakım verenler için bakım
yükünü azaltacak nitelikte olacaktır.
Bakım verenler için yaşlı ile yaşamak stresli olabilmektedir. Bu kişiler zaman zaman
kendilerini yorgun ve tükenmiş hissebilir. Bakım verilen yaşlının yakınlık derecesi, bakım
verenin duygulanımını etkileyebileceği gibi ailenin dinamiklerini de etkileyici nitelikte
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olacaktır. Örneğin; annesine bakım veren bir kadının; hem evlat hem eş hem de anne olmak
gibi başka görevleri de olabilir. Hepsine yetişememesi durumunda muhtemel tartışmaların
yaşanması kaçınılmazdır ve ufak bir gerilimde büyük krizler yaşanabilir. Ayrıca yaşlının
herkesin işine karışması ve gençlerden sürekli yakınıyor olması yaşlı ile yaşama noktasında aile
bireylerini zorlayıcı bir etki yaratcaktır.
Bakıcıların; sosyal hayatım kısıtlanıyor, benden başkası bakmıyor gibi birtakım
şikayetlerinin olması da muhtemeldir. Yaşlıyı çoğu zaman evde tek başına bırakıp ihtiyaçları
olan özel zamanlar için kendilerine vakit ayıramıyor olmaları, gerilimlerin artmasına neden
olabilecek etkidedir.
Bireysel anlamda düşünüldüğünde yaşlı ile birlikte yaşarken durumun olumlu yönlerine
odaklanmak stres düzeyinin azalmasına yardımcı olacaktır. Yaşlı akrabaya bakım vermek,
düşünüldüğünün aksine birçok açıdan bakım verene ve aile yaşam döngüsüne katkı sağlacak
niteliktedir. Örneğin; yaşlı, ev ve çocuklar ile ilgilendiği için bakıcı kendine daha fazla zaman
ayırabilir, yaşlının bakım verene akrabalığı olması nedeni ile duygusal tatmin sağlayabilir, yaşlı
becerisi düzeyinde ev işlerine yardımcı olabilir ve gençlerin kültürel bağlarını güçlendirici bir
etki yaratabilir. Yaşlı ile birlikte yaşamanın olumlu yönlerine odaklanmak ve yaşlı bakımı için
ailenin tüm üyelerinin desteğini almak bakım yükünü hafifletecektir.
Bakım verenlerin kendi aktif yaşlanma süreçlerinin sağlıklı işlemesinin ve yaşam
doyumunlarının sağlanabilmesi için micro ve makro düzeyde birtakım önlemlerin alınması
önem arz etmektedir. Bakım verenlere yaşlılara bakım vermeleri nedeni ile sigorta yapılması,
geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olacaktır. Gündüzlü bakım ve yaşlı otelleri de
yine bir diğer alternatiftir. Kendilerine vakit ayırmak isteyen bakıcıların yardımına koşacaktır.
Yaşlı dostu kentlerin kurulması da yine yaşlıların kendi bakımlarını sağlayabilmeleri ve
diğer kuşaklarla mesafeli mahremiyet kurmaları açısından önemlidir. Yaşlıların gündelik
yaşam becerilerine uygun konutlarda ikamet etmeleri de yine bakıma muhtaç/bakım veren
döngüsünün kırılmasına dolayısı ile sosyal uyumun artmasında etkili olacaktır.
Ülkemizde yaşlıların kendilerine ait alanlarının olması fikrine hizmet eden belirli
projeler vardır. Bu projelerden biri Hacettepe Üniversitesi’nce hayata geçirilecek olan ‘İkinci
Bahar Evleri’ projesidir. Bu proje ile üniversite yerleşkeleri içerisinde emekliler için özel
alanlar ayrılacaktır. Sosyal uyumu arttırıcı bu projelerin yaygınlaşması yine yaşlıların ve
yaşlıların tecrübelerinden yararlanacak olan diğer kuşakların yararına olacaktır (Kesgin,2019).
Kuşaklarası diyaloğu güçlendirecek ve yaşlılara ilişkin ön yargıları azaltıcı etki yapacaktır.
107

Dünya’da ise İngiltere’deki ‘yaşlı köyleri’ uygulaması örnek bir projedir. İngileter’de yaşlılar
için özel olarak kurulmuş ve “yaşlılar köyü” olarak isimlendirilen özel bölgeler bulunmaktadır.
Buradaki yaşlılar, kurumsal anlamda kendileriyle ilişkide olan profesyonellerle daha yakın
irtibattadırlar. Aynı zamanda bu köylerde yönetime ilişkin kararları kendileri alabilecek
durumdadırlar (Taşçı, 2010).
Yaşlıların diğer kuşaklar ile ilişkilerinin güçlendirilmesi için örnek bir diğer proje de
‘Tazelenme Üniversitesi’dir. Bu üniversitede yaşlılar için bazı dersler verilmekte ve kampüs
içerisinde eğitim hayatına katılmaları sağlanmaktadır (Kesgin, 2019). Kuşaklarası ilişkileri
arttıracak örnek bir projedir.
Kuşaklarası ilişkilerde yaşlıların gençler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu
kanıtlayan bir diğer model dee okul temelli kuşaklararası dayanışma modelidir. Yıldırım (2017)
bu model kapsamında Amerika’da yapılan projelerle, yaşlıların okul bölgesi içerisinde
öğrenciler ile temaslarını arttıran birtakım çalışmalar yapıldığını aktarmıştır. Her biri başka bir
projenin sonucu olmak ile birlikte, projelerin sonunda yaşlıların mentörlüğündeki öğrencilerin;
akran ilişkilerinin olumlu yönde geliştiği, öz bakım becerilerinde artış olduğu ve okuldan kaçma
davranışlarının azaldığı verilerine ulaşılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmını da öğrencilerin
yaşlılara yaptığı ev ziyaretleri oluşturmaktadır. Görme engelli yaşlılara lise öğrencilerince
yapılan bu ev ziyaretleri sonucu yaşlıların yalnızlık hislerinde azalma olduğu ortaya konmuştur
(Kesgin, 2019).
Yaşlıların sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer almaları birçok alanda topluma katkı
sağlayacaktır. Yaşlıların aktif katılımları da yine aktif ve sağlıklı yaşlanmalarına bağlıdır. Bu
nedenle geleceğin yaşlıları olan X,Y ve Z kuşaklarının aktif yaşlanmalarına katkı sağlayacak
önlemler alınmasına ihtiyaç vardır. Mobilite ve teknolojik gelişmelere entegre, kendini
geliştirebilen ve ihtiyaca cevap verebilen yeni sistemlerin kurulması; değişen ve gelişen
toplumdaki yaşlıların yaşam doyumlarına dolayısı ile refah dolu bir yaşlılık dönemi
geçirmelerine katkı sağlayacaktır.
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SONUÇ
Bu bölümde; yaşlılık ve kuşaklar, X kuşağı ve yaşlılık, Y kuşağı ve yaşlılık ve Z kuşağı
ve yaşlılık konuları öğrenilmiştir. Bu konular çerçevesinde; yaşlılık dönemi, sosyal yaşlanma,
sosyal uyum ve kuşaklar bağlamında aile konuları işlenmiştir. Ayrıca kuşakların genel
özelliklerine göre yaşlı ile yaşamda bakım yükleri ve kendilerinin yaşlandıklarında tercih
edebilecekleri hizmet modellerine ilişkin genel bilgi sahibi olunmuştur.

BÖLÜM SORULARI
1)

I. Ekonomik Göstergeler
II. Sosyal Göstergeler
III. Psikolojik Göstergeler
IV. Sağlık Göstergeleri

Yukarıdakilerden hangileri yaşlılıkta yaşam kalitesini etkileyen faktörlerdendir?

A) I ve II
B) I,II ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II, III ve IV
2)

I. Aidiyet Algısı
II. Ortak İnançlar
III. Psikolojik Göstergeler
IV. Ortak Davranışlar

Howe ve Strauss kuşak kavramını doğum yılının dışında

bazı başka özellikler ile de

açıklamıştır.
Yukarıdakilerden hangileri bu özelliklerdendir?

A) Yalnızca I B) I ve II C) I, II D) I,II ve IV E) I, II ve III

3) ‘Bu görüş gelişimin ve öğrenmenin yetişkinlikte tamamlanmadığı, yaşam boyunca devam
ettiği varsayımına dayanır.’ aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
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A) Mesafeli Mahremiyet

B) Yaşam Doyumu Kavramı

D) Sağlıklı Yaşlanma

C) Aktif Yaşlanma

E)Yaşam Boyu Öğrenme

4) Schneider’ e göre yaşlılıkta yaşam doyumunu olumsuz etkileyen bazı faktörler vardır
aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir?
A) Fakirlik
B) Çocuk yaşta ağır işlerde çalışmak
C) Serbest zaman kıtlığı
D) Erken yaşta ve aşırı şekilde ailenin sorumluluğunu üstlenmek
E) Refahı yüksek bir çocukluk dönemi geçirmek

5) ‘Sistem değişikliğine ve uygulanmakta olan yaşam tarzının farklılaşmasına etki edecek
yenilikler, halkın ortak beğenisiyle kabul görmediği zaman, o toplumun değişik kesimleri ve kuşakları
arasında kültürel çatışmaların yaşanması kaçınılmaz olur.’
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?
A) Aktif Yaşlanma
B) Sağlıklı Yaşlanma
C) Kuşak Çatışması
D)Yaşam boyu Öğrenme
E) Biyolojik Yaşlanma

6) Yaşlılara sunulan hizmetlerde takvim yaşı, yaş sınırı ve toplumsal algı düzeyinde yaşlılık,
genellikle ……………….ile tanımlanır
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kronolojik Yaşlanma
B) Sosyolojik Yaşlanma
C) Aktif Yaşlanma
D) Psikolojik Yaşlanma
E) Biyolojik Yaşlanma

7) Meyers 65-69 yaş arasını……………..olarak sınıflandırmıştır.
Yukarıda boş bırakılan alanlara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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A) Ergenlik
B) Yetişkinlik
C) Orta Yaş
D) Genç Yetişkinlik
E) Erken Yaşlılık
8) Rosenmary ve Köckeis’ in 1960’lı yılların başında tanımladığı …………….kavramını,
yaşlıların ve akrabalarının ayrı konutlarda yaşamalarının kuşaklarası ilişkileri olumlu yönde arttırdığı
sonucunu açıklamak üzere kullanmışlardır.
Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Aktif Yaşlanma
B) Sosyal Göstergeler
C) Mesafeli Mahremiyet
D) Yaşam Doyumu
E) Yaşam Boyu Öğrenme

9) Aşağıdakilerden hangileri yaşlılıkta yaşam kalitesini belirleyen ekonomik göstergelerden biri
değildir?
A) Gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen yıllık gelir
B) Yaşlının ruhsal doyumu
C) Dayanıklı tüketim malları sahipliği
D) Çalışma koşullarına uygunluk
E) Mülkiyet sahipliği

10)

I. X Kuşağı üyeleri 1965-1979 tarihleri arasında doğmuşlardır.
II. Y kuşağı üyeleri 1980-1999 yılları arasında doğmuşlardır.
III. Z kuşağı üyeleri 2000 yılı ve sonrası doğmuşlardır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I
B) I ve II
C) Yalnızca I
D) I, II ve III
E) I ve III
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Cevap Anahtarı
1) E 2) D 3) E 4) E 5) C 6) A 7) E 8) C 9) B 10)D
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5. MESLEKİ BAĞLAMDA AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

Öğr. Gör. Umut SOLMAZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma kavramının mesleki anlamda değerinin ne olduğu;
- Çalışmanın insana faydaları;
- Yaşlı çalışanların istihdamı ve çalışma koşulları;
- Yaşlı çalışanların yaşadığı sorunları;
- Emeklilik ve yaşlı çalışanlar arasındaki ilişki;
- Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma ve yaşlı çalışanlar arasındaki ilişki;
konularında bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Çalışmanın insana faydaları nelerdir?
Yaşlı çalışanların yaşadığı sorunlar nelerdir?
Aktif ve başarılı yaşlanmanın yaşlı çalışanlar açısından önemi nedir?
Emekliliğin aktif ve başarılı yaşlanmadaki yeri ve önemi nedir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Çalışmanın
Faydaları

Kazanım

İnsana

Çalışmanın
faydalarını
edebilecektir.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

insana
Kazanım okuyarak ve
tahlil araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlı
Çalışanların
Yaşlı
çalışanların
Kazanım okuyarak ve
Çalışma Koşulları
çalışma
koşullarını araştırarak geliştirilecektir.
sıralayabilecektir.
Yaşlı
Çalışanların
Yaşlı
çalışanların
Kazanım okuyarak ve
Yaşadığı Sorunlar
yaşadığı sorunları sıralayarak araştırarak geliştirilecektir.
analiz edebilecektir.
Emeklilik ve Yaşlı
Emekliliğin
yaşlı
Kazanım okuyarak ve
Çalışanlar
çalışanlar
açısından araştırarak geliştirilecektir.
değerlendirmesini
yapabilecektir.
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ANAHTAR KAVRAMLAR
Çalışmanın Faydaları, Yaşlı Çalışanlar, Yaşlı Çalışanların Sorunları, Emeklilik.
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GİRİŞ
Çalışma hayatı modern toplumla birlikte hayatın merkezine oturmuştur. Böylelikle
toplumda herkesin her dönemde çalışma hayatında bulunması bir anlam ifade etmeye
başlamıştır. Bu durum sadece gençler ve çalışma çağında olanların değil, ayrıca yaşlanma
sürecinde olanlar ve yaşlananların da ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı emek
piyasalarında bulunmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla, yaşlıları çalışma hayatında yani
emek piyasalarında tutmak için birtakım politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu politikalardan
biri olan Aktif ve Başarılı yaşlanma politikaları, sağlık, sosyal, kültürel alanlarda öne çıktığı
gibi çalışma hayatında da önemsenmeye başlamıştır. Çalışan yaşlılar için de kullanıldığı bilinen
aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları, bireyselleşmenin artmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır.
Bu kapsamda yaşlı çalışanlar ve çalışma hayatının yaşlı birey üzerindeki etkisi gibi konular
aktif ve başarılı yaşlanma başlığı altında değerlendirilmektedir.
Bu bölümde, ilk olarak çalışmanın insanlara olan faydalarına değinilecektir.
Ardından, yaşlı çalışanların çalışma koşulları ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar
üzerinde durulduktan sonra emeklilik döneminin yaşlı birey üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
Bölüm, aktif yaşlanma ve yaşlı çalışanlar arasındaki bağlantı kurularak sonlandırılacaktır.
(sonlandırılmıştır).
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5.1. ÇALIŞMANIN İNSANA FAYDALARI
Çalışmak, insanlar için fayda sağlayan bir uğraştır. Bu uğraş, bireylere kendine güven
duyma, saygınlık, kendini kanıtlama, hayranlık uyandırma, tatmin gibi faydalar sağlamaktadır
(Silah, 2005, 51). Bu açıdan düşünüldüğünde çalışmanın insan hayatındaki yerinin önemli
olduğu görülmektedir.
Çalışmanın insan için faydaları bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik motivasyonları
ile ilişkilendirilmektedir. Bireyler çalışma ile birlikte temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayarak
fiziksel motivasyonlarını; öğrenme ile sağladıkları sosyal motivasyonlarını ve kişisel değerleri
ile işlerinin örtüşmesiyle psikolojik motivasyonlarını kazanmaktadır (Arslan, 2018, 5). Bu
değerler Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşi”sinde de işlenmektedir. Birey çalışarak Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde bulunan fizyolojik ihtiyaçlar, güven ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar (itibar
kazanma, iletişim kurma vb.), saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacını
karşılamaktadır (Gümüş ve Sezgin, 2012, 8).
Çalışmak insanı örgütlemekte ve hayata dair motive etmektedir. Kişilerin rekabet
duygusunu yaşamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda bunlara ek olarak bireyin akıl ve ruh
sağlığını olumlu yönde etkilemektedir (Rohlick, 1980, 36). Çalışmanın iş, yaşam tatmininin
sağlanması açısından da faydası bulunmaktadır. İstenildiği gibi ortaya konulan nesne, insanda
başarı hissi yaratmaktadır (Silah, 2005, 52). Başarı hissi insana yaşam için bir motivasyon
sağlamakta ve bireyi yaşama bağlamaktadır.
Yaşlı çalışanlar açısından bakıldığında bireylerin çalışması onlara fizyolojik faydaya ek
olarak psikolojik ve sosyolojik açıdan da fayda sağlamaktadır. Bireyler çalışarak sosyal destek
sistemlerinin eksikliğini gidermekte, ekonomik olarak yaşadığı kaybı azaltmakta ve
saygınlıklarını koruyabilmektedir. Fizyolojik açıdan ise maddi bir kazanç elde edilmesi sağlık
için yapılan harcamalarda bireye katkı sağlamaktadır.
5.2. YAŞLI ÇALIŞAN KAVRAMI
Yaşlı çalışanlar, işyerlerinde belirli yaşın üstünde mesleklerini icra eden bireyler olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalarda net bir yaş aralığı belirtilmemekle birlikte işgücü
piyasasına katılımla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, yaşlı çalışan genellikle 50-55 yaş ve
üzeri birey olarak ifade edilmektedir. Genel olarak ise bu yaş 40-75 yaş arasında değişim
göstermektedir (Özen ve Özbek, 2017, 56). İstihdam açısından düşünüldüğünde, çalışanın
çalıştığı sektör, meslek ve cinsiyeti de yaşlı tanımında etkili olmaktadır (Ghosheh vd, 2006, 3).
Günümüzde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi yeniliğe ve genç jenerasyona odaklı
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bölümlerde yaşlı kadın ve erkeklerin çalıştırılma ihtimali çok azken, tecrübe gerektiren işlerde
de genç erkek ve kadınların çalıştırılma ihtimali çok azdır ise yaşlı çalışanların istihdam edildiği
görülmektedir.
Yaşlanmayla birlikte çalışanlarda birtakım biyolojik ve fizyolojik değişimler meydana
gelmektedir. Çalışanlarda meydana gelen gelişim ve azalmalar Brun ve Milczarek (2007, 69)
tarafından şu şekilde aktarılmıştır:
Tablo 1. Yaşlı Çalışanlarda Meydana Gelen Gelişim ve Azalmalar
Gelişen Fonksiyonlar
Azalan Fonksiyonlar
Deneyim

Kas Gücü

Bağımlılık

Görme, Duyma ve Dokunma Duyuları

Yargılama Yeteneği

Kısa Dönemli Hafıza ve Algılama

İstikrar ve Sorumluluk Bilinci

Hızlı Cevap Verme Yeteneği

Gelişen veya azalan bu fonksiyonlar yaş grupları arasında farklılık göstermektedir.
Fakat dünyada çalışma hayatında bir yaşlanma söz konusudur. Buyens vd. (2009, 103),
dünyada çalışma hayatında meydana gelen yaşlanmanın nedenlerini; süregelen sosyal güvenlik
sistemleri, insan ömrünün uzaması, eğitim sürecinin uzaması sonucunda çalışanların çalışma
hayatına geç girişi olarak sıralamaktadır. Tüm bunlar çalışma hayatında yaşlı çalışan sayısının
artmasına yol açmaktadır.
Yaşlı çalışanlar, farklı sebeplerden dolayı çalışma yaşamına katılmaktadır. Yaşlı
çalışanların dahil olduğu bu ortama genç ve orta yaştaki bireylerin de dahil olduğu ve bireylerin
ortak bir alanda çalıştığı bilinmektedir. Bundan kaynaklı olarak yaşlı çalışanların çalışma
koşulları değerlendirilirken eşitlikçi bir bakış açısıyla değerlendirme yapılmalıdır. Eşitlikçi
yaklaşımda üç düzey bulunmaktadır: Birinci düzeyde, yaş ayrımcılığı kaldırılarak eşit bir
çalışma ortamı sağlanması gerekmektedir. İkinci düzeyde, yaşlı çalışanların yasal haklarının
yanı sıra pratikte daha çok seçim şansının bulunduğu çalışma ortamları oluşturulmalıdır.
Üçüncü düzeyde, işletmelerin yaşlı çalışan çalıştırma konusunda teşvik edilmesi gerektiği yer
almaktadır (Ghosheh vd., 2006, 13).
Yaşlanan işgücündeki bu artış bireylerden başlayarak örgütlere doğru etkide
bulunmaktadır. Bu kapsamda yaşlanan işgücünü idare etme noktasında yöneticiler bazı
uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar şu şekildedir (Brun ve Milczarek, 2007):
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a-) Çalışanların emekliliklerine kadar işlerinde kalmalarını sağlayacak, yaşa uygun iş
dizaynı ve koruyucu iş sağlığı ölçümleri,
b-) Çalışma ortamının ergonomik şekilde dizayn edilmesi,
c-) Çalışan üzerinde zaman baskısının azaltılması,
d-) Esnek zamanlı çalışma modellerinin uygulanması,
e-) Bilgi temelli yaşam boyu öğrenme uygulamalarının sürekli güncellenmesine önem
verilmesi,
f-) Daha bilgili ve deneyimli olan yaşlı çalışanların bu deneyim ve bilgilerinin
sürekliliğini sağlamak amacıyla genç ve yaşlılardan oluşan takımların oluşturulması,
g-) Yaşlanan işgücünün dikkate alınmaması ve yönetilmemesi durumunda işletmeler
birtakım olumsuz durumlarla karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla işletmeler tarafından
gerçekleştirilen insan kaynakları politikalarında, yaşlanan işgücüne ilişkin uygulamaların da
dikkate alınması, sürecin iyi şekilde yönetilmesi için önem arz etmektedir.
5.3.YAŞLANAN İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI
Yaşlı çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bu
sorunlar arasında yaşlı bireylerin yaşlarından kaynaklı işe alım ve çıkarılmalarda yaşadığı
engeller, yaşlıların iş sağlığı ve güvenliği, iş-aile yaşam dengesinin kurulamaması, yaşlı
çalışanların eğitimi vb. yer almaktadır.
5.3.1. Çalışma Hayatında Yaşlı Ayrımcılığı
Çalışma hayatında ayrımcılık konusunda yaş ayrımcılığı ve yaşlı ayrımcılığı olmak
üzere iki farklı kavram kullanılmaktadır. Yaş ayrımcılığı denildiğinde yaşı ilerlemiş kişilere
yönelik ayrımcılıktan bahsedilse de aslında bu kavram genç çalışanlara yönelik de
kullanılmaktadır (Topgül, 2016, 376). Bu konuda yapılmış bir çalışmada işyerlerinde yaş
ayrımcılığı yirmili yaşlarda yüksek bulunurken; otuzlu yaşlara gelindiğinde bu oran düşmüş ve
elli yaş ve üzerinde oran tekrardan yükselmiştir (Gee, Pavalko ve Long, 2007, 276). Bu duruma
sebep olarak gençlerde iş tecrübesinin düşük olması; yaşlı çalışanlarda ise onlara karşı takınılan
tutum ve önyargılar gösterilmektedir.
Çalışma hayatında yaşlı ayrımcılığı toplumdan topluma değişen bir olgudur. Rippon,
Zaninotto ve Steptoe’nun yapmış olduğu bir çalışmada İngiltere’de çalışma hayatında yaşlı
ayrımcılığı algısının oranı %34,8 iken; ABD’de bu oran %29, 1’dir (Rippon, Zaninotto ve
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Steptoe, 2015, s. 929). Bu oranlarda uluslararası boyuttaki organizasyon ve kanunlar etkili
olmaktadır. Bu kanunlardan biri 1968 yılında çıkarılan Yaş Ayrımcılığı İstihdam
Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmede yaşlı işçilere yönelik işe alma, işten çıkarma, ücret ve diğer
istihdam koşullarında düzenleme yapılmasına ilişkin kararlar bulunmaktadır (Lahey, 2006, s.
2).
Yaş ayrımcılığına yönelik bir diğer uygulama İstihdamda Eşit Fırsatlar Komisyonu’dur.
Bu komisyon yaş ayrımcılığını azaltmak, işe alım, terfi, işten çıkarmalar, eğitim fırsatları ve
diğer konularda yaşın bir ölçüt olarak kullanıldığı durumları araştırmaktadır (Rothenberg ve
Gardner, 2011, 19). Bu komisyon uluslararası boyutta çalışmakta ve çalışma hayatında yaşın
bir kriter olmadan herkesin yaş eşitliği ile değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Yaşlı işçilerin işe alımlarında getirilmiş olan bu yaş sınırı, eğitim konusunda geri
kalacaklarına ilişkin ön yargı ve teknoloji çağına uyum sağlayamayacaklarının düşünülmesi
yaşlı işçilerin istihdamında bir engel oluşturmaktadır (Uyanık, 2010, 935). Toplumlardaki genel
düşünce gençlerin yaşlılardan daha aktif, uyumlu, kolay adapte olan ve öğrenen kesim olduğu
düşüncesidir (Topgül, 2016, 382). Bu düşünce yaşlıların tecrübelerinden yararlanılmasına ve
çalışma hayatında değerlendirilmelerine engel olmaktadır.
Yaşlı istihdamında yaşanan bu ayrımcılık yaşlıların işten çıkarılmasında da karşılarına
çıkmaktadır. Yaşlıların işten çıkarılmasında yaşanan sorunlarla istihdam edilirken yaşanan
sorunlar benzerlik göstermektedir. Bu sorunlar arasında verimliliğin düşük olması, yaş kaynaklı
becerilerini kullanmada eksiklik, teknoloji çağına uyum sağlayamama gibi nedenler
bulunmaktadır.
5.3.2. Yaşlanan İşgücünde Çalışan Eğitimi ve Gelişimi Sorunu
Çalışma hayatında çalışan eğitimleri içinde fırsat eşitliği ilkesi bulunmaktadır. Bu ilke,
işyerinde verilen eğitimlerden tüm çalışanların yararlanması ve çalışanlar arasında ayrımcılık
gözetilmemesini kapsamaktadır (Sabuncuoğlu, 2015, 131). Uygulamaya bakıldığında ise bu
eşitliğin olmadığı görülmektedir. Eğitimlere genelde genç çalışanlar gönderilmekte; yaşlı
çalışanlar ise geri planda kalmaktadır.
Çalışan eğitimleri, genel olarak insan kaynakları yönetimi alanı altında işlenen bir
konudur. Bu konuda çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi beşeri sermayesi
teorisidir. Beşeri sermayesi, bireylerin kariyer gelişimlerini etkileyen bilgi birikimi, deneyim,
eğitim gibi faktörleri içeren bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında insan
sermayesi teorisi yaşlı çalışanların bilgi birikimi açısından önemlidir. Yaşlı çalışanların
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sermayesi kurumlarının değerlerini arttıran bir etkendir (Finkelstein, Burke and Raju, 1995).
Bu teoriye göre yaşlı işçilere öğrenme, eğitim ve gelişim olanakları sağlamak kuruluşun insan
sermayesinin değerini arttıracak rasyonel bir yatırımdır (Rupp, Vodanovich and Crede, 2006).
Bu açıdan bakıldığında yaşlı çalışanların eğitiminin kurum için önemli olduğu görülmektedir.
Fakat uygulamada bu konuda sıkıntılar bulunmaktadır. Uygulamaya bakıldığında yaşlı
çalışanların genç çalışanlara oranla eğitimlerde daha geri planda kaldıkları görülmektedir
(Villosio’dan akt: Özen ve Özbek, 2017, s. 64). Bunun sebepleri arasında gençlerin öğrenmeye
daha açık olması, daha dinamik ve atılgan olmaları, yaşlı çalışanların iş yaşamı beklentilerinin
kısa olması, genç çalışanların öğrenme konusunda daha istekli olması, işverenlerin yaşlı
çalışanların verimine yönelik tutum ve önyargıları, genç çalışanların yaşlı çalışanlara yönelik
yorumlarını üst yönetime iletmesi yer almaktadır. Yaşlı çalışanların eğitime gönderilmemeleri
ve gelişmelerine engel olunması çalışma hayatındaki güncel bilgilere erişimini kısıtlamakta ve
çalışma hayatında geri planda kalmalarına neden olmaktadır.
Yaşlı çalışanlara yönelik çalışma hayatında yapılan bu ayrımcılık onların aktif ve
sağlıklı yaşlanma süreçlerini de etkilemektedir. Çalışma hayatında olup sosyal ortamda yer alan
yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunda verim alacakları öngörülmektedir. Bundan
dolayı yaşlı çalışanların çalışma hayatında diğer sorunlarda olduğu gibi eğitim konusunda da
geri planda bırakılmaması gerekmektedir.
5.3.3.Yaşlı Çalışanlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşlı çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı bir diğer sorun iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin risklerdir. Özellikle kol gücünün önemli olduğu işlerde çalışanların yaşla beraber gelen
fiziki güçten düşmenin sonucunda birtakım sorunlar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Sonuçta
çalışanlar yaşlanmaya bağlı olarak gerekli eforu gösterememekte; refleks ve dikkat gerektiren
işlerde geri planda kaldıkları görülmektedir.
Yaşlılıkla beraber gelen fiziki gerilemenin yanında yaşlı çalışanların düşünme,
algılama, tepki verme, öğrenme, sorunlara çözüm bulma gibi konularda da sıkıntılar yaşadıkları
görülmektedir (Erdoğan’dan akt: Ofluoğlu ve Albar, 2017, s. 346). Bu durumlar da eklenince
yaşlı bireylerin çalışma hayatlarında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edici risklerde artmaktadır.
Ancak bu görüşlerin aksine yapılan çalışmalarda iş kazalarında genç çalışanların daha fazla iş
kazasına maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Ofluoğlu ve Albar, 2017, s. 346). Bunun sebebi
olarak yaşlı çalışanların genç çalışanlara oranla daha fazla tecrübeye sahip olması
gösterilmektedir. Böyle bir sonuç olmasına karşın yine de yaşlı çalışanların bedensel ve zihinsel
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değişimlerden etkilenerek çalışma hayatında iş kazalarına daha fazla maruz kalma riski olduğu
bir gerçektir.
Yaşlı çalışanların iş kazası olasılığı gibi meslek hastalıklarına maruz kalma riskleri de
bulunmaktadır. Meslek hastalığı 5510 sayılı kanunun 14. Maddesine göre şu şekilde
tanımlanmaktadır: “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık; bedensel ve
ruhsal engellilik halidir.” (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2006, s. 16).
Yaşlı çalışanların yaşamış olduğu bedensel ve zihinsel gerileme durumu çalışanların meslek
hastalığına yakalanma riskini arttırmaktadır.
Güler (2015, s. 130), yaşlı çalışanların iş ortamında karşılaşacağı iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili riskleri ve alınabilecek kontrol tedbirlerini şu şekilde sıralamıştır:

Tablo 2. Yaşlı Çalışanların Çalışma Hayatındaki Riskleri ve Bunlara İlişkin
Tedbirler
Tehlike ve Riskler
Kontrol Tedbirleri
•

•

Çalışma esnasında denge kaybı,

İşyeri

hekiminin

raporu

sonucu

baygınlıklar, göz kararması, nöbet

hareket yeteneğinde aşırı zayıflama

geçirme

olan çalışanlar tehlikeli makinelerin

sonucu

düşme,

makine

üzerine yığılma şeklinde oluşabilecek

bulunduğu

kazalar

çalıştırılmamalı,

Görme

ya

nedeniyle

da

işitme

yaklaşan

problemi

•

tehlikeli

iş

hastalığı

olan

tarafından

frekanslı

geçirilmeli,

seslerden

etkilenme,
•

alanlarında

Hipertansiyonu olan ya da şeker

ekipmanları fark edememe, yüksek

gürültülü ortamlarda sesli sinyalleri

•

•

Bu

çalışanlar

çalışanlar,
sık

hekim

kontrollerden

çalışma

sahasında

ayırt edememe sonucu çarpma ya da

yalnız olmamalı, çalışanın sağlık

ezilme riski,

tetkikleri sonucuna göre çalışma alanı

Refleks zayıflaması sonucu tehlikeli

değiştirilmeli.

alandan vaktinde uzaklaşamama,
Ortam Konfor Şartları(Sıcak, soğuk, aşırı ya da az aydınlatma)

126

•

Isıl konfor şartlarına bağlı olarak yaşlı

•

çalışanların duyu fonksiyonlarının
erken etkilenmesi,
•

İşyerinde ortam sıcaklığı 20 ºC ve
bağıl nem %50 civarında olmalı,

•

İşyeri sağlık hizmetleri, periyodik

Görme fonksiyonunun zayıf ışık olan

muayene ve tetkikler açısından yaşlı

ortamlarda

çalışanlara öncelik ve özel önem

ya

kaynakları

da

parlak

yanında

ışık

verilmeli,

çabuk

etkilenmesi,

•

40 yaş ve üzeri çalışanların olduğu
çalışma alanları fazla aydınlatılmalı.

Zihinsel Fonksiyonlarda Azalma
•

Yaşlı

kişilerin

düşünememe

hızlı

ve

durumunda

net

•

yeni

ekipmanların yanlış kullanımı sonucu

İSG eğitimleri verilmeli,
•

uzuv kaybı,
•

yöntemlerin
ile

•

kullanılan

riski,

Yaşlı çalışanların yanlarına ya da
başlarına genç çalışma arkadaşları

yanlış maddelerin sağlığı etkileme

•

Periyodik sağlık raporlarına önem
verilmeli,

Çalışma
benimsenememesi

Çalışana yaptığı işin riskini içeren

verilmeli,
•

Yaşlı

çalışan

çok

tehlikeli

mümkün

olduğunca

Yeni becerilerin ve alışkanlıkların

makinelerde

öğrenilmesinde zorluk yaşanması ile

çalıştırılmamalı,

güvensiz ortam oluşturma riski.
Fiziksel Etkenler (Kas-İskelet Sist. )
•

Kas gücünde ve eklem hareket

•

aralıklarında azalma sonucu yük
kaldıramama ya da yükü düşürme
sonucu kazaların olması riski,

Çalışanın

aynı

pozisyonlarında

çalışmasına izin verilmemeli,
•

İSG eğitimlerine tabi tutulmalılar, (55
yaş ve üzerindeki çalışanlar, genç
çalışanlara göre % 70 oranında daha
fazla sırt ve kas ağrısı ile ilgili sağlık
sorunları yaşamaktadır.

Tüm bu risk ve etmenler düşünüldüğünde yaşlı çalışanların çalışma hayatındaki
istihdam edilebilirlik ve çalışma sürekliliğinin sağlanması zorlaşacaktır. Bu etmenler bireylerin
sosyalizasyonunu etkileyecek ve aktif yaşlanma süreçlerinde bir etmen olarak karşımıza
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çıkacaktır. Bundan dolayı bireylerin mesleki hayattaki risklerinin minimum seviyeye
indirilmesi çekilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
5.3.4. Yaşlı Çalışanlarda Mobbing ve Tükenmişlik
Mobbing, Leymann tarafından tanımlanan bir kavramdır. Leymann’a göre mobbing,
çalışma hayatında etik olmayan davranışlar ve işyerinde düşmanca tavırların sergilenmesi
olarak tanımlanmaktadır. Mobbing davranışıyla bireylerde çaresizlik ve savunmasızlık
durumları ortaya çıkmaktadır (Leymann, 1996, s. 168). Yaşlı çalışanlar açısından yaşın verdiği
dezavantajlılık durumuyla bireylere yönelik olarak işveren tarafından dikey yönlü; çalışma
arkadaşları açısından ise yatay yönlü mobbing davranışları sergilenebilmektedir. Bu durum
bireylerde stres, anksiyete, tükenmişlik gibi sorunları beraberinde getirmekte ve iş verimliliğini
düşürmektedir. İşinden zevk almayan yaşlı bireyler, aktif ve başarılı bir şekilde
yaşlanamamaktadır.
Tükenmişlik ise birçok faktörün etkisiyle meydana gelen bir durumdur. Çalışan bireyler
açısından tükenmişlik kavramı, çalışanların istemedikleri bir durum ile karşılaşması ve bunun
sonucunda bireylerde bıkkınlık halinin oluşması şeklinde tanımlanmaktadır (Kavi, 2017, s.15).
Yaşlı bireylerde tükenmişlik yüksek derecelerde yaşanabilecek bir olgudur. Bu durumun
nedenleri işten çıkarılma stresi, işverenin yaş ve diğer faktörlerden kaynaklı yaşlı çalışanı
mobbinge maruz bırakması, bireylerin yaşlarından kaynaklı iş verimliliğinin düşmesi ve iş
görememe duygusunun yaşanması olarak sıralanabilmektedir. Yaşlı çalışanlarda yaşanan
tükenmişlik, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle düşürülmelidir. Tükenmişlik yaşamayan
yaşlı çalışanların aktif ve sağlıklı yaşlanma süreçleri pozitif şekilde ilerleyecektir.
5.3.5. Yaşlı Çalışanlarda İş Stresi
İş stresi, bireyleri normal işlevlerinden farklılaşmaya zorlayan, onların işleriyle ve diğer
insanlarla etkileşiminden kaynaklanan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Bu stresin
oluşmasında aşırı sıcak, gürültü vb. fiziksel özellikler etkili olabileceği gibi aşırı sorumluluk
verme, denetimin eksik olması gibi örgütsel özellikler de etkili olabilmektedir (Keser, 2014, s.
20-21).
Çalışanlardaki iş stresinin birden fazla nedeni ve etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler ve
nedenler her yaştaki çalışan için geçerli olmakla birlikte yaşlı çalışanlar için bazı etkenler daha
dikkat çekici olabilmektedir (Barutçugil, 2004):
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Bireysel

Davranışsal

Nedenler

Etkileri

Aşırı İşyükü
Rol

Tatminsizlik
Başarısızlık
İşi Bırakma
Yetkiyi kötü

Belirsizliği
Rol Çatışması
Yetki
ve
İnsan
İlişkileri
İletişimsizlik
Uyum Sorunu
Rolstatü

Zihinsel
Etkileri

ilişkileri

STR

Organizasyo
nel Nedenler

Zayıf

Karar

Alma
Yetersiz

ES

odaklanma

Bireysel
Farklılıklar
Yaş- İş Hayat
Deneyimi
Cinsiyet
Katılım
Beslenme
Sosyal Destek

Etkileri

Ortam-kurum
kültürü
Yönetim
Tarzları

Çevresel
Nedenler
Aile-sosyal
çevre
Ekonomi
Yaşam

Fiziksel

Yüksek
Tansiyon
Baş,

Sırt

Ağrısı
Kolestrol

Şekil 1. İş Stresi Etkenleri ve Sonuçları
Bu neden ve faktörler yaşlı çalışanların karşısına çıkmakta ve yaşlı çalışanlarda strese
neden olmaktadır. Bireysel nedenler arasında yer alan aşırı iş yükü, özellikle orta ölçekli
fabrikalarda çalışan yaşlılar üzerinde strese neden olmaktadır. İnsan ilişkileri açısından yaşlı
çalışanlar, iletişimsizlik(diğer çalışma arkadaşlarıyla) ve yaştan kaynaklı ortaya çıkan uyum
sorunu gibi faktörlerden kaynaklı iş stresi yaşamaktadırlar. Yaşlı çalışanlara yönelik gösterilen
tutumlar, organizasyonel nedenler arasında yer alan yönetim tarzlarıyla ilişkilendirilmektedir.
Yaşlı çalışanlar yönetimin yaşı ilerlemiş bireylere yönelik tutumlarından büyük ölçüde
etkilenmekte; işe alım ve işten çıkarılma süreçlerinde birinci dereceden etkilenen bireyler
olmaktadırlar. Çevresel nedenler arasında yaşanan aile-sosyal çevre faktörü ise iş-aile yaşam
dengesinin sağlanmasıyla yakından ilişkilidir. Yaşam kalitesi faktörü yaşlı çalışanlarla
yakından ilişkili olan bir faktördür. Yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmak zorunda kalan
yaşlı çalışanların yaşam kalitelerini yükseltememe durumunda sağlık vs. problemlerle
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karşılaştığı ve bu durumdan kaynaklı aktif ve sağlıklı yaşlanma süreçlerine dâhil olamadıkları
görülmektedir.
Tüm bahsedilen faktörler yaşlı çalışanların işlerinde stres yaşamalarında neden
olmaktadır. Çalışma hayatında strese maruz kalan yaşlı bireylerde yaşam kalitesi düşmekte ve
aktif-sağlıklı yaşlanma süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Aktif yaşlanma süreçlerini
yakından etkileyen bu nedenler ve diğer başlıklarda bahsedilen sorunların çözümü için
uzmanların çalışmaları gerekmektedir.
5.3.6. Yaşlı Çalışanlarda İş-Aile Çatışması
Yaşlı çalışanların yaşamış olduğu bir diğer sorun, iş-aile yaşam dengesinin
sağlanamamasıdır. Yaşı ilerlemiş çalışan bir birey genel olarak aile sorunları ile iş sorunları
arasındaki dengeyi kurmakta güçlük çekebilmektedir. Bu konuda insan kaynaklarıyla beraber
varsa psikolojik danışma birimlerine büyük iş düşmektedir.
İş- aile çatışması, yönü işten aileye doğru olan, çalışanların işin gerektirdiği roller ile
aileye karşı sorumlulukları arasında kaldığı veya aileye karşı sorumluluklarını yerine
getiremediği durumlarda ortaya çıkan bir çatışma türüdür (Frone ve Russell, 1992, s.728).
Kinnunen ve Mauno, çalışmalarında işten aileye veya aileden işe yönelik çatışma türünde
rollerin birbirine engel olmasından kaynaklı çatışmanın ortaya çıktığını dile getirmektedir
(Kinnunen ve Mauno, 1998, s. 147).
Genel tanımından hareketle iş-aile çatışması, yaşlı çalışanlarda da görülebilecek bir
olgudur. Yaşlı çalışanlar özellikle yaşın getirdiği dezavantajlarla birlikte işteki sorumluluklarını
yerine getirmede güçlük çekerken ailevi sorumluluklarını da yerine getirememektedir. Bu da
işteki veya ailedeki rollerine odaklanmalarını etkilemekte ve bireyin iş ve ailesi arasındaki
dengeyi kurmasını güçleştirmektedir. Bu durum bireylerin aktif yaşlanma süreçlerini negatif
yönde etkilemektedir. Aktif yaşlanma süreçlerinin sürdürülebilmesi için yaşlı çalışanların
yaşamış olduğu bu sorunun uzmanlar tarafından ele alınıp çözümlenmesi gerekmektedir.
Tüm bu sorunların yanında yaşlı çalışanları etkileyen bir diğer durum emekliliktir.
Emeklilik, bireylerin çalışma hayatlarından sonraki dönemlerini içeren bir kavram olarak
tanımlanmaktadır. Fakat bazı yaşlılar çeşitli sebeplerden dolayı emek piyasasında yer almak
zorunda kalmaktadır. Bu yüzden emeklilik değerlendirilirken yaşlı çalışanlar açısından da
değerlendirilmesi gereken bir olgudur.
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5.4.EMEKLİLİK
Bireyler, belirli yaşa geldikten sonra çalışma hayatına katılmakta ve belirli süre sonra
emeklilik dönemine geçmektedir. Emeklilik, “bireyin ileri yaşta iş gücünden uzaklaşması”,
“ileri yaşta çalışma rollerinin sona ermesi” veya “çalışırken ödenen sosyal güvenlik
kesintilerinin ölünceye kadar maaş olarak geri alınması dönemi” olarak tanımlanmaktadır
(Canatan, 2008, s. 107).
Emeklilik, birden fazla kavramla ilişkilidir ve aktif yaşlanma ile bağlantılı bir olgudur.
Emeklilik açısından değerlendirildiğinde çalışma hayatından uzaklaşan birey için en önemli
mekanizmalardan biri sosyal destektir (Sığın, 2016, s. 94). Sosyal destek mekanizması tutarlı
olan bireylerde emeklilik kararlarının erkene alındığı bilinmektedir. Sosyal desteğin yanında
emeklilik dönemiyle alakalı bir diğer kavram öz-yeterliliktir. Öz-yeterlilik denildiğinde
“kişinin kapasitesini değerlendirerek daha sonra karşılaşacağı durumlarla baş edebilme
kapasitesine inanması” anlaşılmalıdır (Bandura’dan akt: Sahranç, 2007, s. 86). Emeklilik
kararlarını etkileyen bir diğer faktör ise ekonomik durumdur. Bu ekonomik durumlar özelde
istihdam eksikliği, emeklilik sonrası düşük gelir düzeyi, enflasyonun yüksek olması, ülkedeki
paranın değerini kaybetmesi olarak sıralanmaktadır (Canatan, 2007, s.71).
Emeklilik, kendi içinde dönemlere ayrılmaktadır. Atchley’e göre (1976, s.64) bu
dönemler de kendi içinde bölünerek 5 dönemle sıralanmaktadır:

Balayı Evresi

Düş Kırıklığı
Evresi

Yeniden
Oryantasyon
Evresi

Durağanlık
Evresi

Sonlandırma
Evresi

Şekil 1. Atchley’e Göre Emeklilik Evreleri
Balayı evresi, emeklilik olayı bu dönemde yeni bulunmuş yer ve zaman özgürlüğü
olarak tanımlanmaktadır. Bu evrede insanlar daha önce yapmayı düşünüp yapamadıkları şeyleri
yapmaya çalışmaktadır. Düş kırıklığı evresi, balayı evresinden sonra gelen ve insanların hayal
kırıklığı yaşayabildiği evredir. Ekonomik olarak güçlü olmama, sağlık durumunun iyi
olmaması, kendi hayatını idame ettirememe durumları bu hayal kırıklığının nedeni
olabilmektedir. Bu nedenlere psikolojik etkenler de eklenebilir. Yeniden oryantasyon evresinde,
alternatiflere daha gerçekçi bir bakış bulunmaktadır. Aynı zamanda topluma yeniden dâhil
olmak için yeni hedefler geliştirilmektedir. Bu evrede amaç kişiye minimum memnuniyeti
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sağlamak için gerçekçi hedefler koymaktır. Durağanlık evresinde, bireysel olarak kişi emekli
rolüne hakimdir. Onu neyin beklediğini ve sınırlılıklarını bilmektedir. Emekli olmak ciddi bir
sorumluluk halini almıştır. Son evre olan sonlandırma evresinde ise hastalık ve emeklilik
sebebiyle emeklilik rolü son bulmaktadır. Temel aktivitelerin yerine getirilemediği evredir.
Emeklilik dönemi Canatan’a göre(2007, s.96) ise üçe ayrılmaktadır:

Emeklilik Öncesi Dönem

Emeklilik Rutini Dönemi

Emeklilik Dönemi

Emeklilik öncesi dönemde, bireyler emekli olacakları tarihi belirledikten sonra
kendilerini işten çekmeye başlamaktadır. Devam eden süreçte emekliliğin getirdiği kazanımlar
hayal edilmektedir. Ekonominin ve sağlığın olumsuz ilerlemesi emekliliğe yönelik tutumu
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Emeklilik döneminde, birey daha önce yapamadığı
eylemleri yapma, mevcut emeklilik rutinini devreye koyma, arkadaşlıkları sürdürmek için
çabalama, yapılan eylemler ardından yaşam döngüsünde bir durağanlaşma gibi durumlar
meydana gelmektedir. Emeklilik rutini dönemi olan son dönemde ise, arayışlar neticelendirilmiş
ve yapılacak etkinlikler benimsenmiştir. Birey bu dönemde emeklilikten doyum almış ve
devamlılığı getirmeye çalışmaktadır. Bu dönemde bazı bireyler ise yeniden aktif meslek
hayatına dönebilmektedir (Canatan, 2007, s.73-74).
5.4.1.Emeklilik Sonrası Gündelik Yaşam
Emeklilik sonrası gündelik yaşam bireylerin boş zamanlarını değerlendirdiği bir
süreçtir. Emekliler, mesleki rollerini bırakarak boş zamanlarını değerlendirecek alternatifler
bulmaktadır. Tezcan’ın 1977 yılında yapmış olduğu bir çalışmada emeklilerin boş zamanlarını
ne şekilde değerlendirdiği şu şekilde belirtilmiştir: Cinsiyet bakımından kadın emekliler, boş
zamanlarını daha çok ev işi yaparak ve torun bakarak geçirmektedirler. Yaşanılan yer açısından
köye yerleşen emekliler tarımla uğraşırken kentte yaşayan emekli bireyler boş zamanlarını daha
farklı değerlendirmektedir. Eğitim seviyesi açısından ise bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe
daha yararlı aktivitelerle zamanlarını değerlendirdiği görülmektedir. Bireylerin sağlık
durumları da boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir faktördür. Sağlık durumu iyi olmayan
bireylerin istedikleri aktiviteleri yapamama gibi bir durumları ortaya çıkmaktadır. Aynı durum
sosyo-ekonomik düzeyle de yakından ilişkilidir. Sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan bireylerin
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yapacağı aktiviteler iyi olmayanlara göre daha farklı olacaktır. Son olarak emeklinin boş zaman
kavramına verdiği önem de boş zaman aktivitelerini şekillendirmektedir (Tezcan, 1977, s. 26).
Emeklilik döneminin bu şekillerde değerlendirilmesi Türkiye’de yaşanan bir durumdur.
Bu değerlendirmelerin yanında emekliler çalışma hayatına girerek de emeklilik süreçlerini
sürdürmektedir. Bir yandan emekli statüsünü kazanmakta diğer yandan ise çeşitli sebeplerden
kaynaklı çalışma hayatına dönmektedirler. Kişileri yeniden çalıştırmaya yönlendiren sosyoekonomik ve psikolojik etkenler bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik nedenler arasında emeklilik
aylıklarının düşük olması ve emeklilik politikaları bulunmaktadır. Psikolojik olarak ise kişinin
yeniden üretken olma isteği, emeklilik sonrası boşluğa düşme gibi nedenler bulunmaktadır
(Çetin, 2019, s.21). Tüm bu sebeplerle bireyin tekrardan çalışması aktif ve sağlıklı yaşlanma
sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.
5.5. YAŞLI ÇALIŞANLAR VE AKTİF YAŞLANMA
Yaşlı çalışanlarda meydana gelen dezavantajlılık durumları onların çalışma hayatında
geri planda kalması ve hayatlarında da sağlıklı bir yaşlanma geçirememesine yol açmaktadır.
Bu doğrultuda ele alınması gereken kavramlardan biri aktif yaşlanma kavramıdır. Aktif
yaşlanma 1990’ların sonlarına doğru Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiştir. DSÖ’ye
göre aktif yaşlanma “insanların yaşlandıkça hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere
yönelik sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci”
olarak tanımlanmaktadır. Aktif yaşlanma, yaşlıların çalışmaya devam edebilmeleri, sağlıklı
kalmaları ve topluma katkı da bulunmaları için bu kişilere fırsat sunulmasını içermektedir
(Avrupa Aktif Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Yılı Hakkında Bilgi Notu, 2011, s.2).
Avrupa Birliği 2012 senesini Aktif Yaşlanma Yılı olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda
aktif istihdam politikaları adını verdiği yeni bir yaklaşım ortaya çıkarmıştır. Bu politikalar,
topluma mevcut ve potansiyel katkıları açısından bakıldığında bir yandan yaşlı bireyleri aktif
tutarken, daha ileri yaşlarda yoksullukla mücadelede önemli araçlardan biri olarak
tanımlanmaktadır. Yaşlıların iş görebilme kapasitesiyle uyumlu işlerde ve pozisyonlarda
istihdam edilmeleri, hem yoksulluk riskinin azaltılmasında hem de işgücüne aktif katılımlarını
sürdürerek, sosyal içerilmelerinde önemli rol üstlenmektedir (Avrupa Aktif Yaşlanma ve
Nesillerarası

Dayanışma

Yılı

Hakkında

Bilgi

Notu,

2011,

s.2).

Bu

doğrultuda

değerlendirildiğinde yaşlıların çalışma hayatında bulunmaları aktif yaşlanma süreçlerine pozitif
bir şekilde katkı sağlayacaktır. Yaşlının yaşından kaynaklı ötekileştirilmesi onun sosyalleşme
mekanizmasına yapılan bir darbedir. Bundan kaynaklı yaşlı çalışanların işyerlerinde istihdam
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edilmesi hem onlara hem de örgüt ve toplum düzeyinde katkı sağlayacaktır. Özellikle Sanayi
Devrimi sonrası ortaya çıkan üretim toplumu anlayışı düşünüldüğünde çalışma hayatında verim
sağlanması bir kriter oluşturmaktadır. Yaşlı çalışanların çalışma hayatına katılımıyla onların
bilgi ve tecrübelerinden yararlanılıp yapılan işten verim sağlanabilmektedir. Örgütsel açıdan
verilen bu katkı bireysel bazda ise aktif yaşlanma sürecine sunulan bir hizmettir. Bundan dolayı
bireylerde aktif yaşlanmanın sağlanmasında yaşlı bireylerin çalışma hayatında aktif olması
önem taşımaktadır.
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SONUÇ
Bu bölümde çalışmanın insana faydaları, yaşlı çalışan kavramı, yaşlı çalışanların
sorunları ve emeklilik kavramları öğrenilmiştir. Çalışmanın insana faydaları, yaşlı çalışanlar
için yapılabilecek uygulamalar, yaşlı çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve
emeklilik bağlamında yaşlıların aktif yaşlanması konularında genel bilgi sahibi olunmuştur.

BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın insana fizyolojik faydaları arasındadır?
a-) Beslenme
b-) Kendine Güven Duyma
c-) Saygınlık
d-) Motivasyon sağlanması
e-) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı çalışanlarda görülen gelişmelerden biridir?
a-) Kas Gücü
b-) Görme, Duyma Hissi
c-) Yargılama Yeteneği
d-) Hızlı Cevap Verme
e-) Kısa Dönemli Hafıza

3) Aşağıdakilerden hangisi eşitlikçi perspektifin düzeylerinden biridir?
a-) İkinci Düzey
b-) Beşinci Düzey
c-) Altıncı Düzey
d-) Sekizinci Düzey
e-) Yedinci Düzey

4) İşverenlerin yaşlı çalışanlar için yapacağı uygulamalar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
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a-) Çalışanların emekliliklerine kadar işlerinde kalmalarını sağlayacak, yaşa uygun iş dizaynı
ve koruyucu iş sağlığı ölçümleri
b-) Esnek zamanlı çalışma modellerinin uygulanması
c-) Çalışan üzerinde zaman baskısının azaltılması
d-) Bilgi temelli yaşam boyu öğrenme uygulamalarının sürekli güncellenmesine önem verilmesi
e-) Çalışan üzerinde zaman baskısının azaltılmaması

5) Aşağıdakilerden hangisi İstihdamda Eşit Fırsatlar Komisyonu’nun araştırdığı durumlar
arasında değildir?
a-) Yaş ayrımcalığını azaltmak
b-) İşe alım süreçleri
c-) İşten çıkarılmalar
d-) İşyerinde eğitim fırsatları
e-) İşyerine ulaşım

6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı çalışanların genç çalışanlara göre işyeri eğitimlerinde geri
planda kalmasının nedenleri arasındadır?
a-) Gençlerin öğrenmeye açık olması
b-) Yaşlı çalışanların çalışma arkadaşlarıyla iletişimi
c-) Uyum sorunu
d-) Emeklilik sürecinde olması
e-) Maaşın düşük olması

7) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklığının tanımının bulunduğu kanundur?
a-) 5510
b-) 5105
c-) 6295
d-) 5530
e-) 5610

8) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı çalışanlarda tükenmişliğin nedenleri arasında değildir?
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a-) İşten çıkarılma stresi
b-) İşverenin yaş ve diğer faktörlerden kaynaklı yaşlı çalışanı mobbinge maruz bırakması
c-) Bireylerin yaşlarından kaynaklı iş verimliliğinin düşmesi
d-) İş görememe duygusunun yaşanması
e-) Uzmanlık alanlarının dışında çalışması

9) Aşağıdakilerden hangisi Atchley’e göre emeklilik evreleri arasında değildir?
a-) Balayı Evresi
b-) Yeniden Oryantasyon Evresi
c-) Sonlandırma Evresi
d-) Durağanlık Evresi
e-) Emeklilik Dönemi

10) Aktif yaşlanma yılı hangi kuruluş tarafından kabul edilmiştir?
a-) Avrupa Birliği
b-) NATO
c-) UNESCO
d-) UNICEF
e-) Hiçbiri

Cevap Anahtarı
1) a 2) c 3) a 4) e 5) e 6) a 7) a 8) e 9) e 10) a
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6. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA POLİTİKALARINDA
YAŞLI DOSTU KENTLER

Öğr. Gör. Aykut AYDIN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ilk olarak ana başlığımızın sınırları içerisinde bir kavramsal çerçeve
sunulacaktır. Kavramların birbirleri ile olan ilişkilerinin de ortaya konulmaya çalışıldığı
çalışmamızda daha sonra Yaşlı Dostu Kent kavramının arka planı incelenecektir. Ortaya çıkış
süreci tanıtıldıktan sonra kavram, ayrıntılarıyla ele alınacak ve en nihayetinde uygulama
örneklerine yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Demografik yaşlanma nedir? Hangi riskleri beraberinde getirmektedir?
2. Aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarının demografik yaşlanma ile mücadeledeki rolü
nedir?
3. Yaşlı Dostu Kentler hareketi ile Aktif Yaşlanma kavramı arasında nasıl bir bağ
kurulabilir?
4. Yaşlı Dostu Kent olabilmek için hangi süreç ve aşamaları izlemek gerekmektedir?
5. Yaşlı Dostu Kentlerin yaşlı dostu politikaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın nasıl
Konu

Kazanım

elde edileceği veya
geliştirileceği

Demografik
Yaşlanma

Demografik

Kazanım, okuyarak

yaşlanmanın ne olduğu

ve araştırarak

öğrenilecektir.

geliştirilecektir.

Aktif ve Sağlıklı

Aktif ve sağlıklı

Yaşlanma Kavramları ve

yaşlanma kavramları ve

ve araştırarak

Politikaları

politikaları öğrenilecektir.

geliştirilecektir.

Yaşlı Dostu Kent
Kavramı ve Girişimi

Yaşlı Dostu
Kentlerin Yaşlılara Yönelik
Politikaları

Yaşlı Dostu Kent ve

Kazanım, okuyarak

Kazanım, okuyarak

girişimi tüm unsurlarıyla

ve araştırarak

öğrenilecektir.

geliştirilecektir.

Yaşlı Dostu
Kentlerin yaşlılara yönelik
hangi politikaları ürettikleri
öğrenilecektir.

Kazanım, okuyarak
ve araştırarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Demografik Yaşlanma, Aktif Yaşlanma, Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlı Dostu Kent, Dünya
Sağlık Örgütü, Yaşlılar.

GİRİŞ
Aktif ve sağlıklı yaşlanma kavramlarının, akademik hayatımızın içerisine girmesi çok
eski değildir. Yaşlanma gerçeğinin ve olası etkilerinin, ulusal politikalar içerisinde ele alınma
zorunluluğu, bu kavramları giderek daha yakından tanımamıza yol açmıştır.
İnsanların, yaşlandıkça, daha pasif bireyler haline geldikleri görüşünü kabul etmeyen
kavramlar, aktif ve sağlıklı kalabildikleri süre boyunca insanların toplumdan
soyutlanamayacağını, aksine, deneyimlerini de hesaba katarak, toplumsal rollerini
sürdürebilecekleri düşüncesinden hareket etmektedir. Aktif ve sağlıklı yaşlanabilecekleri tüm
fiziksel ve sosyal ortamların yaratılması ve bununla ilgili politikaların ulusal-yerel düzeylerde
gündeme gelmesi savunulmaktadır.
Bu düşüncelerden hareketle, Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülüğünde, “Yaşlı Dostu
Kentler ve Topluluklar” girişimi başlatılmış ve hızla yayılmıştır. Bu girişim, önce kentleri
kapsamış, ardından daha küçük birimleri de dikkate alarak, genişleme amacı gütmüştür.
Girişimin amacı, kentlerin ve toplulukların daha yaşlı dostu olmalarını desteklemek, kent ve
toplulukların bir ağ aracılığıyla bağlantıda kalmalarını sağlayarak karşılıklı öğrenmelerini
teşvik etmek ve sonuçta yaşlı dostu bir toplumun aslında her yaş için bir toplum olacağı
gerçeğinden hareketle, kent ve toplulukların politika oluşturma ve uygulama aşamasında aktif
yaşlanma politikalarını dikkate almalarını sağlamaktır.
6.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Çalışmamızın bu kısmında, öncelikle, demografik yaşlanma kavramına atıf yapılacak,
bu kavramın konumuz için önemine değinilecektir. Aynı alt başlık içerisinde aktif ve sağlıklı
yaşlanma kavramlarının neden ortaya çıktığı ve demografik yaşlanma ile ilişkisinden
bahsedilecektir. Kavramsal çerçevenin son kısmında ise, yaşlı dostu kent kavramı, farklı
açılardan tanımlarla desteklenerek açıklanacaktır.
6.1.1. Demografik Yaşlanma
Aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarının doğuşuna zemin hazırlayan nedenlerin
başında demografik yaşlanma gelmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen tüm
ülkelerin ortak sorunu olan yaşlanma, etki ve etkisinin sonuçları ile farklı disiplinleri biraraya
getirmektedir. Bilindiği üzere, dünya genelinde görülen doğum ve ölüm oranlarının azalması
ya da farklı bir açıdan bakıldığında, ortalama yaşam beklentisinin artması, nüfusun
yaşlanmasına yol açmaktadır.
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Demografik yaşlanmanın ekonomik etkilerini negatif veya pozitif olarak değerlendiren
kesimler bulunmaktadır. Örneğin; küresel yaşlanmanın, artan emekli sayısından dolayı
oluşacak ihtiyaçları karşılamak için kamu borçlarını arttıracağı görüşü, negatif bir durum olarak
değerlendirilir iken, yaşlanma ile birlikte artacak yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için
hizmet sektörünün büyüyeceği görüşü de pozitif olarak değerlendirilmektedir (ENIL, 2012).
Yaşlanan nüfuslara ilişkin negatif bakış açısı, aslında yaşlı insanların kaçınılmaz şekilde
bağımlı oldukları ve topluma yüklediği varsayımı üzerine kuruludur. Yaşlı insanlar sağlıklarını
yaşamın son yıllarına kadar koruyabiliyorlarsa ve topluma verimli biçimde katılabilmelerine
izin veren bir ortamda yaşıyorlarsa, yaşlı nüfuslar bunun yerine göz ardı edilmiş bir toplumsal
kaynak olarak görülebilir (Beard and Petitot, 2010: 428). Farklı bir ifadeyle, yaşlanma, bazıları
için tehlike, bazıları içinse fırsat arz eden bir olgudur ve sağlık, ekonomi, kentleşme, aile
yapıları, emek piyasaları gibi çok geniş bir alan üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Yukarıda da değinildiği üzere, aktif ve sağlıklı yaşlanma kavramlarının ve
politikalarının ortaya çıkmasında demografik yaşlanmanın yeri önemlidir. Doğal olarak bu
kavramlar ihtiyaç sonucu gündeme gelmişlerdir. Aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları da,
demografik yaşlanmanın getirdiği reel ve muhtemel risklere karşı farkındalık taşıyan, erken
dönemden başlayan yani bir ön hazırlık içeren, geniş kapsamlı aktif bir takım politikalardır.
Konumuz özelinde biraz ayrıntıya girmek, sonraki kısımda ele alacağımız yaşlı dostu kentlerin
ortaya çıkış sürecini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Aktif yaşlanma; bireyleri, aileleri ve toplulukları çevreleyen çeşitli etkilere veya
belirleyicilere dayanmaktadır. Bunlar, maddi koşulların yanında bireysel davranışları ve
duyguları etkileyen sosyal faktörleri de içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aktif
yaşlanmayı, tek başına ve birlikte hareket ederek yaşlı yetişkinlerin yaşamında sağlığı, katılımı
ve güvenliği destekleyen bu birkaç faktörün etkileşimi ile şekillenen yaşam boyu bir süreç
olarak görmektedir. Destekleyici ve kolaylaştırıcı bir yaşam ortamında yaşlı insanlar; aileleri,
toplumları ve ekonomileri için bir kaynak haline gelir (CSA, 2011: 1). Aktif yaşlanan
bireylerin, özellikle yaşam boyu öğrenme çerçevesinde becerilerinin tanınması ve
güncellenmesi onların dezavantajlı durumlarını değiştirecektir (Aydın, 2017: 1640). Aktif ve
sağlıklı yaşlanma politikaları, yaşlıların yeterliliklerinin yanında, yeterlilik bilinçlerini de
arttırmaktadır. Aktif yaşlanan bireylerin, özgüven seviyesi daha yüksek olacak, aynı zamanda
kendilerini toplumun aktif birer üyesi olarak kabul edeceklerdir (Aydın ve Sayılan, 2014: 78).

6.1.2. Yaşlı Dostu Kent Kavramı
DSÖ’ye göre yaşlı dostu bir kent, insanların yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak için;
sağlık, katılım ve güvenlik için fırsatları optimize ederek aktif yaşlanmayı teşvik eden bir kenttir
(WHO, 2007: 1). Bir başka tanımda, yine yaşlı dostu bir kentin, aktif yaşlanma sürecini
kolaylaştıran bir kent olduğunu ifade etmektedir (WHO Center for Health Development, 2013:
5). Pratik açıdan ise, yaşlı dostu bir kent, yapılarını ve hizmetlerini, farklı ihtiyaçları ve
kapasiteleri olan yaşlıların erişebileceği ve içerebileceği şekilde uyarlayan bir kenttir (WHO,
2007: 1).
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Farklı bir tanıma göre, yaşlı dostu kent; yaşlı yetişkinlerin ihtiyaç ve tercihlerinin
dikkate alındığı kenttir. Böyle bir yaşam alanında yaşlı yetişkinlere saygı duyulmakta; onların
bilgi, beceri ve katkılarına değer verilmekte; aynı zamanda bu yaşlı yetişkinler topluma entegre
edilmektedir. Uygulamada ise, yaşlı dostu bir kentin aşağıdakilere sahip olması beklenir (Neal
and DeLaTorre, 2016: 3):
-

Güvenli ve erişilebilir toplu taşıma seçenekleri,
Uygun fiyatlı, erişilebilir ve güvenli konut,
Güvenli parklar ve açık alanlar,
Kaliteli sağlık hizmetleri,
Yeterli istihdam ve gönüllü fırsatlar,
Her yaştan insan için sosyal aktivite ve etkinlikler.

Tüm bunların yanında, binalara ve toplu taşıma araçlarına erişimin iyileştirilmesi,
yürünebilirliğin iyileştirilmesi, kuşaklar arası bağlantıların güçlendirilmesi, web tabanlı ağ
oluşturma ve video konferans gibi yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla, yaşlıların
devam eden sosyal katılımlarını teşvik etme stratejileri gibi stratejiler de, yaşlı dostu kent
politikaları içerisinde değerlendirilebilir. Önlemler elbette bunlarla sınırlı değildir. Diğer
müdahaleler arasında suçun azaltılması ve kentsel güvenliğin iyileştirilmesi, konut tasarımının
iyileştirilmesi ve kentin sosyal kaynaklarının güçlendirilmesi vb. yer alabilir. Politika
yapıcıların mutlaka yerel çevreyi ve yaşlı sakinlerin kaygılarını dikkate almaları gerekmektedir
(Beard and Petitot, 2010: 443-444).
Yaşlı dostu bir kentte yerel halk, yaşlandıkça önceliklerine karar verebilmektedir. Bu,
fiziksel tasarımı, daha iyi erişim ve hareketliliği teşvik etmeyi, insanların sosyal katılımını
teşvik etmeyi ve nesiller arasında destek ve ilişkiler geliştirmeyi içerebilir. Yaşlı dostu bir kent
veya toplum oluşturmanın ilk kuralı, yaşlıların fiziksel ve sosyal çevreleriyle ilişkilerini
optimum şekilde teşvik etmenin en iyi yolunu düşünmeye entegre olmuş bir yaklaşımı
benimsemektir (AGE UK, 2019: 5).

6.2. YAŞLI DOSTU KENT KAVRAMININ ARKA PLANI
Nüfusun yaşlanması ve kentleşme, 21. yüzyıla şekil veren ana güçleri içeren iki küresel
eğilimdir. 2050'ye kadar, 60 yaşın üzerinde olan insanların oranının iki kat artacağı tahmin
edilmektedir ve o zamana kadar insanlık tarihinde ilk kez, nüfustaki yaşlı insanların sayısı
çocukları geçecektir. Ayrıca, dünyadaki yaşlıların % 80'inden fazlasının gelişmekte olan
ülkelerde yaşıyor olacağı ve dört yaşlıdan birinin de kent sakini olacağı beklenmektedir (CSA,
2011: 1).
Dünya Sağlık Örgütü’nün aktif yaşlanmaya yönelik bütüncül yaklaşımıyla paralel
olarak, Avrupa AGE Platformu1, Avrupa'daki eşi görülmemiş bu demografik zorluğun

1

Avrupa Birliği (AB) genelinde Ağı, üyeleri aracılığıyla 40 milyondan fazla yaşlı bireyi temsil eden;
misyonu, AB’deki 50 yaş ve üzeri insanların çıkarlarını dile getirmek, onları en çok ilgilendiren konularda
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üstesinden gelmeye yardım etmenin en iyi yolunun, yaşlıların aktif olarak mümkün olduğu
sürece işgücü piyasasında ve toplumlarında kalmalarını sağlamak olduğuna inanmaktadır. Bu,
yaş ayrımcılığına karşı mücadele etmek ve yaşamın her alanında “Yaşlı Dostu Ortam”
kavramını teşvik etmek için eylem gerektirmektedir: ulaşım, mamur çevre, şehir planlama,
sağlık ve uzun dönem bakım hizmetleri, ana ürün ve hizmetler vb. Yaşlıların diğer vatandaşlarla
eşit bir şekilde katılımını engelleyen mevcut sorunların kaldırılması, herkesin daha sağlıklı
yaşlanmasını ve daha uzun süre bağımsız olarak yaşamasını sağlayacaktır. Bu, aynı zamanda
halk sağlığı ve bakım bütçeleri üzerindeki yükün azalmasına yardımcı olacak ve
toplumlarımızın tüm nesiller için sürdürülebilir ve adil şekilde demografik yaşlanma ile daha
iyi başa çıkmalarını sağlayacaktır (Parent and Wadoux, 2016: 248).
Bu noktada, Yaşlı Dostu Kent kavramının nesiller arası bir alan anlayışı ortaya
çıkmaktadır. Şehirler, yalnızca iş merkezleri, tüketim ve kapalı mekan üçgeninden daha
fazlasıdır. Nesiller arası kentsel alanın amacı, yaş grupları arasındaki sosyal ve duygusal
anlayışı geliştirmek, uyumu arttırmak ve kuşak çatışmasını azaltmaktır. Ayrıca kentler, aktif
yaşlıların birbirleriyle rahatlayıp sosyalleşebileceği yerlerden ve sağlıklı egzersiz rejimleri için
bir ortamdan daha fazlasıdır (Biggs and Carr, 2016: 272).
Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşların, yaşlılar için destekleyici bir ortam
yaratma çabasını onaylaması, birçok şehirde yaşlı dostu toplumlar kavramına olan ilgiyi
doğurmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık, sosyal ve mamur çevreler arasındaki ilişkinin yanı
sıra, yerel yönetimlerin her yaş için aktif yaşamı teşvik etmedeki rolünü vurgulamıştır (CSA,
2011: 1). Dolayısıyla kentleri ve toplumları, yaşlı dostu hale getirmek, nüfusun yaşlanması ve
kentsel büyüme gibi iki zorluğa karşı cezbedici bir politika tepkisi olarak ortaya çıkmıştır.
UNICEF’in önceden belirlenmiş Çocuk Dostu Şehirler modeli gibi, DSÖ’nün Yaşlı Dostu
Kentler projesi de en uygun kentsel ortamı geliştirmek için kentsel yaşamın tehlikelerini ve
fırsatlarını incelemektedir. Diğer kentsel gelişim modellerinin aksine, yaş ve yaşa dayalı
ihtiyaçlar etrafında en uygun yaşam inşa edilmektedir (Biggs and Carr, 2015: 100).
Özetle, DSÖ’nün ortaya koymuş olduğu Yaşlı Dostu Kentler anlayışı, aktif yaşlanma
çerçevesi ile iç içedir. Yaşlı dostu bir kentte; politikalar, hizmetler, ortamlar ve yapılar
insanların aktif biçimde yaşlanmalarını, aşağıda yer alan faktörler aracılığıyla desteklemekte ve
mümkün kılmaktadır (WHO, 2007: 5):
- Yaşlı bireylerin geniş kapasite ve kaynaklarını tanımak;
- Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ilgili ihtiyaç ve tercihleri tahmin etmek ve esnek bir şekilde
cevaplamak,
- Yaşlı bireylerin kararlarına ve yaşam tercihlerine saygı göstermek,
- En savunmasız olanları korumak,
- Yaşlı bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına dahil olmalarını sağlamak ve
katkılarını desteklemek.
farkındalığı arttırmak olan bir platformdur. Ayrıntılı bilgi için bkz. AGE Platform Europe, (Çevrimiçi)
https://www.age-platform.eu.
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6.2.1. Yaşlı dostu kentler ve topluluklar hareketi
“Yaşlı Dostu Kent” kavramı, 1990 ve 2000'lerde öne çıkan kentsel gelişim çerçevelerine
dayanmaktadır. Bu modeller; evrensel tasarım, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla
kombine edilen “sağlıklı şehirler”, “yaşanabilir şehirler”, “yaşam boyu mahalleler”i
içermekteydi. Bu girişimlerin çoğundaki ortak tema, fiziksel ve sosyal altyapının, yaşlıların
yaşamları üzerinde önemli bir etkisi olduğu yönündedir. Kötü planlanmış ortamlar, sadece
dezavantajlı nüfuslar için değil, aynı zamanda fiziksel veya sosyal altyapının amacına uygun
olmadığı herhangi bir kişi için olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Yaşlı dostu bir kent,
insanların yaşlandıkça topluma katılımlarını sürdürmelerini sağlayan uygun konut, ulaşım,
fiziksel altyapı ve sosyal ve sivil yapılara sahip bir kenttir. Ayrıca, yaşlı dostu olmak, bir
topluluğun yaşlı insanların yerinde yaşlanmalarına yardımcı olmak için, fiziksel ve sosyal
altyapısını gözden geçirip uyarladığı anlamına gelmektedir. Ancak, fayda sağlayıcılar yalnızca
yaşlı insanlar değildir. Aktif yaşlanma, yaşam boyu süren bir süreçtir ve genç insanlar, sınırlı
hareket kabiliyeti olanlar, engelliler veya genç aileleri ile birlikte, tümü, erişilebilir, güvenli ve
sağlıklı ortamlara sahip bir kentten faydalanacaktır (O’Hehir, 2014: 6).
6.2.2. Küresel Yaşlı Dostu Kentler: Bir Rehber
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki 2005 Dünya Gerontoloji ve Geriatri Kongresi
sırasında yapılan tartışmalar, sonunda "Küresel Yaşlı Dostu Kentler: Bir Rehber"in
yaratılmasına yol açan ilk motivasyon kaynağı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, 33 uluslararası
şehirde 1.485 katılımcı ile 158 odak grubu oluşturmuştur. Rehber, sekiz yaşlı dostu temaya
dayanmakta ve bu temaların her biri için, bir kontrol listesi ışığında, ilgili yaşlı dostu
özelliklerin tartışmasını sunmaktadır (Ontario Seniors Secretariat, 2013: 93). Yaşlı dostu bir
kent oluşturmak, bir kentin fiziksel ve sosyal altyapısını oluşturan çeşitli öğelerin kapsamlı bir
şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, odak grup araştırması,
toplulukların yaşlı dostu olma durumunu değerlendirmek ve ele alınması gereken konuları
belirlemek için standartlaştırılmış bir yöntem kullanmaktadır (Plouffe and Kalache, 2010: 735).
Dünya Sağlık Örgütü’nün amacı kentlere ve topluluklara sekiz anahtar alanda bir dizi
kritere göre kendi kendilerini değerlendirme konusunda yardımcı olmaktı. Küresel Yaşlı Dostu
Kentler: Bir Rehber ve Yaşlı Dostu Kentlerin Temel Özelliklerinin Kontrol Listesi’nin
oluşturulmasının amaçlarından biri de bu idi (O’Hehir, 2014: 7). Rehber, yaşlı dostu bir kentin
temel özelliklerini yaşlı insanlar ve servis sağlayıcıların perspektifinden tanımlamış, gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkelerdeki kentler için bir referans olmuştur (Davey, 2017: 11).
Tablo 1. Yaşlı Dostu Olmaya Katkıda Bulunan Anahtar Boyutlar
Anahtar
Boyutlar

Tanım

148

Açık
alanlar ve

Mamur çevrenin ve kentsel peyzajın özelliklerini içerir; yaşam
kalitesi, erişim ve güvenlik sık görülen temalardır.

binalar
Ulaşım

Konut

Sosyal
Katılım

Saygı ve
sosyal içerme

Erişilebilir ve uygun fiyatlı toplu taşımayı dikkate alır; toplum ve
sağlık hizmetlerine erişimi, sosyal ve sivil faaliyetlere katılımı etkiler.
Güvenlik ve refah için gerekli olduğu düşünülür; tasarım, yapı,
konum ve ekonomik tercih gibi konut yönlerini içerir.
Ailede olduğu gibi toplumda boş zaman, sosyal, kültürel ve
manevi faaliyetlere katılmak; bilgili kalmak için kritik öneme sahiptir;
uygun hesaplılık ve erişilebilirlik dikkate alınmalıdır.
Yaşa dayalı ayrımcılık, nesiller arası bağlantıların eksikliği gibi
konuları ele alır; cinsiyet, kültür, sağlık durumu ve ekonomik durum gibi
faktörler etkilidir.

Sivil

Yaşlıların ücretli istihdam veya ücretsiz gönüllü çalışma yoluyla

katılımı ve

topluluklarına katkıda bulunmaları için seçenekleri teşvik eder; siyasi

istihdamı

süreç boyunca tercihlerle meşgul olmaya devam eder.

İletişim
ve bilgi edinme

İnsanlarla ve organizasyonlarla bağlantıların sürdürür; farklı
kaynaklara ve yeteneklere sahip kişiler için konu ile ilgili ve erişilebilir
pratik bilgiyi zamanında alır.

Toplum
desteği ve
sağlık

Bağımsızlık ve sağlığı korumak için gerekli; iyi kalitede, uygun
ve erişilebilir bir erişilebilir bakım; toplum temelli kar amaçlı ve gönüllü
gruplar aracılığıyla destek ve bakım sağlanabilir.

hizmetleri
Kaynak: WHO (2007)’den aktaran Briana Zur, Debbie Laliberte Rudman, “WHO Age Friendly Cities:
Enacting Societal Transformation through Enabling Occupation,” Journal of Occupational Science, C.20, No:4,
2013, p. 370-381.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sekiz boyutu aşağıdakileri içermektedir (Ontario Seniors
Secretariat, 2013: 7-8):
- Açık Alanlar ve Kamu Binaları: İnsanlar bir mahalleyi güvenli ve erişilebilir olarak
gördüklerinde, bu, açık hava faaliyetlerini veya toplulukla etkileşimi teşvik etmektedir.
Erişilebilirlik, yaşa bağlı engelleri olan yaşlı yetişkinler de dahil olmak üzere engelli
insanlar için fırsatları sınırlayan engelleri kaldırmak ve yaşlı yetişkinlerin sosyal
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faaliyetlere katılmalarına veya önemli sağlık ve sosyal hizmetlere ve işlere erişmelerine
izin vermeyi içermektedir.
Ulaşım: Tabela, işaretler, trafik lambaları ve kaldırımlar gibi ulaşımla ilgili altyapının
durumu ve tasarımı kişisel hareketliliği etkilemektedir. Güvenli ve uygun fiyatlı toplu
taşımaya erişim, sürüş stresli veya zorlu olduğunda giderek önem kazanmaktadır.
Konut: Çeşitli stil ve konumlara ve uygun özelliklere sahip, esnek olan, uyarlanabilen ve
uygun fiyatlı konutların varlığı, yaşlı dostu kentler için esastır.
Sosyal Katılım: Aile ve arkadaşlarla etkileşim kurmak, pozitif zihinsel sağlık ve toplum
bilincinin önemli bir parçasıdır. Sosyal katılım, yaşlı yetişkinlerin kendi topluluklarının
diğer üyeleri ile olan etkileşim düzeyini ve topluluğun kendisinin bu etkileşimi mümkün
kılma seviyesini içermektedir.
Saygı ve Sosyal İçerme: Yaşlı yetişkinlerin toplumumuzda oynadığı rolü tanımak ve
genel bir saygı hissi oluşturmak gibi toplumsal tavırlar, yaşlı dostu bir topluluğa ilişkin
kritik faktörlerdir. Yaşlı dostu topluluklar, olumsuz tutumlara meydan okumak için
yaşlanmanın ve nesiller arası karşılıklı anlayışın olumlu imajlarını teşvik etmektedir.
Sivil Katılımı ve İstihdamı: Sivil katılımı, yaşlı yetişkinlerin, gönüllü olma, siyasi olarak
aktif olma, oy kullanma veya komite-komisyonlarda çalışma gibi günlük etkinliklerinin
ötesine geçen topluluk hayatının çeşitli yönlerine katılma ile ilgili isteklerini
içermektedir. Ekonomik güvenlik birçok yaşlı yetişkin için, özellikle düşük ve sabit
gelirli olanlar için önemlidir. Yaşlı bir yetişkinin istihdamda kalma veya yeni iş bulma
becerisi ekonomik güvenlik sağlar ve yaşlı çalışanların işyerine getirdiği deneyim ve
bağlılığı tanıyan işverenlere fayda sağlamaktadır.
İletişim ve Bilgi Edinme: Yaşlı dostu kentler, topluluk etkinlikleri veya önemli hizmetler
hakkındaki bilgilerin hem kolayca erişilebilir hem de yaşlı yetişkinler için uygun
formatlarda olmasını temin eder.
Toplum Desteği ve Sağlık Hizmetleri: Fiziksel ve zihinsel açıdan iyi olma hali, yaşam
kalitesine ve yaşlı dostu olma durumuna katkıda bulunmaktadır. Yaşlı dostu bir kent,
yaşlı yetişkin nüfus içindeki çeşitliliği tanımakta ve geleneksel olmayan ailelere,
etnokültürel azınlıklara, yeni gelenlere ve yerli topluluklara yönelik sosyal yardım
girişimlerini teşvik etmektedir.
6.2.3. Küresel Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Ağı

Dünya Sağlık Örgütü, rehber çalışmasına dayanan politika tavsiyelerinin uygulanmasını
teşvik etmek için “Küresel Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Ağı girişimini başlatmıştır
(Buffel and Phillipson, 2018: 5). Daha fazla yaşlı dostu olma sürecine aktif olarak dahil
olduğunu gösterebilen herhangi bir topluluk, ağa üyelik için başvurabilmektedir (Davey, 2017:
11). 2010 yılında başlatılmasından bu yana, ağ üye sayısı hızlı bir artış göstererek günümüze
kadar 500'den fazla kent ve topluluğa ulaşmıştır (Buffel and Phillipson, 2018: 5).
Odak, yerel düzeyde yaşlı dostu politika oluşturmak üzerinedir. Üyelik için
gereksinimlerden biri, yaşlı dostu kent süreci boyunca belirlenen öncelikler üzerinde hareket
etme yetkisine sahip olmaktır. Şehrin veya topluluğun büyüklüğü bu hususta önemli değildir.
Üyelik şu anda küçük kırsal köylerin yanında; New York, Seul ve Tahran gibi mega şehirleri
içermektedir. Kırsal alanlar dahil olmak üzere, daha küçük toplulukları barındırmak için, ağın
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adı yaşlı dostu kentlerden, yaşlı dostu kentler ve topluluklar olarak değiştirilmiştir (Warth,
2016: 42).
Küresel yaşlı dostu kentler ve topluluklar ağının amacı, yaşlı dostu kentlerin ve
toplulukların gelişimini desteklemektir. Öğrenilen bilgi, deneyim ve bilgi alışverişini
kolaylaştırmak için dünya çapındaki kentleri ve toplulukları birbirine bağlayarak bunu yapmaya
çalışmakta; ne yapılabileceğini ve nasıl yapılabileceğini göstererek değişime ilham vermekte;
yenilikçi ve kanıta dayalı teknik rehberlik yoluyla çözümler bulmak için kentleri
desteklemektedir (Warth, 2016: 41-42). Küresel ağ, ayrıca yaşlı dostu kent göstergelerinin yerel
açıdan ilgili ve uygun bir şekilde nasıl seçileceği, tanımlanacağı ve ölçüleceği konusunda
rehberlik sunmaktadır (Davey, 2017: 12).
Ağın fonksiyonları daha detaylı ele alındığında; birincisi, ağ, üyelerine, geçmişte benzer
sorunlarla karşılaşmış olabilecek ve rehberlik ve mentorluk sağlayabilecek ya da deneyimlerini
paylaşabilecek yüzlerce uygulayıcıya erişim imkanı sunmaktadır. İkincisi, ağ, yaşlı dostu
şehirler ve topluluklar üzerinde büyüyen bir referans kütüphanesi inşa etmektedir. Ağ üyeleri
yaşlı dostu değerlendirmeleri, belirlenen öncelikleri, eylem planları, öğrenilen dersleri ve
başarılarını birbirleriyle paylaşmakta ve böylece yerel düzeyde geliştirilen zorluklara ve
çözümlere dayanarak yeni bilgiler oluşturmaya katkıda bulunmaktadır. Sonuncusu, aynı
zamanda en çarpıcı olanı, ağ, DSÖ ve ağ iştirakleri ve üyeleri tarafından geliştirilen, yaşlı dostu
kentler ve topluluklar süreci ile ilgili yenilikçi rehberlik ve araçlar sunmaktadır. Bunun bir
örneği, DSÖ Kobe Merkezi tarafından ağ üyeleri ve iştirakleriyle yakın işbirliği içinde
geliştirilen temel yaşlı dostu kent göstergeleridir. Temel göstergeler, hem fiziki çevre (örneğin,
mahallede yürünebilirlik ve kamusal alanlara ve binalara erişilebilirlik, ulaşım ve konut gibi)
hem sosyal çevre (gönüllülük ve istihdama katılım, yaşlılara yönelik tutum ve hizmetlerin
varlığı gibi) hem de yaşlı nüfusun refahı üzerindeki etkisi gibi yaşlı dostu çevre çıktılarını
kapsamaktadır (Warth, 2016: 43-44).
Küresel Ağ, orjinal pozisyonunu, ağa katılmak isteyen grupların, girişimin tüm
aşamalarında yaşlıları dahil edecek mekanizmalar oluşturmasını gerekli kılarak sürdürmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü “modeli”, yerel karar vericilerin yaşlı insanlarla ortak katılımını
gerektiren bir “yukarıdan aşağı” ve “aşağıdan yukarıya” yaklaşım olarak oluşturulmuş ve
öylece devam etmektedir (Plouffe vd., 2016: 31).
6.2.4. Yaşlı Dostu Bir Kent Olma Süreci
Artan yaşlı dostu girişimler ile birlikte, iyi uygulamalar da ortaya çıkmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü çerçevesi ve araştırma protokolü dışında, yaşlı dostu bir kent geliştirmek için
evrensel olarak kabul edilmiş bir yaklaşım yoktur; ancak literatür, bazı yararlı bakış açıları
ortaya koymaktadır. Yaşlı dostu bir kent geliştirmenin temel unsurları aşağıdakiler olarak
belirlenmiştir (O’Hehir, 2014: 8):
- Yaşlıların devam eden sorumluluğu ve katılımı,
- Birden fazla paydaşı içeren işbirlikçi bir yaklaşım,
- Kilit bir organizasyon tarafından yönlendirilen güçlü yerel liderlik,
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- Girişimlerin toplulukla büyük ölçüde bütünleşmesini sağlayan geniş bir
bakış açısı,
- Sağlam araştırma kanıtları ve değerlendirme süreçlerinin varlığı.
Tüm bunlar dışında odak grup araştırmasının üstlenilmesi, yaşlı dostu olma yolundaki
hareketin sadece bir başlangıcıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Yaşlı Dostu Kentler ve
Topluluklar Ağı'na katılan şehirlerin, beş yıllık bir dönem boyunca dört aşamada yaşlı dostu
olma durumlarını sürekli olarak değerlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmeleri
gerekmektedir. Buna göre (O’Hehir, 2014: 16):
- Birinci Aşama: Planlama (1-2 Yıl),
- İkinci Aşama: Uygulama (3-5 Yıl),
- Üçüncü Aşama: İlerlemenin değerlendirilmesi (5 yılın sonu),
- Dördüncü Aşama: Sürekli iyileştirme.
Şekil 1. DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Kentler Ağı Planlama Çerçevesi

12 Yıl

35 Yıl

1. Planlama
a. Yaşlıları Dahil Etmek
b. Yaşlı Dostu Olma
Durumunun Değerlendirilmesi
c. Bir Hareket Planı
Geliştirmek

2. Uygulama
a. Hareket Planını
Uygulamak
b. Göstergeleri İzlemek

d. Göstergeleri Belirlemek

3. İlerlemeyi
Değerlendirmek
a. İlerlemeyi Ölçmek 152
b. Başarıları ve Kalan
Boşlukları Belirlemek

4. Sürekli
İyileştirme
5 yıllık üyelik
döngüsü

Kaynak: Janet O’Hehir, “Age-Friendly Cities and Communities: A Literature Review,” Centre for
Work + Life, University of South Australia, July, 2014, p. 16.

“Sürekli iyileştirme”nin kanıta dayalı süreçlerini kolaylaştırmak için yaşlı dostu
eylemlerin bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Bir yıldan iki yıla kadar ilk Planlama Aşaması,
yaşlıları dahil etmeyi, yaşlı dostu olma konusunda temel bir değerlendirme yapmayı ve
ilerlemenin izleneceği göstergeleri olan üç yıllık bir eylem geliştirmeyi içermektedir. Daha
sonraki aşamalar, Küresel Ağ’da bilgi paylaşımı dahil olmak üzere uygulama (3-5 yıl),
İlerlemenin Değerlendirilmesi ve Sürekli İyileştirmeye odaklanmaktadır. Programı uygulamayı
kabul eden şehirler, Küresel Ağ’ın bir parçası olabilmekte ve bilgi paylaşabilmektedir (Kendig
vd., 2014: 1391).
Küresel Ağ’a katılmak isteyen kentlere yönelik talimatlar, yaşlıların, yaşlı dostu
değerlendirme, planlama ve eylemin her aşamasına yakın olarak katılmaları gerektiğini
vurgulamıştır. Başvuru sahiplerinin değerlendirmelerine, sekiz DSÖ alanını dahil etmeleri
gerekmekte; ancak kendi alanlarındaki yaşlı dostu olma durumlarını en iyi nasıl ölçeceklerine
karar verme esnekliğine sahip olmaları gerekmektedir (Davey, 2017: 12).
Dünya Sağlık Örgütü, "kentlerin yaşlı dostu olma durumlarının ölçülmesine
yönelik, kentsel ortamların yaşlı dostu olup olmadığını ölçme sürecine ilişkin temel göstergeleri
kullanma kılavuzu isimli çalışmayı yayınlamıştır. Bu kılavuz, kentlerin, yaşlı dostu olma
yolundaki ilerleme sürecini izlemek ve değerlendirmek için yerel önlemlerin seçimini bildiren
bir çerçeve ve bir dizi gösterge sunmaktadır. Kılavuz, ayrıca, yerel girişim örnekleri gibi
referanslar ve ek kaynaklar içermektedir. Göstergelerin kuralcı bir yönergeler seti şeklinde
olması değil, yerel bağlamda en anlamlı, en uygun ve en gerekli şekilde uyarlanması
amaçlanmıştır. Söz konusu göstergelerin, herhangi bir şehir veya topluluk tarafından
kullanılması ve yerel olarak uygun bir seti tanımlaması hedeflenmektedir (Davey, 2017: 47).
Kılavuz, ilgili kentlerde ve bunlarla ilgili hedefleri belirlemede, değerli olan
yaşlı dostu olma yolunda paydaşlar arasında ortak bir anlayış geliştirmeyi vurgular niteliktedir.
Göstergeler, temel yaşlı dostu olma seviyesini ölçmek ve ilgili müdahaleler uygulanırken
zaman içindeki değişimini izlemede kullanılabilmektedir. Aşağıda söz konusu göstergeler
açıklamaları ile birlikte sıralanmaktadır (Davey, 2017: 47-48):
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1. Eşitlik göstergeleri: Eşitlik göstergeleri; verilerin cinsiyet, yaş, servet ve mahalle
gibi değişkenlere göre ayrıştırılmasını gerektirmektedir.
2. Girdi göstergeleri: Girdiler, YDKT girişimlerinin başarılı bir şekilde başlatılması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli olan kaynaklar ve yapılardır.

3. Çıktı göstergeleri: Çıktılar, öncelikle istenen etki ve sonuçlara ulaşmak için
uygulanan müdahaleleri ifade eder.
4. Sonuç göstergeleri: Bunlar, çevrenin sosyal ve fiziksel alanlarında önceki
müdahalelere dayanarak ortaya çıkan, kısa veya orta vadeli değişikliklerdir. Sonuç
göstergelerinin seçimi, yaşlı dostu olma yolundaki girişimleri, hedefleri ve istenen sonuçları ile
doğrudan bağlantılı olmalı, gerçekçi müdahaleler ve bunların beklenen etkileri ile yakından
ilgili olmalıdır.
5. Etki göstergeleri: Fiziksel ve sosyal çevrenin, insanların sağlığında, fiziksel, bilişsel,
duygusal işlevlerinde ve refahlarında yarattığı uzun vadeli değişikliklerdir. Bu nedenle etki
göstergeleri, sonuç göstergelerine karşılık gelmelidir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından sunulan temel göstergeler, girdi ve çıktı
göstergelerinden ziyade, çoğunlukla sonuç ve etki göstergelerine odaklanmaktadır. Bunun
nedeni, kullanılan kaynaklar (yani girdiler) ve uygulanan müdahaleler (yani çıktılar) yerel
içeriğe-bağlama dayanarak büyük ölçüde değişebilir olsa da; yaşlı dostu kent ve toplulukların,
insanların yaşlandıkça yaşam kalitesini sağlamak (yani etkileri) ve kentsel çevrenin yaşlı dostu
olma durumunu geliştirmek (yani sonuçları) için, benzer amaç ve hedefleri paylaşmalarıdır
(Davey, 2017: 48).

6.3. YAŞLI DOSTU KENT ÖRNEKLERİ
Karşılaştırmalı bir çalışmanın üç önemli faydası bulunmaktadır. İlk olarak, bir kentin
yaşlı dostu olup olmadığının değerlendirilebileceği çeşitli yollar hakkında, farklı kentsel
çevrelerden yararlanarak bilgi üretilebilmektir. İkincisi, karşılaştırmalı bir yaklaşım, farklı
sosyo-politik, kültürel ve politika bağlamlarında yaşlı dostu programların uygulanmasına
yönelik engelleri ve başarı faktörlerini anlamamızı sağlamadaki değeridir. Üçüncüsü, kentler
arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik edebilmesi ve diğerlerine yaşlı sakinlerinin
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(vatandaşlarının) ihtiyaçlarını karşılama çabasına girme konusunda ilham verebilmesidir
(Buffel vd., 2016: 279)
Bazı kentler, yaşlı dostu politikalar üretirken aşağıdan yukarıya yaklaşım
benimsemişler, bazıları ise, yukarıdan aşağı yaklaşımı benimsemeyi ve sonrasında politikalar
üretmeyi uygun bulmuşlardır. Daha önce de bahsedildiği üzere, DSÖ bu konuda katı bir tutum
sergilememektedir. Aşağıdaki kent örnekleri, sadece yaşlılara yönelik politikaları açısından
değil, aynı zamanda yaşlı dostu kent olma süreçleri bakımından da birbirinden farklılık
göstermektedir. Üç farklı ülkeden, üç farklı kentin birbirinden en önemli farkları, idari
büyüklük ve yapıları (sırasıyla şehir, eyalet ve federe bir Cumhuriyet’e bağlı kasaba), nüfus
büyüklükleri, nüfus yapıları, gelişmişlik düzeyleri ve yaşlı dostu politikalar üretirken sahip
oldukları bakış açılarıdır. Çalışmada, daha çok kentlerin yaşlılara yönelik politikaları ve yaşlı
dostu kent olma yolundaki tutumları ele alınacaktır.
6.3.1. Akita Şehri/Japonya
Akita, Japonya’da bulunan, ülkenin en önemli özelliklerinden biri olan uzun yaşamın
görüldüğü, 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü Küresel Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar
Ağı’na katılan ilk şehridir. Akita’yı yaşlı dostu bir kent olmaya götüren motivasyon kaynağına
baktığımızda, karşımıza öncelikle yaşlanma sorunu çıkmaktadır. Akita’da doğum oranın
düşmesi ve yaşlı nüfusunun giderek artması ile birlikte, 65 ve üzeri yaştaki insanların oranının
2025 yılında toplam nüfusun % 35.1’ine ve 2040 yılında ise % 42.3’üne yükselmesi
öngörülmektedir (Age Friendly World, 2019a). Akita Şehri, nüfus-yaşlanma oranı açısından
öncü şehirler arasındadır (Yoshihiko, 2013: 102). Özellikle, çalışma çağındaki nüfusun
azalması gittikçe endişe yaratmaktadır. Bu nedenle, yaşlıların ömürleri boyunca aktif
olabilecekleri bir kent yaratmak için, daha fazla çalışmaya yönelik acil bir ihtiyaç hissedilmiştir
(Age Friendly World, 2019a).
2013 yılında, Akita Şehri ilk “Akita Yaşlı Dostu Kent Eylem Planı”nı oluşturmuştur.
Bu plan, 2016 yılına kadar sürmüş plan-programları kapsamıştır. İlk Eylem Planı içerisinde,
yaşlı vatandaşların sosyal katılımı teşvik edilmeye çalışılmış ve yerel toplum kuruluşlarının
yardımıyla Yaşlı Dostu Kent motivasyonu ve kamusal farkındalığı artmıştır. Akita, tüm toplum
genelinde Yaşlı Dostu Kent anlayışını yaymak üzere bir sistem geliştirmiştir. İkinci Eylem
Planı (2017-2021) için Akita, ilk eylem planı ile elde edilen başarıları daha da geliştirip
şekillendireceğini, şehir yönetimi, vatandaşlar, özel şirket ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
çeşitli bölgesel sorunlara yönelik çözümler üzerinde çalışılacağını vurgulamıştır. Eylem planı
çerçevesinde Akita Şehri, aşağıdakileri öncelikli önlemler olarak sıralamıştır (Age Friendly
World, 2019a);
- Endüstri-akademi-hükümet-vatandaş işbirliği ile bölgesel sorunları çözmeye
yönelik işbirliği sistemi oluşturmak.
- Çeşitli faaliyetleri, yerel vatandaşlar aracılığıyla ve bölgesel kaynakları
kullanarak tanıtmak.
- Deneyim ve becerilerini tam anlamıyla sergileyebilecekleri şekilde fırsatlar
sunarak geleceğin liderlerini ve insan kaynaklarını yetiştirmek.
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Akita, söz konusu plan ve programlar çerçevesinde bugüne kadar birçok çalışma
gerçekleştirmiştir. Önemli örneklerden birkaçı aşağıdaki gibidir (Age Friendly World, 2019a):
- Özel şirket ve kurumlar tarafından yaşlı dostu girişimlerin tanıtılması,
- Akita Şehri’nde uzun ve eğlenceli bir ömür sürebilmek için nesiller arası eş
zamanlı olarak birbirine ilham ve destek olacak arkadaşlıklar kurmak üzere sivil
faaliyetlerin desteklenmesi,
- Yaşlıların yalnızlaşmasını önlemek ve yerel toplulukta birbirlerine yardımcı
olmalarını sağlamak için yakın ilişkiler inşa etmek amacıyla yaşlılara yönelik
toplanma alanlarının oluşturulması,
- Yaşlıların dışarı çıkıp eğlenmesini teşvik etmek için “Yaşlılar Film Festivali”nin
düzenlenmesi,
- Yaşlanmanın sosyal bir sorun haline geldiği toplumun, yaşlanmanın yarattığıyaratacağı çeşitli zorlukları öğrenmek için vatandaşlara fırsatların tanındığı bir
“Yaşlı Dostu Kent Okulu” tesis edilmesi.
Akita Şehri’nin en dikkat çeken yaşlı dostu uygulama örneklerine göz
attığımızda karşımıza iki örnek çıkmaktadır.
- Akita Yaşlı Dostu Ortaklık Programı
- Tek Jeton Otobüs Projesi
Akita Yaşlı Dostu Ortaklık Programı
Yaşlı dostu bir kent yaratmayı özel sektörle birlikte teşvik eden Akita Şehri, özel şirket ve
kuruluşları yaşlı dostu ortaklar olarak kaydetmekte ve onları Akita Yaşlı Dostu Ortaklık
Programı çerçevesinde girişimlerine devam etmeleri için teşvik etmektedir. Ortaklık
çalışmalarının bazı örnekleri aşağıda verilmiştir (Age Friendly World, 2019b);

- Binalar için basamakları kaldırıp, tırabzanların kurulması,
- Kamu kullanımına açık banklar kurulması,
- Çalışanlar ve mahalle sakinleri için ofislere, yaşam kurtarıcı özelliği olan
Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED) kurulması,
- Süt dağıtımında, dağıtımcılar tarafından yaşlıların güvenliği ve sağlığının teyit
edilmesi. Bir anormallik tespit edildiğinde toplum destek merkezinin aranması,
- Yaşlılar için seminerler ve sağlığa ilişkin derslerin düzenlenmesi,
- Yaşlıların istihdamının desteklenmesi.
Akita Yaşlı Dostu Ortaklık Programının, ana hedef grubu, yaşlı insanlarken;
ilgili sektörler, eğitim, sağlık, barınma, bilgi ve iletişim, çalışma ve ulaşım gibi sektörlerdir.
Yaşlı insanlar için istenen sonuç ise, temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yaşlı dostu
uygulamanın detayları incelendiğinde, proje liderinin özel sektör olduğunu görmekteyiz. Bu
projede yaşlı insanlar, yaşlı dostu uygulamanın birçok aşamasında yer almıştır. Söz konusu
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yaşlı dostu uygulamanın etkisi de analiz edilmiş ve pozitif sonuçlar elde edilmiştir (Age
Friendly World, 2019b).
- Tek-Jeton Otobüs Projesi
2011 yılında başlatılan uygulama, Akita’da yaşlıların dışarı çıkıp sosyal hayata
katılımını kolaylaştırmak için küçük bir miktar ücret ile otobüs ile seyahat etme haklarını
içermektedir. Otobüs ile seyahat, Akita’da yaşayan yaşlı bireylerin günlük yaşamlarının önemli
bir parçasıdır. Programın geri bildirimleri, yaşlıların otobüs ücretlerini ödeme kolaylığı ve daha
fazla dışarı çıkma fırsatına olan minnettarlıkları dolayısıyla şu ana dek olumlu olmuştur. Daha
fazla insanı bu programa dahil edebilmek için 68 ve üzeri yaştakiler için yapılan hizmetin
kapsamı, 2017 yılında 65 ve üzeri yaş olarak belirlenerek kapsamı daha da arttırılmıştır (Age
Friendly World, 2019c).
Tek-Jeton Otobüs Projesinin ana hedef grubu yaşlı insanlar olan projenin, ilgili
sektörü, ulaşım olup, yaşlılar için hedeflenen sonuç, onların hareketli olmalarına katkı
sağlamaktır. Öte yandan söz konusu projenin liderliğini yerel yönetimler yapmakta; ancak
özel sektör de projede yer almaktadır. Yaşlı insanlar yaşlı dostu uygulamanın birçok
aşamasında yer alırken, yaşlı dostu uygulamanın etkisi analiz edilmiş ve pozitif bulgular ile
karşılaşılmıştır (Age Friendly World, 2019c).
6.3.2. Sao Paulo Eyaleti/Brezilya
Brezilya nüfusu yaşlanmaya başladığında, São Paulo eyaleti gibi bazı yerel yönetimlerin
yanı sıra, öncü STK'ların da yaşlı dostu kentleri teşvik etme çabaları ile Yaşlı Dostu Sao Paulo
ortaya çıkmıştır (Silvereco, 2017). Yaşlı-dostu Sao Paulo programı, 2012 yılında resmi devlet
programı olarak başlatılana kadar, dört yıllık bir süreçte hazırlanmıştır. Bu programın
başlangıcını takip eden yaşlı-dostu girişimler, çeşitli ortakların yönettiği yaşlı-dostu
yaklaşımları benimseyen birkaç belediye ile birlikte önemli bir kitle yaratmayı hedeflemiştir.
Bu ortaklar arasında, yerel belediye idari teşkilatları, akademik kurumlar, sivil toplum ve hatta
özel kurumlar yer almıştır. 2008 ile 2012 yılları arasında Yaşlıların Sağlığı Program
Koordinatörü ve sağlıktan sorumlu Devlet Bakanı olan Marilia Louvison ile yakın bir ortaklıkla
Alexandre Kalache (epidemiyolog/akademisyen) 40’a yakın belediyeyi ziyaret ederek,
özellikle DSÖ Aktif Yaşlanma Politika Çerçevesini tanımlayan yaşlı-dostu kentler
yaklaşımının arkasında yatan ilkeleri yayma hedefiyle sunumlar yapmış, seminerler ve atölyeler
düzenlemiş ve belediye idari teşkilatlarını ziyaret etmiştir. Bunun sonucunda, yaşlıların
yaşadıkları yerlerde yaşlanırken, gerçek deneyimlerine dair verdikleri görüş ve fikirlere bağlı
olarak hareket etmek üzere hükümetin “yukarıdan aşağıya-aşağıdan yukarıya” yaklaşımına olan
adanmışlığını her zaman destekleyecek şekilde yerel düzeyde pek çok girişim oluşturulmuştur
(Plouffe vd., 2016: 26).
Çeşitli deneyimler eyalet geneli bir programın temelleri olarak valiye sunulmuştur.
2012’de, Sao Paulo Yaşlı Dostu Eyaleti bir yönetim kararı ile çok çeşitli belediyeleri temsil
eden ve çoğu yaşlılardan oluşan 1000 kişiyi aşkın bir delegasyon huzurunda, Valilik Sarayı’nda
başlatılmıştır. Eyalet programını geliştirmekten sorumlu komite, yaşlıların Eyalet girişimini
geliştirmedeki düşüncelerinin önemini vurgulamak üzere Eyalet Konseyi Başkanı tarafından
toplanmıştır. Sao Paulo Eyaleti, eyalet geneli politika hedeflerini elde etmek için, DSÖ kontrol
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listesine göre tasarlanan, ama aynı zamanda farklı yollarla olsa da yaşlıların “aşağıdan
yukarıya” katılımına da dayanan programlar geliştirmiştir (Plouffe vd., 2016: 26).
- Yaşlı Dostu Sao Paulo dört temel üzerine inşa edilmiştir (Neri and Yassuda, 2019):
- Koruma: Sağlık, ulaşım ve eğitim alanındaki tesislere yatırım.
- Eğitim: Sürekli eğitime yatırım, okuryazarlık, sağlık eğitimi, dijital katılım, tutum
değişikliği ve sosyal hafızanın yeniden inşası.
- Sağlık: Devlet Üniversitelerinin ev sahipliğinde, São Paulo Eyaletinin stratejik
alanlarında beş Yaşlanma Referans Merkezinin oluşturulması; São Paulo
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, São Paulo şehrinin Doğu bölgesinde bir Yetişkin
Gündüz Sağlık Bakım Merkezi'nin oluşturulması; küçük hastanelerde (50 yataklı) akut
bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için entegre ve sürekli bakım için yedekleme
hizmetlerinin uygulanması; yaşlı dostu hastanenin veya bakım evinin oluşturulması.
- Katılım: Yaşlı sorunlarının temsilcilerine destek vermek ve onları teşvik etmek.
Yaşlı-dostu Sao Paulo Programı, katılım gösteren belediyeler için her biri DSÖ’nün
sekiz alanda yaşlı-dostu olma durumu ve kontrol listesi ile uyumlu 40 politika eylemi
belirlemiştir. İstenen ilk eylem, yaşlıların yaşlı-dostu eylemlerdeki görüşlerinin kritik önemini
vurgulayan Yaşlılar Konseyi’ni kurmak ve güçlendirmek olmuştur. Takip eden iki yılda,
belediyelerin eylemlerden dördünü, yaşlılar ve kamu sektörü yöneticileri ile yaptığı
görüşmelere bağlı olarak seçmesi gerektiği ifade edilmiştir. Devam eden yıllarda programa tam
katılımı korumak amacıyla, belediyelerin yapılan eylemlerin uygulamasını değerlendirmesi,
görüşmelerin döngüsünü yenilemesi ve eylemler arasından farklı seçimler yapması istenmiştir.
Sao Paulo, eylem alanlarını tespit etmede bir araç görevini gören DSÖ kontrol listesinden
oldukça faydalanmıştır. Sao Paulo’da, yasama koşulları, kontrol listesinin model olarak
benimsenmesinde önemli teşvik aracı olmuştur. Eyalet düzeyinde yukarıdan aşağıya eylem
dengeli olmuş ve (en azından başlangıçta) yaşlıların yerel karar verme süreçlerine aktif
katılımını sağlamak üzere süreçlerle desteklenmiştir (Plouffe vd., 2016: 27).
6.3.3. Tuymazı/Rusya
Tuymazı, Rusya Federasyonu’nda etnik Başkurdistan Cumhuriyeti’nin merkezidir.
Başkurdistan bir ulus altı bölgenin idari-bölgesel birimidir. Rusya Federasyonu’nun 70’ten
fazla “tebaasından” biridir. Tuymazı küçük bir taşra şehri olup, yaklaşık 69 bin toplam nüfus
içerisindeki 60 yaşın üzerindeki yaşlı nüfusun oranı, % 14’tür (Minnigaleeva, 2007: 4-19).
Tuymazı, DSÖ Küresel Yaşlı-dostu Kentler Projesi’ne 2006 yılında katılmıştır. 2011
yılında, Başkurdistan’ın Cumhurbaşkanı girişimi onaylamasıyla da, Cumhuriyet’in diğer 20
belediyesi bu projeye katılmıştır. 2012 yılında hükümet görevlileri, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, yaşlılar ve araştırmacılardan oluşan bir Bölgesel Yürütme Kurulu kurulmuştur.
Projenin uygulanması, belediyeler, Çalışma Bakanlığı ve “Yeşeren Bilgelik” adında bir
Emekliler Örgütü’nden gönüllü çalışanlara dayanmaktadır. Belediyede ayrıca bir Danışma
Kurulu da seçilmiştir. Emekliler Örgütü “Yeşeren Bilgelik” üyeleri, belediye idarelerinin
liderleri ile birlikte çalışma gruplarına dahil edilmiştir (Age Friendly World, 2019d).
Kent genelinde bir kamusal farkındalık kampanyası geliştirilmekte ve sadece kentte
değil, tüm Cumhuriyette bir yaşlı-dostu ortam oluşturmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda,
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yaşlılar için daha fazla program organize etmek ve gönüllü çalışmalara daha fazla yaşlıyı
katmak için okullar, kolejler ve diğer kurumlar ile ortaklıklar geliştirilmektedir. “Aile Desteği”,
“Erişilebilir Çevre”, “Rehberlik”, “Yaşlılar için Hizmet Merkezi”, “Üçüncü Nesil
Üniversiteler”, “Sosyal Turizm” gibi ulusal projeler, kenti daha da yaşlı dostu kılmaktadır.
Yaşlı-dostu olma, tüm belediye idareleri için temel bir sorumluluk haline gelmiştir (Age
Friendly World, 2019d).
Bir kuruluş veya dernek oluşturmanın Tuymazı Belediyesi’nde yaşlı-dostu fikirleri
desteklemek ve geliştirmek için oldukça önemli bir adım olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle,
bir kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu oluşturmaya karar verilmiştir. Örgütün İngilizce
yasal adı, Emekliler Örgütü “Yeşeren Bilgelik” olarak seçilmiş ve 2008 yılında halihazırda
devam eden projelerle söz konusu kâr amacı gütmeyen kuruluş, yasal bir dernek olarak
kaydedilmiştir (Minnigaleeva, 2014: 9-11).
Genç öğrencilerin, daha büyük yaştakilerle etkileşime geçmesi için kuruluş içinde belirli
fırsatlar yaratılmıştır. İki yılı aşkın bir sürede, yaklaşık 30 üniversite öğrencisi ve 10 lise
öğrencisi, bilgisayar becerileri öğrenen yaşlı öğrenciler için gönüllü öğretmen olmuşlardır.
Sonrasında diğer gönüllüler katılım göstererek, proje yılda 200’ü aşkın yaşlı öğrenciyle birlikte
uzun vadeli bir programa dönüşmüştür. 2009 sonrası bir seyahat kulübü, bir eko-turizm kulübü,
bir koro, bir tiyatro grubu ve gönüllüler kulübü de dahil olmak üzere söz konusu kuruluş, pek
çok programa evrilmiştir (Minnigaleeva, 2014: 14-16).
“Yeşeren Bilgelik” üyeleri ayrıca seyahatler düzenlemeye ve seyahat şirketleri ile
indirimleri görüşmeye başlamıştır. Seyahatler şimdilik sadece şehir dışına çıkma, Moskova’ya
ve Saint Petersburg’a gitme gibi seçeneklerden oluşmaktadır (Minnigaleeva, 2014: 19-20).
Sosyal turizm programları, yaşlılara Rusya Federasyonu içerisinde oldukça büyük indirimlerle
seyahat etme fırsatları sunmaktadır. Bazı belediyeler (örneğin, Tuymazı şehri) bunu takip
ederek sosyal turizm yerel programları için uygun finansmanlar sağlamaktadır. Yaşlı-dostu
alanda diğer bölgesel programlar arasında: 1) Engelsiz çevreler, 2) Diş ve diğer belirli sağlık
hizmetlerinin sağlanması, 3) Yerel belediyeler girişimi bulunmaktadır (Age Friendly World,
2019e).
2010 yılında, Tuymazı Belediye Başkanı, Küresel Ağın parçası olmaya yönelik başvuru
formunu imzalamıştır. “Yeşeren Bilgelik” de yaşlı-dostu fikirleri uygulamada önemli bir rol
üstlenmiştir. Özellikle projeyi geliştirmek üzere liderliği almak ve tüm gerekli süreçleri yerine
getirmek bunlardan birkaçı olmuştur. Düzenleyici kuruluşun yapısı örgüt tarafından önerilmiş
ve şehir yönetimi tarafından kabul edilmiş olup, hem şehir yönetimi hem de “Yeşeren Bilgelik”
üyeleri olan yaşlıları içermektedir (Minnigaleeva, 2014: 16).
Tablo 2. Yaşlı Dostu Kent Programının Tuymazı Belediyesi’ndeki Yapısı
Tuymazı Yaşlı Dostu Kent Koordinasyon Konseyi

DSÖ’nün Belirlediği Alanlara Göre 8 Çalışma Grubu
159

Şehir Yönetimi ve Sosyal Hizmet

Yeşeren Bilgelik Üyeleri

Örgütlerinin Çalışanları

Kaynak: Gulnara A. Minnigaleeva, "From age-friendly research to age-friendly city and age-friendly
regional network: case of tuymazy and republic of Bashkortostan, Russian Federation," HSE Working papers,
National Research University Higher School of Economics, 2014, p. 17.

2011 yılında yaşlı dostu olma arzusu, Tuymazı dışına da genişlemiş ve Başkurdistan
Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin DSÖ Küresel Yaşlı Dostu Kentler Ağı’na katılımını
onaylamıştır. Bu girişim Cumhurbaşkanlığı tarafından büyük bir destek almış ve programın
yönetim sorumluluğu Belediyeler Birliği’ne verilmiştir. Burada projeye yaklaşım “yukarıdan
aşağıya” olup, Rusya Federasyonu’ndaki geniş çaplı çoğu girişim için kullanılmaktadır.
Belediyelerin başvuru mektuplarını imzalaması istenmiş ve hükümetten gelen güçlü destek,
bölgesel programın ilk adımlarını oldukça kolaylaştırmıştır (Minnigaleeva, 2014: 17).
Bölgesel Yürütme Kurulu 2012 yılında oluşturulmuştur. Komite, yüksek rütbeli
hükümet yetkilileri, STK temsilcileri, yaşlılar ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü önerilerinin gerektirdiği üzere, Başkurdistan’ın katılımcıları belediyelerinde danışma
kurullarını seçmiştir. Ayrıca, her belediyenin ilgili şehirlerdeki girişimleri değerlendirme,
planlama ve raporlama sürecine dahil olması talep edilmiştir (Age Friendly World, 2019e).
Tablo 3. Başkurdistan Cumhuriyeti Bölgesel Yaşlı Dostu Kent ve Topluluklar
Programının Yapısı
Bölgesel Denetim Kurulu
Bölgesel Liderler, Hükümet ve Kar Amacı Gütmeyen Liderler

Yönetim Kurulu
Başkurdistan Cumhuriyeti Belediyeleri Birliği, Yeşeren Bilgelik, Çalışma ve Sosyal
Refah Bakanlığı

21 Şehir
Belediye Koordinasyon Kurulları’nın idari çalışanlar, yaşlılar, STK’lar, akademik
kurumlardan oluşması gerekmektedir.

DSÖ’nün Belirlediği 8 Alana göre Çalışma Grupları
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Kaynak: Gulnara A. Minnigaleeva, "From age-friendly research to age-friendly city and age-friendly
regional network: case of tuymazy and republic of Bashkortostan, Russian Federation," HSE Working papers,
National Research University Higher School of Economics, 2014, p. 17.

SONUÇ
Bu bölümde demografik yaşlanmanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak
sorunu olduğu, aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarının, yaşlanmanın yarattığı ve yaratması
olası riskler ile mücadelede nasıl rol oynadıkları öğrenilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü
öncülüğünde başlatılan “Yaşlı Dostu Kent” hareketinin ortaya çıkış süreci, aktif ve sağlıklı
yaşlanma ile ilişkisi, Yaşlı Dostu Kent olma yolundaki aşamalar ve önemli Yaşlı Dostu Kentler
ve yaşlılara yönelik politikaları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
BÖLÜM SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yaşlanmasına yol açan nedenlerden biri değildir?
a) Doğum oranlarının azalması
b) Doğuşta yaşam beklentisinin yükselmesi
c) Ölüm oranlarının azalması
d) Ortalama yaşam beklentisinin yükselmesi
e) Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması

2) Aktif yaşlanma aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgili bir kavram değildir?
a) Güvenlik hissi
b) Sağlıklı olmak
c) Yaşam boyu öğrenme
d) Gönüllü faaliyetlere katılma
e) Kurumsal bakım
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3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı dostu bir kentin uygulamada sahip olması beklenen herhangi
bir özelliği değildir?
a) Güvenli parklar ve açık alanlar
b) Erişilebilir toplu taşıma seçenekleri
c) Yaşlılar için istihdam imkanlarının geliştirilmesi
d) Erken emeklilik imkanlarının geliştirilmesi
e) Uygun fiyatlı konut seçeneklerinin sunulması

4) Yaşlı Dostu Kent girişiminin öncülüğünü hangi uluslararası kuruluş yapmaktadır?
a) Birleşmiş Milletler
b) Avrupa Birliği
c) Dünya Sağlık Örgütü
d) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
e) UNICEF

5)Yaşlı dostu bir kent ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Yaşlı bireylerin ihtiyaç ve tercihleri tahmin edilip, esnek biçimde karşılanır.
b) Yaşlı bireylerin kararları ve yaşam tercihleri sorgulanır.
c) Yaşlı bireylerin gönüllü etkinliklerden ziyade ücretli istihdama katılmaları sağlanır.
d) Yaşlı bireylerin çocuk ya da genç vb. gruplarla bir arada olmaları desteklenmez.
e) Yaşlı bireylerin fiziksel altyapı dışındaki her türlü sorun ve istekleri cevaplandırılır.

6) Aşağıdakilerden hangisi DSÖ tarafından yaşlı dostu olmaya katkıda bulunduğu tespit edilen
sekiz anahtar boyuttan biri değildir?
a) Sosyal katılım
b) Aktif ve sağlıklı yaşlanma
c) İletişim ve bilgi edinme
d) Konut
e) Ulaşım
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7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı dostu bir kent geliştirmenin temel unsurlarından biri değildir?
a) Güçlü bir ulus devlet tarafından yönlendirilen bir organizasyonun varlığı
b) Sağlam araştırma kanıtları ve değerlendirme süreçlerinin varlığı
c) Birden fazla paydaşı içeren işbirlikçi bir yaklaşım
d) Yaşlıların devam eden sorumluluğu ve katılımı
e) Girişimlerin toplulukla bütünleşmesini sağlamak için geniş bir bakış açısı

8) DSÖ’nün Küresel Yaşlı Dostu Kentler Ağı Çerçevesine göre aşağıdakilerden hangisi ifade
edilemez?
a) Planlama aşaması, 1-2 yıl arasında sürmektedir.
b) Uygulama aşamasında hareket planı uygulanır ve göstergeler izlenir.
c) Uygulama aşaması 1-2 yıl arasında sürmektedir.
d) İlerlemenin değerlendirilmesi aşamasında ilerleme ölçülür, başarılı ve eksik kısımlar
belirlenir.
e) Planlama aşamasında yaşlılar dahil edilir ve bir hareket planı geliştirilir.

9) Aşağıdakilerden hangisi DSÖ’nün yaşlı dostu bir kent olma seviyesini ölçmede belirlediği
göstergelerden birisi değildir?
a) Girdi göstergeleri
b) Çıktı göstergeleri
c) Eşitlik göstergeleri
d) Başlangıç göstergeleri
e) Etki göstergeleri

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Farklı yaşlı dostu kentleri karşılaştırmanın yararlarından biri, farklı sosyo-politik, kültürel ve
politika bağlamlarında yaşlı dostu programların uygulanmasına yönelik engelleri ve başarı faktörlerini
anlamamıza yardımcı olmasıdır.
b) Kırsal alanlar dahil olmak üzere daha küçük toplulukları barındırmak için, Küresel Ağın adı
Yaşlı Dostu Kentlerden, Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar olarak değiştirilmiştir.
c) Göstergeler, temel bir yaşlı dostu olma seviyesini ölçmek ve müdahaleler uygulanırken
zaman içinde bunun nasıl değiştiğini izlemek için kullanılabilmektedir.
d) Çıktı göstergeleri; fiziksel ve sosyal çevrenin, insanların sağlığında, fiziksel, bilişsel ve
duygusal işlevlerinde ve refahlarında yarattığı uzun vadeli değişikliklerdir.
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e) Küresel Yaşlı Dostu Kentler: Bir Rehber’in oluşturulmasında DSÖ, yukarıdan aşağıya bir
yaklaşım benimsemiştir.
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7. TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA AKTİF VE
SAĞLIKLI YAŞLANMA

Dr. Öğr. Üyesi Nurgün KUL PARLAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak cinsiyet ve toplum cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar
değerlendirildikten sonra toplumsal cinsiyet açısından yaşlanma olgusu çeşitli veriler eşliğinde
ele alınacaktır. Aktif Yaşlanmanın Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi başlığında aktif
yaşlanma kavramının ortaya çıkışı ve önemi kısaca vurgulandıktan sonra, aktif yaşlanmanın
belirleyicileri ve belirleyiciler arasında toplumsal cinsiyet kavramının yeri değerlendirilecektir.
Devamında yaşlılıkta yaşanan cinsiyet farklılıklarının ve eşitsizlerinin neler olduğu
sıralanacaktır. Son olarak, eşitsizliklerin giderilmesinde aktif yaşlanma politikalarının rolü,
ilkeler ve önerilen politikalar inceleme konusu yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları nedir? Açıklayınız.
Toplumsal cinsiyet açısından yaşlanma olgusunu değerlendirin?
Aktif yaşlanmanın belirleyicileri nelerdir?
Kadınların yaşlılık döneminde karşılaştıkları savunmasızlar nelerdir?
Toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar, öncelikli olarak hangi alanlarda
uygulanmalıdır? Sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Cinsiyet ve toplumsal
Toplumsal cinsiyet
cinsiyet
kavramının, cinsiyet
kavramından farklı olarak
toplumda nasıl oluştuğunu
anlayabilmek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Toplumsal cinsiyet
bakımından yaşlanma

Yaşlanmayı
Kazanım okuyarak ve
toplumsal cinsiyet bakış araştırarak geliştirilecektir.
açısıyla değerlendirebilmek

Aktif yaşlanma ve
toplumsal cinsiyetin analizi

Aktif
yaşlanmada
Kazanım okuyarak ve
toplumsal cinsiyetin yeri ve araştırarak geliştirilecektir.
önemini
eşitsizlikler
bağlamında
değerlendirebilmek

Aktif yaşlanma için
Başarılı ve aktif bir
Kazanım okuyarak ve
yol gösterici politikalar
yaşlanma için cinsiyete araştırarak geliştirilecektir.
duyarlı
politikalarda
öncelikli alanları bilmek
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Anahtar Kavramlar
Toplumsal cinsiyet, yaşlanma, aktif yaşlanma, aktif yaşlanma endeksi, yaşlılığın
kadınsallaşması, savunmasızlık, yaş ayrımcılığı, yaşlı çalışan kadınlar, istihdam, yaşam boyu
eğitim, topluma katılım, sağlık hizmetleri
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde gelişim, ülkelerin sosyal
güvenlik sistemlerini, sağlık harcamalarını, kamu emeklilik sistemlerini, emek piyasalarını,
istihdamı ve sürdürülebilir gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkelerin bu zorluklarla
nasıl yüzleşeceği, zorlukları nasıl aşacağı ve fırsatların nasıl değerlendirileceği yeni politika
arayışlarını gündeme getirmiştir. İyi yaşlanmanın nasıl olacağına yönelik olarak Dünya Sağlık
Örgütü tarafından geliştirilen aktif yaşlanma, sosyal politikada çok boyutlu bir kavram olarak
normatif bir önem kazanmıştır. İnsanların yaşlanma sürecinde yaşam kalitesinin artırılması için
sağlık, güvenlik ve katılım fırsatlarının optimum seviyeye çıkarılma süreci olarak
tanımlanmıştır. Bu dönemdeki bireylerin bir taraftan dirençliliğini artırarak diğer taraftan
kırılganlığını azaltarak, finansal veya topluma katılımdaki zorluklarla başa çıkma kapasitelerini
güçlendirmeye çalışılır.
Bununla birlikte yaşlanma cinsiyetler arasında farklı şekillerde yaşanmaktadır. Bu
farklılık, sadece biyolojik değildir. Yaşam boyunca devam etmektedir. Roller, meslek kariyer,
kaynaklar, emeklilik ve emeklilik sonrası deneyimler cinsiyete göre farklılık gösterir. Yaşlanma
deneyimleri, karmaşık bir doğaya sahiptir. Hem istihdam, sağlık, bağımsızlık ve sosyal katılım
alanlarında yaşlanma deneyimlerinde hem de sahip olunan yeteneklerle birlikte aktif olarak
çalışma kapasitesinde giderek derinleşen eşitsizlikler söz konusudur. Toplumsal cinsiyet,
yaşlılıktaki eşitsizliğin temel boyutlarından biridir. Bireylerin aktif bir biçimde yaşlanabilmesi,
erkekler ve kadınlar için eşit olarak gerçekleşememektedir. Ekonomik, sağlık ve bakım
kaynaklarına sahip olma, erişim, kullanma ve ulaşılabilirlikteki eşitsizlikler, yaşlı kadınlar için
dezavantaj oluşturmaktadır. Cinsiyet farklılıklarının yaşlılıktaki en önemli yansıması,
yoksulluk riski ve sosyal dışlanmada görülmektedir. Kadınların yalnız yaşama ihtimalinin fazla
olması, erkeklerden çok daha yüksek bir yoksulluk veya sosyal dışlanma riskine maruz
kalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bireylerin toplumdan dışlanmadan onurlu bir yaşam
sürebilmeleri için toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla eşitsizliklerin incelenmesi ve öncelikli olarak
belirlenen alanlarda uygulanacak politikalarla eşitsizliğin önüne geçmek aktif yaşlanma
bağlamında büyük önem taşımaktadır. Eşitlikçi temelde güçlü politikalarla sürdürülebilir
büyümenin, küresel yaşlanmaya etkili bir şekilde entegre edebilmede önemli bir fırsat sunacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyetin yaşlanmayla kesiştiğinde nasıl değiştiği ve
eşitsizlik getirdiği incelenmesinde yarar vardır.
Bu bölümde öncelikle toplumsal cinsiyet bakımından yaşlanma olgusu çeşitli göstergelerle
ele alınacak, aktif yaşlanma ve toplumsal cinsiyet ilişkisine değinilecektir. Ardından
yaşlılıktaki nasıl yaşandığı ve getirdiği eşitsizlere incelendikten sonra, aktif yaşlanma
politikalarına yol gösterici olabilecek ilke ve politikalar anlatılacaktır.
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7.1. AKTİF YAŞLANMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET
7.1.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları
Toplumsal cinsiyet kavramı (gender), cinsiyet (sex) kavramından farklı olarak sosyal
araştırmalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm yaşam sürecini kapsayan, toplumda
var olan tutum ve yerleşmiş kalıpları içselleştirme olarak tanımlanan toplumsallaşma ile
insanlar, yaşadıkları toplumda kimlik duygusunu, bağımsız düşünmeyi ve eylem yeteneğini
geliştirme çabası içinde yer almaktadır. Böylelikle belirli bir ırka, sınıfa, etnik gruba ve belirli
bir cinsiyete ait olarak yaşayan insanlar, yaşanılan toplumun normlarına göre oluşturulan
kalıpların yaşam boyunca içselleştirilmesiyle toplumsal ilişkilerin nasıl işlediğini öğrenmekte
ve bu işleyişe göre hareket etmektedirler. Bu noktada “cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet”
kavramları öne çıkmaktadır. Cinsiyet kavramı ile kadın ve erkekte farklılaşan fizyolojik,
genetik ve biyolojik özellikler ifade edilmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı ise, toplumsal
açıdan kadın ve erkekten beklenen görevleri, sorumlulukları ve rolleri tanımlamaktadır. Buna
göre, toplumda cinsiyet farklılıklarının ve eşitsizliklerin analizinde cinsiyetlere yüklenen farklı
rollerin, biyolojik kaynaklı olmadığı, toplumsal kültüre dayalı olarak geliştiği kabul edilmiştir.
Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kavramının karşıtı olarak konumlanmıştır. Kadın ve erkeğe
atfedilen özellikler ise, toplumsal anlayışlar sonucu “eril” ve “dişil” olarak sınıflandırılmıştır.
Kadına ve erkeğe verilen roller ve sorumluluklar, tarihin farklı dönemlerinde, farklı
coğrafyalarda ve farklı toplumlarda bu sınıflamalarla çerçevelendirilmiştir. Bu sınıflandırmanın
odağında eril özellikler, ikinci planda ise dişil özellikler yer almaktadır. Buna göre, kadınların,
erkeklere nazaran daha duygusal ve duyarlı olarak algılanarak daha çok ev kadını, öğretmen,
hemşire rollerini üstlenmesinin beklenmesi; erkeklerin ise daha mantıklı, bağımsız, güçlü
olarak algılanarak asker, mühendis gibi mesleki rollere sahip olmasının beklenmesi şeklindeki
toplumsal cinsiyet farklılıkları, cinsiyet kalıp yargılarını oluşturmaktadır. Bu beklentiler ve
yargılar, ataerkil sistemle birlikte birey ve kültüre göre değişmekte ancak zaman içinde
inançlara dönüşerek sosyal davranışları biçimlenmektedir. Toplumsal etkileşimle sürekli olarak
yeniden üretilmekte, yeniden öğrenilmektedir (Parlak, 2016:55-56).
Toplumsal cinsiyet kavramı aktif yaşlanma araştırmalarında da sıkça kullanılan bir
kavramdır. Bu, sağlık bakım hizmetlerine erişim, yararlanma ve bu sistemlerin işleyişine
yönelik tartışmalarda da önem arz etmektedir. Toplumsal cinsiyetin sağlık riskleri, sağlıklı
davranışı ve erkekler ve kadınlar için sağlık sonuçları açısından etkileri bu tartışmaların
odağında yer almaktadır.
7.1.2. Toplumsal Cinsiyet Bakımından Yaşlanma
21.yüzyılın küresel demografik “mega trenlerinden” olan nüfusun yaşlanması, çeşitli
gelişim seviyelerine sahip tüm ülke ve bölgelerde yaşanmaktadır. Geniş bir genç nüfusuna sahip
olanlar gelişmekte olan ülkelerde bile bu eğilim hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Dünya nüfusu
1950’den itibaren artmaya devam etmektedir. Projeksiyonlar, 2019’da 7,7 milyar olan dünya
nüfusunun, 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 ve 2100'de 10,9 milyara kadar büyüyebileceğini
göstermektedir (UN,2019).
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Grafik 7.1. Dünyada 60 Yaş ve Üstü Nüfusun Sayısı 1950-2050

Kaynak: UNFPA, Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge,
United Nations Population Fund (UNFPA), New York, 2012, s.13
Dünya nüfusu yaşlanmakla birlikte nüfus yaşlanma hızı gelişmiş ve gelişmekte
ülkelerde farklı şekilde gerçekleşmektedir. Nüfusun yaşlanma hızı gelişmekte olan ülkelerde
daha yüksektir. Bu hızlı artışın yıllar itibariyle izlediği seyir Grafik 7.1’de gösterilmektedir.
Buna göre, bugün, 60 yaş ve üzerindekilerin neredeyse üç kişiden ikisi gelişmekte olan
ülkelerde yaşamaktadır. 2050 yılında bunun daha da artacağı tahmin edilmektedir (UNFPA,
2012: 12).
Grafik7. 2. Dünyada 60 Yaş Üstü Nüfusun Dağılımı, 1950-2050

Kaynak: UNFPA, Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge,
United Nations Population Fund (UNFPA), New York, 2012, s.25
Ayrıca nüfus artışına paralel olarak nüfusun yaş yapısı da değişmektedir. Azalan doğum
ve ölüm oranlarıyla şekillenmektedir. Yapılan tahminler, 2050 yılına kadar, 65 yaş
174

üstündekilerin, 5 yaşın altındaki çocuklara nazaran iki kat daha fazla olacağını göstermektedir.
Ayrıca tüm dünyada 2050 yılına kadar 65 yaş ve üstündekilerin sayısal olarak 15-24 yaş arası
genç ve gençleri geçeceği belirtilmektedir (UN,2019).
Ne var ki yaşlı nüfusun kendisi de yaşlanmaktadır. “En yaşlı” olarak adlandırılan 80 yaş
ve üstü kişilerin oranı, Grafik.7. 2’de gösterildiği gibi, bir bütün olarak yaşlı nüfusun içinde
hızla artmaktadır. 80 yaş ve üstü oranın 2011’de %14’ü iken, 2050'de %20’ye yükselmesi
beklenmektedir. Bu değişimin, aynı zamanda çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş arası
olanlar) büyüklüğünde ve yaş yapısında da belirgin bir değişikliğe neden olacağını ifade
etmektedir. Artık yaş dağılımının zirvesi giderek daha yüksek yaşlara taşınmaktadır. Bunun
sonucunda, işgücüne katılım düzeyi ve işgücünün yapısını daha fazla yaşlı kapsayacaktır
(UNFPA, 2012: 26).
Diğer taraftan toplumların modernleşmesi yaşlı insanların yaşam tarzları
değiştirmektedir. Sosyal bir kurum olarak aile, toplumsal değişmeye uyum sağladığı gibi,
fertlerin veya aile üyelerinin kararları ve eylemleri de toplumsal değişmeye etki etmekte,
direnmekte veya değişimi hızlandırmaktadır. Genç ve orta yaştaki bireylerin yaşamlarında
meydana gelen değişiklikler, değişim dalgaları yaratarak yaşlılık dönemine ilerlemektedir
(Morgan ve Kunkel, 2007: 125-126). Dolayısıyla ailenin hacim olarak küçülmesi, yaşlılıkla
ilgili önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda kuşaklararası destek sistemlerinin değiştiği
dikkat çekmektedir. İki neslin bir arada yaşadığı aile tipi gelişmekte olan ülkelerde hala daha
varlığını sürdürmektedir. Bunun karşısında özellikle kırsal kesimde “orta kuşak” erişkinlerin
kentlere göç etmesi sonucunda büyük ebeveynlerin olmadığı aile tipinin yaygınlaştığı ve yalnız
yaşayan yaşlıların giderek arttığı görülmektedir. Bazı ülkelerde bu eğilim, uluslararası göçle
daha da artmaktadır. Eşiyle birlikte ve eşi olmadan tek başına yalnız yaşamak, gelişmekte olan
ülkelerde nadir bir durum iken, gelişmiş ülkelerde oldukça sık görülen bir yaşam biçimidir.
Küresel olarak dünyadaki yaşlı nüfusun % 40'ı eşiyle birlikte veya eşi olmadan tek başına
yaşamaktadır (UN, 2019:26).
Grafik 7. 3. Eşi Olmadan ya da Eşiyle Birlikte Yalnız Yaşayanların Oran, 2018 (%)
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Kaynak: United Nations, World Population Prospects 2019 Highlights, United Nations
New York, 2019, s.27

Nitekim Grafik.7.3’te görülebileceği gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında
bağımsız olarak yaşayanlar arasındaki fark oldukça fazladır. Gelişmiş ülkelerdeki tüm yaşlıların
neredeyse dörtte üçü yalnız yaşayan yaşlılardır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı insanların
sadece dörtte biri yalnız yaşamaktadır. Yalnız ya da sadece eşiyle birlikte yaşamak, gelişmiş
ülkelerde ekonomik bağımsızlığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Gelişmekte olan
ülkelerde ise, bir sosyal güvencesizlik ve kırılganlık kaynağı olarak ele alınmaktadır (UNFPA,
2012, s:27). Grafik.3’e göre diğer bir sonuç, bağımsız yaşayan kadınların neredeyse yarısının
yalnız yaşamasıdır. Bu durum, cinsiyete dayalı eşitsizliğin kaynağı olarak
değerlendirilmektedir.
Yaşlanma, doğmadan önce başlayan ve yaşam boyu devam eden yaşam boyu bir
süreçtir. Biyolojik sistemimizin fonksiyonel kapasitesi (kas gücü, kardiyovasküler performans,
solunum kapasitesi gibi) yaşamın ilk yıllarında artar, erken yetişkinlik döneminde doruğa ulaşır
ve daha sonra doğal olarak azalmaya başlar. Bu düşüşün büyük kısmı dış etkenler belirler.
Aslında yaşlılıkta sağlık, büyük ölçüde yaşam koşullarının ve bireyin ömrü boyunca yapmış
olduğu hareketlerinin bir yansımasıdır. Bireylerin daha sağlıklı yaşam biçimini
benimsemeleriyle yaşa bağlı değişikliklere uyum sağlayarak yaşlanma şeklini etkileyebileceği
anlamına gelmektedir (WHO, 2007). Bununla birlikte, bazı faktörleri bireysel düzeyde
değiştirmek mümkün olamamaktadır. Örneğin, birey yaşlanma sürecini doğrudan etkileyen
ekonomik dezavantajlara sahip olabilir ve çevresel tehditleri kontrol edemeyebilir. Böylelikle
bireyler, yaşlılık döneminde hastalık, yoksulluk, sosyal dışlanma gibi tehditlere açık halde
yaşayabilir.
Toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında, yaşlanmanın farklı bireyler ve gruplar
arasında çok farklı biçimlerde gerçekleşen bir süreç olduğu ifade edilebilir. Yaşlılık kadın ve
erkek için ayrı bir seyir takip etmektedir. 50 yaş ve üstü kadınlar yaşlı kadın grubunu
oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir kısım kadının yaşlılıkla ilgili sağlık sorunları daha çok
70'li ve 80'li yaşlarda ortaya çıkarken buna karşın gelişmekte olan ülkelerde bu durum oldukça
farklıdır. Kadınlar ömür boyu süren bir yoksulluk, yetersiz beslenme ve ağır iş gibi nedenlerle
40 yaşında kronolojik olarak genç fakat işlevsel olarak “yaşlı” olabilmektedir. Bu, yaşlanmanın
hem biyolojik hem de sosyal bir yapı olduğunu tartışmasız bir şeklide göstermektedir
Fizyolojik değişiklikler (kemik yoğunluğunda ve fiziksel işlevlerde azalma vb.)
yaşlanma sürecinin normal bir parçasıdır. Yaşam düzenlemeleri, gelir ve sağlık hizmetlerine
erişim gibi sosyo-ekonomik faktörler, bireylerin ve toplumların yaşlanma deneyimlerini büyük
ölçüde etkilemektedir. Ayrıca yaşlanma bağımsızlık, bağımlılık ve bağımlılıkta süreklilik
oluşturabilmektedir. Bu, bağımsız olan ve günlük yaşamını sürdürebilen yaşlı kadınların,
günlük yaşamlarında biraz yardıma ihtiyaç duyanların ve başkalarına bağımlı olanların değişen
destek ve bakımını içermektedir. Bu grupların farklı değerlere, eğitim düzeylerine ve sosyoekonomik duruma sahip oldukları kadar sağlık durumları da birbirinden farklıdır (WHO, 2007).
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Küresel düzeyde değerlendirdiğimizde yaşlı nüfusun içinde yaşlı kadınların fazlalığı
göze çarpmaktadır. “Yaşlanmanın kadınsallaşması” kavramı ile ifade edilen bu durum, nüfus
yaşlanmasına eşlik eden diğer bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu, nüfusun
yaşlanması sorunu ile karşı karşıya kalan ülkelerde çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Küresel
anlamda yaşlı kadınların görünümü şu şekilde özetlenebilir:
- Yaşlanan kadınlar, dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve sayıları
giderek artmaktadır. 2000 yılında 336 milyon olan 60 yaş ve üstü kadın sayısı, 2050
yılında 1 milyarın üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir (WHO, 2007:3). Küresel
olarak, kadınlar yaşlıların çoğunluğunu oluşturmaktadır.
- Yaşlanan kadınlar arasında en hızlı büyüyen grup, 80 yaş üstü olan en yaşlı gruptur. Bu
yaş grubunda erkeklerden daha yüksek oranda, kadın nüfusunun olduğu dikkat
çekmektedir. 60 yaş ve üstü her 100 kadın için, sadece 84 erkek vardır. 80 yaş ve üstü
her 100 kadın için sadece 61 erkek vardır. Kadınlar ve erkekler arasındaki bu farklılık,
çeşitli konulara da yansımaktadır. Hastalık ve sağlık durumları ile oranları farklıdır.
Yaşlanan kadınların çoğu, yaşlılığın ilk dönemlerinde nispeten sağlıklı ve bağımsız
iken, ileri yaşlılıktakilerin çoğu kronik bakıma ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca
bu farklılık, yaşlanma politikaları ile ilgili meselelerde de kendini göstermektedir.
Toplumsal cinsiyetin bireylerin tüm yaşamını şekillendirdiği göz önüne alındığında bu
durum daha da netleşmektedir. Kaynaklara ve fırsatlara erişim, cinsiyetler arasında aynı
şekilde gerçekleşememektedir (UNFPA, 2012).
- Yaşlı kadınların en yüksek oranları gelişmiş ülkelerde olmasına rağmen, çoğunluğu
nüfus yaşlanmasının hızlı bir şekilde gerçekleştiği gelişmekte olan ülkelerde
yaşamaktadır.
- Yaşlı kadınlar homojen bir yapıya sahip değildir. 60 yaşında bir kadının hayatı, 85
yaşındaki bir kadının hayatından çok net bir şekilde farklıdır. Her ne kadar yaşlı kadınlar
bazı benzer ortamlarda (siyasi ortam, çatışmanın olduğu bölgede yaşamak ve yeni
teknolojilerin gelişi gibi) yaşasalar da, yaşam süresinin uzaması onlara hayat
tecrübelerini daha çok geliştirme imkân vermektedir (WHO, 2007:3).

7.2. AKTİF YAŞLANMANIN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN ANALİZİ
Nüfusun yaşlanması ve buna ilave olarak yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümler, toplum
içinde yaşlıların konum ve değerlerini çarpıcı bir şekilde etkilemektedir. Teknolojik
ilerlemelerle birlikte gelişen sağlık koşulları ve demografik değişimlerin neticesinde, ülkelerin
sosyal güvenlik sistemleri, sağlık harcamaları, kamu emeklilik sistemleri, emek piyasaları,
istihdam ve sürdürülebilir gelişme olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu bakış açısıyla nüfusun
yaşlanması, küresel etkilere sahip büyük bir eğilim olarak algılanmaktadır. Toplumların bu
zorlukları nasıl aşacağı ve var olan fırsatlarla birlikte nasıl değerlendirileceği endişeleri
arttırmaktadır. Nüfusun yaşlanması konusunda geliştirilen çok boyutlu yeni yaklaşımlar
mevcuttur. Bunlardan biri gelişmiş ülkelerin gündeminde yer alan aktif yaşlanma politikasıdır.
1990’larda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte geliştirilen aktif
yaşlanma, faaliyet, sağlık, başkasına bağımlı olmamak ve iyi yaşlanma arasındaki bağı
vurgulayan bir çerçeve sunmaktadır (Constança, Ribeiro ve Teixeira, 2012). Diğer bir ifadeyle
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aktif yaşlanma, sağlıklı, başarılı veya üretken yaşlanmayı kapsayan şemsiye bir kavramdır
(Fernández-Ballesteros vd., 2013). İnsanların yaşlandıkları sürece mümkün olduğunca kendi
hayatlarından sorumlu olmalarını, ekonomiye ve topluma katkıda bulunmalarına yardımcı olma
sürecini ifade etmektedir (EC, TY). Hastalık ve sakatlık olasılığının düşük olması, fiziksel
hareketliliğin ve bilişsel işlevselliğin yüksekliği, olumlu ruh hali ve stresle başa çıkma ve
meşguliyetler gibi bir dizi alanı kapsamaktadır (Rowe ve Kahn, 1987).
Aktif yaşlanma kavramı, Birleşmiş Milletler Madrid II Uluslararası Yaşlanma Eylem
Planı tarafından kabul edilmiştir. AB’nin 2012 yılını Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası
Dayanışma Yılı ilan etmesi gibi ulusal, bölgesel ve uluslararası eylemlerdeki politikalara ilham
vermiştir. DSÖ tarafından benimsenen bu kavram hem toplumlar hem de bireyler için
geçerlidir. Toplumlarda ömür boyunca sunulabilen sağlık olanakları, katılım, güvenlik ve
öğrenme, aktif yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan proaktif politikalarla optimize
edilmelidir. Bireysel düzeyde, yaşlı insanlar ihtiyaçları, kapasiteleri ve tercihlerine göre sunulan
fırsatlardan yararlanabilmelidir. DSÖ yaklaşımında, aktif yaşlanma çok boyutlu bir kavramdır.
Yaşlıların ekonomik katılımı kadar fiziksel ya da zihinsel çaba gerektiren sosyal, kültürel ve
boş zaman etkinlikler gibi ücretsiz katılım biçimlerini içermektedir. DSÖ bu nedenle, yaşlıların
topluma yapabilecekleri farklı katkıları açıkça kabul etmektedir (Rodrigues vd, 2016).
7.2.1. Akif Yaşlanmanın Belirleyicileri
Aktif yaşlanma, bireyleri, aileleri ve ulusları çevreleyen çeşitli etkenlere veya
“belirleyicilere” bağlı olarak gelişmektedir. Bu etkenler, toplumun sağlığı ve refahı kadar
yaşam süreci üzerindeki etkileri konusunda bilgi vermektedir. Bu bilgiler ülkelere, sağlıklı
yaşamı, toplumsal katılımı ve güvenliği farklı aşamalarda geliştirmek için fırsatlar sunmaktadır.
İstihdam, bir yetişkinin yaşamı boyunca belirleyicidir. Özellikle bireylerin yaşlılık döneminde
hayatını idame edebilmesini büyük ölçüde etkiler. Aynı zamanda kaliteli ve onurlu uzun süreli
bakıma erişim, yaşlılık döneminde oldukça önemlidir (WHO, 2002:18).

Şekil 7.1. Aktif Yaşlanmanın Belirleyicileri
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Kaynak: World Health Organization, Active Ageing: A Policy Framework, Geneva:
World Health Organization; 2002, s. 19
Şekil. 7. 1, aktif yaşlanmanın esas beş belirleyicisini göstermektedir. Bunlar aslında
herkesin sağlığı için geçerlidir. Ancak yaşlı insanların sağlığının ve yaşam kalitesinin
geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu belirleyiciler ve bunlar arasındaki etkileşim, hem
bireylerin hem de nüfusun ne kadar iyi yaşlandığı konusunda bir fikir vermektedir. Aktif
yaşlanmanın belirleyicileri birçok yönden birbirine bağlıdır ve aralarındaki etkileşim önemlidir.
Örneğin, yoksul (ekonomik belirleyici) kadınların yetersiz barınma (fiziksel belirleyici),
toplumsal şiddete (sosyal belirleyici) maruz kalmaları ve besleyici gıdaları yememeleri
(davranış belirleyici) daha muhtemeldir.
Cinsiyet ve kültür, aktif yaşlanmanın beş belirleyicilerini etkileyen çapraz faktörlerdir.
Cinsiyet ve kültürleşmiş gelenekler, risk alma ve sağlıklı davranışlar söz konusu olduğunda,
kadın ve erkeklerin önemli ölçüde farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Nitekim aktif
yaşlanmanın ekonomik belirleyicilerinden olan bakım ve istihdamın cinsiyetleşmiş yapıda
olması, kadınların toplumda dezavantajlı bir konumda olduğu anlamına gelmektedir (WHO,
2007).
Sonuç olarak, aktif yaşlanmanın anlaşılması açısından toplumsal cinsiyetin, kültürle
birlikte kesişen bir belirleyici ve aktif yaşlanmanın boyutlarını belirlemede yardımcı olduğu
söylenebilir. Diğer bir ifadeyle aktif yaşlanmaya önemli bir mercek sunmaktadır. Sadece sağlık
göstergeleri değil aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlar da aktif yaşlanmaya
dâhil edilir. Ayrıca çeşitli politika seçeneklerinin uygunluğu ve bunun hem erkek hem de
kadınların refahını nasıl etkileyeceği toplumsal cinsiyet perspektifiyle değerlendirilebilir
(WHO, 2002:19).
7.2.2. Yaşlılıkta Cinsiyet Farklılıkları ve Eşitsizlikleri
Aktif yaşlanma kavramı, son yıllarda bazı ülkelerin özellikle AB üyesi ülkelerin sosyal
politikasında normatif önem kazanmıştır. Ne var ki bazı eşitsizlikleri göz ardı etmektedir. İnsan
onuruna yaraşır, tatmin edici bir yaşam sürmek için gereken kaynaklardaki (gelir, sağlık, eğitim
ve sosyal içerme gibi) eşitsizliklerin incelenmesi, aktif yaşlanma söylemi bağlamında büyük
önem taşımaktadır. Zira bu kaynakların mevcudiyeti, yaşlılıkta refah ve yaşam kalitesi için
bireyin aktif yaşlanabilme yeteneğini derinden etkileyebilmektedir (EU, 2012). Aktif yaşlanma
söylemiyle istenilen sağlıklı ve başarılı yaşlanma herkes için paralel bir biçimde
gelişmemektedir. Temel kaynakların erkek- kadın, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek-düşük ve
dezavantajlı kesimler arasında adil bir şekilde dağıtılmadığı görülmektedir (Rodrigues vd,
2016).
Öncelikle erkek ve kadınlar yaşlılığı farklı yaşamaktadır ve ayrımcılıkla
karşılaşmaktadır. Toplumsal cinsiyet, yaşlılıktaki eşitsizliğin temel boyutlarından biridir.
Sosyo-ekonomik durum, gelir ve eğitim ile yakından ilişkilidir. Nitekim yaşlı kadınların,
yaşamları boyunca eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi yetersizdir. Kadınlar, düşük gelir ile
cinsiyet ayrımcılığının birbirini besleyen etkilerine maruz kalmaktadır. Ayrıca hem yaş hem de
cinsiyet ayrımcılığının bir arada olması, yaşlı kadınlara yönelik şiddet ve istismar riskini
arttırmaktadır (Corsi, Lodovici, 2013). Bununla beraber istihdam edilen yaşlı kadın çalışanlar
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için de ayrımcılık söz konusudur. Emek piyasalarında cinsiyet dayalı bir iş bölümü mevcuttur.
Nitekim kadınlar ev ve bakım sorumlukları nedeniyle ya kariyerlerine ara vermekte ya da bu
sorumluluklarını iş yaşamıyla birlikte sürdürebilmek için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda
kalmaktadır. Bu istihdam biçimine kurumsal düzenlemelerin ve emek piyasasındaki
kırılganlıkların eklemlenmesi, yaşlılık döneminde kadınları yoksulluk riski ile karşı karşıya
bırakmaktadır. Kadınların eğitim düzeyinin düşük olmasıyla düşük vasıflı, düşük ücretli ve
geçici işlerde çalışması emek piyasasındaki her yaştaki kadın için temel engel olmaktadır
(ILO,2017). İlave olarak, kadınların geleneksel rolleri gereği ev ve bakım işlerinden sorumlu
tutulmaları, yaşlı kadınların istihdamı için ciddi kısıtlamalar getirmektedir. Yaşlı kadınların
hem bakım veren hem de bakım alan olması ve sağlık hizmetleri ile uzun vadeli bakım
hizmetlerine ihtiyaç duymaları önemli bir toplumsal cinsiyet sorunudur (EU, 2012). Bu
durumda istihdamda, sağlıkta, bağımsızlık ve sosyal katılımda yaşlanma deneyimleri ile
yaşlanma öncesi dönemde sahip olduğu yeteneklerle birlikte daha da derinleşen eşitsizlikleri
incelemek aktif yaşlanma politikaları için bir gereklilik olduğu söylenebilir.
Toplumsal cinsiyet farklılıkları ve eşitsizlikleri, özellikle yaşlılık çağında, sosyal
dışlanma ve yoksulluğun temel bir özelliğidir. Yoksulluk ve yoksunluk içinde bir yaşam
sürmek, konut ve sağlık kalitesini olumsuz yönde etkileyerek sosyal izolasyona neden
olmaktadır (Moen, 1996). Yoksulluk riski bu nedenle sosyal içermenin temel değişkenleri
olmaya devam etmektedir. Ancak, topluma tam olarak katılmanın ve kişisel potansiyeli
kullanmanın birtakım koşullarla gerçekleşebilmesi, sosyal içerme için çok boyutlu bir
yaklaşımı gerektirmektedir.
Toplumsal cinsiyet birçok dışlama türünün analizine izin veren bir unsurdur. Örneğin,
yaşlı kadınların yoksulluğa daha fazla maruz kalması, sağlık ve yaşam beklentilerine
yansımaktadır. Bununla birlikte yaşlanmanın getirebileceği stres ve sosyal izolasyonu nasıl
yaşadıklarına dair cinsiyet farklılıkları da söz konusudur. Yaşlı kadınlar erkeklerden daha güçlü
sosyal ağlara sahip olma eğilimindedir. Anneler babalara kıyasla yetişkin çocuklarından maddi
ve duygusal destek alabilmektedir. Ek olarak, göç veya hastalıktan etkilenen ailelerdeki yaşlı
kadınlar yaşlı erkeklerden farklı olarak çocuk veya hasta bakıcı gibi görevleri üstlenmektedir.
Buna karşın erkeklerin evin geçimini sağlamadaki ekonomik rolü, emeklilikle beraber
azalmaktadır. Aynı zamanda bu azalma, emekliliğin roller üzerinde olumsuz sonuçlar
doğurabileceği anlamına da gelmektedir. Bu da onların toplumdan izole olmasına neden
olabilmektedir.
Yaşlanmaya ilişkin toplumsal cinsiyet perspektifi, kadınların yaşlılık döneminde pek
çok açıdan savunmasızlıkla karşılaştığını göstermektedir. Bu savunmasızlıkları dört alanda
inceleyebiliriz:
1. Sağlık
Sağlık alanında görülen eşitsizliklerden biri, yaşamın ilk dönemlerindeki cinsiyetlere farklı
değerlerin atfedilmesiyle ilişkilidir. Erkek çocuklarının kız çocuklarına daha çok önemsenmesi,
temel ihtiyaçlara ve kaynaklara (gıda, bakım, sağlık vb.) erişimin eşitsiz bir şekilde
gerçekleşmesine, sağlıksız nesillerin oluşumuna neden olmaktadır (UNİCEF, 2011:41-42).
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İkinci eşitsizlik, doğumların sağlık bakımı ve destek açısından yetersiz ve düşük kalitede
olmasıdır. Bunun neticesinde ölüm ve hastalık oranları artmaktadır (WHO, 2016). Hastalık
oranlarının artışı, yaşlılık döneminde ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.
Sağlık alanında son eşitsizlik, yaşlılıkta sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayan kültürel
gelenek ile tutumların varlığı ve kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasıdır. Bu, yaşlı
kadınları yaşa bağlı sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yaşam ömrünün artmasıyla
menopoz sonrasını yaşayan kadınlar daha fazladır. Bunun neticesinde osteoporoz gibi hormona
bağlı koşullarla sağlıksız yaşam riski artmıştır (UNFPA, 2018:28).
2. Eğitim
İlk olarak, her seviyede eğitim ile ilgili kısıtlamaların mevcut olması, kadınların ekonomik
olarak güçlenmesini, sağlığını ve refahını olumsuz anlamda etkilemektedir. Birçok ülkede, yaşlı
kadınlar yaşlı erkeklerden daha düşük eğitim seviyelerine sahiptir (UNESCO, 2018). Bu
durum, yaşlıların bilgi alma, hizmetlere erişim veya sosyal, ekonomik veya politik faaliyetlere
katılma becerilerini ciddi şekilde sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte eğitim ve istihdam
arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Eğitimin yükselmesi, daha yüksek ücret ödeyen iş
ve mesleklerde yer bulabilme olanağını sağlamaktadır. Her yaşta, eğitimli işgücünün istihdam
oranları, özellikle kadınlar için belirgin şekilde daha yüksektir (Rodrigues vd, 2016:9-11). Bu
nedenle eğitimin ve mesleğin olmaması veya sınırlı olması bireyin düzenli, istikrarlı işe
bulamaması anlamına da gelmektedir ve kadınların ileri yaşlarda dezavantajlı konumu
kötüleştirebilmektedir.
İkinci eşitsizlik, yaşam boyu eğitimle ilişkilidir. Yaşam boyu eğitim politikaları, yaşlanan
nüfusun zorluklarıyla mücadele etmede önemli bir rol oynamaktadır. Yaşam boyu eğitim
düzenlemelerinin, yaşlılık sağlığıyla ve aynı zamanda ekonomik durumla pozitif ilişkide olduğu
görülmüştür. Tabii ki bu, iş ve istihdam edilebilirlik için herkese yönelik yaşam boyunca bilgi
ve beceri geliştirme fırsatlarına eşit erişimin oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Aslında yetersiz
ya da eski vasfa sahip olmak, yaşlı çalışanların emek piyasasına girme ya da yeniden girme
önündeki temel engellerdir. Ne var ki, kadınların yaşam boyu eğitim programlarına
katılabilmeleri sorumlu oldukları eve ve bakım işlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir.
Araştırmalara göre, birçok ülkede yaşlı erkekler yaşam boyu öğrenme programlarına
kadınlardan daha sık katılmaktadırlar (Corsi, Lodovici, 2013:26).
3. İstihdam
Dünya genelinde kadınların özellikle de annelerin istihdam oranlarının son
otuz yıl içinde artması olağanüstü bir dönüşüm olarak kabul edilmektedir. Artan
ekonomik fırsatlarla daha fazla kadın emek piyasasına girmektedir. Kadınların
işgücüne katılımı giderek artmaktadır. Ancak kadınların istihdama katılım oranları, erkeklerin
oranlarını yakalayamamıştır (Grafik.4). Bu farklılık, kadının aile içindeki eşitsiz konumunun
emek piyasasına yansıması olarak tanımlanabilir. Kadınlar, düşük ücret ve vasıf gerektiren yarı
zamanlı geçici işlerde ve kayıt dışı sektörde çalışmak zorunda kalmaktadır (Parlak, 2016:3854). Bunun neticesinde görülen eşitsizlik yaşlılık döneminde daha da belirginleşmektedir.
Emekliliğe hak kazanma şartlarını yerine getirememekte yaşlılıkta daha az korumaya sahip
olmaktadır. Gelirdeki düşüş kadınları bağımlı kılmaktadır.
İkinci olarak, aktif yaşlanma için önerilen 55-64 yaş arasındaki kadınların istihdama
katılımda eşitsizliğin yaşanmasıdır. Bu yaştaki kadınların istihdama katılımı o kadar kolay
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olmamaktadır. Nitekim Grafik.4’ten anlaşılacağı üzere, emek piyasasına katılımda cinsiyet
farklılıkları mevcuttur. 55-64 yaş arasında çalışanlar daha çok erkeklerdir. Ayrıca ülkeler
arasında çalışanların istihdama dâhil edilme düzeyi de büyük ölçüde farklılık göstermektedir.
Verilere göre, Estonya, Letonya ve Finlandiya dışında AB üyesi ülkelerin genelinde 55-64 yaş
arasında erkekler istihdam edilmektedir (EU,2012). Bu, yaşlı kadınların gelir güvencesine sahip
olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla kadınlar yaşlandıkça fakirleştiğini söylemek
mümkündür.

Grafik 7.4. Yaş ve Cinsiyete Göre İstihdam Oranı, 2000-2010, EU27 (%)

Kaynak: EU, Employment Trends and Policies for Older Workers in The Recession,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012, s.4
İstihdam alanında üçüncü eşitsizlik, kadınların geleneksel olarak üstlendiği ev ve
aile sorumlulukları, emek piyasasındaki konumunda belirleyici olmasıdır. Ev ve
bakım işlerinde cinsiyete dayalı iş bölümü yaygındır ve cinsiyetler arası eşitlik
sağlanamamıştır (Parlak, 2016:54). Dolaylı olarak kadının istihdama katılımı
sınırlanmaktadır. Kadının üstlendiği ev ve aile sorumlulukları, sosyal güvenlik
sistemine erişimini engellemekte, kadınların bu sorumluluklarını sürdürmesi yaşlılık
döneminde de beklenmektedir.
Dördüncü olarak istidama bağlı olarak gelişen sosyal dışlanma riskleridir.
Sosyal dışlanma risklerinde de cinsiyet farklılıkları mevcuttur. Yaşlı kadınlar, yaşlı erkeklerden
daha fazla yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındadır. Kadınlar için, yoksulluk riskleri,
istihdamla ilişkilidir (Grafik. 7.4). Bu nedenle yaşlı kadınların işgücü piyasasına dâhil edilmesi
hem emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği hem de kadınlara yaşam boyunca insana yaraşır
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bir hayat standardı kazandırması için kritik bir stratejidir. Öte yandan, kadınların yaşlılıkta,
özellikle emeklilikten sonra yoksulluğa daha fazla maruz kalması, emeklilik sistemlerinin yaşlı
kadınların sosyal dışlanmasını önlemede merkezi konumda olduğunu teyit etmektedir. Bu
noktada emeklilik sisteminin yeterliliği önemlidir. 55-64 yaşındakiler için, emeklilik sisteminin
yeterliliği, yoksulluk riskini belirlemektedir. Ancak bu ilişki, kadınlar için erkeklerden daha
negatif ve belirgin şekilde daha güçlüdür (Corsi, Lodovici, 2013:11).
4. Toplumsal Katılım
İlk olarak görülen eşitsizlik, sağlıklı yaşamı işaret eden konutların yeterli ve uygun şekilde
olmamasıdır. Bu, yaşlılıkta sosyal dışlanmanın diğer bir yönünü oluşturmaktadır. Sosyal hayata
aktif katılım sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir ortamda yaşama, günlük yaşam için son derece
önemlidir. Ev sahipliği, varlık birikiminin bir ölçüsüdür. Konutların yetersizliği başlı başına bir
mahrumiyet biçimidir. Bu bakımdan, kimi ülkelerde 65 yaş ve üstü kadınların bu mahrumiyeti
yaşadıkları dikkate değerdir (Corsi, Lodovici, 2013:13).
İkincisi eşitsizlik, istismardır. Çocuklukta başlayabilen aile içi şiddet, evlenmeyle devam
etmekte ve yaşlılıkta yaygın bir istismar biçimi olmaktadır. Madrid Uluslararası Yaşlanma
Eylem Planında, yaşlı kadınların ayrımcı toplumsal tutumlar ve kadınların insan haklarının
gerçekleştirilmemesi nedeniyle daha fazla fiziksel ve psikolojik istismar riskiyle karşı karşıya
oldukları belirtilmiştir. Bazı olumsuz etkilere sahip zararlı geleneksel uygulamalar, genellikle
yoksulluk ve yasal korumaya erişim eksikliği nedeniyle yaşlı kadınlara yönelik istismar ve
şiddet ile sonuçlanmaktadır (UN,2003:1-5).
Son olarak, yaşlılık döneminde eşin vefat etmesi de, eşitsizlik kaynağı olabilmektedir.
Gerçekte eşin ölümü, psikolojik, fiziksel ve sosyal açıdan derin bir etkiye sahiptir. Yaşlı dul
kadınlar, eşin ölümüyle birlikte, maddi ve manevi desteği kaybetmekte, yalnız ve toplumdan
izole bir biçimde yaşama ihtimalleri artmaktadır (Bharathi, Sridevi ve Kumar, 2015). Yaşlı
kadınların, yaşlı erkeklere göre dul kalma olasılığı daha yüksektir. Buna karşın yeniden
evlenme olasılığı ise, dul erkeklere nazaran daha düşüktür. Birçok toplumdaki kadınların
statüsü, kocalarının statüsüyle bağlantılı olduğundan, dullar ve evlenmemiş yaşlı kadınlar,
yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı savunmasız hale gelebilir (Quadagno, 2018:342).
Görüldüğü gibi, yaşam boyu süren sosyal roller, deneyimler ve fırsatlarda cinsiyet
farklılıkları dikkati çekmektedir. Cinsiyete dayalı bu farklılıklar karşısında nüfus yaşlanması
sorunu ile mücadele etmede anahtar bir strateji olarak kabul edilen aktif yaşlanma
politikalarının uygulanması için toplumsal cinsiyet yaklaşımı zorunludur (WHO, 2002).
7.3. AKTİF YAŞLANMA İÇİN YOL GÖSTERİCİ İLKE VE POLİTİKALAR
Her bireyin yaşlanma deneyimindeki ve yaşlanma kabiliyetindeki eşitsizliklerin var
olması, aktif yaşlanma kavramının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Sağlığı, istihdamı, refahı, katılımı, bağımsızlığı kapsamaktadır. Bu karmaşık içerikle aktif
yaşlanma, sosyal politikaların uygulanmasını desteklemeye yönelik bir araçtır. Böylelikle
nüfusun yaşlanma sorunu ele alınarak yaşlıların aktif olarak katılım potansiyeli harekete
geçirilmeye çalışılmaktadır. Nitekim 2012 Avrupa Nesiller Arası Aktif Yaşlanma ve Nesiller
Arası Dayanışma Yılı çerçevesinde geliştirilen aktif yaşlanma endeksi politika yapıcılara rehber
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niteliğindedir. Bu endeks, farklı Avrupa ülkelerinde aktif yaşlanma düzeylerini karşılaştırmayı
amaçlayan bir projedir. Temel hedefleri ulusal düzeyde aktif yaşlanma ile ilgili uygulama
sonuçlarının gözlemlenmesine, yaşlı insanların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları için
kullanılmayan potansiyellerinin tanımlanmasına ve toplumda yaşlı insanların aktif rol almasına
yardımcı olmaktır. Şekil.7.2, istihdam, topluma katılım, bağımsız sağlıklı ve güvenli yaşam,
kapasite ve aktif yaşama elverişli bir ortam şeklinde oluşturulan alanları göstermektedir. İlk üç
alan, yaşlı insanların yaşlanma deneyimlerini yansıtırken, dördüncü alan, aktif yaşlanmada
kişinin kapasitesini belirleyen bireysel özelliklere ve çevresel faktörlere odaklanmaktadır.
Endeks, bu alanlardan gelen bilgileri değerlendirmektedir (Rodrigues vd, 2016:17; UNECE ve
EC, 2019).
Şekil 7.2. Aktif Yaşlanma Endeksi

Kaynak: United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and The European
Commission EC, 2018 Active Ageing Index: Analytical Report, Geneva: UNECE, EC, 2019,
s.17

Bu bağlamda aktif yaşlanmanın, yaşlılıkta yaşam kalitesini artırmak için sağlık, katılım
ve güvenlik fırsatlarını optimize etmek olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu noktada
cinsiyete ve yaşa duyarlı bir yaklaşımla sağlığı ve kaliteyi arttırmak ön plana çıkmaktadır. Bu
noktada her düzeyde hükümetin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve özel
sektördeki liderlerin katkıda bulunması beklenmelidir.
Bu yaklaşımın ana gereksinmeleri çeşitlidir. Belli ilkelerle hareket etmelidir. Bu ilkeler
şunlar olmalıdır (WHO, 2007:8):
- Öncelikli olarak, yaşlanan kadınların sağlığına, katılımına ve güvenliğine ilişkin
tüm politikaları, cinsiyet ve yaşa dayalı rollerin ve kültürel beklentilerin etkisini
dikkate alarak değerlendirmek gereklidir.
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- Cinsiyet ve yaşa dayalı eşitsizliklerin çeşitli faktörlerle (ırk, etnik köken, kültür, din,
engellilik, sosyoekonomik durum ve coğrafi konum gibi) etkileşimlerini sistematik
olarak ortadan kaldırmalıdır.
- Yaşlı kadın ve erkekler arasındaki çeşitliliği kabul edilmeli ve bu çeşitlilik analiz
edilmelidir.
- Yaşlı bireylerin toplum hayatının tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve manevi
alanlarına tam ve eşit katılımını sağlanmalıdır.
- Bireyin ömrü boyunca maruz kaldığı ve yaşlanmayla birlikte daha da derinleşen
dezavantajlı konumunu değiştirecek, politikalar geliştirmek zorunludur.
- Son olarak, nesiller arası dayanışmanın ve saygının teşvik edilmesi de cinsiyete ve
yaşa duyarlı bir yaklaşımın olmazsa olmazıdır.
Sıralanan bu ilkelerle, toplumsal cinsiyete duyarlı olan ve yaşlı kadınların haklarını, güçlü
yönlerini ve gereksinimlerini ele alan politika, program ve uygulamaları sunmak önem arz
etmektedir. Bu çerçevede öncelikli alanlarda bazı politika ve uygulamalara ihtiyaç vardır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir (EC, T.Y).
Sürekli mesleki eğitim ve öğretim: Her yaştan kadın ve erkeğin, yüksek vasıf gerektiren
yüksek ücretli, sosyal güvenceye sahip işlerde çalışmalarını sağlamak yaşlılıkta
karşılaşılabilecek eşitsizlikleri azaltabilir. Bu açıdan bireylerin özellikle yaşlı kadınların
erkeklerle ve genç çalışanlarla daha eşit şartlarda emek piyasasına tam olarak katılmalarına
imkân veren eğitim, öğretim ve becerilerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Sağlıklı çalışma koşulları: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün belirlediği iş sağlığı ve
güvenliği normlarına uygun olmayan iş ortamlarında çalışmak, iş kazası ve meslek
hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. İş hayatının önemli bir kısmını kötü çalışma koşulları
altında geçiren çalışanların çalışma yaşamlarını, sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri
mümkün olmayabilir. İş kazasına ve meslek hastalıklarına maruz kalan çalışanlar özellikle
kadınlar ileri yaşlarda iş bulamamakta ve çalışamamaktadır. Gelir azalması karşısında
savunmasızlık düzeyi daha da artabilmektedir. Neticede çalışanların sağlığını ve refahını
koruyan çalışma koşullarının ve ortamlarının düzenlenmesi yaşam boyu istihdam edilebilirlik
açısından insani bir yükümlülüktür.
Yaş yönetimi stratejileri: Yaş yönetimi, yaş engelleri ile mücadele eden ve yaş
çeşitliliğini teşvik eden önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu önlemler, yaş yönetiminin belirli
boyutlarını hedefleyen özel girişimleri gerektirebilir. Çalışanların yaş ayrımcılığına uğramadan
potansiyellerini geliştirebilecekleri ortamı oluşturmaya yardımcı olan genel istihdam veya insan
kaynakları politikalarını içerebilirler. Yaş yönetimi politikalarının ve deneyimlerinin çoğu,
cinsiyete duyarlı değildir (Corsi, Lodovici, 2013) . Kariyer ve çalışma koşulları, çalışanların
yaşlandıkça değişen ihtiyaçlarına göre uyarlamalı, erken yaşta emeklilikten sakınılmalıdır.
Daha uzun sürede istihdamda kalmak kariyerlerinin en üst basamağına kadar ilerlemek ve
oradan emekli olmak kadınların yaşlılıktaki savunmasızlığını gideren önemli bir stratejidir.
Yaşlı işçiler için istihdam hizmetleri: emek piyasasında kalmak isteyen yaşlı işçilere
danışmanlık, yerleştirme, yeniden entegrasyon desteği sağlanmalıdır.
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Yaş ayrımcılığını önleme: Uygulamada yaşlı çalışanlara kimse iş vermemekte genç
çalışanlar tercih edilmektedir. Bu durum ileri yaştaki bireyleri ekonomik açıdan zor durumda
bırakmaktadır. Ancak kadınlar genellikle yaş ayrımcılığının hedefidir. Yaşlılıkta kariyerlerinde
yükselmekte zorluk çekmekte, erkek meslektaşlarından daha az kazanmakta ve yeniden iş
bulmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durumda cinsiyet kadar yaş ayrımcılığı için
farkındalığın artırılması önemlidir. Emek piyasasındaki yaşlı çalışanlar için eşit haklar
sağlanmalı, bir işçinin belirli bir işe uygun olup olmadığını değerlendirmede yaşı belirleyici bir
kriter olarak kullanmaktan kaçınmalıdır. İşyerinde yaşlı çalışanlara yönelik yaşla ilgili olumsuz
klişeleri ve ayrımcı tutumları önlemeli ve onların deneyim ile katkılarının değerliliği
vurgulanmalıdır.
İstihdam dostu ve vergi dostu sistemler: Yaşlanmakla birlikte gelir düzeyi düşen
çalışanlardan özellikle kadınlardan mümkün olduğu kadar düşük düzeyde vergi alınması aktif
yaşlanmaya katkı sağlayabilecektir.
Deneyim aktarımı: Yaşlı işçilerin mentorluk ve yaş gruplarına göre bilgi ve
becerilerinden yararlanmak, nesiller arası işbirliği ve desteği artıracaktır.
İş ve bakımın uzlaştırılması: Kadınlar bir taraftan aile içinde bakım sorumluluğunu
üstlenirken diğer taraftan yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalabilmektedirler.
Bu duruma çalışma koşullarını uyarlanması ve izin düzenlemelerinin uygun bir şekilde
sağlanması gerekmektedir. Böylelikle bu onların bakım sorumluluğunu üstlenirken
çalışabilmelerini sağlayabilir.
(2) Toplumsal katılım
Gelir güvenliği: Kadınların yeterli miktarda prim gün sayısını tamamlayamamaları
sonucunda emeklilik hakkını elde edemedikleri görülmektedir. Ayrıca kadınların yaşlılıkta
istihdam edilebilirliği ve işgücü piyasasına yeniden girmesi de sorunlu olabilmektedir. Bu
bağlamda yaşlı kadınların mali özerkliğini koruyan ve yeterli gelir sağlayan sistemlerin devreye
sokulması yaşlı kadınların onurlu ve iyi bir yaşam standardını güvence altına almada önemli
bir rol oynayacaktır.
Sosyal içerme: Kültürel, politik ve sosyal faaliyetler yoluyla topluma katılma fırsatlarını
eşitleyerek sosyal dışlanma ve yaş ayrımcılığıyla mücadele etmek aktif vr başarılı yaşlanmaiçin
anahtar noktadır.
Üst düzey gönüllülük: Gönüllü çalışmalar, yaşlı insanlar için kapsamlı bir çevre, aktif
bir yaşam ve nesiller arası ilişki için fırsatlar sunar. Sosyal aktivitelere katılımı sağlayan gerekli
bir ön koşuldur. Yaşlı kadınların erkeklerden daha fazla yoksulluk ve sosyal dışlanma riski ile
karşı karşıya kaldığı düşünüldüğünde gönüllü faaliyetler, aktif yaşlanmayı destekleyen bir
konumdadır. Özellikle emeklilikten sonra yaşlı kadınların gönüllü faaliyetlere aktif katılımı,
izolasyonu azaltmaya ve dayanışma kültürünün gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı
olabilir. Yaşlıların gönüllü etkinlikleri için daha iyi bir ortam oluşturulması ve mevcut engelleri
kaldırılması gereklidir. Böylece yaşlıların kendi yeterliliklerini, becerilerini ve deneyimlerini
kullanarak topluma katkıda bulunmaları gerçekleşecektir.
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Yaşam boyu öğrenme: Çalışanlara işyerindeki ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sunumu ile
birleştirilen bir ömür boyu öğrenme sistemi ileriye yönelik önemli bir stratejidir. Yetişkin
eğitiminde ve yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet yaklaşımını geliştirmek
gereklidir. Ek olarak, yaşlılara, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, kişisel bakım ve mali
yönetim gibi konularda öğrenme fırsatlarını sağlamak topluma aktif olarak katılmalarını
sağlayacaktır.
Karar verme sürecine katılım: Yaşlıların özellikle de kadınların karar alma sürecine
dâhil edilmelerini, özellikle de onları doğrudan etkileyen alanlarda buna fırsat sağlanması
hayata bağlanma düzeyini artıracaktır.
Enformel bakıcılara destek: Kadınlar, hem formel bakım hem de enformel bakım
verenlerin (eş, çocuklar, akrabalar vb.) çoğunluğunu temsil etmektedir. Enformel bakım veren
kadınlara destek olmak, iş ve bakım vermeyi birleştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan
bakım görevi üstlenen kadınlara profesyonel destek ve eğitim sağlamak önemlidir. Bakım
verenlerin, sosyal dışlanmasını önlemek için yeterli sosyal koruma sağlanmalıdır.
(3) Başkasına bağımlı olmadan yaşamak
Sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme: Sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik
önlemler, yaşlıların entegrasyonu ve katılımı için çok önemlidir. Etkili bir sağlık hizmeti
sunumu sağlamak için, temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yerel düzeyde bütünleşik
bir bakım ve hizmet modelinin oluşturulması gerekli görünmektedir. Sağlık hizmetleri,
yaşlıların toplumla ve çevrelerine bütünleşmeye katkıda bulunmalıdır. Başkasına bağımlı
olmama ve kendi kendine yeterlilik potansiyellerini seferber etmelerine yardımcı olmalıdır.
Bireylerin sağlıklı yaşanacak yıllarını en üst düzeye çıkarmak, sağlığın geliştirilmesi ve
hastalığın önlenmesi yoluyla bağımlılık riski azalabilir. Bunun için yaşlıların kapasitelerine
uyarlanmış fiziksel ve zihinsel aktivite fırsatlarının oluşturulması alınacak önlemlerdendir.
Yaşlı kadınların, sağlık hizmetlerine erişimi ve kullanımı her zaman için eşit olmaması, sağlık
hizmetlerinin yapılandırılmasında toplumsal cinsiyet yaklaşımının dâhil edilmesini gerekli
kılmaktadır.
Uyarlanmış konut ve hizmetler: Güvenli barınma ve yaşlıların hareketliliğini ve sosyal
ilişkilerini kolaylaştıran bir çevre, yaşlıların bağımsızlığını ve sosyal katılımını sağlamak için
gereklidir. Bireyin sağlık durumuna uygun barınma düzenlemeleri, tıbbi ve diğer kısıtlamaları
olan kişilerde bile, doğal bir ortamda yaşamalarını sağlar. Yaşlı kadınların yoksulluk ve
yalnızlık risklerinin yüksek olması nedeniyle konut sübvansiyonları önemli bir seçenek olarak
görülmektedir. Ayrıca, birçok ülkede izolasyon ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele aracı
olarak yeni toplumsal yaşam biçimleri ve nesiller arası birlikte yaşamanın teşvik edildiği dikkat
çekmektedir. Bu çerçevede yaşlılara mümkün olan en yüksek özerklik derecesini sağlayan
hizmetler ön planda olmalıdır.
Erişilebilir ve uygun fiyatlı ulaşım: Erişilebilir, kaliteli ve güvenli toplu taşıma, temel
hizmetlere erişimin sağlanmasında ve yaşlıların kültürel ve sosyal etkinliklere katılımında ve
sosyal ilişkilerini güçlendirmesinde önemlidir. Kadın ve erkeklerin ulaşım olanaklarından farklı
şekilde yararlandığı dikkate alınarak, ulaşım sistemlerini herkes için erişilebilir ve uygun hale
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getirmelidir. Kimseye bağımlı kalmadan topluma aktif olarak katılmalarına izin verecek şekilde
uyarlanması gereklidir.
Yaşa uygun ortamlar ve mal ve hizmetler: fertlerin yaşadıkları çevreyi bunun yanı sıra
mal ve hizmetleri, özellikle e-sağlık da dâhil olmak üzere yeni teknolojiler kullanarak, her
yaştan insana uygun olacak şekilde uyarlanmalıdır. Bu bağlamda mal ve hizmetlere erişimde
yaş ayrımcılığının önlemesi gereklidir.
Uzun süreli bakımda özerkliği en üst düzeye çıkarmak: Yardıma/bakıma muhtaçlar için,
özerkliklerinin ve katılımlarının mümkün olduğunca artırılması, korunması ve şefkatle
muamele edilmesi elzemdir.

SONUÇ
Bu
bölümde
aktif
yaşlanma,
toplumsal
cinsiyet
kavramıyla
değerlendirilmiştir. Toplumsal cinsiyetin aktif yaşlanma açısından önemi
öğrenilmiştir. Yaşlılıkta cinsiyet farklılıklarının ne şekilde eşitsizlik
getirdiği hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Bu bağlamda aktif yaşlanmanın
başarısı
için
eşitsizliklerin
giderilmesinde
öncelikli
alanlarda
uygulanabilecek politikalara ilişkin etraflıca bilgi edinilmiştir.
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BÖLÜM SORULARI
1) Toplumsal cinsiyet nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

İnsanların doğuştan sahip olduğu biyolojik özelliklerini ifade etmektedir.
Toplumdaki kadın ve erkek arasındaki ilişkileri anlatmaktadır.
Toplumsal açıdan kadın ve erkekten beklenen görev ve rolleri tanımlamaktadır.
Erkeklerin ve kadınların toplum içindeki davranışlarını anlatır.
Cinselliğin toplumsal mekanizmalarla denetimini anlatmaktadır.

2) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına paralel olarak nüfusun yaş yapısının değişmesini ifade
etmektedir?
a) Nüfusun yaşlanma hızı, gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir.
b) 60 yaş üzerindekilerin pek çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.
c) 2019’da 7,7 milyar olan dünya nüfusu, tahminlere göre daha da artacaktır.
d) Genel nüfus içinde 65 yaş üstündekilerin sayısal olarak fazla olacaktır.
e) 80 yaş ve üstü oranın, genel nüfus içindeki oranı artacaktır.

3) Aşağıdakilerden hangisi ailenin hacim olarak küçülmesinin, yaşlılıkla ilgili sonuçlarından
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kuşaklararası destek sistemlerinin değişmiştir.
Yalnız yaşayan kadınların sayısı tüm ülkeler için azdır.
Yalnız yaşayan yaşlıların sayısı artmaktadır.
Büyük ebeveynlerin olmadığı aile tipi yaygındır.
Gelişmiş ülkelerde yalnız yaşayan yaşlılar fazladır.

4) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığın kadınsallaşması kavramını açıklamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Yaşlanmanın cinsiyetler arasında farklı biçimlerde gerçekleşmesidir.
Kadınların yaşam koşullarının ağır olmasıyla işlevsel olarak yaşlı olmasıdır.
Yaşlı nüfusun içinde yaşlı kadınların sayısal olarak fazla olmasıdır.
Günlük yaşamını bağımsız şekilde sürdürebilen yaşlı kadınların sayısı oldukça azdır.
Yaşlılıkta fizyolojik değişikliklerin kadınlarda daha fazla olmasıdır.

5) “…….., hastalık ve sakatlık olasılığının düşük olması, fiziksel hareketliliğin ve bilişsel
işlevselliğin yüksekliği, olumlu ruh hali ve stresle başa çıkma ve meşguliyetler gibi bir dizi alanı
kapsamaktadır.”
a)
b)
c)
d)
e)

Aktif yaşlanma
Bağımsız yaşama
Sosyal destek
Biyolojik yaşlanma
İyi yaşlanma
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6) “Gelir, sosyal koruma ve kayıt dışı çalışma” aktif yaşlanmanın hangi belirleyicisini ifade
edebilir?
a) Fiziksel ortam
b) Davranışsal belirleyici
c) Kişisel belirleyici
d) Sosyal belirleyici
e) Ekonomik belirleyici

7) Aşağıdakilerden hangisi aktif yaşlanmanın belirleyicilerini etkileyen çapraz faktörlerdendir?
a) Fiziksel ortam
b) Sağlık belirleyici
c) Toplumsal cinsiyet
d) Sosyal belirleyici
e) Ekonomik belirleyici
8) Yaşlılıkta cinsiyet farklılıkları ve eşitsizlikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Gelir, sağlık, eğitim ilgili kaynakların mevcudiyeti, bireyin aktif olarak yaşlanabilmesini
etkiler.
b) Kadınlar cinsiyet ve yaş ayrımcılığına maruz kalmaktadır.
c) Yaşlı kadınlar için yoksulluk riskinin fazla olması, sağlıklılarını etkilemektedir.
d) Eğitim seviyesi düşük olan yaşlı kadınların istihdama katılımları sınırlıdır.
e) Kadınların ekonomik rolü, emeklilik sonrasında artmaktadır.
9) Farklı Avrupa ülkelerinde aktif yaşlanma düzeylerini, tespit edilen dört alanda karşılaştırmayı
amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aktif yaşlanma ilkeleri
Aktif yaşlanma politikaları
Aktif yaşlanma endeksi
Aktif yaşlanma belirleyecileri
Toplumsal cinsiyet

10) Aktif yaşlanma endeksinde, bireysel özelliklere ve çevresel faktörlere odaklanan alan
aşağıdakilerden hangisdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aktif yaşlanmaya elverişli ortam
İstihdam
Topluma katılım
Bağımsız sağlıklı yaşam
Bağımsız güvenli yaşam

Cevap Anahtarı
1) c 2) d 3) b 4) c 5) a 6) e 7) c 8) e 9) c 10) a
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8. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMANIN PSİKO-SOSYAL
BOYUTU

Sosyal Hizmet Uzm. Osman AKAY
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BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENECEĞİZ
Bu bölümde ilk olarak pozitif psikolojinin yaşam seyri üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
Aktif ve sağlıklı yaşlanmada, yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun etkisinden
bahsedilecektir. Yaşam evreleri modeli ile aile yaşam döngüsünden genel olarak bahsedilecek
ve bireyin yaşamı boyunca ne tür ikilemlerle karşı karşıya geldiğine değinilecektir. Yaşlılığın
psikolojik ve sosyal belirleyicilerine değinilecek; örnek bir yaşam hikayesinden ele alınacak
olan bir kesitle, Sağlıklı ve Aktif Yaşlanmada, hangi kişisel özelliklerin etkili olduğu üzerinde
durulacaktır.

BÖLÜM HAKKINDA OLUŞTURULAN SORULAR

1. Yaşlanmayla birlikte bireylerin rollerinde nasıl değişiklikler meydana gelir,
açıklayınız?
2. Bireyin aktif ve sağlıklı yaşlanabilme becerisine etki eden psikolojik unsurları
açıklayınız?
3. Aktif ve sağlıklı yaşlanmada toplumun gelişmişlik düzeyinin etkisi nedir?
4. Çevreyle kurulan olumlu ilişkilerin aktif ve sağlıklı yaşlanmaya etkisi var mıdır,
açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl
Kazanım

Konu

elde edileceği veya
geliştirileceği

Psikolojik
Psikolojik

iyi

iyi oluşun

oluşun bağlamı

temel

belirleyicileri

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

hakkında

bilgi edineceklerdir.
Aktif yaşlanmada
Aktif yaşlanmada psikolojik boyut hakkında
psikolojik boyut

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

genel bir kavrayış elde
edilecektir.

Aktif yaşlanmada
sosyal boyut

Aktif yaşlanmanın
Sosyal

evreleri

modeli

ve

boyutu araştırarak geliştirilecektir.

modelinde

evreleri
yaşlılık

yaşam

döngüsü modeli

Kazanım okuyarak

evresinin genel özellikleri ve
öğrenilecektir.

Aile

okuyarak

öğrenilecektir.
Yaşam

Yaşam

Kazanım

geliştirilecektir.

Aile

yaşam

döngüsünde

yaşlılık

dönemine
faktörlerin

araştırarak

Kazanım okuyarak

hazırlayıcı ve

araştırarak

belirlenmesi geliştirilecektir.

sağlanacaktır.

ANAHTAR KAVRAMLAR
Aktif yaşlanma, psikolojik iyi oluş, psikolojik faktör, sosyal faktör, aile yaşam döngüsü,
birey yaşam evreleri, baş etme becerileri, değişim, iyimserlik.
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8.1. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN
ETKİSİ
Doğum ile ölüm arasında geçen sürede bireyin yaşadığı, toplumun beklentileri ile
şekillenen, biyolojik, sosyal ve kültürel özelliklerin kategorize edildiği dönemler genel olarak
yaşam evreleri olarak değerlendirilebilir. Bu evrelerin her birindeki gelişimsel beklentiler
içinde yaşanılan toplumun kültürel özelliklerine, değerlerine göre şekillenmektedir.
Yaşlılık evresi de bu evrelerden birisi olup, kendinden önceki evrelerde kişisel yaşam
biçiminin bir sonucu olarak şekillenen bir dönemdir. Bireylerin biyolojik geçmişi, kalıtsal
özellikleri, yaşam biçimi, psikolojik özellikleri, sosyal-kültürel ilişkileri bu yaşlılık evresinin
süresini ve niteliğini belirleyen unsurlar olarak görülebilir.
Aktif ve sağlıklı yaşlanmada kişilik özelliklerinin ne düzeyde etkili olduğu, bireyin
sahip olduğu kişilik özelliklerinin yaşlanmayı kabullenme, değişen rol ve statüye uyum
sağlamda ne düzeyde etkili olduğunun da üzerinde durulması gerekmektedir.
Yaşlılık dönemindeki bireyler, kişilik özelliklerine ve yaşam süresince edindikleri
deneyimlere bağlı olarak karşılaştıkları zorluklara karşı farklı tutum ve davranış geliştirirler (Er,
2009). Kişilik özelliklerinde değişikliklerin karşılaşılan zorlukları algılama ve uygun tepkiler
verdiklerini belirlemek üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Reichard, Livson ve Peterson (1962) 55 ve 84 yaş aralığında olan 87 erkeği inceleyerek
yaptıkları çalışmada, yaşlılığa özgü kişilik tipolojisi geliştirmeye çalışmışlardır. Yaşlılık
dönemine özgü hayata uyum sağlayan yaşlılar ve daha az uyum sağlayan yaşlılar olarak iki
grup oluşturmuşlardır. Hayata uyum sağlamış olan yaşlılar grubunu ''olgun'', ''salıncaklı
sandalyeli'' ve ''zırhlı'' olarak; hayata daha az uyum sağlayanlar grubunu ise ''kızgın'' ve
''kendinden nefret eden'' tip olarak sınıflandırmışlardır.
“Olgun” tip grubundaki yaşlılar, yaşamdan zevk alan, içinde bulunduğu döneme iyi
uyum sağlamış ve her anını en iyi şekilde değerlendirme gayreti içinde olan, olayların olumsuz
yanlarından çok olumlu yanlarına odaklanan, geçmişte yaşadıklarına takılı kalmayan yaşlıları
tanımlamaktadır. “Salıncaklı Sandalyeli” tip, yaşama olgun gruptan daha pasif bir biçimde
yaklaşan, emekli olduğuna ve sorumluluklarının bir kısmından kurtulduğu için mutlu olan, daha
az hareketli yaşamayı seven ve bu şekilde huzurlu yaşayan ve yaşlılık döneminde başarılı olan
yaşlılardır. “Zırhlı” tip, yaşlanma döneminin getirdiği sonuçları korkuyla karşılayan kişilerdir.
Yaşlılık döneminin getirdiği sorunlarla yüzleşmekten kaçıp, bu mücadelede ortaya çıkan
duyguları bastırmaya çalışırlar. Dışarıya karşı mutlu görünmeye çalışarak yaşadıkları hayata
uyum sağlamaya çalışırlar.
“Kızgın” tip, grubundaki yaşlılar, yaşlılık döneminin getirdiği sorunlardan ve bu
sorunların olası sonuçlarından korkan, ortaya çıkan duygu ile yüzleşmekten kaçınan yaşlılardır
ve kendi kendileriyle barışık değildirler. Bu gruptaki yaşlıların yaşlandıklarına üzüldükleri, bu
üzüntüyü kızgınlık olarak ifade ettikleri, ayrıca da ölümden korkan yaşlılar oldukları ifade
edilebilir. “Kendinden Nefret Eden” tip, gündelik sorunları kabul etmede güçlük yaşayan, bu
sorunları hakkında kendisini kınayan ve ölümü yaşadığı sorunlarda ve kendinden bir kurtuluş
olarak gören yaşlılardır (Reichard, Livson, ve Peterson, 1962).
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Yaşlılık evresi günümüzde özel önem verilen bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu özel önemin nedenleri düşünüldüğünde; doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması,
teknolojik gelişmelerin sağlık alanına uyarlanması ile hastalıkları üzerindeki gücünün
hastalıkların etkisini ortadan kaldırma ya da etkisini azaltma becerisi sayesinde yaşam süresinin
uzaması, nüfus yapısındaki değişimler ile yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranının
artması yani toplumların giderek yaşlanması sosyal politikaları yeniden düzenlemeye ve yeni
politikalar oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Emeklilik ya da ekonomik üretkenlik sonrası
beklenen yaşam süresinin uzaması bağımlı nüfusun artmasına neden olmuş, bunun yanında bu
dönemde hastalıkların artması ile sağlık giderlerinin karşılanamayacak düzeye gelmesi sosyal
güvenlik politikalarının da yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır.
Örnek Olgu:
Ilgaz Tekin, 83 yaşında, 2 erkek çocuk sahibi, 5 yıl önce eşini kaybetmiş, emekli
bir edebiyat öğretmenidir. Kendine ait bir evde tek başına yaşamını sürdürmekte, emekli
maaşı ile yaşamını idame ettirmektedir. Bir torun sahibi olan Ilgaz Tekin ile yapılan
mülakat konu ile uyumlu bölümlerde parça parça verilecektir.

Psikososyal risk faktörleri ile koruyucu faktörlerin aktif yaşlanmada etki düzeyi her
bireyin kendi bireysel tarih, deneyim ve kişiliği ile ilişkilidir. Potansiyel risk faktörleri açısından
obezite, diyabet vb. gibi organik bozuklukların açık bir şekilde risk faktörü olarak
değerlendirileceğine dair genel bir görüş birliği varken, aktif yaşlanma sürecinde bağımsızlık,
verimlilik ve yaşam kalitesini sağlamak için psikopatolojilerden kaçınmak ve bilişsel işlevi
korumak, çoğunlukla göz ardı edilen ancak kilit düzeyde önemli önlemlerdir.
Aktif ve sağlıklı yaşlanmada hangi psikososyal risk faktörlerin ve koruyucu faktörlerin
etkili olduğunu belirlemek amacıyla yapılan çalışmada Moreno ve arkadaşları, mevcut
algılanan sağlık düzeyi, fiziksel sağlığın durumu, zihinsel sağlık düzeyi, anksiyetenin ve
depresyonun günlük yaşamı etkilemeyecek düzeyde oluşu, genel öz yeterlik, sosyal öz yeterlik,
iyimserlik, arkadaş ve akrabalardan sosyal destek, boş zaman etkinlikleri, boş zaman
etkinlikleri için istekli olma düzeyi, boş zaman etkinliklerine katılım sıklığı ve bu boş zaman
etkinliklerinden tatmin olma düzeyi, ana yaşam stresleri, ortalama stres, sorunlarla ve stresle
başa çıkma yeterlilik düzeyi gibi faktörlerin etkili olduğunu belirlemişlerdir.

Bana yöneltilen böyle sağlıklı ve güzel yaşlanmayı nasıl başardın sorusu, uzun
yaşamak ile sağlıklı ve güzel yaşamanın aynı şey mi olduğu sorusunu akla getiriyor.
Ömrümüzün süresi zaten ilahi kudret tarafından belirlenmiştir, sağlıklı
beslenmenin kişi uzun yaşamanın garantisi olmadığına dair çok örneklere şahit oluyoruz,
sağlıklı beslenmenin hayatımızdaki yeri ise tartışılmaz bir gerçektir ancak hangi konuda
olursa olsun güzellik izafi bir kavramdır. Sosyal yapıyı oluşturan kişisel ilişkiler, değer
yargıları, hayattan beklentiler ve amaçlar, aileden edinilen görgü, alışkanlıklar ve benzeri
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gibi özelliklerle kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla güzel hayat anlayışı da bu unsurları
niteliğine göre farklılık gösterir.

Aktif yaşlanma; Dünya Sağlık Örgütünün bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam
bir iyilik haline sahip olma şeklindeki “sağlık” tanımından esinlenerek geliştirilen; yeterli ve
dengeli beslenme, koruyucu sağlık hizmetlerine erişebilme, fiziksel ve zihinsel olarak aktif
olma, güvenli bir çevre içinde yaşama, çalışma ve sosyal çevre içinde aktif olarak yer alabilme
koşullarını yerine getirebilen bireylerin yaş alma süreçlerine verilen isimdir. Aktif yaşlanma
kavramının odağında kişinin kayıplarından daha çok güçlü yanlarının olduğu; ayrıca sadece
yaşlılık döneminde bile kazanılan yeni yaşam becerilerinin sağlıklı olarak yaşamını sürdürmede
etkili olabileceği vurgulanmaktadır (Paúl, Ribeiro, ve Teixeira, L. 2012).

Kendi kendimize yetebilme hayatımıza katılabileceğimiz en büyük güzelliktir.
Özellikle ileri yaşlarda yaşayabileceğimiz yalnızlığımızı giderebilmenin en etkili ilacı ise
kitaplar ve edindiğimiz hobilerle hayatımızı renklendirmektir. Kişisel ilişkilerde karşılıklı
saygının önceliği en önemli kuraldır. Her bireyin kendi doğrularının olması bir kişilik
özelliği olmakla birlikte yeri geldikçe kişinin kendini sorgulaması da kaçınılmazdır
ihtiyaç olmalıdır.

Aktif yaşlanmanın 6 belirleyici faktörü ve bu altı belirleyici faktörü çevreleyen,
karşılıklı olarak onları etkileyen ve onlardan etkilenen 2 temel belirleyici faktör; kültür ve
cinsiyet aşağıda verilmiştir.
Bu belirleyici faktörler şunlardır:
Karşılıklı etkileşen belirleyiciler: Kültür ve cinsiyet.
1. Sağlık ve sosyal hizmetlere erişebilme gibi belirleyiciler,
2. Fiziksel aktivite, egzersiz, beslenme, yeme-içme gibi davranışsal belirleyiciler,
3. Biyolojik, genetik ve psikolojik özellikler gibi kişisel belirleyiciler,
4. Güvenli bir ortamda yaşamak, düşük çevre kirliliği gibi fiziksel çevre ile ilgili
belirleyiciler,
5. Eğitim, sosyal bakım gibi sosyal çevreye bağlı belirleyiciler,
6. Gelir, sosyal güvenlik gibi ekonomik belirleyiciler (Kalache ve Gatti, 2003).
Bu modelde iki temel anahtar kavram ortaya çıkmaktadır. Otonomi ve Bağımsızlık.
Otonomi: Bireyin kontrol etme, baş etme ve karar verme beceri düzeyi olarak,
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Bağımsızlık: Başkalarından kendi tercih ve kuralları çerçevesinde hiç ya da çok az
düzeyde yardımla toplum içinde bağımsız bir şekilde yaşayabilme becerisi olarak
tanımlanmaktadır.

8.2. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMANIN PSİKOLOJİK BOYUTU
Bireyin algılama, öğrenme, problem çözme ve davranış değişimleri üzerine
odaklanılması psikolojik yaşlanma olarak değerlendirilmektedir (Akın, 2006).
Psikolojik bakımdan yaşlanma, zamanın organizma üzerindeki etkileri, özellikle bellek
gücündeki değişmelerin davranışsal uyum yeteneği üzerine etkisi olarak tanımlanmaktadır
(Arpacı, 2005).
Kronolojik olarak yaşın ilerlemesiyle birlikte bazı fiziksel, sosyal ve psikolojik
değişikliklerin olacağı önsel olarak kabul edilmelidir. Elbette bu yaşanan değişikliklerin
yaşlılığın yasal sınırı olarak kabul edilen yaş olan 65 yaşını geçen ve yaşlı kategorisinde
değerlendirilen her birey için aynı düzey ve yoğunlukta olacağını söylemek doğru değildir.
Psikolojik boyutuyla yaşlılıkta, dikkat ve öğrenme becerilerinde, bellek ve akıl yürütme
becerilerinde yaşanan değişimler ve içe kapanma, geçmişe özlem, bir takım değerlerin
kaybolduğu yönündeki görüşler, duygusal doyumda azalma, hayattan zevk alamama gibi ruhsal
farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Kişiden kişiye değişen bu farklılıkların içinde bulunulan
çevreye ve koşullara göre şekillenip tamamen yeni bir boyut kazandığı da bir gerçektir. Yaşlılık
döneminde en çok karşılaşılan psikolojik sorunların başında depresyon gelmekte olup yapılan
araştırmalar yaşlıların %23.8’inde “psikotik depresyon” görüldüğünü desteklemektedir. Ortaya
çıkan tablo karşısında, depresyon tetikleyici bir faktör olup, bu durum yeme bozukluğu, hareket
etmede isteksizlik gibi bir takım fiziksel rahatsızlıkları da ortaya çıkarmaktadır. Bu
rahatsızlıklar da yeni rahatsızlıkların oluşmasına zemin hazırlamakta ve yaşlıların hayat
kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir (Er, 2009).

Çok sık başvurduğu özeleştiri, yaptığım hataları yüksünmeden kabullenme,
sırasında kendimden küçüğünden bile çekinmeden özür dileyebilmem, sosyal ilişkilerde
yaptığım gözlemler kendimi sorgularken fark ettiğim en önemli kişisel özelliklerim
oluşturur.
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Bilişsel işlevsellikteki düşüşler, yaş alma sürecinden bağımsız olarak uygulama
eksikliği gibi nedenlerle eksik kullanım, depresyon gibi hastalıklar, alkol ve ilaç kullanımı gibi
davranışsal faktörler, motivasyon eksikliği, düşük beklenti düzeyi, güven eksikliği gibi
psikolojik faktörler güven, yalnızlık ve izolasyon gibi sosyal faktörler nedeni ile tetiklenebilir
(Kalache ve Gatti, 2003).
Erikson’un psikososyal gelişim kuramından esinlenerek Patterson ve arkadaşları (2018)
tarafından oluşturulan yaşam evreleri modelinde bireyin doğumundan ölümüne kadar olan
süreç belirli evrelere ayrılarak her evrenin ana ikilemi ile bu ikilemden başarılı-patolojik çıkışı
karakterize eden bireyin kendini nasıl tanımladığını gösteren parametreler verilmiştir. Her bir
evrede bireyin öz tanımlamasının yönü onun kendilik algısını ve toplum tarafından kabul
edileme düzeyini belirlemektedir. Evrelerde olumlu öz tanımlamanın gerçekleşmesi bir sonraki
aşamanın da olumlu tanımlanmasının koşulunu oluşturmakta; her bir evre yaşamdan genel
doyum ve tatmin düzeyine ulaşmayı sağlamaktadır. Örneğin bebeklik döneminde (0-2 yaş)
bakım verenlere karşı güven duygusunun geliştirilmiş olması, bu dönemde olumlu öz
tanımlamanın gerçekleşmesi yaşamın diğer evrelerinde, bireyin çevresi ile olumlu ilişkiler
kurmasını, onlara güvenmesini, karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilmesini sağlayabilir.
Yine aynı örneğin konumuz olan yaşlı bireyler ile ilişkisini sosyal destek sistemlerinin harekete
geçirilmesi bağlamında değerlendirebilir. Her yaşam evresinin kendine özgü fizyolojik,
biyolojik, psikolojik ve sosyolojik özelliklerinin olduğu hatırda tutulmalı; her bir evreye
yönelik psiko-sosyal faktörlerin aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için yeniden organize
edilmesi gerektiği perspektifi odak noktasını oluşturmalıdır.
Yaşam evreleri modeli Tablo 1’de aşağıda verilmiştir (Patterson, Williams, Edwards,
Chamow ve Grauf-Grounds, 2018).

Tablo 1. Yaşam Evreleri Modeli
Evre (yaş)

Bebeklik
(0-2)

Erken
Çocukluk
(2-4)

Orta
Çocukluk
(4-6)
Geç
Çocukluk

İkilem
(Ana Süreç)
Güvene karşı
güvensizlik
(Bakım
verenlerle birliktelik)
Özerkliğe
karşı utanç-şüphe
(Taklit etme)
Girişimciliğe
karşı suçluluk
(Kimlik
kazanma)
Başarıya
karşı aşağılık duygusu

Erdem
(Olumlu öz
tanımlama)
Beklenti
(Arzularımı
edebilirim)

elde

Patoloji
(olumsuz öz
tanımlama)
Ayrılma
(Başkalarına
güvenmeyeceğim)

kontrol

Zorlanım (Yaptığım
karışıklığı gidermek için bu
eylemi tekrarlayacağım ve
olayları
kontrol
edebileceğimden şüpheliyim
ayrıca bundan utanıyorum)

Azim
( Plan yapabilir ve
hedeflerime ulaşabilirim)

Engelleme ( Plan
yapıp hedeflerime ulaşamam
bu nedenle hareket etmiyorum)

İrade
(Olayları
edebilirim)

Yeterlik

Durağanlık
(Herhangi bir yeteneğim yok
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(7-11)

Erken
Gençlik
(12-18)

Gençlik
(19-22)
Genç
Erişkinlik
(23-34)

(Eğitim)

Gruba
ait
olmaya
karşı
yabancılaşma
(Akran
baskısı)
Kimliğe karşı
rol karmaşası
(Rol
deneyimleme)
Yakınlığa
karşı soyutlanma
(Akranlarla
birliktelik)

(Hedeflerime
ulaşmak için yeteneklerimi
kullanabilirim)

bu nedenle çabalamama gerek
yok)

Üyeliğe Kabul
(
Gruba
sadık
olabilirim)

Soyutlanma
(Bir gruba
edilemiyorum)

Sadakat
(değerlerime sadık
kalabilirim)
Aşk
(Başka biriyle yakın
olabilirim)

Orta Yaş
(34-60)

Üretkenliğe
karşı durgunluk
(İnsan-Çevre
uyumu ve yaratıcılık)

İlgi
(Dünyayı daha iyi
bir yer haline getirmeye
kararlıyım)

Yaşlılık
(60-75)

Benlik
bütünlüğüne
karşı
umutsuzluk
(İç gözlem)

Bilgelik
(Hayata bağlıyım
ama yakında öleceğimi
biliyorum)

İhtiyarlık
(75+)

Ölümsüzlüğe
karşı yok olma
(Sosyal
destek)

Güven
(Hayatımın
bir
anlamı olduğunu biliyorum)

kabul

Kargaşa
(Rollerimin
ve
değerlerimin ne olduğunu
bilmiyorum)
Kendini
kapatma
(başkaları için zamanım yok,
bu
yüzden
onları
dışlayacağım)
Reddetme
(Başkalarının
geleceği umrumda değil,
sadece
kendi
geleceğim
önemli)
Umutsuzluk
(zaaflarımdan
ve
başarısızlıklarımdan bezmiş
durumdayım)
Güvensizlik
(Hayatımda
anlam
bulamıyorum, bu yüzden
hareket
edebileceğimden
şüpheliyim)

Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk ve ölümsüzlüğe karşı yok olma karşıt
duygularının hakim olduğu yaşlılık ve ihtiyarlık evrelerinde; benlik bütünlüğüne sahip olan
bireyin geleceğe umutla baktığı ve hayatı olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul edip kendiyle ve
çevresiyle uyum içinde bir yaşam sürdüğü, bilgelik rolünü üstlenerek deneyim ve tecrübelerini
diğerlerine aktararak doyum sağladığı; ölümü olgunlukla karşılayıp başardıklarını ön plana
çıkararak iz bıraktığı; aktif ve sağlıklı bir yaşlı olarak hayatını devam ettirmede önemli bir
avantaja sahip olduğu söylenebilir. Karşıt duygu bu aşamada, geçmişe saplanıp kalma,
pişmanlık ve memnuniyetsizlik, yaşamdan ve gelecekten tüm beklentilerin ortadan kalktığı,
çevresiyle etkileşimin ve üretkenliğin bu duygu kıskacında azalarak yalnızlığa ve izolasyona
dönüştüğü umutsuzluk duygusudur. Ölümsüzlüğe karşı yok olma duygularının hakim olduğu
ihtiyarlık olarak adlandırılan diğer evrede de güvene karşı güvensizlik duygularının hakim
olduğu; hayatın anlamını kavrama ile hayatın anlamsızlığı karşısında geri çekilme
davranışlarının hüküm sürdüğü söylenebilir.
Anlamlı bir yaşam; saygı gören bir statü, temel ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde
gelire sahip olma, barınma ve ulaşım olanaklarına sahip olma, sağlıklı beslenme düzenini
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sürdürebilme ile yeterli, etkili ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişebilme ile sağlanabilir(
Zastrow, 2013).
Yaşamımız boyunca her birimiz bir topluluğun, ailenin parçası olarak belirli rollere
sahip olur ve bu rollerin kendi özellik ve beklentilerini gerçekleştirmeye çalışırız. Bir ailenin
üyesi olarak her bireyin doğumdan ölüme kadar geçen sürede belirli aşamalardan geçmektedir.
Bu süreç aile yaşam döngüsü olarak kavramsallaştırılmıştır. Aile yaşam döngüsünün aşamaları
ve bu aşamalarda üstlenmesi gereken görevlere kısaca şu şeklide değinebiliriz: (Jonker, Comijs,
Knipscheer ve Deeg, 2009).
Doğumla birlikte kendimizi bir ailenin üyesi olarak buluruz ve bu bizim kök ailemizdir,
bu aşamadaki görevimiz anne-babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız yani bu kök ailenin
üyeleriyle ve onu çevreleyen kişilerle sağlıklı ilişkiler kurmaktır. Bu uyum süreci aynı zamanda
içinde yaşanılan toplumun değerlerini alma, onu yaşamımızın bir parçası haline getirme ve
yeniden üretme de yine tamamlamamız gereken görevlerdendir. Bu aşamadaki diğer bir görev
de eğitim hayatımızın tamamlanması, bir meslek edinme, hayatımızı devam ettirebilecek
düzeyde bir gelir elde edebilmedir.
İkinci aşama evden ayrılma aşamasıdır ki bu aşamadaki görevlerimiz; samimi akran
ilişkileri geliştirme, bir mesleki faaliyete başlama ve bunlarla birlikte kendimizi kök ailemizden
farklılaştırarak aile üyelerimizle birer yetişkin düzeyinde iletişim kurabilmeyi becermektir.
Diğer bir aşama; eş seçimi, ilişki geliştirme ve evlenmeye karar verme süreçlerini içeren
evlilik öncesi aşamadır.
Çocuksuz çift aşaması; bu aşamada partneri hakkındaki hayali beklentilerden sıyrılıp
gerçeğe, somut verilere dayanarak birlikte yaşamanın bir yolunu geliştirmek ve partneri de dahil
ederek kök aile ve arkadaş grubuyla ilişkileri yeniden düzenlemek beklenen görevler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada çiftlerin yaptıkları evlilikten karşılıklı doyuma ulaşması
beklenir ki bu da eş seçiminin önemini bir kez daha öne çıkarır. Bu noktada, saygı, karşıdakini
olduğu gibi kabul edebilme, pozitif davranışları öne çıkarma becerisi, negatif davranışlardan
ziyade pozitif davranışları çoğaltma, ilişkide ortaya çıkan problemleri hızlıca telafi edebilme ve
ilişkiyi güçlendirmek için gerekenleri samimi bir şekilde ele alabilme becerilerinin gelişmiş
olması eşlerin evli olmaktan ve bir arada yaşamaktan alacağı doyumu arttıracak ve karşılaşılan
güçlüklerde eşleri bir arada tutmaya yarayacaktır.
Küçük çocuklu aile aşamasında; ebeveyn rolüne uyum sağlama, çocuklar için yeterli
alan sağlayacak şekilde eşler arası ilişkiyi yeniden düzenlemek, ebeveyn-büyükannebüyükbaba rollerini de içine alacak şekilde kök aileyle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve
çocukların akranlarıyla sağlıklı ilişki geliştirebilmesi için fırsat yaratma görevlerini
gerçekleştirmememiz beklenmektedir.
Genç çocuklu aile aşamasında, genç bireye daha fazla özerklik sağlayarak kendini
gerçekleştirmesine, ait olduğu kimliği ve değerleri keşfetmesine fırsat tanımayabilecek şekilde
ilişkileri yeniden düzenlemek; evlilik ilişkisini, orta yaştaki evlilik ve kariyer konularına
odaklanmak için ayarlama ve kök aile üyelerinin bakımını gerçekleştirmek için sorumluluk
almak bizden beklenen görevlerdendir.
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Çocukların evden ayrılma aşamasında; çocuklarla karşılıklı birer yetişkin olarak ilişki
geliştirebilme; eşle birlikte tekrar yalnız bir çift olarak kalınacağı için ilişkileri gözden geçirme
ve yeni düzenlemeler yapma; çocukların eşleri ve onların ailesi ile torunların da dahil olacağı
ilişkileri yeniden düzenleme ile kök ailede olası hastalık, engellilik ve ölüm gibi konularla baş
edebilme becerisi geliştirme başarılması gereken görevlerdendir.
Yaşlılık aşaması olarak adlandırılabilecek yaşamın geç dönemleri aşamasında karşımıza
çıkan görevler ise şunlardır: fizyolojik değişimlerin hız kazanması ve daha görünür hale gelme
durumu ile baş edebilme, aile bütünlüğünün sağlanmasında çocukların daha fazla ve merkezde
görev almasına uyum sağlayabilme, uzun yaşamın ve bunun sonucu kazanılan deneyimlerin
getirdiği bilgeliği odak noktası olarak alabilme, eş ve akran kayıpları durumuna kendini
hazırlama ve bu durumla başa çıkabilme becerisi geliştirme ve nihayetinde tüm hayatınla
hesaplaşarak kendini ölüme hazır hissetmedir.
Tüm bu aile yaşam döngüsü aşamaları farklı olarak kategorize edilse de her birinde
bahsedilen görevlerin başarılması hem yaşamdan alınan doyumu belirlemede hem de bir
sonraki aşamaya hazırlanmada önem kazanmaktadır.

Aile içi ilişkilerde anlaşmazlıkları gidermede idare etme, empati yapabilme,
affedici olabilme, özür dileyebilme, kendimi sorguluyor olabilme hayatımı sadece yaşlılık
dönemi değil her anını değerli kılan özelliklerdir.

Bireyin yaşam seyrinde fiziksel, ruhsal ve sosyal fonksiyonlarında meydana gelen
değişimler nedeniyle yaşamı üzerindeki kontrol duygusunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya
kalır. Bu fonksiyonlardaki değişmeler, bireyin öz değer ve genel iyilik hali üzerinde büyük bir
baskı oluşturabilir.
Yaşlanmaya birlikte rollerin değişimi, yetişkin çocuklara bağımlılık durumu, yetersiz
sosyal çevre desteği, gelirdeki azalma gibi sosyal faktörlere ek olarak bakım verenlerle yaşanan
çatışma, stres, anksiyete ve depresyon riskini arttıracaktır. Depresyon yaşam boyunca tüm
bireyler üzerinde yaygın bir sağlık problemi olmasına karşın yaşlı bireylerde görülme olasılığı
yüksektir. Bu durumun temel nedenleri; yaşlılıkta depresyonun sanki normal bir durummuş gibi
algılanması ve bununla yaşamak zorunda olma durumu; yaşanılan fiziksel problemlere daha
fazla odaklanılması sonucu ruhsal problemlerin göz ardı edilmesi, etiketlenme ve dolaysıyla
dışlanma korkusuyla yaşlı bireylerin yaşadıkları psikolojik zorlukları kabul etmedeki
isteksizliği olarak sıralanabilir (Patterson ve diğerleri, 2018).
Lazarus and Folkman (1984 ), başa çıkmayı, “kişinin kaynaklarını aşan belirli dış ve /
veya iç talepleri yönetmek için sürekli değişen bilişsel ve davranışsal çabaları” olarak
tanımlayarak stresle başa çıkmada iki yaklaşımı kavramsallaştırdılar: duygu odaklı ve sorun
odaklı stratejiler. Duygu odaklı başa çıkmada bireyler strese bakış açısını değiştirerek stres
seviyelerini düşürmeye çalışırlar. Sorun odaklı başa çıkma konusunda bireylerin stres oluşturan
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durumla yüzleşerek stres seviyelerini düşürmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bu tür başa
çıkma stratejisinde, bireyin mantıksal ve planlı çözümler kullanmaktadır.
Stresli yaşam olaylarıyla başa çıkma becerileri Rosenbaum (1980) tarafından ifade
edildiği şekliyle; duygusal-fizyolojik uyaranlarla başa çıkmada kendini kontrol edebilme,
problem çözme yöntemlerini kullanma, anlık hazzı erteleyebilme ve yaşadığı olayları kendi
yeteneği ölçüsünde çözebileceğine olan kişisel inancını kapsayan “öğrenilmiş güçlülük” düzeyi
bireyde ne kadar yüksek olursa değişen koşullar ve onların ortaya çıkardığı problemlerle başa
çıkma düzeyi ve kendilik algısı da o ölçüde güçlü olacaktır. Bu donanıma sahip bireyler tüm
yaşam evrelerinde ve konumuz olan yaşlılık döneminde yaşamın getirdiği zorluklarla baş
etmede uygun yöntemler geliştirebilmekte ve çevreleriyle anlamlı ilişkiler kurmada yeterliliğe
sahip olmaktadırlar.
İşte bu noktada stres olarak ifade edebileceğimiz bu baskıdan kurtulmaya yarayacak
enstrüman bireyin baş etme mekanizmalarını hareket geçirme yeteneği olarak karşımıza çıkar.
Baş etme mekanizmaları Jonker ve arkadaşları tarafından şöyle sınıflandırılmıştır
(Jonker ve diğerleri,2009).

Hayatı üzerinde kontrolü olduğu duygusu: Bireyin yaşanan olayların kendi
kontrolünde olduğu ve onları istediği zaman değiştirebileceğine yönelik algısıdır.
Öz yeterlilik: Sıradan durumların yanı sıra yeni, öngörülemeyen veya stresli
durumlarda ne kadar tutarlı olunabileceği yönünde kişisel yargılardır.
Öz saygı: Kendini yararlı, bir topluluğun parçası ve güvende hissetme ile karakterize
olan kendine yönelik olumlu bir tutum içerinde olma durumu olarak sınıflandırılmıştır.

Çocukluğundan itibaren edindiğim okuma alışkanlığının hayatıma kattığı
güzellikler en büyük kazancımdır.

8.3. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMANIN POZİTİF TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yaşlanmanın pozitif temel özelliklerini Hill (2011); gizli veya keşfedilmemiş
zorluklarla baş edebilme güçlerini harekete geçirebilme yeteneği, düşünce ve davranışta
esneklik, yaşa bağlı gerilemeye dayalı konularda iyimser bir bakış açısı, kişisel iyi oluşu
doğrulayan kararlar vermek şeklinde belirtmiştir. Yaşlanmanın düzeyine yönelik geliştirilen
The Positive Aging Measure (PAM) Pozitif yaşlanma ölçeği dört boyuttan oluşmaktadır:
esneklik (flexibility), iyimserlik (optimism), kaynakların harekete geçirilmesi (mobilizing
resources), olumlu kararlar alma (affirmative decision making),(Hill, 2011).
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Esneklik (Flexibility) bireyin, değişen durumlara karşı en iyi şekilde uyum
sağlayabilmek için, hem düşünce olarak hem de eylem olarak daha önce denemediği yöntemleri
deneyebilme kapasitesini, değişen koşullara daha iyi uyum sağlayabilmek için yeni bir davranış
örüntüsü ve düşünme becerisi geliştirme kapasitesi anlamına gelir (Hill, 2011). Diğer bir
tanımda da esnekliği, stresli ya da zorlu ortamlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak için mevcut
becerilerin ve kişisel kaynakların dengelenmesini içerdiği şeklinde tanımlanır (Rozanski, ve
Kubzansky, 2005). Aktif yaşlanma bağlamında esneklik kronolojik yaş almayla vücut
fonksiyonlarındaki kaybı ya da gerilemeyi önsel olarak kabul etmek, ortaya çıkan, çıkabilecek
yeni durumlara karşı hazırlıklı olmak ve bu süreçleri yaşamın bir parçası olarak görebilme
becerisini ifade eder.
İyimserlik (optimism), yaşamın olumlu yanlarını ön plana çıkarmayı, olumsuz yanların
etkilerini azaltmaya yoğunlaşmayı ifade eder. İyimserlik, yalnızca bir kişilik özelliği olmayıp,
bireyler tarafından öğrenilebilir (Kobau, Seligman, Peterson, Diener, Zack, Chapman, ve
Thompson, 2011). İyimser bir bakış açısına sahip olmak, yetersizliklerimizin ortaya çıkardığı
sorunları ve bunların etkilerini ortadan kaldırmaya uğraşmak, enerjimizi buna yöneltmek yerine
bize mutluluk veren durumlara odaklanmayı, ilgi ve algımızın bizi mutlu edecek durumlara
yönelmesidir. Bireyin algısında ve iyi oluşunda çevresi ile kurduğu etkileşim önemli bir rol
oynadığı için kültürel ve sosyal faktörler de iyimserlik üzerinde etkilidir.
Kaynakların harekete geçirilmesi (mobilizing resources), bireyin içinde
keşfedilmemiş potansiyelin ortaya çıkarılmasıdır. Yaşlılığın doğal seyrinde ortaya çıkan
fiziksel gerilemeye sosyal gerilemenin de eşlik etmesi durumunda birey dış kaynaklarını
kullanmaya, sosyal ağları ile etkileşime geçebilir. Yaşlanma ile ortaya çıkan sosyal destek
ihtiyacı, bireyin etkinliği azalan sınırlı fiziksel ve zihinsel faaliyetleri nedeniyle, farkındalık,
hatırlama, öz yansıtma gibi iç kaynaklarını harekete geçirmesini sağlar (Angle, ve Perry, 1981).
Kaynakların harekete geçirilmesi doğrudan bireysel iyi oluşu da etkiler (Slagle, 2011).
Olumlu kararlar alma (affirmative decision making), bireyin kendine yönelik iç
görüsü ile şekillenen içsel seçenekleridir. Yaşam kalitesini, doyumunu etkileyen olumsuz
faktörlerden korunmak ve yaşama tutunmak için tıbbi bakım, kültürel değerler, sağlıklı yaşam,
kişisel bakım gibi aktiviteler olumlu kararlar almaya örnek verilebilir (Hill, 2011).

Aktif ve sağlıklı yaşlanma bağlamında sahip olunan psikolojik özelliklerin nasıl ve
hangi düzeyde etkili olduğunu, insanların olumlu özelliklerine ve güçlü yanlarına odaklanan
hem teoride hem de uygulamada giderek ağırlık kazanan Pozitif Psikoloji kavramı üzerinden
tartışmak yararlı olacaktır.
Seligman ve Csikszentmihalyi’e (2000: 5) göre pozitif psikolojinin temel üç düzeyi
bulunmaktadır. Birincisi insanlarda değer verilen öznel deneyimlerle (mutluluk, refah,
hoşnutluk, memnuniyet, iyimserlik, umut ve pozitif duygular), ikincisi bireysel seviyede bireye
özgü olumlu özelliklerle (sevgi, iş kapasitesi, insanlar arası beceri, cesaret, yaratıcılık, bilgelik,
manevi duygular, etkili yetenek ve duyarlılık) ve üçüncüsü grup düzeyinde sivil erdemler ve
bireyleri daha iyi vatandaşlığa yönelten kurumlarla (sorumluluk, özgecilik, alçakgönüllülük,
hoşgörü, ılımlılık, iş ahlakı) ilgilidir.
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Dünya Sağlık Örgütü (1993), yaşam kalitesini, bireylerin yaşadıkları kültür ve değer
sistemleri çerçevesinde sahip oldukları amaçları, beklentileri, yaşam standartları ve hayata karşı
endişeleri de dahil olmak üzere yaşamdaki konumlarını nasıl algıladıkları olarak tanımlar
(WHO,1993).
8.4. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMADA POZİTİF İYİ OLUŞUN ETKİSİ
Psikolojik iyi oluşun sürdürülebilmesinin koşulu azalan fonksiyonlara karşı
beklentilerin değiştirilebilmesidir. Kaybolan ya da azalan yetenekler yerine onun eksikliğini
telafi edici davranışların geliştirilmesi yoluyla psikolojik iyilik halinin sürdürülebilmesi
sağlanabilir. Psikolojik iyi oluş bileşenleri, kişinin geçmiş yaşamı ve kendisi ile ilgili olumlu
değerlendirmelerini içeren kendini kabul, bir birey olarak kendisinin sürekli geliştiği ve
büyüdüğü duygusunu içeren bireysel gelişim, kişinin yaşamının anlamlı ve amaçlı olduğuna
dair inancını içeren yaşam amacı, bireylerarası kaliteli ilişkilerde samimiyet ve güven
duygusunu içeren diğerleriyle olumlu ilişkiler, kişinin yaşamını ve çevresindeki hayatı etkin bir
şekilde yönetebilme kapasitesini içeren çevresel hâkimiyet ve kendi kendine karar verebilme
yeteneğini içeren özerklik kavramlarından oluşmaktadır (Ryff ve Keyes, 1995).
Psikolojik iyi oluşa erişebilmede bireyin elindeki kaynakları ifade etmekte kullanılan
psikolojik sermaye kavramı, Luthans ve Youseff (2004) tarafından öz-yeterlilik, umut,
iyimserlik ve dayanıklılık boyutlarıyla tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, olumlu psikolojik bir
güç olarak “öz-yeterlilik”, Albert Bandura (1997)’nın sosyal bilişsel teorisine
dayandırılmaktadır (Luthans vd., 2008). “Öz yeterliliğe” sahip bireyler yeteneklerine olan
inancı sayesinde karşılaştıkları zorluklara karşı kendisinde bunları atlatacak gücü
görmektedirler. “Öz-yeterlilik”, bireylerin istediği davranışları gerçekleştirmeye dayalı
kendisine olan inancıdır. “Umut” boyutu, insanlar için genellikle zor zamanlarda iyi şeylerin
olacağına ve işlerin yoluna gireceğine dair bir çağrışım yapmaktadır. Umudu yüksek olan
kişiler, umudu düşük olan kişilere göre belirledikleri hedefe ulaşırken karşılaştıkları zorluklarla
daha iyi mücadele etmektedirler (Polatçı, 2011: 45). “İyimserlik”, pozitif düşüncenin gücü
olarak değerlendirilebilir. İyimserler olumlu olayları bireysel, kalıcı ve yaygın sebeplere
bağlayıp, kötü olayları dışsal (benim suçum değil), geçici (sadece bir kez olmuş) ve spesifik
(sadece bu olaya özgü) olarak yorumlarken kötümserler, olumlu olayları dışsal, geçici ve
duruma özel nedenlere bağlayıp, olumsuz olayları özümserler, içsel ve kalıcı nedenlerle
açıklarlar (Seligman, 1998). “Dayanıklılık”, bireyin önemli bir değişim, sıkıntı veya risk ile
karşılaşması halinde başarılı ve sorunsuz bir şekilde bu durumla başa çıkma kabiliyeti olarak
tanımlanır. Bireyin bu kabiliyeti zaman içinde değişir ve birey ve çevredeki faktörler ile
güçlendirilebilir (Stewart, Reid ve Mangham, 1997).
Yaşa bağlı gerileme gösteren tüm fiziksel, bilişsel ve sosyal fonksiyonlarımıza rağmen
hayatta kalma ve yaşamımızı sürdürmede kaynaklarımızı optimal düzeyde kullanma becerisini
gösterebilmek aktif ve sağlıklı yaşlanmanın odağını oluşturmaktadır. Bu noktada
kaynaklarımızı optimal düzeyde kullanmamızı sağlayacak beceriler geliştirmek hem bireysel
becerimiz hem de toplumsal düzeyde ne kadar desteklendiğimize bağlı olarak değişim
göstermektedir.
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Bilişsel fonksiyonların azalması sürecinde yapılacak fiziksel aktivitelerin yanı sıra
okuma etkinlikleri, bulmacalar, kelime veya sayısal alıştırmaların da bu süreci yavaşlatma ve
fonksiyonları daha ileri yaşlara kayıpsız ya da daha az kayıpla taşıyabilmede etkili olduğu
kanıtlanmıştır (Shinya ve Kawashima, 2008).

Bu genel anlamda tüm fonksiyonlarda gerilemeyle mücadele ve bu mücadele ile bu
süreci yavaşlatma için bazı davranış değişiklikleri ya da yeni davranış örüntüleri geliştirmeyi
zorunlu kılmaktadır. Düzenli egzersiz, beslenme alışkanlıklarında değişim, sigara ve alkol
kullanımı gibi zararlı alışkanlıkların terk edilmesi kronolojik yaşlanmanın etkilerini hafifletme
sürecinde yardımcı olacaktır.

Zihinsel gelişme olarak da şunları söyleyebilirim; her gün aldığım günlük
gazetedeki sudoku, bulmaca ve kelime yerleştirmeleri çözerim; televizyonda bilgi ve
kültürel yarışmaları takip ederim; mesleğim gereği olarak da Türkçe-Osmanlıca sözlük ile
imla kılavuzu her an elimin altındadır. Okuduğum kitaplarda diyaloglardaki anlam
zenginliğine, veciz ifadelere çok önem veririm, beni etkileyen cümlelerin altını çizmek
bende alışkanlık haline gelmiştir.

Geliştirebileceğimiz yeni beceriler genel anlamda şu şekilde kategorize edilebilir:
Kabullenicilik-Minnettarlık: Aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifinden
değerlendirildiğinde, olayların veya koşulların olumlu niteliklerine odaklanma, en sarsıcı
olaylarla karşılaşıldığında bile bireyin bu durumu kaçılmaz bir şekilde yaşanması gereken bir
durum olarak kabullenmesini sağlayan güçlü bir esneklik stratejisidir (Zastrow, 2013).
Affedicilik: Ego bütünlüğünün korunması ve yaşam doyumunun en düzeye
çıkarılmasında etkili bir enstrüman olarak değerlendirilen affedicilik, aktif yaşlanma
bağlamında, kendi başına hareket edebilme yetisinin yitimi, kronik hastalık nedeniyle yaşanan
fiziksel ağrı, bakımla ilişkili psikolojik yüklerin hafifletilmesi ve zarar görmüş, örselenmiş
ilişkilerin onarılması gibi zor yaşamsal olaylarla başa çıkabilmede etkilidir (Worthington,
2006).
Özgecilik (Diğerkâmlık): Kendi beklenti ve çıkarlarından çok başkalarının iyiliği ve
mutluluğunu benimseme olarak tanımlanan Özgecilik, aktif yaşlanma bağlamında
değerlendirildiğinde, kendi yaşam koşulları her ne durumda olursa olsun çevresindeki insanları
önemseme, gönüllü çalışmalara katılma ayrıca çevreden gelecek yardımı kabullenme olarak
işlev görür (Zastrow, 2013).
Bireyin hayatından memnuniyetini, doyuma ulaşma düzeyini Ryff (1995); altı
parametre ile belirlemiştir. Bu parametreler; kendini olduğu gibi kabul etme (geçmiş
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yaşantısından pişmanlık duymama, iyi veya kötü kişilik özelliklerini olduğu gibi kabul
edebilme); başkalarıyla olumlu ilişkiler kurma (karşılıklı güvene dayalı tatmin edici ilişkiler
kurabilme, duygu aktarımı ve empati yeteneğine sahip olabilme); özerklik (nasıl düşünüp
hareket edeceğine dair oluşabilecek sosyal baskıya karşı gelebilecek yetkinliğe sahip olabilme);
kendi çevresini kontrol edebilme yeteneği (çevresindeki fırsatları amacına uygun olarak
kullanabilme yeteneği, kişisel ihtiyaç ve değerlerine uygun seçenekler yaratabilme); hayatının
amacını bulmuş olma (şimdiki ve geçmiş yaşantısının anlamını keşfedebilme) ve kişisel
gelişimdir (yeni deneyimlere açık olma, kendi potansiyelini keşfetme motivasyonuna sahip
olma).Yaşamdan doyuma ulaşmayı sağlayan bu öğeleri biz aynı zamanda aktif ve sağlıklı
yaşlanmanın psikolojik unsurları olarak da değerlendirebiliriz.
Marsillas ve arkadaşları yaptıkları araştırmada aktif yaşlanma ve yaşam doyumu
arasında bir ilişki olduğu; baş etme becerileri ile aktif yaşlanma arasında kuvvetli bir ilişki
olduğunu bulgulamışlar; baş etme becerilerini genel olarak içsel ve dışsal baş etme becerileri
olarak kategorize etmişlerdir.
İçsel becerilerin dışsal baş etme becerilerine göre aktif yaşlanmada daha etkili olduğu
yaptıkları araştırmanın bir diğer sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı çalışmada içsel
baş etme becerilerini; elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışma, karşılaşılan problemi çözmek
için hangi adımı atacağı konusunda detaylı düşünme; pozitif kalma, yılmama ve karşılaşılan
her zor durumdan ders çıkarma ve zor durumlar karşısında söylenmeden harekete geçme olarak;
dışsal baş etme becerilerini de; başkalarından duygusal destek arama, başka birinden yardım ve
tavsiye arama, duygularını olumlu ya da olumsuz da olsa açık bir şekilde ifade edebilme olarak
belirlenmiştir (Marsillas, De Donder, Kardol, Regenmortel, Dury, Brosens ve Varela, 2017).
Bu bağlamda bireylerin kendi içsel baş etme becerilerini güçlendirmelerinin aktif ve
sağlıklı yaşlanma sürecinde etkili olduğu ve bireylerin tüm yaşam evrelerinde bu konuda
kapasitelerini geliştirmeleri yönünde desteklenmesinin önemli olduğu sonucu çıkarılabilir.
Yaşlıların fizyolojik, psikolojik sorunları yaşlanma süreci içinde gelişimsel stres
kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı, emeklilik, menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik
hastalıklar, bağımlı kalma korkusu, ölüm korkusu vb.) neden olduğu, özellikle yeni psikososyal
sorunlar iken, önemli bir bölümünün temelinde de henüz genç yaşlarındayken yaşadıkları
travmatik deneyimlerinin sonrası ortaya çıkan ve teşhis-tedavi edilmiş sorunlar da
olabilmektedir. (Cangöz, E.T.16.09.2019)
Yaşlılık döneminde sağlığın kötüleşmesi genellikle kronik hastalıkların sonucudur.
Oysa bu hastalıkların çoğu sağlıklı davranışları benimseyerek önlenebilir ya da ertelenebilir.
Bu nedenle ilerleyen yaşlarda fiziksel aktivite ve iyi beslenme sağlık ve iyilik için daha da
önemli hale gelmektedir. Diğer sağlık sorunları özellikle erken teşhis edilirse etkili bir şekilde
yönetilebilir. Bireyler yaşlandıkça kapasiteleri azalsa bile destekleyici bir çevre ile ihtiyaç
duyduklarında gitmek istedikleri yere gidebilirler, yapmak istedikleri şeyleri yapabilirler. Bu
dönemde uzun süreli bakım ve destek yaşlı bireye insan onuruna yaraşır bir yaşam ve
sürdürülebilir kişisel gelişme sağlayabilir. Erken yaşlardan bu yana süregelen sağlıksız
davranışlar yaşlılıkta değişmez. Diğer yandan Dünya’nın birçok yerinde yaşlıların şu andaki
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ihtiyaçları ile uyumlu sağlık hizmetlerinin de çoğu zaman nitelikli olmadığı görülmektedir
(WHO, 2015).
Yaşlı bireyin yaşam doyumunun yüksek olması diğer yaş gruplarıyla benzer biçimde,
hastalığının olmaması, gelir-gider dengesinin sağlanmış olması, sosyal ilişkiler ağının, sosyal
destek sistemlerinin güçlü olması ve kişinin yaşamının kontrolünü elinde bulundurduğuna olan
inancı gibi farklı faktörlerle ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında, yaşlıların genel yaşam doyumu
diğer yaş gruplarından farklı olmadığı düşünülmektedir. Buna karşın, kronik hastalıklar, bilişsel
kayıplar, günlük yaşamla ve kendine bakımla ilgili aktiviteler açısından bir başkasına bağımlı
olmak, yaşlı bakımevinde/huzurevinde kalıyor olmak ve düşük gelir düzeyi yaşlılıkta psikolojik
sorunların görülme olasılığını artırmaktadır (Cangöz, E.T:16.09.2019).
Yaşlıların yaşadığı sağlık sorunları arasında nöropsikiyatrik hastalıklar önemli bir yer
tutmaktadır. Yaşlılıkta tedavi ve bakım ortamında görülen depresyon, toplumda görülme
sıklığından daha yüksektir. Çeşitli nedenlerle doktora başvuran hastaların yüzde 15’inde,
bakımevlerinde kalanların yüzde 25’inde depresyon olduğu ileri sürülmektedir (Akın, 2006).
Ülkemizde yapılan çalışmalarda, 65 yaş üzerinde majör depresyon yaygınlığı yüzde 6, depresif
belirtilerin yaygınlığı ise yüzde 11 olarak saptanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,
2015).
Depresyon, obsesif-kompulsif davranışlar ile organik temeli olmayan fiziksel
yakınmaların emeklilerde çalışanlara göre daha fazla olduğu; (Zastrow, 2013), bunun temelinde
de yeni duruma uyum sağlama ve baş etme becerilerinin etkili olduğu; üretkenliğin toplumca
kabul edilen ve değer verilen bir alandan başka bir alana kayması olarak düşünülebilir.
Depresyonun başlangıcı, seyri ve sonucu üzerinde duygusal ve sosyal destek sisteminin
önemli bir etkisinin olduğu üzerinde durulmaktadır. Duygusal ve sosyal destekten yoksunluğu
ifade eden yalnızlığın ise, bir stres hormonu olan kortizol seviyelerini arttırabileceği, kan
akışını arttırabileceği ve bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini göstermiştir. Ayrıca, yalnızlığı
hastalık ve bilişsel gerileme ile ilişkilendiren kanıtlar vardır (Cacioppo ve Patrick, 2008).
8.5.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMANIN SOSYAL BOYUTU
Canlı sistemler olarak, bireyler çevreleriyle sürekli etkileşim halindedir; sistem ve çevre
arasında bir bilgi, madde ve geri bildirim değişimi oluşur (Roy ve Andrews, 1999).
Bireyin sosyal alışkanlıkları ile toplum içindeki rolündeki değişimlere odaklanılması
sosyal yaşlanma olarak değerlendirilmektedir (Akın, 2006).
Sosyal boyutu ile yaşlanma, insanın bağımsız konumdan bağımlı konuma geçmesi,
sosyal yönden özerkliğini yitirmesi olarak ifade edilebilir (Seyyar, 2002).
Yaşlanma genetik mirasın yanı sıra bireysel ve çevresel faktörlerle yönü, hızı ve etkisi
değiştirilebilir bir durum olarak da tanımlanabilir. Çevresel faktörler ile bireyin kendi yaşam
koşullarını nasıl düzenlediğine ilişkin tutum ve davranışları sağlıklı yaşlanmada etkilidir.
Çevresel faktörler, bireysel yeterlilik/yeteneklerden ziyade ekolojik çevre; kültür; akrabalıkkomşuluk ilişkileri, yaşanılan toplumda sunulan sosyal hizmetler, ihtiyaç duyduğu hizmetlere
ulaşıma gibi değişkenlerin öne çıktığı bir süreçtir. Aynı zamanda sağlıklı ve dengeli beslenme,
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temel yaşamsal ihtiyaçlara ulaşabilme, temel gereksinimleri karşılayabilme perspektifinden
bakılarak asgari yaşam koşullarına tüm bireylerin istisnasız olarak ulaşılmasının toplumsal
düzeyde sağlanması, herkesin bebeklikten itibaren koşulsuz bu gereksinimlerin karşılanmasına
yönelik düzenlemelerin yapılması yaşlılık kavramının kavranmasında önemlidir. Yine aynı
bağlamda gelir düzeyinden bağımsız olarak tüm bireylerin sağlık hizmetlerine erişme hakkının
sağlanması, yaşam kalitesi ve süresinde etkili olabilecek hastalıkların erken tanı ve teşhisin de
ayrıca önemli bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
Doğumdan itibaren tüm bireylerin sevme sevilme, davranışlarının kabul görmesi onaylanması ve statü ihtiyaçlarının giderilmesi olmak üzere 3 temel ihtiyacı vardır. Birinci
ihtiyaç olan sevme sevilme ihtiyacı; başkaları tarafından sevildiğinizi, güvenildiğinizi ve kabul
edildiğinizi, anlaşıldığınızı, duygularınıza karşılık verildiğini, çevrenizdekilerin karşılığında bir
şey beklemeden yardım etmeye istekli olduklarını, duygusal ya da fiziksel olarak size yakın
olmayı seven kişilerin varlığını hissetme, duyumsamayı tarif eder.
İkinci ihtiyaç olan davranışlarının kabul görmesi –onaylanması ise iyi şeyler yapmayı,
yaptığı şeylerin hakkını vermeyi, iyi bir insan olmayı, faydalı olmayı, ortak bir hedefe katkıda
bulunmayı ve işlevsel bir grubun bir parçası olmayı içerecek şekilde kendisinin ve kendisiyle
ilişkili kişilerin gözünden doğru şeyler yaptığını görmektir.
Üçüncü ihtiyaç, statü, size saygıyla davranıldığını, ciddiye alındığınızı, bağımsız veya
özerk olduğunuzu, diğerlerinden daha fazlasını başardığınızı, etkili olduğunuzu, kendinizi
gerçekleştirdiğinizi ve başarılarınızın, yeteneklerinizin çevrenizdekiler tarafından farkına
varıldığını hissetmenizdir. Bu ihtiyaçlar bireylerin sahip olduğu kaynaklar aracılığıyla
sağlanabilir. Kaynaklar genel olarak bireyin sağlık durumu, enerjisi, çevresiyle kurduğu bağ,
eğitim ve meslek durumu gibi çeşitli boyutlarda olabilir.
Yaşamsal ihtiyaçların kronolojik yaş almayla rağmen sabit kalması, değişmemesine
karşın bu ihtiyaçları karşılamak üzere kullandığımız kaynaklar sürekli azalmaktadır. (Steverink,
ve Lindenberg, 2006). Bu ihtiyaçlar-kaynaklar dengesi sağlayabilmek, değişmeyen ihtiyaçları
karşılayabilmek için ihtiyaçları uyarlama becerisi geliştirmek aktif ve sağlıklı yaşlanmada en
etkili enstrüman olarak değerlendirilebilir.
Yaşamsal ihtiyaçlar ne kadar iyi karşılanırsa bireyin refah düzeyi de o kadar yüksek
olacaktır. Yaşam doyumumuzu temel olarak belirleyen unsurun da bu temel ihtiyaçların
karşılanma düzeyi olmaktadır. Yaşam doyumu, bireyin, olumlu ruh halinin varlığı ve olumsuz
ruh halinin olmaması yönünde bilişsel değerlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan
durumu işaret eder ve tamamen öznel değerlendirme ile derecelendirilebilir (Diener, Suh,
Lucas ve Smith, 1999).
Aktif ve sağlıklı yaşlanma kavramı, yaşlılık dönemi için ömür boyu sürecek bir hazırlık
yapmayı zorunlu kılmakta ve bu süreçte de bireysel sorumluluğu ön plana çıkarmaktadır. Bu
noktada toplumsal sorumluluklar da bu bireysel hazırlık aşamasında gerekli altyapı desteği ve
diğer olanakları bireylere sunabilme kapasitesini geliştirerek yerine getirilebilir (Cheng,
Rosenberg, Wang, Yang, ve Li, 2011).
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Son yıllarda yapılan araştırmalar bireysel ve toplumsal düzeyde yaşanan stresin
hastalıklara yol açmada etkili olduğunu bulgulamıştır. Yaşlı bireyler yaşam döngüsünde büyük
oranda stresli durumlarla karşılaşabilirler: yaşam düzenindeki değişimler, emeklilik, sosyal
statünün kaybı, gelirin düşmesi, fiziksel enerjideki ve kapasitedeki düşüş, yalnızlık,
arkadaşların ve aile üyelerinin ölümleri bu stresli durumlara örnek olarak verilebilir (Zastrow,
2013). Sosyal alanda rol almak bilişsel işlevlerin kullanılmasına yol açarak aktif yaşlanmaya
yardım eder (Sirven ve Debrand, 2008).
Çocukların, torunların bakımında yer alma, yardımcı olma; yakın engelli ya da diğer
yaşlı bireylerin bakımına yardım etme; gönüllü olarak her hangi bir beklenti içinde olmadan
herhangi bir organizasyonun parçası olabilme sosyal açıdan aktif yaşlanmada önemli sosyal
göstergelerdendir.
- Sağlıklı yaşlılardan;
- Üretkenlik yoluyla toplumun ayrılmaz bir parçası olarak yaşamlarını
sürdürmeleri,
- Uzun süre çalışma yaşamı içinde yer almaları,
- Yaşam boyu öğrenme için gönüllü ve yatkın olmaları,
Emeklilik sonrası da aktif olarak deneyimlerini aktarma yoluyla topluma katkı
sunmaları beklenmekte; bu göstergelerin de aktif ve sağlıklı yaşlı olmanın koşulu olduğu ifade
edilmektedir (Oxley, 2009)
Yapılan son çalışmalarda, aile üye sayısı daha fazla ve daha sıkı ilişkileri olan yaşlı
bireylerin, az sayıda yakın arkadaşı olan yaşlı bireylere göre daha uzun yaşadıkları; evli
olmanın, daha geniş sosyal ağlara sahip olmanın, sosyal aktivitelere katılmanın, kendisini bir
ailenin üyesi ya da birisinin yakın arkadaşı olarak hissetmenin önemi vurgulanmakta ve bu
sayılanların aktif ve sağlıklı yaşamın sırrı olduğu ifade edilmektedir (Iveniuk, ve Waite, 2018).
Sağlıklı ilişki kurabilmenin en önemli unsuru empati yapabilmektir. Bence küçük
yaşlardan itibaren çocuklara çeşitli vesile ve yöntemlerle bu duygunun aşılanması sağlıklı
bir toplumun temelini atmak demektir.
Avustralya’da yapılan bir çalışmada da buna benzer olarak yaşlananlara kendi sosyal
çevreleri içinde rollerini sürdürebilmeleri için istekleri ölçüsünde olanak sunulması, aile fertleri
ve kendi yaş gruplarıyla bir araya gelebilmelerinin sağlanması, yine yakınları tarafından
anlaşılıyor ve kabul ediliyor olduklarını hissetmeleri ve yeni bilgi ve beceriler edinmek yönünde
eğitim alma ihtiyaçlarının fark edilmesinin aktif yaşlanmayı ortaya çıkaran değişkenler olduğu
gösterilmiştir (Nayak, Buys, Lovie-Kitchin, 2006).
Fiziksel ve zihinsel sağlığın azalması, ailenin ve sosyal bağların zayıflaması ve işlevsel
yeteneklerin kaybı, kurumsallaşmış bir bağlamda aktif yaşlanmanın önündeki önemli bir
engeldir. Sosyal faaliyet ve bunlara katılım bağlamında, yaşlanmanın, fiziksel ve zihinsel
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sağlığın bozulmasına, ailenin ve sosyal bağların zayıflamasına ya da ekonomik kayıplara bağlı
olarak, bireysel becerilerdeki bir düşüşle birlikte olabileceği dikkate değer bir gerçektir
(Ferna´ndez-Mayoralas, Rojo-Pe´rez, Martı´nez-Martı´n, 2015)
Aktif yaşlanmanın fiziksel, ruhsal, işlevsel ve sosyal yönleri vardır. Eğitim etkinlikleri
de aktif yaşlanmanın fiziksel hariç diğer tüm alanlarında canlanmaya yol açabilir (BoultonLewis, Buys ve Lovie-Kitchin, 2006) Yaşlanma döneminde öğrenme gereksiniminin ortaya
çıkması, bunun fark edilmesi ve giderilmesi için olanaklar yaratılması, sürekliliğin sağlanması
aktif yaşlanmanın desteklenmesi demektir.

SONUÇ
Bu bölümde aktif ve sağlıklı yaşlanmanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları
olduğunu; bireyin çocukluğundan başlayarak tüm yaşam evrelerinde hangi kişisel özelliklere
sahip olursa aktif ve sağlıklı yaşlanma açısından daha avantajlı olabileceğini öğrendik.
Bireylerin yaşamlarını bağımsız olarak devam edebilmeleri, topluma üretken bir şekilde
katılabilmeleri hem bireysel özelliklere hem de toplumun bireylere sunduğu olanaklara bağlı
olduğu hakkında bilgi edindik. Psikolojik iyi oluşun ve bireyin kişilik özelliklerinin aktif ve
sağlıklı yaşlanmadaki yansıması, etkisi ve önemi hakkında bilgi edindik.
BÖLÜM SORULARI

1)

Sıradan durumların yanı sıra yeni, öngörülemeyen veya stresli durumlarda ne kadar tutarlı
olunabileceği yönünde kişisel yargılara ne denir?
A) Öz saygı
B) Öz yeterlilik
C) Tutarlılık
D) Mantıklılık
E) Bireycilik

2)

Bireyin algılama, öğrenme, problem çözme ve davranış değişimleri üzerine odaklanılması
yaşlanmanın hangi boyutu ile ilgilidir?
A) Fiziksel
B) Sosyal
C) Psikolojik
D) Kültürel
E) Evrensel

3)

Başkalarından kendi tercih ve kuralları çerçevesinde hiç ya da çok az düzeyde yardımla toplum
içinde bağımsız bir şekilde yaşayabilme becerisi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
A) Bağımsızlık
B) Korumacılık
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C) Özgecilik
D) Tutarlılık
E) Yalnızlık

4)

Kendini yararlı, bir topluluğun parçası ve güvende hissetme ile karakterize olan kendine yönelik
olumlu bir tutum içerinde olma durumu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Bağımsızlık
B) Tutarlılık
C) Bencillik
D) Bireycilik
E) Özsaygı

5)

Aşağıdakilerden hangisinde yaşlanmaya birlikte meydana gelen değişiklikler aktif ve sağlıklı
yaşlanmada olumlu rol oynar?
A) Sosyal Statüde meydana gelen değişimler
B) Gelir düzeyinde meydana gelen değişimler
C)Fiziksel kapasite ve becerilerde meydana gelen değişimler
D)Sağlık koşullarında meydana gelen değişimler
E)Deneyim ve tecrübe düzeyinde meydana gelen değişimler

6)

Aşağıdakilerden hangisi aktif ve sağlıklı yaşlanmada etkili olan çevresel faktörlerden birisidir?
A) Yaşanılan toplumda sunulan sosyal hizmetler
B) Yaş
C)Genetik Miras
D)Kronik Hastalıklar
E)Yaşam Doyumu

7)

Aşağıdakilerden hangisi Jonker ve arkadaşları tarafından sınıflandırılan baş etme
mekanizmalarındandır?
A) Bağımsızlık
B) Yaşam Doyumu
C)Kişisel güçler
D) Hayatı üzerinde kontrolü olduğu duygusu
E)İyimserlik

8)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmanın pozitif temel özelliklerinden değildir?
A) Gizli veya keşfedilmemiş zorluklarla baş edebilme güçlerini harekete geçirebilme
yeteneği
B) Yaşa bağlı gerilemeye dayalı konularda iyimser bir bakış açısı
C) Zaaflarımdan ve başarısızlıklarımdan bezmiş durumda olmak
D) Düşünce ve davranışta esneklik
E) Kişisel iyi oluşu doğrulayan kararlar vermek

9)

Yaşamın olumlu yanlarını ön plana çıkarmayı, olumsuz yanların etkilerini azaltmaya
yoğunlaşmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyimserlik
B) Öz yeterlilik
C) Bağımsızlık
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D) Özsaygı
E) Yaşam Doyumu

10)

Bilişsel fonksiyonların azalması sürecinde aşağıdakilerden hangisi bu süreci yavaşlatma ve
fonksiyonları daha ileri yaşlara kayıpsız ya da daha az kayıpla taşıyabilmede etkili değildir?
A) Kelime veya sayısal alıştırma yapma
B) Unutkanlık
C) Fiziksel aktivite
D) Okuma etkinlikleri
E) Bulmaca çözme
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9. DİJİTALLEŞME VE AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, önceki bölümlerde genel olarak yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili literatür
bilgisi verildikten sonra, bilgi teknolojilerinin genel manada bireysel ve toplumsal alana yapmış
olduğu katkılara yer verilmiştir. Sonrasında gerek yaşlanma sürecinde gerekse yaşlılıkta bilgi
teknolojilerinin faydaları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bilgi teknolojileri bireye nasıl katkı sağlamaktadır?
2- Bilgi teknolojileri topluma nasıl katkı sağlamaktadır?
3- Sizce yaşlılar ile ilgili en önemli teknolojik uygulamalar hangileridir?
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9.1. DİJİTALLEŞME SÜRECİ
Bilgi teknolojileri hızla dünyayı değiştirmektedir. Bilgisayarların üretilmesi ve
sunulması neticesinde bilgisayarlar internetin küresel ağına bağlanarak modern toplumda
gelenek haline gelmiş olan birçok alışkanlıkları değiştirmiştir. Bu anlamda, bilgi teknolojileri
etkisi altında yeni bir ekonomik ve endüstriyel düzen gelişmektedir. Bu nedenle, yeni bilgi
teknolojilerinin günümüzün çalışanları ve onların örgütlendikleri kurumlar üzerinde derin
etkileri olacaktır (Robert, 2002: 201). Bir diğer deyişle, dünya üzerindeki bireyler, süreçler ve
mekânlar bilgi işlem cihazlarının hızlı ve etkin sistemleri ile birbirine bağlanabilmekte ve bilgi
alışverişi yapılabilmektedirler.
Dijital teknolojiler sayesinde bireyin bulunduğu coğrafi alan, bireyin başkaları ile
bağlantılar kurmasına, tüketici veya müşteri olarak hareket etmesine, kültürel ve politik bir
aktiviteye katılmasına artık engel olamamaktadır. Bu değişimler ayrıca işi ve iş yapma
modellerini de değiştirmektedir. Son 10-20 yıl içerisinde işyeri ve iş yapma yöntemleri nispeten
değişime maruz kalırken büyük oranda ürünler ve hizmetler de aynı değişimden nasibini
almıştır. Büyük, orta ve küçük ölçekli firmalarda, kamu kurumlarında, hizmet sektörlerinde,
perakende mağazalarda, restoranlarda ve gaz istasyonlarında kısaca insanın olduğu her yerde
internet ile birbirine bağlanmış bilgisayarlar zaman ve mekân sınırını aşmaktadır. Antik
dünyanın çamur kalıpları, Rönesans’ın çift taraflı hesap tutma modeli, XIX. yüzyılın sonunda
icat edilen daktilo, XX. yüzyılın başındaki yazar kasalar ve 1950’lerin fotokopi makinaları
insan emeğinin tüm aktivitelerine eşlik etmiştir (Poster, 2002: 339). Kopyalayan, kaydeden,
hesaplayan ve yazan bu teknolojilerin önemini küçümsemeksizin, bilgi teknolojileri ve
internetin etkisi ile karşılaştırıldığında o dönemin teknolojilerinin aynı önem ve etkiyi ortaya
çıkarmadığı anlaşılmaktadır.
Önceki teknolojik yenilikler insanlara yardım etmek amacıyla kullanılan aletler olurken,
birbirine ağlar ile bağlanmış bilgisayarlar ise insanları üretim aktivitelerinin dışına almaktadır.
Bu nedenle çalışanların mevcut ve gelecek durumları teknolojik çevrede ortaya çıkan büyük
değişim ışığında değerlendirilmelidir.
Bilgisayarların bir ağ içerisinde birbirine bağlanması sadece işin doğal yapısını
değiştirmekle kalmamakta, emeğin zamana ve mekâna dair belirleyiciliğini de değiştirmektedir.
Bilgi teknolojileri dünyanın herhangi bir yerinde yapılan işin yerini önemsemeksizin
kullanılabilecek alanı genişletmekte ve mekâna dair sınırlamaları kaldırmaktadır. Böylece, bilgi
teknolojileri ve internet, geleneksel olarak insan ve makinanın sunabileceğinden daha fazlasını,
tüm zamanı ve fırsatları anlık olarak kullandırmaktadır. Bilgisayarlar, bilgiyi neredeyse ışık
hızında işlemekte ve işlenen bilgiyi, aynı hıza yakın bir şekilde ağlar üzerinden dünyanın başka
bir yerine göndermektedir. Ayrıca bu teknolojiler nano-teknoloji, gen bilimleri ve diğer
gelişmiş konularda yapılan çalışmaların tamamlayıcı bir parçası (integral part) haline gelmiştir.
Bilgi teknolojileri ve internetin yoğun olarak hayatımızda var olması, emeğin klasik yapısını
değiştirmeye başlamış ve çok da fark edilmeyen bir biçimde emeğin yeniden yapılanma sürecini
devam ettirmiştir (Poster, 2002: 340). Endüstri toplumunun üretim alanları sanayi çalışanlarının
yoğun olduğu alanlar olarak kalırken, endüstri sonrası bilgi toplumunun üretim alanlarında ise
hizmet yoğun sektörlerde yoğunluk söz konusudur. Özellikle, bilginin öne çıktığı bu
işyerlerinde, çalışanlar elleri yerine beyinlerini kullanmakta ve ücretlerini de işyerinde
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çalıştıkları yıllara ve pozisyonlarına göre değil performanslarına göre almaktadırlar (Townsend,
2000: 393).
9.1.1. Dijital Ağlar Ekonomisi
Bilgi toplumu ya da network ekonomisi şirketlerinin önemli özellikleri arasında, belirli
bir zaman, mekân, süreç ve ürün üzerinde işbirlikleri ve ortaklıklar gelmektedir. Bu işbirlikleri,
daha çok pazar payını artırma amacına dönük olan bilginin, emeğin ve sermayenin paylaşılması
ile ilgilidir. Bir diğer ifade ile dijital ekonomi, ağ (network) üzerinde bir araya gelen
tedarikçileri ve müşterileri (hizmet sağlayan ve hizmet alanları) birbirine bağlayan ve
başlangıçta bilgi paylaşımı amacını taşıyan, ancak sonraları ticari ilişkilerin geliştirilmeye veya
hizmetlerin verilmeye başlandığı bir platform haline gelmiştir. Bu çerçevede, üretim veya
hizmet süreci bir firma tarafından değil, bir network platformu tarafından gerçekleştirilen iş
projesi olmaktadır.
Firmalar veya organizasyonlar günümüzde sermaye piyasasındaki değeri, sermaye
birikimi ve küresel piyasalarda sahip olduğu network ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda,
firmaların veya organizasyonların finansal piyasalardaki değerini de etkileyen network
ekonomisi diğer değer kriterlerini de etkilemektedir. Finansal değer kısa vadede ekonominin
dinamiklerini belirlerken, uzun vadede ise birçok çıktı verimliliğe bağlı olmaktadır (Castells,
2009: 24). Bundan dolayı verimlilik kaynağı, ekonomik büyümenin en önemli girdisini
oluşturmakta; karları, ücretleri, sermaye birikimini ve yatırımları etkilemektedir. Bilgi yoğun
network ekonomisinde veya organizasyon yapısında verimlilikleri artırarak büyümenin asıl
etkeni yenilikler olmaktadır. Yenilik, üretim faktörlerinin daha etkin bir şekilde yeniden
kullanımını, üretim ve diğer süreçlerde daha yüksek katma değer üretilmesini ifade etmektedir.
Yeni ekonomi, kapitalist bir sistem olmakla birlikte, yenilik odaklı ve verimlilik artışı
eksenli bir büyüme anlayışına dayanmaktadır. Dijital ağlarla bağlanmış ve bilgi
hareketliliğinden etkilenen küresel mal, hizmet ve finans piyasaları, üretim ve yönetimde
kullanılan ağlar, yerel ve küresel tüm süreçlere uyumlu ve esnek emek piyasaları, dijital
teknolojilere bağımlı olan bilgi ekonomisinin önemli yapı taşlarıdır. Bilgi ekonomisinin değer
yaratan emek sahipleri, kendi kendilerini programlayabilmekte ve özgün bir şekilde süreçte
elde ettiği bilgiyi belli bir amaca yönelik kullanabilmektedirler. Bu çerçevede, vasıfsız
çalışanlar rolleri ve etkileri azaldığı için firmaların veya organizasyonların ihtiyaçları
doğrultusunda değerlendirilmekte veya alternatif işgücü ve makineler ile yer değiştirmek
zorunda kalmaktadırlar.
Dijital ağların oluşturduğu yeni ekonomi, 3 ana özelliği ile dikkati çekmektedir. Bunlar;
dijital ekonominin bilgiye dayalı (1), küresel (2) ve dijital ağlar (3) (network) ile birbirine
bağlanıyor olmasıdır. Bu özellikler, her zaman ve her yerde var olacak şekilde yapılanırken,
hem farklı bir toplum yapısı hem de farklı bir pazaryeri ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel
ekonomide var olan kümelenme anlayışı, dijital ekonomik sistem içerisinde ağlar olarak, bilgi
teknolojilerinin desteğiyle toplumun tüm kesimlerine nüfuz etmekte ve bu yeni yapı etrafında
hem düşünceler hem de ekonomik sistem yapılanmaktadır (Kelly, 2006: 5).
9.1.1.1 Bilgiye Dayalı Olması
Dijital ekonomi bilgiyi yaratmada, işlemede, saklamada ve yönetmede dijital
teknolojileri kullanır. Bilginin yaşadığı bu yeni sürecin kapasitesi, beraberinde firmaların,
organizasyonların, bölgelerin ve ülkelerin tüm ekonomik birimlerinin rekabetçiliğini ve
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verimliliğini belirlemektedir. Ortaya çıkan ürünler bilgiye dayalı olduğu için, çıktının sanayi
toplumu döneminin kategorik üretimi ile karşılaştırılması zor olmaktadır. Ancak, sanayi
döneminin üretim modeli ve ürünleri, bilgiye dayalı ekonomik anlayışla değişime uğramış ve
rekabette öne çıkmak için bilgi vazgeçilmez unsur olmuştur (Castells, 2000: 7). Bu nedenle,
emek, sermaye ve hammadde olan klasik üretim unsurlarına bir dördüncüsü olarak “bilgi” dâhil
olmuş ve diğerlerinin önüne geçerek stratejik bir değer haline gelmiştir.
9.1.1.2. Küresel Olması
Dijital ekonomi kendi içerisinde oluşturduğu ağlar sayesinde dünya üzerinde birbirine
bağlanabilmekte ve ışık hızına yakın bir şekilde ağlar arasında bilgi alışverişi
sağlanabilmektedir. Bu yeni ortam, dünyanın her noktasının kısa bir sürede ulaşılabilir olmasını
sağlamış ve her sosyal, kültürel ve ekonomik aktiviteyi küreselleştirmiştir (Castells, 2000: 8).
Dolayısıyla, dijital ekonomide işler, dünya genelinde herhangi bir yerde ve zamanda eş zamanlı
olarak yapılabilmektedir. Birçok işyeri ve organizasyon küresel faaliyetler yapmasa bile, farklı
bölgelere yatırım yapan küresel firmaların ve sektörlerin etkisi altında kalabilmektedir.
9.1.1.3. Dijital Ağlar
Bilgisayarlar ile birbirine bağlanan dijital ağlar yeni ekonomiyi oluşturan en önemli yapı
taşıdır. Dijital ağ ekonomisi, bilgiye dayalı üretimin esnekliğinin ve küresel ekonomik
bağlantının merkezinde yeni bir ekonomik organizasyon formu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ağ,
kurumların bir araya gelmesinden daha öte, firma ve firmaların bölümlerinden ve\veya
firmaların çalışanlarından ve firma dışı halkın katılımından ortaya çıkmaktadır. Büyük firmalar
veya organizasyonlar ağlar vasıtasıyla âdemi merkezileşebilirken, küçük firmalar ise ağın bir
parçası olabilmektedirler. Böylece hem büyük hem de küçük firmalar veya organizasyonlar
aynı ağ (network) üzerinde bir araya gelerek belirli projeler üzerinde işbirliği yaptıktan sonra
başka bir firma ile yeni bir projeyi başlatabilirler (Castells, 2000: 8). Hatta birçok firma, ağın
imkânlarından faydalanarak belirlenmiş belli bir ürün, süreç, zaman ve bölgede değişen
birliktelik ve ortaklık stratejisi içinde çalışmaktadırlar. Dahası, bu işbirliklerinin çoğu artan
oranda bilginin paylaşımına dayanmaktadır.
Endüstri toplumunda her bir çalışanın görevi, işlerini en iyi ve en verimli bir şekilde
nasıl yapacaklarını keşfetmek olmuştur. Taylor, endüstri toplumunda yapmış olduğu bilimsel
çalışmalar ile mekanik çalışmanın nasıl optimum sonuçları olacağını ispatlayarak değişim
gerçekleştirmiştir. Dijital ekonomi üretim sürecinde insanların yapamadığı işlerin çoğu
makinalara yaptırılmaktadır. Ağ ekonomisinde, çalışanlar için önemli olan “bir işi nasıl doğru
yapacağı” değil, “yapılacak olan doğru işin hangisi olduğudur” (Kelly, 2006: 130). Bilgi işlem
ve iletişim teknolojilerinin kullanılması dijital ekonominin (bilgi ekonomisi) yaygınlaşmasını
ve büyümesini tetikleyecektir. Her bilgi temelli dinamik gelişim beraberinde geçmişin yeniden
yapılanmasını ve güncele dönüşmesini temin edecektir. Ortaya çıkan hız ve yoğunluğun artış
göstermesi dijital ekonomik sistemin daha da yaygınlaşmasını sağlayacaktır (Leydesdorff,
2006, 50-51).
Bilgi teknolojilerinin makro ve mikro düzeyde finansal ekonomik yapıya ve mal
piyasalarına, emek piyasalarına ve firmaların veya organizasyonların yapılarına olmak üzere 3
şekilde etkisi olmaktadır. Bilgi teknolojilerinin mal piyasalarında üretilen malların nitelikleri
ve üretim metotları üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Ayrıca, geleneksel üretimde var olan elle
tutulabilir ürünler ile birlikte piyasalarda çok daha yüksek katma değere sahip ve karlı olan elle
tutulamaz (intangible) ürünler yaygınlaşmaya başlamıştır. Yazılım ve müzik gibi ürünlerin
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ortalama maliyetleri çok fazla olsa da, marjinal maliyetleri oldukça az olmakta ve dijital
teknolojiler sayesinde kısa sürede ve çok düşük maliyetle ek üretimler yapılabilmektedir
(Robert, 2002: 201). Ayrıca yeni teknolojiler sayesinde fiyat karşılaştırması yapabilen
müşteriler firmaları marjinal maliyetlerinde ürün satmaya zorlamaktadır. Bu anlamda, bilgi
teknolojileri mal piyasalarını fiyat, nitelik, hizmet kalitesi ve rekabet yönüyle etkilemektedir.
9.1.2. Dijital Organizasyonlar
İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ve her ülkeden bu ortama ulaşılabilir olması,
internetin kar amaçlı olan veya olmayan organizasyonların amaçları için de kullanılabilir
olmasını sağlamıştır. Organizasyonlar gerek kendi içlerinde gerekse diğer organizasyonlarla
dijital ortamda bulunarak işbirliği yapmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle, gerçek dünyanın içinde
var olan süreçler online ortama taşınmakta ve yeni bir “gerçek dünyanın” temelleri ve gövdesi
yazılımcılar tarafından inşa edilmektedir. Yeni gerçek dünyada sadece ekonomik ve ticari
süreçlerin varlığı değil, ilave olarak sosyal, kültürel, iletişim ve yeniliğe dair süreçlerin de
varlığı kendini göstermektedir.
Dijital organizasyonlar olarak tanımlanan yeni ekonomi içinde faaliyet gösteren firmalar
ve organizasyonlar, esnek ve hızlı değişimlere açık oldukları için artık hantal, bürokratik ve
dikey yapılanmış özellikte olamazlar. Aksi takdirde, yeni dönemin anlayışı ile başarılı ve
rekabetçi olmak için gerekli olan esneklik, yaratıcılık ve bilgiye dayalı olmayan firmaların
varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmayacaktır. Dijital ağlar tarafından şekillenen firmalar
veya organizasyonlar, sürekli değişime maruz kaldığı için belli bir standart içerisinde
tanımlanamamaktadır.
Dijital altyapının egemen olduğu bu yeni anlayış, genel olarak gücün bağımsız
merkezler arasında yatay olarak dağıldığı ve karşılıklı bağımlılığın da var olduğu bir sistemi
yansıtmaktadır. Dijital ekonomik düzen, firmalardan daha çok ağları (network) öne çıkarmakta
ve onları gerçek operasyon birimleri olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, dijitalleşme, bilgiye
dayalı ekonominin önemli bir yapısal unsuru olduğundan bu sistem içinde var olan firmaların
da geleneksel ortama göre çok daha az sınırlamalarla bilgiye ulaşmalarını sağlamaktadır (Hardt,
2000: 333).
Küresel ağlar emeğin yapısını ve pozisyonunu daha da karmaşık hale getirmektedir.
Öyle ki, küresel organizasyonların web uygulamaları ile birleşmesi, önceki tüm ekonomik
sistemlerin özellikleri olan zaman ve yer sınırlamalarını yok etmektedir. Malın bir yerden başka
bir yere hareketini sağlayan endüstri toplumunun ekonomik ve lojistik anlayışı yerini mekânın
ve zamanın dikkate alınmadığı yeni ekonomik anlayışa bırakmıştır. Yeni ekonomide hem emek
hem de sermaye gerek üretim gerekse tüketim de dijital ağlar etrafında organize olmaktadır
(Castells, 2000: 11).
Yeni organizasyon yapısında iş süreçleri küresel olarak entegre olurken, emek ise yerel
olarak parçalanmaktadır (Poster, 2002: 345). Bu süreçte emeğin bedelinin yüksek olduğu
gelişmiş ülkelerin çalışanları küreselleşen iş piyasaları nedeniyle işlerini kaybetmeye varıncaya
kadar birçok zorluklarla karşılaşacaklardır. Örneğin, Amerika’nın Teksas eyaletinde ayakkabı
imalatında çalışan bir işçi, aynı zamanda Uzakdoğu’da bir Bangkok’lu ya da Çin’li bir işçi ile
rekabet etmek durumunda kalmaktadır. Veya her iki farklı yerdeki işçinin aynı firma için
çalışması da muhtemel olabilmektedir. Her iki bölgedeki yaşam standartları farklı olduğu için
doğal olarak ücretleri de farklı olacaktır. Bu farklılık dijital organizasyonların sağladığı
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kolaylıklar sayesinde Teksaslı çalışanın aleyhine sonuçlanacak ve büyük bir ihtimalle işini
kaybetmesine neden olacaktır.
9.2. DIJITAL OKURYAZARLIK VE YAŞLANMA
Dijital okuryazarlık, bilişsel ve teknik beceriler gerektiren bir bilgi olan dijital bilgiye
ulaşmak, anlamak, değerlendirmek, oluşturmak ve iletmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma kabiliyetidir. Bu nedenle dijital okuryazarlığa sahip olunması, ileri yaşlarda yaşlanma
şeklini etkileyebilecek çok önemli bir unsurdur. Bilgi işlem teknolojileri ile ilgili ürün ve
hizmetleri kullanmayı öğrenme, yaşlı yetişkinlerin günlük yaşamında çok önemlidir. Bu
nedenle, e-okuryazarlık veya dijital okuryazarlık yaklaşımı, yaşlıların yaşam boyu eğitim
paketlerine veya yaşlılar için hazırlanmış olan bilgi işlem ve iletişim teknolojileri eğitim
programına dâhil edilmelidir.
Dijital okuryazarlığın yaşlılar tarafından edinilmesi ya da yaşlı dijital okuryazarlık,
dijital yaşlanmanın temeli olarak görülmelidir. Dijital teknolojilerin birey ve toplum hayatına
getirdiği olumlu gelişmelere rağmen, yaşlı yetişkinler arasında bilgi teknolojileri ile etkileşimin
bazıları için olumlu deneyimler olduğu görülmüş olmakla birlikte, başka yaşlılar için ise önemli
olmadığı ve hatta sinir bozucu olduğu da anlaşılmıştır. Yaşlılar, maliyet ve erişilebilirlik gibi
finansal engeller, ilgi eksikliği gibi psikolojik engeller, yardım eksikliği veya yanlış şeyler
yapma korkusu ve genel olarak bilişsel gerileme veya fiziksel bozulmalar gibi engeller dahil
olmak üzere bilgi işlem teknolojilerine yoğunlaşırken veya çalışırken çeşitli sorunlarla
karşılaşacaktır (Yang, P., ve diğ., 2019).
Çok geniş bir alana yayıldığı için, her türlü bilgi teknolojilerini kullanmanın getirdiği
zorluklarla, yaşlı yetişkinlerin teknolojiyi benimsemeleri kolay olmayabilir. Bir anlamda,
özellikle yaşlıların ihtiyacı olan alanlara yönelik eğitimlerin yapılması yaşlıların
odaklanmalarını kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte, yapılan bir çalışmada yaşlı katılımcıların
%72'sinin bilgi teknolojileri konusunda belli seviyede eğitim almak istediğini belirtmişlerdir.
Yaşlılar tarafından bilgisayar satın alma ve öğrenme konusundaki ilginin yüksek olmasının
yanında ileri seviyelerde eğitim talebinde bulunulması dahi söz konusu olmaktadır. Yani,
yaşlıların açıkça teknolojiyle hemhal olma istekleri açıkça görülmektedir. Dolayısıyla, eğer
yaşlı yetişkinlere yeterli eğitim ve destek verilirse, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda hem
kendilerinin hem de içinde yaşadıkları toplumun hayatına değer katacakları görülmektedir.
Dahası, dijital teknolojilerle ilgili aldıkları eğitimlerden sonra yeni teknolojiye yönelik
tutumlardaki değişiklikler, özellikle aile ile olan bağlantı söz konusu olduğunda pozitif yönde
olduğu açıkça görülmektedir (Caprani, 2012).
Bir yönüyle dijitalleşme becerileri, yaşlanma sürecinde veya yaşlanmış durumunda
olanlarda hayatlarının kolaylaşması, sosyalleşebilmeleri ve\veya çalışma hayatında varlıklarını
sürdürebilmeleri için en kolay ve en düşük maliyetle elde edilebilecek bir yetenektir.
Dolayısıyla yaşlıları sosyal ve ekonomik dışlanmadan koruyacak en düşük maliyetli bir unsur
olan dijitalleşme çok değerli itici güç veya manivela olarak değerlendirilmelidir. Bu anlamda
dijital yaşlanma, bilgi toplumu sürecinde aktif yaşlanmanın yürürlüğe girmesi için temel bir
bileşen olmasına rağmen, ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de eşitsizlik riski
taşımaktadır. Üç temel faktör dijital yaşlanmayı etkileyebilir (Yang, P., ve diğ., 2019). Bunlar;
- Yaşlı günlük yaşamında bilgi teknolojileri,
- Yaşlı bilgi okuryazarlığı becerileri,
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Destekleyici ağlar ve hizmetler.
Toplumların yaşamlarında giderek dijital teknolojiler yaygınlaşmaktadır ve bu
teknolojilerin etkisi hızla artmaktadır. Bir yönüyle dijital teknolojiler olmadan neredeyse
yaşamak çok zor hale gelmektedir. Gerek kamusal gerekse özel alanda verilen hizmetler hızla
dijital ortama aktarılmaktadır. Dijital ortamda üretilen ekonomik büyüklük bu gelişmelere
paralel şekilde artan oranda büyümektedir. Dolayısıyla bir yandan, tüm yaşlılar için dijital
dünyaya bağlanmadan eşit ve kaliteli yaşam hakkı elde etmek giderek daha zor olacaktır. Ancak
diğer yandan, mevcut engellerin kaldırılması ve dijital yaşamı aktifleştirecek unsurların
güçlendirilmesi konusunda muazzam zorluklar da vardır. Bu zorluklar arasında toplumlar
arasındaki gelir eşitsizliği, yaşlıların toplumdan dışlanması, yaşlıların maliyet olarak
görülmeleri, ülkelerin ve toplumların teknolojik kabiliyetlerinin yetersizliği, eğitim sorunları
ve yeteri kadar fırsat eşitliğinin sunulmaması gibi nedenler yaşlıların dijital teknolojilere
ulaşımını ve kullanımını olumsuz etkilemektedir.
Dijital bölünme veya dijitale erişememe sadece yaş ile ilgili değil, aynı zamanda mevcut
siyasi ve ekonomik bölünmeleri de yansıtıyor. Örneğin, ABD’de bireysellik, bağımsızlık ve
üretkenliğin Amerikan sosyal ve politik değerlerinin temel taşı olduğu yerlerde, çok yaşlı, fakir
veya engelli olanların bilgi teknolojilerini kullanma olasılıkları daha azdır. Dolayısıyla bu
grupların toplumdan dışlanma olasılığı daha da yüksek olmaktadır (Gardner, P. ve diğ., 2012).
Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri, bireylerin ve toplumun güçlendirilmesine ve kapasite
geliştirilmesine katkıda bulunma potansiyeline sahip olmanın yanında, yaşlı yetişkinler
arasında sosyal dışlanmaya karşı etkili olma potansiyeline sahiptir. Bu teknolojiler, ileri yaştaki
yetişkinlerin toplum içindeki yerlerini inşa ederek, koruyarak ve yeniden güçlendirerek
katılımlarını ve topluma devam etmelerini destekleyebilir.
Dijitalin her yerde bulunacağı gelecekteki dünyada, kaçınılmaz olarak yaşlılar giderek
daha fazla dijital cihazlarla etkileşime gireceklerdir. Dijital yeterliliğe ilişkin beceri, kavram,
yaklaşım ve tutumları geliştirmek için ve yaşlı yetişkinlerin en çok ihtiyacı olan aile üyeleriyle
iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla temel olarak dijital alanda bilgi ve beceri kazanmaları
gerekmektedir. Yaşlı yetişkinler için dijital aktivite, aile bağını güçlendiren ve daha fazla güven
duygusu geliştiren “değerli bir kimlik inşası kaynağı” da olabilir (Yang, P., ve diğ., 2019).
Yapılan birçok araştırmada yaşlıların sosyal medyada var olma oranlarının giderek artış
gösterdiği görülmektedir. Bu anlamda, yaşlıların sosyalleşmek amacıyla ve eski arkadaşları,
akrabaları ve aile üyeleriyle iletişimlerini artırmak için sosyal medyayı kullanmaya başladıkları
ve dijital ortamın sağladığı faydaları sonuna kadar değerlendirdikleri görülmektedir. Bu yeni
ortamın sağladığı rahatlatan, sosyalleştiren ve geliştiren (bilgiye, müziğe, videolara vb. her türlü
dokümana ulaşma) özellikleri sayesinde yaşlıların büyük kısmının, yaşadığı depresyonlarının
azaltılmasına ve yeni bir kimlik veya yaşam tarzı inşa etmelerine destek olacaktır.
Kısacası, yaşlı dijital okuryazarlığı, yaşlı yetişkinlerin yalnızca yaşam hedeflerini
gerçekleştirmesini sağlamakla kalmayıp, hedefleri yeniden düşünmelerini, daha önce elde
edilemeyecek şeyleri dijital olarak kullanarak hedeflemelerini sağlar. Bu yönüyle bakıldığında
dijital okuryazarlık günümüzde, yaşlı yetişkinlerin bilgiye erişebilmesini ve iletişim ve sosyal
etkileşim fırsatlarını kolaylaştırabilmesini ve dijital bölünmeyi daha da azaltabilmesini
sağlayan aktif yaşlanmanın ana unsuru olarak değerlendirmelidir. Dolayısıyla, bilgi
teknolojileri uygulamalarını etkinleştirebilecek olan dijital okuryazarlık, yaşlıların
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yaşamlarının sadece mesleki faaliyetlerini değil ayrıca hem eğlence hem de sosyalleşmelerini
daha çok geliştirmelerinde aktif bir rol oynayabilir (Martin, 2009, 11).
9.3. DESTEKLEYICI DIJITAL AĞLAR VE HIZMETLER
Amerika Birleşik Devletleri'nde, bilgi teknolojisini kullanma yetenekleri artık bilgi
çağında yaşamanın ön şartı olduğu varsayılmaktadır. Aslında, bilgisayarları etkin bir şekilde
kullanmak ve internete erişmek için gerekli olan bilgi ve beceri olmadan, toplumun sayısız
kaynak ve bilgiyi değerlendirebilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bilgi teknolojilerinin günlük
yaşam için temel araçlar haline gelmesi, onları daha az kullanan en savunmasız olarak kabul
edilenler (yaşlılar, göçmenler, yoksullar ve sınırlı eğitim almış olanlar) gittikçe artan şekilde
haklarından mahrum edilmiş ve dezavantajlı hale gelme durumuyla karşı karşıya kalmış
olmaktadırlar.
Araştırmalarda, dijital ortamların sunduğu bilgilerin ve sosyal ağların sadece gençlerin
ve orta yaşlıların değil yaşlıların da ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edilmiştir. Yaşlıların
içerisinde yaş seviyesi ileri olan 85 yaş ve üstü bile hala bilgi gereksinimine sahip olduklarını
belirtmektedir. Bununla birlikte, yaşlı insanlar genellikle ya arkadaşlarıyla görüşerek ya da kitle
iletişim araçlarıyla ihtiyaçları olan önemli bilgileri elde ederler. Bu nedenle, dijital destekleyici
ağlar, yaşlı yetişkinlerin bilgi araması yapması ve günlük yaşamda sağlıklı yaşlanmayı
desteklemesi için hayati öneme sahiptir. Bu anlamda, televizyon ve internet gibi aktif medya
kullanımı, yaşlı yetişkinleri daha meşgul ederek, sağlıklı ve aktif yollarla yaşamaya motive
edebileceğine yani bir nevi terapi olarak aracı kullanılabileceklerine dair bilimsel bulgular da
söz konusudur (Yang, P., ve diğ., 2019).
Biyolojik ve bilişsel zayıflığı olanlar için bilgi aramanın alternatif yolu bilgi işlem ve
iletişim teknolojilerinin desteğidir. Ancak, en basit yardımcı teknoloji veya cihazların arayüz
görünümünde küçük bir değişiklik bile yaşlıların alışılmış bilgi arama davranışlarını
engelleyebilir. Teknolojik gelişmelerin sağladığı en küçük bir değişikliğe yaşlıların hemen
alışması ve bildiklerinden vazgeçmeleri zor olacak ve eski davranışlarını hemen
değiştiremeyeceklerdir. Yani gençlerin değişime verdiği hızlı tepkiyi ve gelişmeyi yaşlıların
aynı oranda vermesi kolay olmadığı gibi pek mümkün de değildir. Bu nedenle, aile üyeleri ve
arkadaşlarla iletişim sağlamak ve yaşlıların bilgi aramasını desteklemek için kullanılan dijital
teknolojilerin yardımcı teknolojilerle uyumlu olması önem kazanmaktadır.
Yaşlı yetişkinler için bilgi teknolojileri eğitimi çalışmasında, ailenin sosyal desteğinin
yaşlıların çoğu için kritik olduğu ve aile bireylerinin sorunlara karşı zamanında yanıt
verebilmelerinden dolayı yaşlı yetişkinlerin aile bağlarına büyük ölçüde güvendiği ve önem
verdiği görülmüştür. Ayrıca, ailenin ve arkadaşların sosyal destek derecesi arttıkça, bilgi
teknolojilerinden daha fazla fayda elde edildiği tespit edilmiştir. Aile ve çevreden yeterince
yardım alan yaşlıların, bilgi teknolojileri becerilerini ileri seviyede öğrenmelerinin normal
sınıfta eğitim alanlardan daha etkin olduğu tespit edilmiştir.
Bilgi teknolojisi ile uygulanan toplum temelli dijital organizasyonlar, yaşlılar için
verimli, daha az maliyetli ve daha kaliteli hizmet veren bir ortam yaratılmasına yardımcı
olabilir. Anlaşılır ve kolay iş süreçleri, teknolojinin önemli bir unsur olduğuna yönelik olumlu
tutumlar ve yapay zekâ uygulamalarının insani boyutunun ileri seviyede olması, yaşlılara
yönelik hizmetlerin iyileştirilmesine yol açacaktır. Örneğin, vaka yöneticisi tarafından
hastaların düzenli olarak değerlendirilmesi, hatırlatma sistemleriyle kolayca oluşturulabilir ve
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değerlendirilebilir (Yang, P., ve diğ., 2019). Merkezi müşteri kayıtları kurum genelinde kolayca
paylaşılabilir ve elektronik belgelendirme vasıtasıyla kağıt kullanımını azaltabilir. Sonuçta
yaşlılara verilen hizmetlerde verimliliğin arttırılması hedefine, ürün ve süreçlerde dijital
teknolojilere geçildikten sonra açık bir şekilde ulaşılacaktır.
Dijital teknolojilerin kullanımı ile elde edilen maddi faydalar yanında dijital okuma
yazma becerileri ile yaşlı yetişkinlerin yalnızlık ve toplumdan tecrit duyguları azaltılabilecektir.
Böylece ortaya çıkan olumlu yaşlanma süreci neticesinde psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları
azalacak ve sağlık hizmetlerinin maliyeti de düşecektir. İlave olarak, çok sayıda biyolojik,
psikolojik ve kronolojik yaşlanma ile ilgili yaşlanmaya bağlı sorunlar çözülebilir ve sosyal
dışlanma veya bireysel ve toplumsal izolasyon önlenebilir. Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri
eğitimleri ve elde edilen beceriler sayesinde, yaşlı yetişkinler için dijital okuryazarlık
becerilerine yapılan vurgu sürdürülebilir olacaktır ve yüksek kaliteli yaşam kalitesi
korunabilecektir. Yakın gelecekte yaşlanan nüfus, dijital çağda veya bilgi toplumu içinde, çok
çeşitli dijital cihazlar kullanma bilgi ve becerilerine sahip olarak her türlü yardımcı teknolojiyle,
aile, arkadaş ve toplumla bağlantı kurmak için aktif ve bağımsız bir yaşam tarzında hayatını
devam ettirme imkânına kavuşacaktır.
9.4. TEKNOLOJI VE YAŞLILARIN SOSYAL İÇERILMELERI
Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik kavramları etik öneme sahip olan ilkelerdir. Bu
nedenle, her bilgi işlem teknolojileri dijital ortamda çalışamayanlar için kolayca erişilebilir ve
çalıştırılabilir olmalıdır. Kolayca çalıştırılabilen cihazlara sahip olmamanın olası bir sonucu
artan dışlanmadır. O nedenle yaşlıların bilgi teknolojileri kullanımı arttıkça sosyal olarak
içerilmeleri de artacaktır (Progressive, 2019). İletişim ve bilgi alanında, bilgi teknolojileri,
yaşlıları en az üç şekilde desteklemek için yardımcı olacaktır:
- Bilgisayar eğitimi ve dijital okuryazarlık,
- Bilgi teknolojileri cihazlarının topluluk tesislerinde ve başka yerlerde erişilebilirliğini
desteklemek,
- Bilgi teknolojileri ve yazılımı yaşlı ihtiyacına uygun şekillerde yapılandırmak.
Yaşlı insanlar sadece sosyal hayata katılmak istemezler, katılmanın ötesinde süreçlerde
etkin de olmak isterler. Gelecek nesil yaşlılar, şu andaki yaşlı nüfusun aksine, önceki yaşlı
nesillerinden farklı olarak kültürel bir gençleşme ile karakterize edileceklerinden talepleri de
“daha genç” hale gelecektir. Bu durum, özellikle yaşlı insanların artan “elektronik ortamda
eğlence” varlığıyla karakterize edilen eğlence etkinliklerinde görülebilir. Ampirik bir çalışma,
yaşlı insanların eğlence elektroniğinde teknolojik uygulamaları nasıl kullandıkları, yaşlıların bu
ürünleri ne kadar kullandıkları ve onlarla nasıl yaşadıkları kişisel deneyimler analiz edilmiştir
(Wahl ve Mollenkopf 2003).
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, bulgular, yaşlılar bu teknolojileri normal yaşam
döngüsü içinde hayatın bir parçası olarak görmekte ve bu noktada önemli bir talep olduğu
görülmektedir. Yaşlıların bu bakış açısı, özellikle kullanıcı dostu kişisel bilgisayarlar ve internet
erişimi alanında, ürün yeniliği için büyük bir potansiyel anlamına da gelmektedir. Böylece,
yaşlı insanlar bilgi teknolojileriyle daha fazla ilgilenmeye başladıkça, bilgi ve becerileri
ilerleyecek, beraberinde beklentileri de artacak ve daha fazlasını isteyeceklerdir. Bonstein ve
diğerlerine göre (2004), yaşlıların bilgi teknolojilerine olan talepleri son 10 yılda % 250 arttı.
Bugün, kişisel bilgisayar endüstrisi, sektörün 65 yaş ve üstü kişilere yaptığı satışlardan dolayı
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azalan (böylece daha az sayıda genç müşteriden) gelirleri geri kazanma konusunda telafi edici
fırsatlara sahip olacaktır (Haimann 2005). Ancak, daha fazla sayıda dijital teknolojilerin daha
fazla yaşlı tarafından satın alınmasının sağlanmasına yönelik, hem donanım hem de yazılımın
yaşlılar için kullanıcı dostu işlevsellik ile sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekir.
Yaşlı insanlar tarafından tercih edilen internet kullanımı, hem özel hem de profesyonel
amaçlarla artmaktadır. 2004 yılının ilk çeyreğinde çevrimiçi olanların oranı, 54 yaş ve
üstündekiler 2002’de %16 iken, 2004’te %22’ye yükselmiştir. Ayrıca, yaşlı internet
kullanıcılarının artışı (%38), tüm nüfusun artışını (%26) önemli ölçüde aşmaktadır. Yaşlı olan
internet kullanıcılarının iki alt grubu vardır. Genç yaşlılardan, yani 55-64 yaş arası kullanıcıların
%36'sı 2004'ün ilk çeyreğinde çevrimiçi durumdaydı. Ancak, 64 yaş üstü kullanıcıların yalnızca
%11'i, meslek hayatlarında internet ile bağlantı kurmamışlardır. Erkekler genellikle internete
kadınlardan daha açık olmaktadır. 2004 yılının ilk çeyreğinde, 55-64 yaş arası kadınların sadece
%29'u internet erişimine sahipken, 64 yaşın üzerindeki yaş grubunda bu oran %6'ya
düşmektedir (Destatis 2005).
İnternet kullanım sıklığı yaşın artışı ile birlikte azalmaktadır. Yaşları 15 ila 34 yaş
arasındaki tüm kullanıcılar neredeyse günlük olarak çevrimiçi iken, 54 yaş üstü kullanıcıların
sadece %43'ü günlük olarak çevrimiçidir. Ancak, haftada beş saatten fazla bir süre boyunca
interneti kullananlar 15 ila 34 yaşları arasında %28 iken, yaşları 54'ün üzerindeki kullanıcıların
sadece oranı %12 olmaktadır. Daha yaşlı kullanıcılar için öncelikli ilgi alanları bilgi, iletişim,
e-ticaret ve e-devlettir. Çevrimiçi sohbet, 64 yaşından büyük olan çevrimiçi kullanıcıların
yalnızca %12'si için cazip olurken, çevrimiçi seyahat düzenlemeleri ve rezervasyon hizmetleri
64 yaşından büyük kullanıcıların %59'u tarafından kullanılmaktadır (Destatis 2005).
Yaşlı yetişkinler arasında bilgisayar ve internet kullanımı basit bir “kullanıcılar” ve
“kullanıcı olmayanlar” meselesi değildir. Bilgi teknolojilerinin yaşlı nüfus arasında
benimsenmesi ve kullanılması, çeşitli faktörlere dayanmakta ve “gümüş sörfçüler” den (silver
surfers), yani kendinden emin ve yetkin yaşlı bilgisayar kullanıcılarından “çevrimdışı yaşlılar”
a yani teknolojiyi kullanmak istemeyen veya ilgisi olmayan bireylere kadar geniş bir alanı
kapsamaktadır. Literatürde, bilgi teknolojilerinin yaşlı yetişkinler arasında kullanımını
etkileyen anahtar faktörlerin bireysel olduğu görülmektedir. Bunlara örnek olarak, yaş, cinsiyet,
medeni durum, sosyo-ekonomik durum, sağlık durumu, kişisel tutum, çevrimiçi olmanın
algılanan faydaları ve donanım ve yazılıma erişim gibi çevresel faktörler verilebilir (Ownby,
2006).
Bilgi teknolojileri kullanımı, yaşlıların yalnızlık seviyelerinde düşme ve daha yüksek
sosyal bağlanabilirlik, depresyon seviyelerinde azalma ve özgüven ve bilişsel işlevsellik artışı
ile ilişkilendirilmektedir. Bunlara ilave olarak, gelişmiş öz-yeterlilik, insanlarla tanışma
ihtiyacının yerine getirilmesi, eğlenceli ve zihinsel hareketlilik (stimülasyon), gelişmiş kişisel
kontrol ve kendi kaderini tayin etmeye katkı, gelişmiş eğitim ve beceri gelişimi (örneğin sağlık
durumlarını izlemek) ve artan sosyal etkileşim olarak belirtilir (Gardner, P. Ve diğ., 2012).
Eğitim, özellikle yetişkinler arasında bilgi teknolojilerinin faydalarının sürdürülebilirliğinin
yanı sıra tutumların, bilgilerin ve güvenin artırılmasında önemli bulunmuştur. Eğitimler, yaşlı
bireylerin teknolojilerle etkileşimlerini ve sürekli kullanımlarını kolaylaştırmada önemli bir rol
oynamaktadır. Özellikle yaşlıları içselleştirici yaklaşımlar, onları destekleyici ortamlar ve
onların ilgisini çekecek müfredat katılımları ve benimsemeleri noktasında önemli olmaktadır
(Segrist, 2004).
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Genel olarak, cep telefonları pazarı, yenilikçilik için yüksek bir baskıya maruz
kalmaktadır ve ürün yaşam döngüsü çok kısa gerçekleşmektedir. Model özellikleri sık sık
değişir ve her nesil üründe ilave işlevler eklenir. Bu işlevselliklerin birçoğu faydalı olsa da,
çoğu yaşlı kullanıcı kendileri için gereksiz olduğunu düşünmektedir. Genç kullanıcılar için bir
cep telefonu, kamera, internet erişimi, mp3 çalar, renkli ekran, organizatörler ve oyunlar gibi
'fantezi' teknolojisini içeren bir yaşam tarzı ürünü iken, yaşlı kullanıcılar sadece bir cep
telefonunun arama yapmasını ve çağrıları yanıtlamasını istemektedirler. Bununla birlikte, bu
talebin yerine getirilmesi oldukça kolay olmasına rağmen, yıllarca piyasada yaşlıların
beklentilerine uygun bir ürün üretilemedi. Japon şirket Kyocera, piyasaya basitçe bir telefon
olarak sunulan nispeten karmaşık olmayan bir cep telefonunu tanıtan ilk şirketlerden biriydi.
Kullanıcıların SMS bile yazmalarına izin vermeyen bu cihaz, Japon müşteriler tarafından çok
beğenilmektedir. Sunulduktan sonraki ilk dört ay içinde yaklaşık 10.000 adet satılmıştır. Diğer
yandan, zamanla yaşlıların sosyal medyaya girmeleri ve kullanmaya başlamaları ile
muhtemelen yaşlıların da akıllı cep telefonlarına olan taleplerinin artması söz konusu olacaktır.
9.5. TEKNOLOJI VE SOSYAL DESTEĞE KATKISI
Bazı araştırmalarda ayrıca sosyal destek algısının gerçek alınan desteğin ötesinde
sağlığa fayda sağlayabileceği gösterilmiştir. Bu çizgide olan, Ring ve arkadaşları (Ring ve ark.,
2013), proaktif desteğin, yaşlılarda yalnızlık ve depresyon puanları üzerinde, pasif desteğin
vermiş olduğu destekten daha fazla olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Belirli bir bilgi
işlem ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin sosyal, günlük aktiviteler, serbest zaman, eğitim,
rehberlik, fiziksel egzersiz, ilaç ve güvenlik gibi alanlarda tanımlanması, odaklanılması ve
özellikle akademik çalışmalarda dikkat çekilmesi konunun gündemde kalmasını sağlayacaktır.
Ayrıca bilgi işlem ve iletişim teknolojileri sayesinde hizmetlerin sadece yaşlıların yaşam
kalitesi için değil, aynı zamanda bakıcılarının önemini ve etkisini artıracağını vurgulamak
gerekmektedir (Christophorou, 2016, 3).
Hareket etme kabiliyeti zayıf olan yaşlıların izlenmesi ile ilgili olarak, bazı bilgi
teknolojileri uygulamaları sayesinde aile üyelerinin yaşlı ve savunmasız akrabaları
izleyebilmeleri söz konusudur. Elbette, gizlilik gibi bazı etik konular burada önemli olmaktadır.
O nedenle, standartlar, izleme için kullanılan bilgi teknolojilerinin kötüye kullanılmasına karşı
korunmalarının sağlanmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, istismarın izlenmesi ve korunması için
bakım evlerinde kullanılmaya başlanan özel uygulamalar da söz konusudur. Bu tür
teknolojilerin kullanımı için etik ve yasal parametreler belirlenmiştir. Pasif izleme ve yönetim
(bilgi teknolojileri uygulamasının son kullanıcı eğitimi veya ileri seviye işlem gerektirmediği)
şunları içerebilir (Progressive, 2019):
- Robotik uygulamalar (yapay zekânın kullanımı da dâhil olmak üzere ilaç
istemleri, kullanımları veya uyarıları gibi evde bakım ihtiyaçlarını destekleyen bağımsız
uygulamalar),
- Akıllı evler ile birleştirilebilecek teknolojiler (içinde sensörlerin kullanımına
dayalı bilgi teknolojileri altyapının bir parçası haline gelir).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, yaşlı yetişkinlerin kaybolan veya
kaybolma riski taşıyan önemli sosyal ağları korumalarını sağlamıştır. Kardeşler, ortaklar ve
arkadaşların ölmeleri neticesinde yaşlılar, daralan aile ve arkadaş topluluğu içinde yaşamak
durumunda kalırlar. Arkadaşlar veya aile üyeleri yer değiştirdiğinde önemli sosyal ağlar daha
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da daralabilir ve dolayısıyla kötüye gidebilir. İnternet ve artan sosyal medya kullanımıyla bu
ilişkileri sürdürmelerine veya yenilerini kurmalarına yardımcı olan yeni ve önemli bir iletişim
imkânı ortaya çıktı. Özellikle, aile öncelikli iletişimde öne çıkan kullanım talebi dikkat
çekmektedir. Buna en iyi örnek olarak, üniversiteye başlayan torunlarla yaşlıların iletişimi
sürdürmeyi istemeleri verilebilir. Dolayısıyla aileyle iletişim sağlamak, yaşlılar arasında bilgi
işlem ve iletişim teknolojilerinin öğrenilmesinde önemli bir motivasyon unsuru olmaktadır
(Gardner, P. ve diğ., 2012).
Yaşlı yetişkinlerin meşgul olmaları, saygı duyulmaları ve içinde oldukları topluluklara
katkıda bulunma yeteneklerinin gelişmesi, genel sağlık ve refahları için önemlidir. Yaşlıların
kendilerini bir topluluğa ait hissetmeleri, iyi zihinsel sağlığı ve genel refahı teşvik eder ve aktif
yaşlanma sürecine katkı sağlar. Kapsamlı, iyi tasarlanmış ve uygulanmış teknoloji eğitim
programları, yaşlı yetişkinlerin topluluklara katılımlarını sağlar. Bilgi teknolojilerinin yaşlılar
için erişilebilir, faydalı ve kullanışlı olmasını sağlamak, yaşlı yetişkinlerin ve içinde yaşadıkları,
çalıştıkları ve sosyalleştikleri toplulukların yaşam kalitesini arttırırken, nüfusun yaşlanmasının
zorluklarını azaltmak için etkili bir stratejidir.
Sosyal katılım konusu, bazı yaşlıların dışlanma riskini ele almak ve özellikle gündemde
kalmasını sağlamak için önemli olmaktadır. Sosyal katılım alanında, bilgi işlem teknolojileri
yaşlılara yönelik en az üç şekilde destek olacaktır (Progressive, 2019):
- Koçluk ve mentörluk gibi faaliyetler,
- Nesiller arası etkinliklerin arttırılması,
- Yardımcı teknolojilerle bağımsız yaşama yardımcı olma.
Koçluk ve mentörluk, bilgi teknolojilerinin yaşlı insanlar için yararlarının anlaşılması
için daha yüksek düzeyde farkındalığa katkıda bulunabilir. İşyerinde, yaşlıların kendilerini daha
genç çalışanları destekleyebilecekleri koçlar veya mentörler olarak meşgul olmalarına katkı
sağlayabilir. Aynı zamanda, bilgi teknolojileri sayesinde yeni (genellikle genç) çalışanlar,
teknolojiler konusunda yaşlılara yardım etmeleri sağlanacaktır. Dolayısıyla yaşlılar gençlere
mentörlük sağlarken, gençler ise yaşlıların daha az yetenekli oldukları teknolojik konularda
destek verecek ve yaşlı ile gençler arasında çift taraflı interaktif bir süreç yaşanacaktır.
Her durumda, sosyal katılım için (koçluk ve mentörluk) kullanılan dijital platformlar
daha profesyonel olmalı ve erişilebilirliği en üst düzeye çıkarmalıdır (örneğin intranet,
kurumsal sosyal ağlar, e-öğrenme platformları). Bu durumda erişilebilirlik yalnızca
erişilebilirlik gereksinimlerine uygunluğu değil, aynı zamanda herkes için teknolojilerle kolay
etkileşimi de ifade etmektedir.
Nesiller arası aktivitelerle ilgili olarak, daha yaşlı kullanıcıların eğlence veya boş zaman
kullanımı için (örneğin oyun oynama) ve genç kullanıcılar dahil diğerleriyle etkileşimler için
(örneğin sosyal ağ oluşturma) bilgi teknolojilerinden faydalanmalarını sağlama olanakları
vardır. Oyun alanında ise pek çok olasılık bulunmaktadır. Sona adlı cihaz, özellikle dış
mekânlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, dans veya hareket etmeyi teşvik eden etkileşimli bir
örnektir. Engelliliğe veya yaşa bakılmaksızın herkes tarafından erişilebilir (genelde bakım
evlerinde kullanılır), kazananı en aktif katılımcı olarak belirleyen (sensörler kullanarak) yaratıcı
bir bilgi işlem tabanlı oyundur (Progressive, 2019).
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9.6. SIVIL KATILIM
Web ve mobil teknolojiler artık vatandaşların sivil topluma aktif katılımının temeli
olabilir. E-Devlet uygulamaları kamu binalarına girmeye gerek kalmadan ihtiyaç duyulan
bilgiye ve hizmetlere daha fazla erişim imkânı sağlar. Bilgi teknolojileri, eğer uygun şekilde
yapılandırılmışlarsa, yaşlı insanlar için çok yardımcı olabilir. Aslında, devletin dijital
dönüşümü, tek bir pazarın veya entegrasyonun önemli unsurlarından biri olup, dijital engellerin
kaldırılmasına ve kamu idarelerinin modernizasyonu sırasında gerçekleşen daha fazla
parçalanmanın engellenmesine yardımcı olmaktadır. Sivil katılım alanında bilgi teknolojileri,
yaşlılara en az üç şekilde destekleme veya dahil etme konusunda yardım edecektir (Progressive,
2019):
1. Çalışma ortamı (mesleki eğitim ve iş-yaşam dengesi politikası),
2. Demokrasi (e-Devlet ve katılımcı demokrasi),
3. Bilgi teknolojileri ile eğitim (yaşam boyu öğrenme) alanında da çok geniş bir alan
açılmaktadır. Mesleki eğitim ve iş-yaşam dengesi politikalarına destek sağlanması amacıyla
bilgi teknolojilerinin her yaştan insan için geçerli olan dijital okuryazarlık konusunda gereklilik
olduğu bir gerçektir.
Özellikle mevcut işte kalmak ya da işgücüne tekrar katılmak isteyen yaşlı insanlar için
bilgi teknolojileri önemli olabilir. Aynı zamanda bu durum, işverenlerin dijital yetkinliklerini
geliştirmek ve diğer yandan istihdamlarını kolaylaştırmak için yaşlıları desteklemede rol
oynamaları gerektiği anlamına da gelmektedir. E-Devlet ve katılımcı demokrasi konusundaki
girişimler, yaşlıları içselleştirmek için hem yönlendirilmeli hem de buna özen ve çaba
gösterilmelidir. Bilgi teknolojileri kullanarak yaşlıların hükümetle etkileşime geçmenin
potansiyel faydalarını anlamaları teşvik edilmelidir. Yaşlıların durumlarına yönelik bu
yaklaşım, hem bilgi teknolojileri ürünlerinin tasarımına hem de kullanılan web sitelerinin
dizaynına ve fonksiyonelliğine verilmesi gereken önemin farkına varmak gerektiği anlamına
gelmektedir.
9.7. YAŞLANMA İLE İLGILI GENEL ÇÖZÜMLER
Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin yaşlı insanlar için yaşam kalitelerini yükseltmeye
ve yaşlanmaya yönelik sorunların çözümüne katkıda bulunabileceğine dair çok sayıda alan
vardır. Örnek olarak, engelleri algılamak için sensörler kullanarak çarpışmaları önlemek
amacıyla tasarlanmış akıllı tekerlekli sandalyelerin geliştirilmesi, mobilite sorunlarının
üstesinden gelmeye yardımcı olacak bir yeniliktir. Merdivenleri tırmanabilen veya farklı tipteki
arazilere otomatik olarak adapte olabilen sandalyeler de mikroişlemci kontrolü altında
çalışabilen ve kullanıcının gücünü artıracak şekilde tasarlanmış bilgi işlem ve iletişim
teknolojileri destekli yeni teknolojik gelişmelerdir. Benzer amaçlara hizmet etmek amacıyla,
insan uzuvlarının kinematik yapısını ve hareketliliğini kopyalayan giyilebilir robotlar da
geliştirilmektedir (Piattini, 2019).
Görsel problemlerin üstesinden gelmek için, yayalara yönelik sesli ve titreşimli
(vibrotakil) sinyaller, insanlara nerede olduklarını, rotalarında hangi tehlikelerle
karşılaşabileceklerini ve etraflarında ne olduğunu söyleyebilecek sistemler ile
güçlendirilmektedir. Akıllı sistemler, etiketteki bilgileri okuyarak ve ekstra bilgiler vererek
insanların doğru ilaçları almasına yardımcı olabilir. Benzer şekilde, işitme güçlüğü çeken
232

insanlar için, sesi metne çeviren ya da işaret dilini dönüştüren ve yeniden üreten birçok sistem
vardır.
65 yaş üstü kişilerin %10'unu etkileyen bilişsel sorunları hafifletmek için, yaşlıları
günlük işleri boyunca yönlendirebilen cihazlar vardır. Demans hastalarında kısa süreli hafıza
kaybının iletişim kabiliyetini azalttığı durumlarda uzun süreli hafızayı teşvik etmek ve
güçlendirmek için geçmişten materyal sunmak amacıyla Hypermedia sistemleri kullanılabilir.
Rehabilitasyon sistemleri ve bilişsel işlevleri geliştiren video oyunları da geliştirilmektedir
(Piattini, 2019).
Yaşlılar için web veya internet ortamı, sosyal etkileşim yoluyla yaşam kalitesini
arttırmada önemli bir rol oynayabilir. Gerçekten de, birçok yaşlı insanın bilgi işlem ve iletişim
teknolojileri ile ilk teması, akrabalarla iletişim kurmak için e-posta ya da video konferans
kullanmak şeklinde olmuştur. Ayrıca, başka bir çalışmaya göre, yaşlılar interneti seyahat, kamu
kurumları hakkında bilgi veya çevrimiçi bankacılık için kullanma eğilimindedirler. Ancak
bilgisayarla etkileşime girerken üstesinden gelmeleri gereken tüm sorunları göz önünde
bulundurmalıyız. Bunlar; bilgisayar ekranındaki bir işe odaklanma yetenekleri, zayıf renk
duyarlılığı ve algı, kontrast kaybı, azaltılmış görsel alan veya artrit veya Parkinson hastalığı
gibi bir farenin (Mouse) kullanımını zorlaştırabilir; veya bunama veya Alzheimer hastalığının
neden olduğu zihinsel sorunlara maruz kalanlar da bir şekilde benzer problemlerle
karşılaşabilirler (Piattini, 2019).
Günümüz yeni teknolojileri sayesinde, kullanıcılar artık imleci ellerini kullanmak
zorunda kalmadan (göz hareketleriyle veya belirli bir yöne bakarak) veya bir bilgisayarı
sesleriyle veya bir dokunmatik ekranla kontrol edebiliyorlar. Ayrıca, web sitesi tasarımı
hakkında etkileşim, bilgi mimarisi, görsel tasarım, bilgiyi yaşlılar için dost kılan bilgi tasarımı
ile ilgili geniş kapsamlı önerilerle erişilebilirlik daha da ileriye götürülmüş durumdadır. Yaşlılar
kendi evlerinde, günlük hayatlarına devam ederken izlemek; çeşitli çipler veya sensörler
kullanarak ağırlık, sağlık göstergeleri, hayati sağlık verilerini toplamak; sağlık risklerini,
düşmeleri önlemek, akrabaları veya bakıcıları tarafından mümkün olmaktadır. Ancak, bu
önlemler önemli güvenlik ve gizlilik konularını da gündeme getirmektedir.
Bu sistemler, örneğin, yaşlı bir kişinin uyanık olduğu zamanı kaydetmesini, banyoya
giden yolu aydınlatmak için tedbir alınmasını veya bir kişinin yardıma ihtiyacı olduğunda,
rahatsız edilmeye başladığında veya kötü bir şekilde uyumaya başladığında bir uyarı
vermelerini sağlayabilmektedir. Sensörler ayrıca fiziksel terapileri denetleyen, vücut
hareketlerini kaydeden ve uygun önerilerde bulunan eğitmenlere destek için bilgi sağlamak
veya öneriler oluşturulması için de kullanılabilir. Bilişim Teknolojileri ayrıca yaşlı insanların
bakıcılarının faaliyetlerini koordine etmeye yardımcı olmak için de kullanılabilir. “Bilgisayar
Destekli Kooperatif Çalışması” na (CSCW) benzer şekilde, “Bilgisayar Destekli Koordineli
Bakım” (CSCC) sayesinde, eski arkadaşlar, akrabalar, doktorlar, hemşirelik personeli vb. tüm
paydaşlar arasındaki iletişimi ve koordinasyon geliştirilerek insanları iyi durumda tutmak
amaçlanmaktadır.
9.8. GELECEKTE MUHTEMEL GELIŞMELER
Her ne kadar geleceğe yönelik keskin tahminlerde bulunmak çok zor olsada, yine de,
bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin gelecekteki gelişmelerin yaşlı insanların hayat kalitesinin
artırılmasına nasıl yardımcı olabileceğini görmek için araştırma gruplarının çalışmalarına
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dayanarak bazı öngörülerde bulunmak mümkündür. Bu anlamda geleceği tahmin etmenin en
iyi yolu onu icat etmektir yaklaşımına istinaden, ortaya çıkan yenilikler gelecekle ilgili
tahminleri daha isabetli hale getirmektedir.
Fundacion OPTI (Endüstriyel Teknoloji Öngörü Gözlemevi) ve FENIN (İspanya Sağlık
Hizmetleri Teknoloji Şirketleri Federasyonu) Kasım 2011'de “Aktif Yaşlanma Teknolojileri”
konulu projeksiyon çalışmasında, çeşitli zaman dilimlerine (kısa, orta ve uzun vadeli) göre
alanda çalışan uzmanların da desteklediği bazı hipotezler ortaya koymuştur. Böylelikle çalışma,
kısa vadede, kullanılabilirlik, erişilebilirlik, güvenilirlik ve güvenlik konularına özellikle dikkat
ederek, sistemlerin kişiselleştirilmesine ve uyarlanmasına vurgu yapılacağını; hareketlilik ve
her yerde bulunan alarm sistemlerine önem verileceğini; dijital bulut sisteminin klinik bilgileri
depolamak için kullanımı ve rehabilitasyon için sanal gerçeklik ve video oyunları
kullanılmasının gerekliliğini belirtmektedir (Piattini, 2019).
Ev otomasyon sistemlerinden veya bina otomasyon sistemlerinden, mevcut olan bazı
evlerde olduğu gibi izleme ve uzaktan yardım hizmetlerini sunacak olan orijinal şehir
otomasyon sistemlerine gidilecektir. Bu, yaşlı insanların evlerinde oturmak yerine rahatça şehir
etrafında gezinmelerini sağlayacaktır. Neredeyse tüm şehirlerde (görme engellilere kılavuzluk
etmek için dokunsal döşemeler gibi) hali hazırda kurulmuş olan “analog” çözümlere bilgi
teknolojileri eklemek ve orijinal “dijital şehirlere” dönüştürmek, adeta en büyük “şehir
meydanı” olarak adlandırılacak bir şeyin gerçekleştirilmesine yol açacaktır. Böylece, engeller
ortadan kaldırılacak ve erişilebilirliği artırılacak (mimari, kentsel planlama, ulaştırma ve
haberleşme açısından) en az tercih edilen veya en savunmasız gruplara (yaşlı insanlar gibi)
ayrımcılık yapılmayacak ve herkesin tam katılımı garanti edilerek “bilgi kenti” oluşturulacaktır.
Orta vadede (6-10 yıl) OPTI projeksiyonu kişisel özelleştirme ve esnekliği ve cihazların
karşılıklı birlikte çalışabilirliğini vurgulamaktadır. Uzaktan izleme sistemlerinin kullanımı daha
yaygın hale gelecektir ve kişisel bilgileri ele almanın etik ve yasal yönlerinin çözülmesi
gerekecektir. Robotik alanında daha esnek ve hassas hareketler, daha fazla serbestlik derecesi
ve bilgi işlem gücü, bütünleşik (built-in) algı, biliş, iletişim ve farkındalık ile ilerleme
gerçekleşecektir. Kısacası, yeni bir zihin (zihin yazılımı) ve beden (beden yazılımı) içeren
robotlar ortaya çıkacak, bunlara duyguları tespit etme ve böylece yaşlı insanlar ve “robot
arkadaşları” veya “koruyucu melekler” arasında uygun tepki gösterecek daha uzun süreli
ilişkilerin oluşturulmasına (empati ve güvenle sosyal ilişkiler) izin verilecektir. Bunu yapmak,
belirli kültürel temaları, duygusal yönleri (edebiyat, drama, sinema, vb.) ve evcil hayvanların
bazı özelliklerini anlamak ve sürece dâhil etmek anlamına gelecektir (Piattini, 2019).
Uzun vadede ise, sentetik biyoloji, yapay hücreler, mikro-elektromekanik sistemler,
nano-teknoloji veya yapay zekâ gibi alanların entegrasyonunu göz önünde bulundurarak
teknolojinin ne sunabileceğini tahmin etmek zordur. Örneğin gelecekte, sinir sistemini biyonik
protezlerle bağlayabilen ve beyin devrelerini değiştirebilecek benzer teknolojilerin gelişmesi
muhtemel olabilecektir. Dahası, silikon bazlı bilgiler, teknoloji geliştirmeye yeni kapılar açacak
olan kuantum veya moleküler bilgilerle tamamlanacak veya değiştirilecektir.
Yeni teknolojilerin gelişim sürecinde, farklı teknolojilerin olgunluk seviyelerinin üç
düzlemde ölçülebileceği unutulmamalıdır: bilimsel, yani araştırmadaki ilerleme; endüstriyel,
yani iş dünyasında ürünlerin geliştirilmesi ve ticari, yani pazar tarafından kabul edilme ve
kullanıcılar tarafından alım yapılmasıdır. Bilimsel olarak olgun olan bir teknoloji her zaman
kullanılmayacak veya her zaman ticarileşmeyecektir. Bir teknolojinin olgunlaşmasının
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genellikle beklenenden daha uzun sürdüğü ve kısa vadede karşılanmayan, hayal kırıklığı hissine
neden olabilecektir (Piattini, 2019).
Her halükarda, her ne kadar sürekli değişime maruz kalsa da teknolojinin insan
deneyimini ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağı görülüyor. Teknolojik gelişmelerden
herkes faydalanıyor, sadece yaşlanmak durumunda olanlar değil, sonuçta her birey ve grup
fayda sağlıyor. Örneğin, hareket kabiliyeti sınırlı olan insanlara yardım etmek için kurulan
rampalar, sadece hareket kabiliyeti sınırlı olan insanlar tarafından değil, bir valiz veya alışveriş
arabası olan herkes tarafından kullanılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla her türlü teknolojik
gelişme sadece kendi varlık alanında değil başka alanlarda da yeni gelişmelerin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
9.9. AVRUPA’DA YAŞLILAR İÇIN DIJITALLEŞME
Avrupa'daki demografik değişikliklere ve yaşlı nüfusun hızla artmasına bağlı olarak,
hem ekonomide hem de toplumda, yaşlıların bağımsız olarak evde yaşamlarını destekleme
konusunda geleneksel bakım modelinin kayıtlı ve kayıt dışı bakıcılara güvenmeye devam
edilmesi konusunda zorlukların ortaya çıkması bekleniyor. Bu tür muhtemel zorluklara cevap
vermek için yardımcı teknolojilere müracaat edilmesi önemli olmaktadır. Yaşlıların seçtikleri
ev ortamında mümkün olduğunca etkin ve bağımsız kalmaları için bilgi ve iletişim teknolojileri
hizmetlerinin geliştirilmesi önemli olmaktadır. Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla
yaşlı desteğinde yararlanılması konusunda şunları anlamak öncelikli olmalıdır (Christophorou,
2016, 1);
- Hangi bilgi işlem ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin son kullanıcıların yaşam
kalitesi için en değerli olabileceğini anlamak,
- İlgili olan bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine öncelik vermek
- Uygulamalardaki başarısızlıklara ilişkin riskleri azaltmak için geri desteği ve
beslemeyi kolaylaştırmak.
2016-2020 Avrupa Birliği e-Devlet Eylem Planı'nın kamu yönetimini modernize etmeyi
ve yüksek kalitede hizmet sunmak için vatandaşlar ve işletmelerle daha fazla ilgilenen bir dijital
iç pazarı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Üye olan 27 ülke arasındaki ortak çabalar sayesinde
devletler ve komisyon, e-Devlet hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve kullanıcı odaklı (ve düşük
maliyetli) yollarla ulaşılabilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu tür çalışmalar, herkesle
ilgili olmakla birlikte, bazı devlet hizmetlerinden fazlaca faydalanan yaşlı insanlar için özel
yararlar da sağlayabilecektir.
Bilgi teknolojileri, yaşam boyu öğrenmeyle ilgili olarak büyük bir fırsat sunmaktadır.
Avrupa Birliği, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum sergilemeyi ve eğitimden ve
öğretimden mezun olanların ayrılır ayrılmaz karşılaştıkları modası geçmiş bilgilerin
kullanılmasını geçersiz kılmayı amaçlayan bir yaklaşım geliştirmektedir. Amaçlardan biri
yaşlıların yeni teknolojilerle etkileşime girme ihtiyacını (örneğin e-öğrenme, web seminerleri
ve sosyal medya vasıtasıyla) karşılayabilmektir. Bu kültür değişimi, yaşam boyu öğrenmeye
daha fazla vurgu yapıldığında, Avrupa Birliği’nin Eğitim ve Öğretim Stratejisinin 2019’dan
daha sonra yayınlanması öngörülen yeni içeriğine de yansıyacaktır.
Avrupa Komisyonu, dijitalleşmeyi aktif ve sağlıklı yaşlanma ile irtibatlandırmaya
şiddetli bir şekilde kendini adamıştır. Temel paydaşlar (örneğin, iş dünyası, sendikalar,
araştırma, eğitim ve öğretim kurumları, kamu kurumları) arasındaki stratejik işbirliğine yönelik
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bir çerçeve olan “Blueprint” girişimi, dijital yeniliğin çalışan bir Dijital Tek Pazar tarafından
nasıl etkinleştirildiğini ortaya koymuştur. Bu anlamda, dijitalleşme çalışmaları, demografik
değişiklikleri Avrupa ekonomisi ve toplumu için iş fırsatlarının artmasını sağlayarak fırsatlara
dönüştürebilir (Kardas, 2017, 33).
Dijital Tek Pazar, Avrupa Komisyonu’nun 2015 yılının Mayıs ayında kabul ettiği, adil
rekabet ve tüketici hakları ve veri koruma koşullarında bireyler ve işletmeler için çevrimiçi
etkinliklere erişimi sağlama stratejisidir (Oettinger, 2018, 25). Gri dijital boşluk (yaşlı
yetişkinlerin kişisel bilgisayarları kullanma veya internet kullanma eğilimi daha düşük) daha
derin olmakla birlikte; Avrupa genelinde 65 yaş üstü nüfusun sadece yaklaşık %45'i İnternet'i
haftada en az bir kez kullanıyor ve AB'deki 28 ülkenin 19'unda yaşlı yetişkin vatandaşların
%50'sinden azı İnternet'i haftada en az bir kez kullanıyor (Oettinger, 2018, 26). Düşük İnternet
kullanımı, kısmen bu ülkelerdeki yaşlı Avrupa vatandaşlarının düşük eğitim seviyelerine
bağlıdır. Örneğin Portekiz'de, 65 yaş üstü bireylerin %77,3'ü 4 yıl veya daha az eğitim almış ve
%84,5'i hiç bilgisayar, video oyunu veya tablet kullanmamış.
Genel bir ekonomik kriz olmasına rağmen sağlık piyasası son 10 yılda gerilemedi.
Nüfus yaşlandıkça bakıma olan ihtiyaç artmaya devam etmekte ve hane halklarının gelecek
yıllarda kaynaklarını daha fazla sağlık sektörüne harcaması muhtemel görülmektedir. Bu
nedenle, 75 yaşın üzerindeki, en yüksek kırılganlık ve işlevsel düşüş riski altında olan nüfusu
proaktif olarak hedefleyen programlar uygulamak için bir fırsat penceresi vardır. Sağlığın ve
eğitimin teşviki, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı, sağlığın güçlendirilmesine
ve sosyal entegrasyona odaklanan büyük bir yatırım, sadece sağlık sistemlerinin
sürdürülebilirliğine destek ve daha sağlıklı yaşlılık için bir sigorta olmasına hizmet etmez,
ayrıca bakım hizmetleri ile de ilgilenenler için önemli mesleki faydalar da sunabilir. Bu tür
yatırımlar ve programlar, mevcut bakım modellerinin toplum düzeyinde yeniden
düzenlenmesini ve bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma hakkındaki görüşlerini, sağlığı
geliştirmeye ve eğitime dayanan uzun ömürlü bir yaklaşımla değiştirmelerini gerektirecektir.
Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı teşvik etmek için halen yürütülen ve bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanan AB Ufuk 2020'de Toplumsal Sağlık, Refah ve Aktif Yaşlanma
programının bir parçası olan örnek projeler şunlardır (European Commission. 2007a):
1. Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı geliştirmek (örneğin, destekli yaşam ortamlarında servis
robotiği, bilişsel bozukluğu olanların bağımsız yaşayabilmeleri için bilgi ve iletişim
teknolojileri çözümleri).
2. Entegre, sürdürülebilir, vatandaş merkezli bakım (örneğin, entegre bakım için
gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri ve hizmetleri, sağlık ve hastalığın öz yönetimi:
vatandaş katılımı ve sağlık, yenilikçi e-sağlık hizmetlerine kamu desteği).
3. Sağlık bilgilerinin iyileştirilmesi, verilerin kullanılması ve sağlık politikaları ve
düzenlemeleri için bir kanıt temeli sağlanması (örneğin, hastalık teşhis ve tedavisinin
iyileştirilmesi için sağlık verilerinin dijital olarak yeniden sunumu, e-sağlık sistemi ile birlikte
çalışabilirliği).
Sağlıklı ve aktif yaşlanma için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanan bu üç faaliyet
alanının (pazar ürünleri, sağlık hizmetlerinin bütünleştirilmesi ve merkezileştirilmesi, verilerin
bir noktadan dağılımı) demografik değişiklikler bağlamında halk sağlığı ve nüfus politikası için
önemli olmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için Avrupa Birliği Komisyonu, yaşlılar için bazı
çalışmaların koordinasyonu çabalarının yanı sıra mevcut çalışmaları üç farklı seviyede
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bütünleştirmek, tamamlamak ve güçlendirmek için yeni veya yenilenmiş eylem ve planların
eklendiğini kabul etmiştir (European Commission, 2007a). Bu üç seviye aşağıda sıralanmıştır:
1. İşyerinde iyi yaşlanma veya iş yerinde aktif yaşlanma: Erişimi kolay bilgi
teknolojileri sayesinde uyarlanabilir, esnek işyerleri için yenilikçi uygulamalar sayesinde daha
iyi iş ve iş-yaşam dengesi kalitesiyle daha uzun süre aktif ve üretken kalabilmek, bilgi işlem
becerileri ve yetkinliklerini kazanabilmek.
2. Toplumda iyi yaşlanma: Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri çözümleri sayesinde
sosyal ağ oluşturma, hem kamu hem de ticari hizmetlere erişim yoluyla sosyal olarak aktif ve
yaratıcı kalmak, böylece yaşam kalitesini iyileştirmek ve sosyal izolasyonu azaltmak (yaşlıların
ana sorunlarından biri olan kırsal alanda pek az nüfuslu alanların yanı sıra sınırlı aile desteğine
sahip kentsel alanlarda dışlanma).
3. Evde iyi yaşlanma: Yüksek bağımsızlık, özerk ve onurlu bir durumla birlikte,
teknolojiyle desteklenen daha uzun süre sağlıklı ve kaliteli bir yaşamı sürdürebilmek.
Avrupa Komisyonu ayrıca, yaşlı insanlar için teknolojilerin veya bilgi teknolojilerinin
kullanımının önündeki bazı engellerin ve kısıtlamaların varlığını kabul etmektedir. Bunlar
kısaca şu şekilde özetlenebilir (European Commission, 2007b):
a) Uygun fiyat: AB ülkelerinde toplanan veriler, mobil yaygınlık oranlarındaki
farklılıkların yaklaşık %80'inin ortalama kişisel gelirdeki farklılıklara atfedilebileceğini
gösterdi. AB, sadece teknolojinin erişilebilir olmasını sağlamak için değil, aynı zamanda daha
düşük fiyat ve daha yüksek kalite seviyelerinde ürünler ve hizmetler yaratması için, endüstrinin
araştırma ve geliştirmeye yaşlıları da göz önünde bulundurarak yaklaşmasının çok önemli
olduğunu belirtmiştir.
b) Kullanılabilirlik: Kırsal alandakiler her yönüyle daha çok dışlandığı ve fırsatlara
şehirli kadar ulaşamadığı için dezavantajlı olmaktadır. O nedenle, aktif yaşlanma
uygulamalarının en çok odaklanılması gerekenler daha çok kırsal kesimde bulunan yaşlılardır
(Çolak, Özer, 2015). Coğrafi kısıtlamalar nedeniyle, teknolojiye erişim, özellikle internet
erişimi ciddi bir problem olmaktadır. Bu nedenle geniş bant veya yeni nesil ağların kırsal
alanlara veya bölgelere doğru yaygınlaştırılması gerekmektedir.
c) Alaka Düzeyi ve Etkisi: Günümüzde mevcut bilgi teknolojileri derslerinin ve
eğitimlerinin birçoğunun yaşlılar ve emekliler için uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre,
hem toplumsal örgütler hem de yaşlıları hedef alan tüketici grupları arasında hem içerik hem
de teslimat süreci açısından yaşlı vatandaşlarla alakalı eğitim programları üretmek için daha
fazla ortaklıklara ve işbirliklerine ihtiyaç vardır.
d) Erişilebilirlik: Topluluğumuzun daha yaşlı üyelerini teknolojiyi kullanmak için
gereken becerilerle donatmak için çabalar sarf edilmesine rağmen, mevcut ana ürünlerin çoğunu
kullanamayacaklarının akılda tutulması gerekir. Şiddetli görme, işitme veya el becerisi gibi
sorunlar, birçok yaşlı insanın bilgi toplumuna dâhil olma çabalarını boşa çıkarabilmektedir.
e) Kullanılabilirlik ve Yenilik: Hem yaşlanmaya hem de erişilebilirliğe yaklaşım,
kullanılabilirlikle ilgili olmalıdır. Asıl amaç, inovasyon döngüsü boyunca ana erişim kolaylığı
ve kullanım kolaylığı elde etmek olmalıdır. Bilgi ekonomisinde ve bilgi toplumunda amaç
yaşlılar için bağımsız yaşamayı ve aktif katılımı teşvik etmek olduğundan, uyumun ötesine
geçmek maksadıyla çaba sarf edilmelidir. Yaşlıların modern bir çalışma ortamında tam olarak
çalışmasını teşvik ederek, sayısız yenilikçi bütünleşik teknolojinin üretilmesini sağlayarak,
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yaşlanmayla ilgili araştırma ve geliştirmeye yönelik önemli yatırımlar yapılmalı, sanayi teşvik
edilmeli ve desteklenmelidir.
f) Bilgi Teknolojileri ve Sağlıklı Yaşlanma: Sağlık, sosyal entegrasyon ve refah, yaşlılar
tarafından paylaşılan öncelikli sorunlardan bazılarıdır. Nüfus yaşlandıkça yaşlı insanlar
arasında kronik hastalık artmaktadır. Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri, yaşlıları aileleriyle
irtibat kurmalarını sağlamak, mesafeler arasında köprü kurmak, bilgi paylaşmak ve sağlık ve
sosyal hizmet sağlayıcılarından sürdürülebilir ve proaktif bir şekilde yardım almak ve yaşam
kalitelerini arttırmakta kilit bir unsurdur. Aynı zamanda bu teknolojiler, yaşlı kişilerin kendi
evlerinden uzaktan bakıma olanak tanıyan sağlık hizmetlerinin rahatlıkla sunulmasını
sağlamıştır.
9.10. BILGI TEKNOLOJILERININ YAŞLI ÇALIŞMA HAYATINA ETKISI
İşletmelerde kullanılan gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı ve kalıcı gelişimi,
çalışanlar için bu alanda yeni beceriler kazanma ve bilgi edinme ya da tamamlama
gereksinimini gerektirmektedir. Teknolojik gelişmelerden faydalanabilmek için gereken
becerileri edinmek, çalışanların işgücü piyasasındaki rekabet gücünü arttırır ve uzun süreli
mesleki faaliyetlerini destekleyebilir (Wiktorowicz, 2017). Kamu ve sağlık hizmetlerinin
dijitalleştirilmesinin yanı sıra çok çeşitli çevrimiçi faaliyetlerin (örneğin e-Shopping, eBanking, online iletişim) popülaritesinin artması, insanların günlük hayatını kolaylaştırabilir.
Bu yaklaşımlar, işin ve özel ve sosyal yaşamın uzlaştırılmasını destekleyecektir. Nüfusun
yaşlanmasına bağlı olarak artan sayıda yetişkin, sağlıklı ve aktif yaşam tarzlarını teşvik etmek
ve daha sonraki yıllarda bağımsız yaşama ulaşmak için yeni ürün ve hizmetleri (büyük ölçüde
yenilik ve yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan) kullanmak amacıyla yeterli bilgi ve
iletişim teknolojileri becerisine sahip olacaktır.
Yaşlı yetişkinlerin gerçekten de çalışmalarını mümkün hale getirmek, eğitim ve beceri
geliştirme ile ilgili olarak birçok konuyu gündeme getirmektedir. Özellikle bilgi toplumu ve
bilgi teknolojileri ile ilgili gelişmeler güncel olduğundan yaşlıların ve yaşlanma sürecinde
olanların dikkatlerinin bu yöne çekilmesi önem arz etmektedir. Aksi halde, bu güncel
gelişmelerden habersiz olan yaşlıların özellikle bilgi toplumlarını yaşayan devletlerde emek
piyasalarında varlıklarını sürdürebilmeleri çok zor olacaktır. Muhtemelen bu becerilerden
yoksunluk ya kötü işlerde çalışmalarına yol açacak ya da işsiz kalmalarına sebep olacaktır.
Ancak yaşlıların bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerden yoksun olmalarının bir sebebi
kişisel olabileceği gibi bir diğer sebebi de kendileri dışındaki sebepler olmaktadır.
Yaşlı işçilerin çalışmamasının veya istihdam edilmemesinin sıkça kullanılan bir nedeni,
modern işler için gerekli bilgi işlem ve iletişim teknolojileri becerilerine sahip olmamalarıdır.
Tabii ki, yaşlı işçilerin bilgi işlem ve iletişim teknolojileri becerilerinin güncel olmamasının ana
nedenlerinden biri, işverenlerin sadece birkaç yıl daha çalışabilecek yaşlı işçilere eğitim
bütçeleri yatırmakta isteksiz olmalarıdır. Bununla birlikte, İngiltere'deki yeni yaşlanma karşıtı
ayrımcılık düzenlemeleri, işverenlerin yaşlı çalışanlara genç çalışanlarla aynı eğitim fırsatlarını
sunmalarını zorunlu kılacaktır. Bununla birlikte her ne kadar emeklilik yaşları yükselse de
çalışanların emeklilik yaşından sonra çalışma hakları yasal olarak olmayacaktır.
İşverenlerin, sadece yaşlı işçilerin yeni beceriler öğrenme fırsatlarına sahip olmalarını
sağlamaları değil, aynı zamanda beceri güncelleme ve eğitim fırsatlarını planlarken hafıza,
zekâ, öğrenme ve problem çözmede yaş değişimlerine ve farklılıklara dikkat etmeleri
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önemlidir. İşverenlerin bu yaş değişimlerini dikkate almaması durumunda işyerinde yeni
beceriler öğrenmek çalışanlar için stresli olacaktır.
Bilgi teknolojilerinin kullanıldığı yaşlı dostu işyerlerinde, daha geniş kullanılabilirlik ve
teknoloji ve ara yüzlerle daha kolay etkileşime girmeleri, yaşlı insanların işte kalabilecekleri ya
da iş dünyasına yeniden girebilecekleri veya eğitim ve öğretim olanaklarından
yararlanabilecekleri anlamına gelebilir. Örneğin, bazı teknolojiler işyerinde sıcaklık, hava
kalitesi, aydınlatma gibi konuları düzenleme yanında ayrıca sağlık danışmanlığı, ilaç kontrolü
vb. ile ilgili çevrimiçi hizmetlere erişim sağlama seçenekleri sunar. Bu tür girişimler sadece işle
ve bunun getirebileceği ekonomik faydalarla ilgili değil, aynı zamanda (yaşlı) insanların
odaklanmasını ve katılımını ilgilendiren sağlıklarına dair yararlarıyla da ilgili olmaktadır.
Mesleki güvenlik ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, bilgi teknolojileri kullanıcılarının
belirli ürünlerin kullanımı için norm ve kılavuzlara uyması gerekir. Yaşlı işçilerin de sağlık ve
güvenlikleri açısından emeklilik yaşları artmaya devam ettikçe, bilgi teknolojilerinin uygun
kullanımına yönelik önem giderek artmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği’nin bu alanda
rehberliği yanında işletmelerde yaş yönetimini teşvik ederek önemli bir rol oynayabileceği göz
ardı edilmemelidir. Birçok akademik çalışma, yaşlı insanın işyerinde yararlı olabilecek bilgi ve
becerilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yaşlı işçilerin deneyimleri nedeniyle,
ölümcül kazalara maruz kalma riskleri daha düşük olsa da, genç işçilerden daha yüksek ölümcül
kaza riski altında oldukları da unutulmamalıdır. Ancak, yaşlanan işçilerin istihdam oranını
arttırmayı hedeflerken diğer yandan iyileşme süreleri ve hastalıktan sonra işe dönüşleri ise ele
alınması gereken kilit konulardır.
Çok önemli bir nokta, şu anda dijital platformlarda yapılan hizmetlerin yaşlı insanların
diğerleri ile ve hatta kendi aralarında daha fazla etkileşimi kolaylaştırmasıdır. Bu nedenle,
talimat, tavsiye veya yardım almak ve acil durumlarda yanıt vermek için bir araç olmak yerine,
bu hizmetler sağlık koçluğu ve yaşlıların sosyal içerilme ve katılımını kolaylaştırmak için bir
araç olabilir. Sağlıklı yaşam koçluğu olarak da adlandırılan sağlık koçluğu, sağlıklı ve
sürdürülebilir davranışsal değişimi kolaylaştıran, hedef odaklı bir süreç olarak belirtilebilir.
9.11. TEKNOLOJI VE AKTIF YAŞLANMA
Aktif yaşlanma yaklaşımı, yaşlı insanların fırsat eşitliğine sahip olma haklarını tanır ve
toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını destekler. Sosyal destek, sosyal bağlılık, sosyal
katılım ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını içeren sosyal çevre, yaşlı yetişkinler arasında
yaşama katılımda önemli bir rol oynar ve aktif yaşlanmanın önemli bir belirleyicisidir. Yaşlı
yetişkinler, topluluklar, servis sağlayıcılar ve politika yapıcılar için sosyal ortamları
geliştirmenin yollarını aramak son zamanlarda dikkatleri bilişim ve iletişim teknolojilerine
(BİT) yöneltmiştir.
Temel hizmetlere ve bilgilere erişimin, sosyal destek ağlarının sürdürülmesi ve
geliştirilmesinin ve anlamlı sosyal ve sivil katılım fırsatlarının dijital erişim ve okuryazarlık
eksikliği nedeniyle giderek daha fazla tehlikeye girdiği konusunda artan bir fikir birliği vardır.
Bu, yaşlı yetişkinler arasında özellikle bilgisayar ve İnternet kullanımı diğer yaş gruplarının
gerisinde kaldıkları göze çarpan bir konu olmaktadır. Yaşlılara yönelik teknoloji eğitimi
programları, bilgisayar kullanımını arttırmanın ve bu popülasyon arasında aktif yaşlanmayı
geliştirmenin etkili bir yolu olarak belirlenmiştir (Gardner, P. ve diğ., 2012).
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Aktif ve sağlıklı yaşlanma ve yaşlı refahı hem Avrupa hem de Dünya’da özellikle
yaşlanan ülkeler düzeyinde çok önemli konular haline geldi. Dünya nüfusu yaşlanıyor ve yaşam
beklentisi artıyor ancak daha uzun yaşamak mutlaka daha iyi yaşamak anlamına gelmiyor.
Nüfusun bu yaşlanan kesiminin yüksek yaşam kalitesini sürdürmesi ve aktif ve sağlıklı kalması
toplumlar için şarttır. Nüfusun yaşlanması, sonuçları itibariyle benzeri görülmemiş bir sosyal,
politik, ekonomik ve teknolojik zorluktur. O nedenle, bu zorlukların aşılabilmesi için yaşlı
insanların aktif bir yaşam sürmelerine ve topluma entegre olmalarına hangi politikalar ve
düzenlemelerle nasıl katkı sağlanır? Özellikle yaşlılara yönelik önleyici, koruyucu ve sağlığı
geliştirme politikaları nasıl aktif ve sağlıklı yaşlanma yaklaşımına göre düzenlenmelidir?
Yaşlılıkta yaşam kalitesini yükseltmek ve bakıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için yeni
teknolojiler kullanmanın faydaları neler olacaktır?
Bu bağlamda eğitim, yaşlılıkta ortaya çıkan problemler gibi artık göz ardı edilemeyecek
sorunlara uygun çözümler bulmaya yönelik küresel bir süreç inşa etmenin temelini teşkil
etmektedir. Eğitim ve öğretim yoluyla, nüfusun yaşlanması zorluğunu üstlenebilecek ve
ekonomik, sosyal, teknoloji ve sağlık konularında uygun cevaplar verebilecek aynı düzeyde
yetkinliğe ve farklı becerilere (ve farklı uzmanlıklara) sahip sağlık ve refah sektöründe bir dizi
profesyonel yetiştirilmelidir. Aktif ve sağlıklı yaşlanma teknolojileri alanında yetkinliğe sahip
olanlar, aktif ve sağlıklı yaşlanmayla ilgili sağlık, teknolojik ve sosyal konular hakkında bilgili
olacaklar, böylece etkilenen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için uygun teknolojik çözümler
tasarlayabilecekler.
Aktif yaşlanma, yaşlı insanlar için aktif olabilme ve sosyal hayata ve çalışma hayatına
katılabilme anlamına gelmektedir. Ancak hızla gelişen teknolojiler çalışma hayatını ve iş yapma
biçimlerini de değişime uğratmaktadır. Bir yönüyle, teknolojiler hem sorun hem çözüm
olmaktadır. Bu anlamda, son zamanlarda yaşlılar ve bilgi teknolojileri konusundaki geleneksel
olumsuz söylemlerin yavaş yavaş olumlu bir söylemle değiştirileceği anlaşılmaktadır çünkü
giderek daha fazla teknoloji yaşlıları “güçlendirmek” için bir araç olarak düşünülmektedir.
Örneğin, ev işlerinin giderek teknoloji sayesinde kolaylaşması bağımsız yaşamı teşvik edebilir
ve internet ortamında gerçekleştirilen çevrimiçi ilişkiler gerçek hayattaki sosyalleşebilme
eksikliğini de telafi edebilir. Bu, bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin olumlu etkilerinin teşvik
edilmesi ve kamuyla paylaşılması gerektiği anlamına gelir (Amaroa, 2011).
Bir çalışmada, bilgi teknolojilerinin yaşlanma sürecini yaşayanlar için önemli bir faktör
olduğu tespit edilmiştir. Dijital yaşlanmanın, bilgi toplumunda aktif yaşlanmanın hayata
geçirilmesi için önemli bir bileşen olmasına rağmen, ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası
düzeyde de eşitsizlik riski artmaktadır. Üç temel faktör dijital yaşlanmayı etkileyebilir. Bunlar;
(1) Yaşlıların günlük yaşamında bilgi teknolojileri, (2) Yaşlıların bilgi teknolojileri
okuryazarlığı becerileri ve (3) destekleyici ağlar ve hizmetler. Yaşlı yetişkinler, aktif yaşlanma
ve onların dijital okuryazarlık konuları, mevcut olan bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte
literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Bir yönüyle, tüm yaşlılar için dijital dünyaya
bağlanmadan eşit ve kaliteli bir yaşam hakkı elde etmek giderek daha zor olacaktır. Diğer
taraftan, mevcut engellerin kaldırılması ve etkileştiricilerin güçlendirilmesi konusunda büyük
zorluklar da devam etmektedir (Yang, 2019).
Yaşlılar ve bilgi teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla 3 boyutta
çalışmalar yapılabilir. Birincisi, aktif yaşlanma ve dijital yaşlanma ilişkisi üzerine ampirik
çalışmalara daha fazla odaklanılmalıdır. İkincisi, aktif yaşlanmaya ilişkin mevcut literatürün
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çoğu, yaşlanma öncesi (50+) veya genç yaşlı (60+) araştırmalarıdır. Ortalama yaşam beklentisi
birçok ülkede 80'i aştığı halde, geronteknoloji gelecekteki araştırmaların araştırma konusu
yaşlılara (75+) ve ileri yaşlılara (85+) odaklanması gerekir. Üçüncüsü, yaşlılar için teknoloji
araştırmalarının çoğu fiziksel veya teknik engellere odaklanmaktadır. Psiko-sosyal, ekonomik
ve çevresel engellerin özel olarak araştırılması ve bu engellerin kaldırılmasını hedefleyen güçlü
eylemlerin hayata geçirilmesi gerekir. Gelecekteki araştırmalar, daha yüksek eşitliğe ulaşmak
için özellikle de en dezavantajlı olan daha geniş yetişkin gruplarını da içermelidir (Yang, 2019).
9.12. BILGI TEKNOLOJILERI VE AKTIF YAŞLANMA UYGULAMALARI
Yaşlı yetişkinlere hizmet sunan kurum ve kuruluşların eğitimlerinde, teknoloji
programları genellikle marjinal bir yer almaktadır. Genellikle, hizmet sağlayıcıların verdikleri
bir hizmetin içerisine dahil edilerek veya vaka yönetimi gibi “temel” yetkinliklerine eklenen ve
gönüllü veya uzman olmayan personel tarafından sağlanan bir hizmet olarak bakılmaktadır. Bir
yönüyle, teknoloji programları yaygın bir şekilde parçalara ayrılarak, geçici görülerek, kararsız
ve yetersiz personel tarafından, uygun olmayan müfredatla, teknolojik sorunlarla, yetersiz
finansman ve sınırlı kapasite nedeniyle daha da zorlaşmaktadır. Kapsamlı, toplum temelli
teknoloji eğitim programları, birden fazla bileşenden oluşan, profesyonel olarak eğitilmiş
personelle, iyi tasarlanmış ve uygulanmış bir müfredatla birlikte, eğitimciler için profesyonel
gelişim, kurs planlaması deneyimli ve etkin liderlikle programlar gerçekleştirilmelidir
(Gardner, P. ve diğ., 2012).
Uygulama açısından, Almanya'daki MAN Diesel Company tarafından yapılan iyi
örnekler söz konusudur. Gerçek manada bir uluslararası şirket olan MAN Diesel firmasında 15
farklı milletten çalışanlar olduğundan dolayı çalışanların entegrasyonunu ve uyumunu teşvik
etmektedir. Ayrıca, firmadaki işgücü içerisinde çeşitlilik olduğu gibi aynı zamanda 55 yaş ve
üzerindeki işgücünün oranı toplam işgücünün üçte birinden de fazladır. Yani yaşlı işgücü oranı
birçok benzer firmaya göre oldukça yüksektir. MAN, 2009'dan bu yana “daha yaşlı” olan
çalışanlara iş teklifi sunmakta ve dolayısıyla 61 yaşından büyük olan sekiz çalışanı halihazırda
istihdam etmektedir. Bunun nedeni, şirketin yaşlı işçilerin deneyim zenginliği, sahip oldukları
çeşitli bakış açıları, birikimleri ve becerilerinden dolayı önemli bir varlık olduğunun farkında
olmasıdır. Sadece bu birikimleri ve becerilerinden dolayı değil, bu birikim ve becerilerin daha
kısa sürede yeni gelen genç çalışanlara aktarılması için de yaşlı çalışanlar bir fırsat olarak
görülmektedir.
Sosyal içerme girişimleri, ayrıca, yaşlıları dijital sosyal ağları kullanmaya teşvik etmeye
yönelik faaliyetleri de içerebilir. Bu alandaki bir proje olan “Goldenworkers”, işyerinde aktif
yaşlanmayı teşvik etmek için bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan bir
çalışmadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projenin asıl amacı, profesyonel aktif
yaşamı uzatabilecek yeni modeller bağlamında yeni teknolojileri tanımlamaktır. Sonunda, hem
araştırma hem de uygulamacılar tarafından benimsenecek son teknoloji ürünü araştırma
gündeminin tanımlanması yanında aktif yaşlanma için bilgi teknolojileri alanındaki yeni
uygulamalar da araştırılmıştır.
Dahası, çalışanlarının çoğunun hayatın içerisinde bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek
amacıyla bir miktar dijital okuryazarlık gereksinimi duyduğu göz önüne alındığında bazı
girişimlerin, yaşlı insanlar için bilgi işlem ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı becerilerinin
geliştirilmesine destek vermeye odaklanması normal olacaktır. Bir örnek olarak, bilgi
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teknolojileri becerisine sahip gençlerin, uzman bir bilgi teknolojileri öğretmeni gözetiminde,
yaşlı öğrencilere (60 yaş üstü) en azından günlük ihtiyaçlarını görebilmeleri için birtakım dijital
becerileri öğrettiği İtalya'daki 'Nonni su internet' projesidir. Bu projede, ideal olan öğretmen ve
öğrenci arasındaki oranın 1/2 olarak belirlenmiş olması dikkat çekicidir.
Topluluk temelli bir başka örnek ise, 2017 yılında Norveç Kızıl Haç tarafından
başlatılan “Dijital Yaşlı” projesidir. Dijital Yaşlı projesi ülke genelinde 11 kasabada ve haftada
2 gün sosyal ortamlarda birebir ders şeklinde uygulanmıştır. Katılımcıların aldıkları dersleri
geliştirmeleri için evde ya da yerel kafelerde daha fazla uygulama yapmaları teşvik edilmiştir.
Katılan 400'ün üzerinde yaşlı (54 yaş üstü), tablet cihazların sağladığı faydalardan istifade
ederek farklı mekânlarda kullanmanın avantajlarını değerlendirebilmişlerdir. Bu tür girişimler
göz önünde bulundurulduğunda, yaşlı insanların onlara nasıl eriştiği de dâhil olmak üzere
yaşlılar hakkında sağlık ve eğitim gibi bilgiler de önemli olmaktadır. Bu durum bir yandan,
faaliyetleri organize edenlerin erişilebilir bir ortamı teşvik etmeleri gerektiği ve diğer yandan
yaşlı insanların yeterli donanıma sahip olarak (yeterli miktarda cihaz kullanarak) yeterli
düzeyde dijital okuryazarlığa sahip olduğu anlamına da gelmektedir.
Yaşlıların teknolojiyi kullanmada sadece yaşın değil sosyal, ekonomik ve çevresel
faktörlerin de önemli engeller olduğu görülmüştür. Lai (2008), sosyal kültürel aile yapısının,
Japon yaşlıların yerinde yaşlanıp yaşlanmadığını ve aynı zamanda bilgi teknolojileri yoluyla
nesiller arası ilişkileri sürdürüp sürdürmeyeceğini etkileyen önemli bir faktör olduğunu
savunmaktadır. Diğer taraftan, teknolojiyi bakım işlerinde yoğun bir biçimde kullanmanın
ailenin bakıcı rolünü azaltabileceğine dair endişeler de var. Yani teknolojinin yaşlı
hizmetlerinde kullanımı, aile ile yaşlı birey arasındaki etkileşimi, duygusal yakınlığı,
birikimlerin ve geleneklerin aktarılmasını zayıflatması söz konusudur. Dolayısıyla zorunlu
olmadıkça ailenin yerini teknolojinin alması yaşlı açısından sağlıklı olmayacaktır. Ancak,
kurumsal bakım hizmetlerinde teknoloji, aile bakım hizmetlerinin tersine bir gereksinim
olmaktadır ve kullanımı öne çıkmaktadır. Ayrıca, Tayvan’daki ulusal bir anketten elde edilen
verilerin analizine göre, eğitim seviyesinin bağımsız bir şekilde yaşlıların internet kullanımında
belirleyici olduğunu ve bu durumun yaşlıların bilgi teknolojileri eğitiminin önemsenmesine yol
açtığı tespit edilmiştir (Yang, P., ve diğ., 2019). Bu anlamda eğitim ve yaşam boyu eğitim
uygulamaları aktif yaşlanma politika ve uygulamalarında gerekli olan bir proaktif yaklaşım
olmalıdır.
Kore'de bulunan Yaşlıların Daha İyi Yaşamı İçin Araştırma Enstitüsü (RISBLE), yaşlı
yetişkinlerin yeni teknolojilerde uzmanlaşma, sosyal beceriler ve liderlik geliştirme ve sonunda
topluluklarda öğretmen olma becerisini geliştirmelerine yardımcı olmak için bir Siber Aile
Programı başlatmış ve yürütmüştür. Aile ile yapılan bu çalışmalar, aktif yaşlanmanın doğasını
dijital teknolojiler üzerinden oluşturmakta, kuvvetlendirmekte ve yaşlılarıın içselleştirilmesine
katkı sağlamaktadır. Yeni teknolojilerin benimsenmesinden sonra sadece sağlıkla ilgili değil
ayrıca yerel hizmetlerin, bankacılık işlemlerinin, eğlence, sosyalleşme, iletişim, bilgilerin
aranması ve birçok konuda çevrimiçi olarak anlamlı aramaların yapılması ve bilgiye ulaşılması
söz konusu olabilecektir. Bu anlamda, yaşlı yetişkinlerin bilgi teknolojilerini kullanımlarıyla
birlikte, ihtiyaçları olan bilgiyi araştırması yanında, birtakım hobilere, ilgi duydukları alanlara,
finans, sağlık ve tıbbi danışmanlık ile ilgili konulara da odaklandıkları anlaşılmaktadır.
OATS adındaki eğitim programı (OATS, Older Adults Technology Services), 2004
yılında, New York şehrinde yaşlıların sağlıklarını, finansmanlarını ve sivil ve sosyal
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odaklanmalarını geliştirmek için teknolojiyi kullanma konusunda yaşlı vatandaşları meşgul
etmek, eğitmek ve desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Topluluk temelli bir yaklaşım kullanan
OATS programı, 10.000 ders vermek ve New York şehrinde 6.500 yaşlı yetiştirmek için 50'nin
üzerinde kar amacı gütmeyen kuruluşla ortaklık kurmuştur. OATS kurslarının süresi 10 hafta
olup, öğrenciler 1,5 saatlik derslerle (toplam 30 saat) eğitim için haftada iki kez toplanırlar.
Tüm dersler, ortak sitelerde internet erişimine sahip bilgisayar laboratuvarlarında ve her öğrenci
için yeterli sayıda bilgisayarla gerçekleştirilmektedir. Sınıf mevcudu ise 10-15 öğrenci arasında
değişmektedir. Tüm dersler bilgi teknolojileri konusunda eğitimli olan eğitmenler tarafından
verilmektedir ve OATS programı tarafından geliştirilen bir müfredatı takip etmektedirler.
Eğitim yanında öğrencilere eğitimin bir parçası olarak ilgili dökümanlar ve ilaveten bir el kitabı
da verilmektedir (Gardner, P. ve diğ., 2012).
Çalışmada karma bir yöntem tasarımı kullanılmış ve veriler telefon anketleri, etnografik
saha çalışması ve derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Anketler açık ve kapalı uçlu
sorulardan oluşmuş olup 3 aşamada uygulanmıştır. Bunlar; eğitim öncesi, hemen eğitim sonrası
ve 6 ay sonrasında telefon ile tekrar uygulanmıştır. Çalışma New York'ta dört bölgede
gerçekleştirilmiştir. OATS programını desteklemeye ilgi gösteren paydaşlar, şehrin farklı
bölgelerinde farklı seçmenlere hizmet veren ve temel laboratuar temelli sınıfları destekleme
kapasitesine sahip olanlardan seçilmiştir. Topluluk ortakları, eğitim için saha tabanlı bilgisayar
laboratuvarları sağlamışlardır. Program uygulamasında OATS personeli ile işbirliği yapılarak
sosyal yardım ve işe alım gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya hak kazanabilmek için İngilizce’yi
akıcı konuşabilen 50 yaşın üzerindeki katılımcıların çalışma alanlarından birinde onay verilerek
bir OATS eğitim kursuna kayıtlı olmaları geekmektedir.
Bilgisayar eğitiminden önce, araştırmaya katılanların birçoğu, aile görüşmeleri sırasında
konu teknolojiye geldiğinde, aile ziyaretleri sırasında sık sık "kaybolmuş" veya "dışlanmış"
olduklarını bildirmişler. Yaşlıların konuşmalarından elde edilen izole olma duygularının, bilgi
işlem ve iletişim teknolojileri yetenekleriyle birlikte çarpıcı bir şekilde değiştiği görülmüştür.
Kurs sonrasında yapılan görüşmelerde, katılımcıların çok daha fazla ilgi gördüklerini ve
aileleriyle bağlantılarının daha iyi olduğunu hissettiklerine dair açıklamalar görülmektedir.
Göçmen katılımcılar için ise teknoloji eğitimi, onlara sadece korunmak için değil, geldikleri
vatanlarıyla olan bağlarını yeniden kurmaları için gereken becerileri de sağlamıştır. Kayıp aile
ve arkadaşlarını bulmanın ve yeniden iletişim kurmanın yanı sıra kendi ülkelerinden,
şehirlerinden ve hatta doğdukları mahallelerden yerel haberleri okuma kabiliyetine ulaşmak
göçmenler için son derece önemli ve çok heyecan verici hale gelmiştir (Gardner, P ve diğ.,
2012).
OATS eğitimleri ve geliştirilmiş bilgi teknolojileri yetenekleri sayesinde, katılan
yaşlılara yeni topluluk bağları kurma fırsatları da sunulmuştur. Birincisi, dersler sayesinde
öğrenciler ve eğitmenler arasında yeni bir öğrenme topluluğu oluşmuştur. Bu yeni topluluğa
yönelik bağlılık hissi, kurs sırasında hemen hemen tüm katılımcılar tarafından gösterilmiş ve
kurs tamamlandıktan sonra birçok kişi (çevrimiçi, şahsen veya telefonla iletişim yoluyla)
irtibatlarına devam etmişlerdir. İkincisi, İnternet üzerinde müzakere etmek için gereken
becerilere sahip olmak, program katılımcılarının ilgilendikleri topluluklar hakkında zengin bir
bilgi birikimi erişimine sahip olmaları anlamına geliyordu. Teknoloji becerilerine sahip
olmaları onların şehirde yeni fırsatlar bulmalarına (etkinlikler, aktiviteler, vb.), onlara
katılmalarına, ortak ilgilerini paylaşan diğerleriyle tanışmalarına yol açmıştır. Örneğin,
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egzersize ilgi duyan bir öğrenci interneti üzerinden araştırma yaparak daha önce hiç bilmediği
uygun bir yürüyüş grubu bularak katılım sağlamıştır. Online bilgisayar kullanıcılarının yaygın
olması, yaşlılara çok sayıda çevrimiçi toplulukla meşgul olma fırsatları da sağlamıştır (Gardner,
P. ve diğ., 2012).
Başlangıçta, çoğu yaşlı olan öğrenci sosyal paylaşım siteleri konusunda biraz tereddütlü
idi, ancak zaman içinde kullandıkça güvenleri ve yetenekleri arttığı için dijital ortamda bulunan
toplulukları keşfetme konusundaki ilgileri de artmış oldu. Aslında, kursun sonunda birçok
katılımcı, Facebook gibi birçok benzeri diğer sosyal paylaşım sitelerinin üyesi olmuştur. Yeni
topluluk bağları kurmak ve onların içinde gelişen arkadaşlıklar, önceki eski arkadaşlarının
çoğunun öldüğünü ve ilerleyen yıllarda yeni arkadaşlar edinmenin giderek daha zor olduğunu
belirten katılımcılar için çok daha da önemli olmuştur (Gardner, P. ve diğ. , 2012).
New York Şehri'ndeki Microsoft Sanal Yaşlanma Merkezi projesi ile evden çıkma
durumu olmayan yaşlıların bilgisayarlarla ve geniş bant teknolojisiyle çevreleriyle yeniden
bağlantı kurduğu ve böylece sosyal izolasyonlarının azaldığı tespit edilmiştir. Bu proje
neticesinde fiziksel, bilişsel ve sosyal faydaların iyi bir şekilde elde edildiği ortaya çıkmıştır.
Mitzner ve ark. (2010) da benzer şekilde bilgi teknolojileri kullanımında olumlu geri bildirimler
bulmuş ve teknolojinin tüm ev, iş ve sağlık ortamı bağlamında etkinlikleri güçlendirdiğini
vurgulamıştır. Teknoloji sayesinde yaşlılar, iletişim, boş zaman ve eğlence ile arama işlevlerini
artırabilmekte ve böylece yaşlı yetişkinlerin yaşamı daha kolay hale gelebilmektedir (Mintzer
ve diğ., 2010). Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler, güvenlik, güvenilirlik, günlük
yaşamdaki kesintiler ve yüksek maliyetler gibi endişelere de neden olmuştur. Özellikle
günümüzde teknolojik gelişmelerin çeşitliliğinin söz konusu olmasından dolayı teknolojinin
benimsenmesi ve vazgeçilmesinde, kontrol, bağımsızlık ve algılanan güvenlik ve ihtiyaç
gereksinimlerinin belirleyici olmaktadır.

SONUÇ
Yeni teknolojiler yaygınlaşması ve birçok sektörün dijitalleşmesi, günümüz
teknolojisinin kullanımı ile günümüzdeki yaşlı nesillerden daha rahat olacak olan gelecekteki
yaşlı insanların bağımsızlığını artırmak için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Sağlıklı ve aktif
yaşlılar da tüketiciler olarak önemli bir rol oynayacak ve Gümüş Ekonomi şeklinde ifade edilen
yaşlılara yönelik yatırımlar için ilginç bir alan olacaktır.
Yaşlıların özerkliğini teşvik etmek ve katılımlarının geliştirilmesini sağlamak için yaşlı
dostu ortamların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımların, yeni yaşlanma stratejileri ve
politikalarının merkezinde yer alması gerekmektedir. Sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım
sistemleri geliştirmek ve gelecek zorluklara hazırlıklı olmak için birçok muhtemel durumun
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar, yaşlı insanlar arasındaki büyük farklılıklar,
değişen içsel kapasitelerini ve fonksiyonel yeteneklerini kapsamaktadır. Yaşam boyu sağlığı
geliştirme ve hastalık önleme programlarına ilave olarak bunama ve palyatif bakım politikaları
ve girişimleri birçok ülkede insanların kendi evlerinde sağlıklı ve bağımsız bir şekilde
yaşamasını sağladıkça daha da önemli hale gelecektir. Buna ek olarak, sosyal katılım, gönüllü
faaliyetler ve yaşam boyu öğrenme fırsatları teşvik edilmelidir, çünkü bunların sadece yaşlılar
değil herkes için oldukça fayda sağladığı kanıtlanmıştır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin çalışma hayatını etkilemesi sonucu ortaya çıkan
dönüşüm değildir?
A. İşyeri olgusu değişime uğramıştır
B. İş yapma biçimleri değişmiştir
C. Fiziksel ürünlerin tesliminde coğrafi engeller ortadan kalkmıştır
D. Organizasyonun etkinliği artmıştır
E. Dijital ürünlerde teslimatta coğrafi engel ortadan kalkmıştır
2. Dijital teknolojilerin toplumsal alana yapmış olduğu katkı en fazla aşağıdaki hangi
kavramlarla açıklanabilir?
A. Yenilik ve yüksek katma değer üretimi
B. Risksiz büyümenin gerçekleşmesi
C. Katı çalışma anlayışının öne çıkması
D. Vasıfsız çalışmanın yaygınlaşması
E. Tam zamanlı çalışmanın yaygınlaşması
3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dijital ağların oluşturduğu yeni ekonominin bir
dayanağı veya çıktısı değildir?
A. Küreselleşme B. Bilgi C. Dijitalleşme D. Hizmetler sektörü E. Tarım sektörü
4. Dijital teknolojilerin yoğun olduğu ekonomik yapıya ne ad verilir?
A. Klasik ekonomi B. Neo-klasik ekonomi C. Liberal ekonomi D. Karma ekonomi E. Yeni
ekonomi

5. Bilgi teknolojilerinin makro ve mikro düzeyde aşağıdaki hangi alanlara katkıları
bulunmaktadır?
I. Finansal ekonomik yapıya
II. Emek piyasalarına
III. Firmaların veya organizasyonların yapılarına
IV. Mal piyasalarına
A. I, II, III ve IV
B. Sadece II ve IV
C. Sadece III ve IV
D. Sadece II, III ve IV
E. Sadece I ve IV
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6. Bilişsel ve teknik beceriler gerektiren bir bilgi olan dijital bilgiye ulaşmak, anlamak,
değerlendirmek, oluşturmak ve iletmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma kabiliyeti
aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilmektedir?
A. Dijital boşluk B. Dijital Okuryazarlık C. Dijital seçicilik D. Dijital ağlar E. Dijital eğitim

7. Bilgi işlem teknolojileri sosyal katılım konusunda aşağıdakilerden hangi alan ya da alanlarda
yaşlılara yönelik destek olacaktır?
I. Koçluk ve mentörluk gibi faaliyetler
II. Nesiller arası etkinliklerin arttırılması
III. Yardımcı teknolojilerle bağımsız yaşama yardımcı olma.
A. I, II ve III
B. Sadece II ve III
C. Sadece III
D. Sadece I ve II
E. Sadece I ve III

8. Yaşlıları eskimiş modası geçmiş olan bilgilerini güncelleyen yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Teknoloji desteği
B. Sosyal içerme
C. Yaşam boyu öğrenim
D. Sosyal destek
E. E-Öğrenme

9. “Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri çözümleri sayesinde sosyal ağ oluşturma, hem kamu hem
de ticari hizmetlere erişim yoluyla sosyal olarak aktif ve yaratıcı kalmak, böylece yaşam kalitesini
iyileştirmek ve sosyal izolasyonu azaltmak” açıklaması kısaca aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?
A. Toplumda iyi yaşlanma
B. İşyerinde iyi yaşlanma
C. Evde iyi yaşlanma
D. Okulda iyi yaşlanma
E. Hastanede iyi yaşlanma
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10. Aşağıdaki hangi faktör veya faktörler dijital yaşlanmayı etkilemektedir?
I. Yaşlıların günlük yaşamında bilgi teknolojileri
II. Yaşlıların bilgi teknolojileri okuryazarlığı becerileri
III. Destekleyici ağlar ve hizmetler.
A. Sadece II ve III
B. I, II ve III
C. Sadece III
D. Sadece I ve II
E. Sadece I ve III
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10. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMADA ÖNLEYİCİ VE
KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

10. Bölüm: Emrah Zirek ve Ayşenur NAMLI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Yaşlılık sürecinde meydana gelen değişimler
- Yaşlılık döneminde koruyucu yöntemler
- Birincil, ikincil ve üçüncül koruyucu yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Yaşlanma sürecinde koruyucu yaklaşımlar neden önemlidir?
Yaşlılıkta meydana gelen kas iskelet sistemi değişiklikleri nelerdir?
Yaşlılıkta meydana gelen duyu organı değişiklikleri nelerdir?
Yaşlılıkta önleyici ve koruyucu yaklaşımlar nelerdir?
Birincil, ikincil ve koruyucu yöntemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Yaşlılıkta

meydana

gelen duyu değişiklikleri

Meydana

gelen

değişiklikleri kavramak

Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.

Yaşlıkta

meydana

Meydana

gelen

gelen kas iskelet sistemi ve değişiklikleri kavramak
diğer değişiklikler

araştırarak
geliştirilecektir.

Yaşlılıkta önleyici ve
koruyucu yaklaşımlar

Kazanım okuyarak ve

Koruyucu

Kazanım okuyarak ve

yaklaşımların kavranması

araştırarak
geliştirilecektir.

Birincil, ikincil ve
üçüncül koruma yöntemleri

Koruma
ve

yöntemleri

hastalıklar

etkisinin kavranması

üzerine

Kazanım okuyarak ve
araştırarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Koruyucu yaklaşım, aktif yaşlanma, sağlıklı yaşlanma
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GİRİŞ
Yaşlanma ile beraber birçok sağlık problemi de beraberinde gelmektedir. Yaşlanma
sürecinde biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutta yaşlıların hayatını olumsuz yönde etkileyen
değişikler meydana gelmektedir. Yaşlıların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmeleri için kendilerine özen göstermeleri gerekmektedir. Bunun için sağlıklarını
koruyucu yaklaşımları benimsemelilerdir (Lang ve diğ., 2005) Aşağıda yaşlanma ile birlikte
meydana gelen değişiklikler verilmiştir.
10.1. YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLER
10.1.1. Duyu organlarında meydana gelen değişiklikler
Yaşlanma ile beraber meydana gelen değişiklikler arasında en belirgin olarak hissedilen
değişim gözde meydana gelmektedir. Lensin sertliği yaşlanma ile artmaktadır, buna bağlı
olarak görme netliği azalmakta ve görebilmek için daha fazla ışığa ihtiyaç duyulmaktadır. Işık
değişimlerine karşı uyum güçleşmekte ve renk ayrım yeteneği azalmaktadır. En önemli
değişikliklerden biri de gözden beyine giden sinir hücrelerinin sayısındaki azalmaya bağlı
olarak, gölge ve tonlardaki farklılıkların ve çok ince detayların fark edilebilirliğinin
azalmasıdır. Yaşlanma ile birlikte duyma yeteneği de azalmaktadır. Özellikle ilerleyen yaşlarda
kulak kirinin artmasına bağlı olarak duyma yeteneği azalmaktadır. Kalabalık ortamlarda ise
arka planda bulunan sesler nedeniyle duyma kalitesi bozulmaktadır. Dildeki tat alma duyusu
azalmakta ve iştahsızlık yaşlanma ile birlikte artmaktadır. Tükürük sıvısının azalmasıyla
birlikte ise ağızda kuruluk meydana gelmektedir. Diş etlerinde oluşan çekilmelere bağlı olarak
diş kayıpları meydana gelebilir. Ayrıca diş çekilmelerine bağlı olarak dişlerin araları açılır, bu
bölgelerde besin artıkları birikir ve bakteri yuvaları oluşabilir. Olan bu değişiklikler sonucunda
dişlerdeki hassasiyet artmaktadır. Ağız içinde boşluklar oluşturmakta ve sonuçta diş kayıpları
görülebilmektedir. Cilt altı yağ dokusunun, güneş ışınlarına karşı koruma ısı yalıtımı gibi
görevleri bulunmaktadır. Cilt altı yağ dokusunun inceldiği yerlerde kırışıklıklar artar, soğuk
havaya karşı tolerans azalır. Yaşla birlikte azalan cilt altı yağ dokusu, derinin daha ince,
dayanıksız elastikiyetini kaybetmiş, kuru ve kırışık bir hale dönüşmesine sebep olur. Güneş
ışığına karşı uzun süreli korunmasız olarak maruz kalınması sonucu cildin daha sert ve kırışık
hale gelmesine sebep olmaktadır. Duyu kaybı ya da azalmasına bağlı olarak çeşitli yaralanmalar
da meydana gelebilir. Ter bezlerindeki çalışmanın azalmasına bağlı olarak vücuttan ısı kaybı
azalır, vücut yaralarının iyileşme süresi uzar, vücut kendini kolay soğutamaz.
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10.1.2. Kas iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler
Yaşlanma ile birlikte, yumuşak dokularda, kaslarda ve iskelet sisteminde hem yapısal
hem de işlevsel bozulmalar ortaya çıkar. Yaşla birlikte kemiklerin yoğunluğu azalmaktadır. Bu
yoğunluk azalmasına bağlı olarak kemik kırıkları artmaktadır. Kemik dokusunun kayıpları
sebebiyle yaşlılarda boy kısalması görülebilmektedir. Yine aynı sebepten dolayı kamburluk gibi
vücut postür bozuklukları görülmektedir. Ayrıca iki kemik arasında daha rahat hareketi
sağlayan kıkırdak dokusu azaldığı için hareketler daha rahatsız ve ağrılı olabilir. Eklem kıkırdak
renginde değişmeler, eklem yüzeyinde incelmeler ve çatlamalar oluşur. Yaşlanma ile birlikte
kaslar incelir ve kas erimeleri meydana gelebilir. Eklemleri birbirine bağlayan bağların
elastikiyetlerini kaybetmeleri sonucu eklemlerin hareket yetenekleri azalır.
10.1.3. Diğer vücut sistemlerinde görülen değişiklikler
Yaşla beraber beyindeki hücre sayısı azalmaya başlar, buna bağlı olarak yaşlılarda beyin
fonksiyonları azalabilir. Kelime hazinesi, kısa-süreli bellek, öğrenme, bilgileri akılda tutabilme,
kelimeleri hatırlama, çevreyi algılama gibi mental işlevlerde azalmalar görülebilir. Sistemi ile
ilgili olarak, hareketlerde ve besinlerin emiliminde azalma şeklindedir. Bazı besinlere karşı
hassasiyet gelişebilir. Ayrıca midenin elastikiyetinin azalmasına bağlı olarak besinlerin
boşalması gecikebilir. Sindirim sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yaşlılarda;
iştahta azalma, hazımsızlık, diyare, konstipasyon, kaşeksi, obezite gibi problemler de meydana
gelmektedir. Solunum sisteminde ise akciğerin elastikiyetinin azalması, solunum kaslarının
kuvvet kaybına bağlı olarak yaşlılarda akciğer fonksiyonları azalır. Egzersiz sırasında ya da
yorucu işlerde nefes nefese kalabilirler. Solunum problemleri yaşayabilirler. Yaşlılıkta,
böbreklerin dokusu küçülür, böbreğe kan akımı azalır, elektrolit dengeleri bozulabilir. İdrar
kaçırma gibi problemler görülebilir. Hormonal sistemde tiroid bezinin küçülmesine bağlı olarak
bazal metabolizma hızında yavaşlama görülür. Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarındaki
azalmalara bağlı olarak enfeksiyonlara karşı hassasiyet artar ve enfeksiyonlar daha önemli
seyreder. Yaşlı bireyler enfeksiyonlara karşı daha korumasız olur ve daha kolay hasta olabilirler
(Taffet, 2003).
Yaşlı bireylerin daha rahat bir hayat devam ettirebilmeleri için yaşlı bireyler bazı
önleyici ve koruyucu yaklaşımları yaşam tarzı haline getirmelilerdir. Yaşlılarda koruma birincil
koruma, ikincil koruma ve üçüncül koruma olarak üç başlığa ayrılabilir.
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10.2. ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR
10.2.1. BİRİNCİL KORUMA
Birincil koruma koruyucu hizmetlerin en önemli kısmıdır. Birincil koruma hastalığa
yakalanmadan önce alınan tedbirlerin tümüdür. Kronik hastalıkların ve kanserlerin önlenmesi
için başlıca risk faktörleri olan beslenme bozuklukları, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam
şeklinin ortadan kaldırılması korunma sağlayabilir (Reuben, 2009).
10.2.1.1 Bağışıklık
Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sistemi fonksiyonlarındaki azalma yaşlı bireylerde
kronik hastalıklara yakalanma sıklığına ve bu hastalıklara bağlı gelişebilecek problemlere ve
ölümlere neden olabilmektedir. Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığı, kalp
damar hastalıkları, organ yetersizliği, diyabet gibi kronik hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı
sorunlar sonucu mortalite ve morbiditenin arttığı bildirilmiştir. Yaşlanma sürecinde doğal ve
sonradan kazanılmış immünitede değişiklikler olabilmektedir. Dünyada bazı ülkelerde yaşlılara
özel bağışıklama programı vardır. Türkiye’de de yaşlı popülasyon için genel ve özel
bağışıklama seçenekleri bulunmaktadır. Gripten korunmanın en önemli yollarından biri aşıdır.
Grip aşısı, yaşlıların hastane yatışlarını ve ölüm oranlarını büyük oranda azaltmaktadır. Yaşlı
nüfus için aşılama konusunda önemli yer tutan bir diğer aşı da pnömokok aşısıdır. Çünkü
özellikle yaşlı bireylerde pnömokokal enfeksiyonlar, dünyada bir çok insanın ölümüne neden
olmuştur. Yaşlılık döneminde hekimler tarafından gerekli görüldüğünde hepatit B aşısı da
yaptırılabilir. Yetişkin bireyler her on yılda bir tetanoz tekrar dozlarını olmalılardır. Bu
durumda altmış beş yaş ve üzeri yaşlılar için de aynı doz geçerlidir. Yaşlılarda bağışık
sistemindeki zayıflamalar sebebiyle herpes zoster gelişebilir. Hastalıktan korunmak için
Türkiye’de ve bazı ülkelerde aşılamada önerilmektedir (McElhaney, 2011; Yawn ve diğ. 2007;
Tomczyk, ve diğ. 2014; Marks, 2009).
10.2.1.2. Beslenme
Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltmaktadır. Bu durumda bireyler
hastalıklara daha kolay yakalanabilmektedirler. Yaşlılarda beslenme durumu birçok faktörden
etkilenmektedir. Diş sayısında azalma ve takma diş kullanımı, kronik hastalıklar, çok sayıda
ilaç kullanımı, tat almanın azalması, koku duyusunun azalması gibi birçok sebep yaşlılarda
yetersiz ve dengesiz beslenmeye yol açabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin, yaşlanma ile artan
diğer birçok hastalığın engellenmesinde rolü büyüktür. Sağlıklı beslenme için hem alınan kalori
miktarı, hem de alınan besinlerin özellikleri önemlidir. Vücut kompozisyonunda yaşlanma ile
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beraber bazı değişiklikler gözlenir. Yağsız doku miktarında azalma ve yağ miktarında bir artış
olduğu bildirilmiştir. Özellikle 80 yaş ve üzeri bireylerde yağsız dokudaki azalma daha da
hızlıdır. Kadınlarda yağsız doku kitlesi erkeklerden daha azdır. Yağsız doku kütlesindeki
azalma, kas dokusu ve kuvvetinde de azalmaya sebep olarak yaşlıların yürüyüşünü ve dengesini
etkiler. Yaşlıda yeterli ve dengeli beslenme hedefine ulaşabilmek için öğün sayısı arttırılarak
besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Yaşlılığa bağlı hastalıklardan korunmada, hastalıkların
geciktirilmesinde ve tedavi edilmesinde beslenme önemli bir rol oynamaktadır (Salles, 2007;
Omran, 2000). Diyet düzenli bir şekilde alındığı zaman, vücudun fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için miktar ve kalite olarak yeterli besin öğeleri ile (posa, vitaminler,
antioksidanlar, karbonhidrat, yağ, protein vb.) içermelidir. Bu şekilde beslenme sağlıklı yaşam
tarzının genel çerçevesinde en üst seviyede sağlık sağlayacaktır. Yeterli besin ögeleri ile birlikte
yaşlıların yeterli miktarda sıvı tüketmesi önemlidir. Suyun yanında taze sıkılmış meyve suları,
ayran, süt, gibi sıvılar uygun sıvı kaynaklarından oldukları bildirilmiştir. Günde mutlaka 1,5-2
litre su (8-10 bardak) tüketilmelidir. Bol miktarda sebze ve meyve, baklagiller ve tahıllar, az
miktarda doymuş yağ ve bol miktarda doymamış yağ, zeytinyağı, peynir, yoğurt tüketiminin
önemi vurgulanmaktadır. Yaşlılık döneminde vitamin ve mineral gereksinimin artması
öncelikli olarak vücut direncinin ve bağışıklık sisteminin zayıflaması ile ilişkilidir. Bu nedenle
yaşlıların vitamin ve mineral seviyeleri oldukça önemlidir (Hodgkinson, ve diğ. 2003; WHO,
2002).
10.2.1.3. Egzersiz ve fiziksel aktivite
Fiziksel aktivite; “günlük yaşamımızı devam ettirken kas ve eklemlerimizi kullanarak
enerji harcanmasını içeren, kalp ve solunum hızını artıran, çeşitli şiddetlerde yapılabilen ve
yorgunlukla sonuçlanabilen aktiviteler” olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin gündelik
fiziksel aktivitelerinin gençlere oranla daha düşük olduğu bilinmektedir. Fiziksel aktivite azlığı
inme, diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, obezite gibi birçok kronik hastalıkla
ilişkili bulunmuştur. Düzenli egzersiz ve artmış fiziksel aktivitenin hastalıklara iyi geldiği ve
yaşam kalitesini arttırdığı kanıtlanmıştır. Yürümek, dans etmek, koşmak, bisiklet sürmek gibi
aktiviteler fiziksel aktiviteye örnek olarak verilebilir.
Düzenli ve yeteri kadar fiziksel aktivite yapmak her yaş grubu için önemli olmakla
birlikte özellikle son yıllarda yaşlı bireylerde oluşan yetersizlikleri, sakatlıkları, rahatsızlıkları
en aza indirmek ve yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmelerini sağlamak amacıyla fiziksel
aktivitenin ve egzersizin önemi daha çok vurgulanmaya başlanmıştır. Egzersizin birçok vücut
sistemi üzerine yararı vardır. Aktif ve sağlıklı yaşlanmanın belirleyicilerinden düzenli fiziksel
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aktivitede bulunmak fonksiyonelliğin korunması için başlıca koruyucu yöntem olarak ön plana
çıkmaktadır.
Vücut kompozisyonu üzerine :
Ø Vücut yağlanmasında azalma
Ø Abdominal yağlanmada azalma
Ø Kas kütlesinde artma
Ø Kişinin ayna karşısında görüntüsünü olumlu yönde etkiler.
Kardiyovasküler sağlık üzerine :
Ø Kalp kasılabilirliğinde artma,
Ø Fonksiyonel ve aerobik kapasitede artma
Ø Kan basıncında düzelme
Ø Kalp hastalıkları semptomlarında düzelme
Ø Hastanede kalma ve yatış sayısında azalma
Ø Damarların iç yüzlerinde fonksiyonların düzelmesi
Ø Kronik hastalıklara yakalanmada azalma
Ø Risk faktörlerinde azalma
Kas iskelet sistemi üzerine :
Ø Kas kütlesinde artma
Ø Kas kuvvetinde artma
Ø Dayanıklılıkta artma
Ø Kırık riskinde azalma
Ø Denge fonskiyonlarında düzelme
Ø Düşme riskinde azalma
Ø Esneklik üzerinde artma
Diğer :
Ø Daha sağlıklı ve kaliteli bir uyku
Ø Mental fonksiyonlarda iyilik
Ø Dikkat ve konsantrasyonda artma
Ø Depresyon semptomlarında azalma
Ø Yaşam kalitesinde artma
Ø Kansere yakalanma riskinde azalma
Ø Bağımsızlık düzeyinde artma
Ø Obezite riskinde azalma
Ø Metabolizma hızı artışı
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Ø Bağışıklık sistemi fonksiyonlarında iyilik
Ø Kan şekeri seviyesinin düzenlenmesi
Ø Morbidite ve mortalite nedenlerinde azalma (Vogel ve diğ., 2009)
Egzersiz ve hastalıklar üzerine etkisi :
Hipertansiyon ;
Hipertansiyon hastalarında hastalığın tedavisinde ve kontrol altına alınmasında
egzersizin rolü büyüktür. Aerobik egzersizlerin kan basıncı üzerinde etkili olduğu
vurgulanmaktadır. Haftada her gün en az 30 dk orta seviyede aerobik egzersizler tavsiye
edilmektedir. Aerobik egzersizlerin vasküler fonksiyonda iyilik, hastalık semptomlarında
azalma sağlama ve fonksiyonel kapasitede artış sağlama gibi yararları bulunmaktadır.
Obezite ;
Obezlik durumu ve aşırı kilo, vücut kütlesinin anormal derecede büyük bir bölümünün
yağdan oluştuğu bir durumdur. Bu anormal durum kişiye toplumsal sorun ve bir çok farklı
hastalık yükleyebilir. Obezite tedavisinde ilaç, diyetin yanında egzersizin rolü çok önemlidir.
Fiziksel aktivite azlığının obezite ile yüksek ilişkili olduğu rapor edilmekte ve yaşam tarzı
değişikliği ile birlikte düzenli yapılan egzersizin kilo kaybı ve verilen kilonun geri alımının
önlenmesinde önemli rol oynadığı bildirilmektedir. Düzenli olarak gerçekleştirilen egzersiz
programlarının, obezite ile gelişen komplikasyonların ve bu komplikasyonlara bağlı ölüm
hızının azaltılmasında da önemli bir yere sahiptir. Orta şiddette günde en az 30 dk olcak şekilde
fiziksel aktivite önerilmektedir.
Depresyon ;
Hafif ve orta şiddette depresyonda tıbbi tedavinin bir takviyesi olarak fiziksel aktivite
ve egzersizin faydalı bir etkisi olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Egzersiz programları
ile depresyon semptomlarında azalma sağlandığı bildirilmiştir.
Demans ;
Egzersiz, demans gelişim riskini azaltır. Mental fonksiyonlarda iyilik sağlayarak yaşam
kalitesini, sosyal ilişkileri ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkiler.
Kanser ;
Dünyanın bir bölümünde kanser ve kardiyovasküler hastalıklar erken ölümlerin ana
nedenleridir. Tüm kanser hastalıkları için altta yatan ortak mekanizma, bir hücredeki genetik
maddenin değişmesi (mutasyonlar) olmasıdır. Bununla birlikte, birçok kanser türünün ortak bir
özelliği, kas kütlesi kaybı ve halsizlik dahil olmak üzere kilo kaybı ve zayıflama ve kas
atrofisinin azalması sonucunda fiziksel fonksiyonların azalmasıdır. Genel olarak hasta olma,
iştahsızlık, zorlu tedavi uygulamaları (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve diğer tedaviler veya
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bunların kombinasyonları) ve günlük yaşamdaki zor koşullar fiziksel hareketsizliğe yol açar.
Birçok kanser türünün sebeplerinden biri olarak fiziksel aktivite azlığı gösterilmiştir. Örnek
olarak meme kanseri, kolan kanseri gibi verilebilir. Kanser hastanın yaşam kalitesini
etkilemektedir ve artık kanser hastalarının yaşam kalitesi ve işleyişi için fiziksel aktivitenin
önemine dikkat çekilmektedir. Fiziksel aktivitenin kanser üzerinde olumlu etkileri olduğu
vurgulanmaktadır. Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzının kolon kanseri ve meme kanseri
gelişimine karşı koruduğuna dair artan kanıtlar bulunmaktadır.
Diyabet :
Tip 2 diyabet, hiperglisemi ve anormal glukoz, yağ ve protein metabolizması ile
karakterize metabolik bir hastalıktır. Yaşlanma ile beraber kan şekerinin düzenlenmesinde
insülinin etkinliği azalmaktadır. Fiziksel aktivite azlığı fazla kiloya, yağ dokusunda artışa ve
karın bölgesinde aşırı yağ birikmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerle de kan şekerinin
kontrolünde ve insülin metabolizmasında bozukluklar meydana gelmektedir. Düzenli yapılan
egzersizler ise insülin metabolizmasının kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan
şekerinin kontrolüne yardımcı olmaktadır. Aerobik egzersizler, dayanıklılık egzersizleri ve
kuvvetlendirme egzersizleri diyabet hastaları için önerilebilecek egzersizlerdir. Kombine
egzersizlerin (aerobik ve kuvvetlendirme egzersizlerinin) kan şekerinin kontrolü üzerine en
etkin egzersiz tipi olduğu bildirilmiştir.
Osteoporoz :
Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun azaldığı ve böylece kemik kırılma riskini
arttıran bir hastalıktır. Yaş arttıkça osteoporoz ile kırık riski artmaktadır. Aşırı fiziksel
aktivitenin kemikler de dahil olmak üzere olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle egzersiz sıklığı,
süresi, şiddeti ve aktivite türü çok iyi ayarlanmalıdır. Osteoporoz, önlenmesi ve tedavisi daha
önce hormonal faktörlere (özellikle menopoz çevresindeki östrojen üretiminin kesilmesine)
odaklanılmıştır, ancak epidemiyolojik, klinik ve kemik biyolojisi çalışmaları artık mekanik
faktörlerin (fiziksel aktivite) kemiklerin sağlığında önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
Genel olarak bireylerdeki fiziksel aktivitenin azalması muhtemelen son 30 yıldaki kalça kırığı
insidansındaki genel artışın ana nedenidir. Aerobik egzersizlerin kemik mineral yoğunluğunu
artırabildiğine dair kanıtlar varken, kombine kuvvetlendirme egzersizlerinin ve denge
egzersizlerinin yaşlılarda düşme ve kırık riskini azalttığına dair kanıtlar da vardır.
Ankilozan spondilit :
Ankilozan spondilit hastalığında en iyi tedavinin ilaç ve ilaç dışı tedavilerden oluşması
ve eğitim, bilgilendirme ve düzenli egzersizi içermesi gerektiği, bireysel ve grup tedavilerinin
uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Güncellenen bilgilerle ankilozan spondilitin ilaç dışı
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tedavisinde düzenli egzersiz ve eğitimin çok önemli olduğu, ev egzersizlerinin etkili olduğu
ancak fizik tedavi ile birlikte gözetimli egzersizlerin (karada uygulanan egzersizler, su
egzersizleri , bireysel ya da grup uygulanması fark etmeksizin) ev egzersizlerinden daha etkili
olduğu için tercih edilebileceği bildirilmiştir.
Osteoartrit :
Osteoartrit en sık görülen eklem hastalığı ve en sık görülen kronik hastalıklardan biridir.
Hemen hemen 60 yaşın üzerindeki herkes, en az bir eklemde osteoartrit belirtileri gösterir.
Osteoartritte fiziksel egzersizin önemli olduğu bilinmektedir. Hem aerobik hem de
kuvvetlendirme egzersizlerinin osteoartrit hastalarında faydalı olduğu bildirilmiştir (Caspersen
ve diğ.,1985; Elsawy ve diğ., 2010; Netz ve diğ., 2005).
Egzersizler için kanıta dayalı bazı öneriler sunulmuştur (Elsawy ve diğ., 2010; Nelson
ve diğ. 2007).
Öneri

Derecesi

Sağlığı geliştirmek ve sürdürmek
için, yaşlı yetişkinler haftanın beş günü en az
30 dakika boyunca orta şiddette aerobik

A

aktiviteye veya haftanın üç günü en az 20
dakika boyunca yoğun şiddette aerobik
aktiviteye katılmalıdır.
Aerobik aktivite için minimum etkiyi
karşılamak için orta ve güçlü yoğunlukta
aerobik aktivite birleştirilebilir.

Sağlık
geliştirmek

ve
ve

fiziksel
sürdürmek

B

bağımsızlığı
için,

yaşlı

yetişkinler haftanın en az iki gününde kas
gücünün

artırıcı

B

aktiviteler

gerçekleştirmelidir.
Önerilen minimum miktarda aerobik
ve kas güçlendirme aktivitesinden daha
fazlasına katılım, ek sağlık yararları ve daha
yüksek

fonksiyonel

kapasite

A

seviyeleri

sağlar.
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Düşme

riskini

ve

buna

bağlı

yaralanma riskini azaltmak için, yüksek
oranda düşme riski olan toplumda yaşayan
yaşlı

bireyler

dengeyi

koruyan

A

veya

geliştiren egzersizler yapmalıdır.
Düzenli fiziksel aktivite ve günlük
yaşam için gerekli esnekliği sağlamak için
yaşlı yetişkinler, haftanın en az iki gününde

B

esnekliği en az 10 dakika koruyan veya
artıran aktiviteler yapmalılardır.
Daha yaşlı yetişkinler, önerilen her
bir

aktivite

türünü

gerçekleştirebilecek

C

yeterli fiziksel aktivite yapma planına sahip
olmalıdır.
A= Tutarlı, kaliteli hasta odaklı kanıt
B=Tutarsız veya sınırlı kalitede hasta odaklı kanıtlar
C=Fikir birliği, hastalığa yönelik kanıt, olağan uygulama, uzman görüşü veya vaka
serileri
ÖNEMLİ SAĞLIK YARARLARINA ULAŞABİLMEK İÇİN GEREKLİ EN AZ
AKTİVİTE
Haftada 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz ve en az haftada iki gün kas gücünü
artırıcı aktivite ya da 75 dakika ağır şiddette aerobik egzersiz ve en az haftada iki gün kas
gücünü artırıcı aktivite ya da orta ve ağır şiddette aerobik egzersizlerin kombinasyonu ve en az
haftada iki gün kas gücünü artırıcı aktivite.
EK SAĞLIK YARARLARINA ULAŞMAK İÇİN DAHA FAZLA AKTİVİTE
Haftada 300 dakika orta şiddette aerobik egzersiz ve en az haftada iki gün kas gücünü
artırıcı aktivite ya da 150 dakika ağır şiddette aerobik egzersiz ve en az haftada iki gün kas
gücünü artırıcı aktivite ya da orta ve ağır şiddette aerobik egzersizlerin kombinasyonu ve en az
haftada iki gün kas gücünü artırıcı aktivite.
Aerobik ve kuvvetlendirme egzersizleri örnekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir (Elsawy
ve diğ., 2010).
AEROBİK EGZERSİZLER
Yüzme
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Yürüme
Bisiklete binme
Dans
Golf
Tenis
Koşu
Bahçe işleri

KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ
Pilates
Yoga
Ağırlık kaldırmak
Dirençli elastik bantlarla yapılan egzersizler
Ağırlık içeren makinelerle yapılan aktiviteler

YAŞLI BİREYLERDE EGZERSİZ PROGRAMLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yaşlı bireylerde egzersizler uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı
özellikler vardır (Morio ve diğ., 2000).

1. Kas kuvvetini, kas gücünü, esnekliği, dayanıklılığı, ve fonksiyonel kapasiteyi
artırmalıdır.
2. Dengeyi ve koordinasyonu arttırmalıdır.
3. Etkili olması için egzersiz dozu iyi ayarlanmalıdır. Şiddeti, süresi, sıklığı
yeterli olmalıdır. Kişi de aşırı yorgunluk oluşturmamalıdır. Ancak kişi isterse egzersizin
şiddeti düşürülmelidir.
4. Egzersizin hedefleri iyi belirlenmeli, kişinin fonksiyonel kapasitesine uygun ve
özelleştirilebilir olmalıdır.
5. Zaman içinde gelişim düzeyinde artışlar sağlanabilmelidir.
6. Isınma, soğuma ve germe egzersizlerini de içermelidir.
7. Düzenli ve devam ettirilebilir olmalıdır.
8. Kişinin beklentileri, yaşam koşulları göz önüne alınmalıdır.
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9. Güvenli olmalı ve yaralanma ihtimali düşük olmalıdır.
10. Kolay uygulanabilir olmalıdır.
11. Sıkıcı olmamalıdır.
12. Yaşam tarzında değişikliklere uygun olmalıdır

10. 2.1.4. Sigara
Sigara birçok hastalık için en büyük risk faktörlerinden biridir. Sigara içmek gelişmiş
ülkelerde tüm kanser ölümlerinin yaklaşık% 30'una neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
sigara içmenin azalmasına rağmen, bazı gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Sigara dumanı
içerisinde birçok kanserojen madde içermektedir. Bu kanserojenlerin bazıları ve çeşitli sigara
kaynaklı kanser türleri arasında güçlü bağlantılar vardır. Sigara dumanı kanserojenleri ve
kansere neden oldukları mekanizmalar hakkında çok şey bilinmektedir. Bunun, tütün kaynaklı
kanserin önlenmesi ve tedavisi için yeni bilgiler sağlayacağı umulmaktadır. Sigara içmeye bağlı
hastalıkların oranları, sürekli sigara içenler arasında yaş ve sigara içme süresinin artmasıyla
birlikte sürekli olarak artmaktadır. Sigara kullanımının herhangi bir yaşta bırakılmasının çok
sayıda faydası olduğu görülmektedir (Gillespie ve diğ, 2012; Hecht, 2006).
10. 2.1.5. Düşmelere karşı alınabilecek önlemler
Her yıl toplumda yaşayan 65 yaş üzeri bireylerin %30- 40’ı düşmekte, 80 yaş ve üzeri
kişilerde bu oran %50’ye kadar çıkmaktadır. Düşmeye yol açan birçok risk faktörü vardır. Risk
faktörlerinden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Cameron ve diğ., 2012; Gill ve diğ., 2000;
Bueno-Cavanillas 2000).

Bu nedenle düşmelere karşı alınacak önlemler çok önemlidir.

Aydınlatmanın iyi ve kaliteli olması gerekmektedir, çok az ya da çok fazla aydınlatma
olmamalıdır. Aydınlatma sürelerinin yaşlıların merdivenlerden inme ve çıkma sürelerine göre
olması gerekmektedir. Kapılarda eşik yer almamalıdır, evde olan tüm malzeme ve nesneler
kaymayan malzemeden seçilmelidir. Evde tümsek ve çukur oluşturabilecek nesneler
olmamalıdır. Evdeki dolap ve raflar yaşlı bireylerin ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
Basamakların aralıkları eşit olmalıdır. Basamak yükseklikleri uygun seviyede olmalı ve
takılmaya neden olacak nesneler olmamalıdır. Merdivenlerde tutunacak yerler olmalıdır. Banyo
ve tuvalet zeminleri kaymaz özellikte olmalıdır. Banyo ve tuvaletlerde tutunma barları
olmalıdır. Kanepe, yatak, sandalye ve koltuk gibi eşyalar çok yüksekte olmamalıdır. Yerde
kayan zemin varsa koruyucu bantlar, bazı eşyaların sabitlenmesi gibi uygulamalar yapılmalıdır
(Shubert, 2011; Cumming ve diğ., 1999).
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DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİ
Ortostatik hipotansiyon
Denge bozukluğu
Kronik hastalıklar (inkontinans, depresyon vb.)
Kas kuvvetinde azalma
Ayak deformiteleri
Beslenme bozuklukları
Düşme korkusu
Yürüme bozuklukları
İleri yaş
Görme ve işitme duyularında bozukluk
Çok sayıda ilaç kullanımı
Baş dönmesi
Kaygan zeminler
Sabitlenmeyen eşyalar
Yetersiz aydınlatma
Çukur, tümsek
Uygunsuz mobilya
Uygun olmayan terlik, ayakkabı
Merdivende basamak eşitsizlikleri
Kablolar
Takılabilecek küçük eşyalar
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10.2.2. İKİNCİL KORUMA
İkincil korunma hastalıkların erken tanısı ile gerçekleştirilir. Erken tanıyı
gerçekleştirmek için kullanılacak tarama yöntemleri ucuz ve kolay erişebilir olmalıdır. Aynı
zamanda güvenilirliği yüksek olmalıdır.
10.2.3. ÜÇÜNCÜL KORUMA
Klinik bulguları, semptomları ortaya çıkmış olan hastalığın en uygun şekilde tedavisi
üçüncül koruma olarak tanımlanabilir. Üçüncül koruma hastalıkların tedavisinin yanında
hastanın sosyal yaşamına dönerek yaşam kalitesinin artmasını da hedefler (Reuben, 2009).
SONUÇ
Bu bölümde yaşlanma sürecinde meydana gelen değişiklikleri ve bu değişiklere karşı
yaşlı yetişkinlerin daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için aktif ve
sağlıklı yaşlanma sürecindeki önleyici ve koruyucu yaklaşımları öğrendik.
Sonuç olarak yaşlılık ve yaşlanma süreci bireyler için kaçınılmaz bir durumdur.
Yaşlanma insan vücudunda hem fiziksel hem psikolojik hem de sosyal açıdan pek çok
değişiklik oluşturmaktadır. Bireylerin yaşamın bu evresinde daha sağlıklı olabilmesi için aktif
ve sağlıklı yaşlanma sürecinde; korunma yöntemleri, alınabilecek tedbirler önemlidir.
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BÖLÜM SORULARI
1) I) Lensin sertliği yaşlanma ile artmaktadır.
II) Görme netliği azalmaktadır.
III) Görebilmek için daha fazla ışığa ihtiyaç duyulmaktadır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi yaşlanma süreci için doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I VE II
D) Hepsi
E) I ve III

2) Yaşlanma sürecinde en belirgin değişikliğin hissedildiği duyu organı nedir?
A) Göz B) Kulak C) Deri D) Dil E) Burun

3) Koruma yöntemlerinden bağışıklıkla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sistemi fonksiyonlarındaki azalma yaşlı
bireylerde kronik hastalıklara yakalanma sıklığına ve bu hastalıklara bağlı gelişebilecek
problemlere ve ölümlere neden olabilmektedir.
B) Yaşlanma sürecinde doğal ve sonradan kazanılmış immünitede değişiklikler
olabilmektedir.
C) Dünyada bazı ülkelerde yaşlılara özel bağışıklama programı vardır.
D) Gripten korunmak için aşı başvurulabilecek bir yol değildir.
E) Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığı bildirilmiştir.

4) I) Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltmaktadır.
II) Yaşlılarda beslenme durumu birçok faktörden etkilenmektedir.
III) Sağlıklı beslenmenin, yaşlanma ile artan diğer bir çok hastalığın engellenmesinde
rolü büyüktür.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Hepsi
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5) I) Sağlıklı beslenme için hem alınan kalori miktarı, hem de alınan besinlerin özellikleri
önemlidir.
II) Vücut kompozisyonunda yaşlanma ile beraber bazı değişiklikler gözlenir.
III) Yağsız doku miktarında azalma ve yağ miktarında bir artış olduğu gözlenmektedir.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi egzersizin vücut kompozisyonu üzerine etkisinden değildir?
A) Vücut yağlanmasında azalma
B) Abdominal yağlanmada azalma
C) Kas kütlesinde artma
D) Kişinin ayna karşısında görüntüsünü olumlu yönde etkiler.
E) Obezite riskini arttırır.

7) Aşağıdakilerden hangisi egzersizin kardiyovasküler sağlık üzerine etkisinden değildir?
A) Kalp kasılabilirliğinde artma
B) Kan basıncında düzelme
C) Aerobik kapasitede artma
D) Kalp hastalıkları semptomlarında düzelme
E) Hastane kalış süresi uzama

8) Aşağıdakilerden hangisi egzersizin kas iskelet sistemi üzerine etkisinden değildir?
A) Kas kuvvetinde artma
B) Kas kitlesinde artma
C) Dayanıklılıkta artma
D) Kırık riskinde artma
E) Düşme riskinde azalma
9) Egzersizin diğer vücut sistemleri üzerine etkilerinden değildir?
A) Daha sağlıklı ve kaliteli bir uyku
B) Mental fonksiyonlarda iyilik
C) Dikkat ve konsantrasyonda artma
D) Depresyon semptomlarında azalma
E) Yaşam kalitesinde azalma
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10) I) Hipertansiyon hastalarında hastalığın tedavisinde ve kontrol altına alınmasında egzersizin
rolü büyüktür.
II) Aerobik egzersizlerin kan basıncı üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır.
III) Haftada her gün en az 30 dk orta seviyede aerobik egzersizler tavsiye edilmektedir.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Hepsi
E) II ve III

Cevaplar
1) D 2) A 3) D 4) E 5) E 6) E 7) E 8) D 9) E 10) D

KAYNAKÇA
Lang, J.; Moore, M.; Harris, A.; Anderson, L., Healthy aging: priorities and programs of the
Centers for Disease Control and Prevention. Generations 2005, 29 (2), 24-29.
Taffett, G. E., Physiology of aging. In Geriatric Medicine, Springer: 2003; pp 27-35.
Reuben, D. B., Medical care for the final years of life:“When you're 83, it's not going to be 20
years”. Jama 2009, 302 (24), 2686-2694.
McElhaney, J. E., Influenza vaccine responses in older adults. Ageing research reviews 2011,
10 (3), 379-88.
Yawn, B. P.; Saddier, P.; Wollan, P. C.; Sauver, J. L. S.; Kurland, M. J.; Sy, L. S. In A
population-based study of the incidence and complication rates of herpes zoster before
zoster vaccine introduction, Mayo Clinic Proceedings, Elsevier: 2007; pp 1341-1349.
Tomczyk, S.; Bennett, N. M.; Stoecker, C.; Gierke, R.; Moore, M. R.; Whitney, C. G.; Hadler,
S.; Pilishvili, T., Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent
pneumococcal

polysaccharide

vaccine

among

adults

aged≥

65

years:

recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR. Morbidity and mortality weekly report 2014, 63 (37), 822.
270

Marks, S., Adult Immunization. 2009.
Salles, N., Basic mechanisms of the aging gastrointestinal tract. Digestive diseases 2007, 25
(2), 112-117.
Omran, M.; Morley, J., Assessment of protein energy malnutrition in older persons, part I:
History, examination, body composition, and screening tools. Nutrition 2000, 16 (1),
50-63.
Hodgkinson, B.; Evans, D.; Wood, J., Maintaining oral hydration in older adults: a systematic
review. International journal of nursing practice 2003, 9 (3), S19-S28.
Organization, W. H.; Science, T. U. S. o. N.; Policy; UNAIDS, Keep fit for life: meeting the
nutritional needs of older persons. World Health Organization: 2002.
Bach-Faig, A.; Berry, E. M.; Lairon, D.; Reguant, J.; Trichopoulou, A.; Dernini, S.; Medina, F.
X.; Battino, M.; Belahsen, R.; Miranda, G., Mediterranean diet pyramid today. Science
and cultural updates. Public health nutrition 2011, 14 (12A), 2274-2284.
Vogel, T.; Brechat, P. H.; Leprêtre, P. M.; Kaltenbach, G.; Berthel, M.; Lonsdorfer, J., Health
benefits of physical activity in older patients: a review. International journal of clinical
practice 2009, 63 (2), 303-320.
Caspersen, C. J.; Powell, K. E.; Christenson, G. M., Physical activity, exercise, and physical
fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public health reports
1985, 100 (2), 126.
Elsawy, B.; Higgins, K. E., Physical activity guidelines for older adults. American family
physician 2010, 81 (1), 55-9.
Netz, Y.; Wu, M.-J.; Becker, B. J.; Tenenbaum, G., Physical activity and psychological wellbeing in advanced age: a meta-analysis of intervention studies. Psychology and aging
2005, 20 (2), 272.
Pedersen, B. K.; Saltin, B., Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease.
Scandinavian journal of medicine & science in sports 2006, 16 (S1), 3-63.
Braun, J. v.; Van Den Berg, R.; Baraliakos, X.; Boehm, H.; Burgos-Vargas, R.; CollantesEstevez, E.; Dagfinrud, H.; Dijkmans, B.; Dougados, M.; Emery, P., 2010 update of
the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis.
Annals of the rheumatic diseases 2011, 70 (6), 896-904.
Nelson, M. E.; Rejeski, W. J.; Blair, S. N.; Duncan, P. W.; Judge, J. O.; King, A. C.; Macera,
C. A.; Castaneda-Sceppa, C., Physical activity and public health in older adults:
recommendation from the American College of Sports Medicine and the American
Heart Association. Circulation 2007, 116 (9), 1094.
271

Morio, B.; Barra, V.; Ritz, P.; Fellmann, N.; Bonny, J.-M.; Beaufrère, B.; Boire, J.-Y.;
Vermorel, M., Benefit of endurance training in elderly people over a short period is
reversible. European journal of applied physiology 2000, 81 (4), 329-336.
Hecht, S. S., Cigarette smoking: cancer risks, carcinogens, and mechanisms. Langenbeck's
archives of surgery 2006, 391 (6), 603-613.
Gillespie, L. D.; Robertson, M. C.; Gillespie, W. J.; Sherrington, C.; Gates, S.; Clemson, L. M.;
Lamb, S. E., Interventions for preventing falls in older people living in the community.
Cochrane database of systematic reviews 2012, (9).
Cameron, I. D.; Gillespie, L. D.; Robertson, M. C.; Murray, G. R.; Hill, K. D.; Cumming, R.
G.; Kerse, N., Interventions for preventing falls in older people in care facilities and
hospitals. Cochrane database of systematic reviews 2012, (12).
Gill, T. M.; Williams, C. S.; Tinetti, M. E., Environmental hazards and the risk of nonsyncopal
falls in the homes of community-living older persons. Medical care 2000, 1174-1183.
Bueno-Cavanillas, A.; Padilla-Ruiz, F.; Jimenez-Moleon, J.; Peinado-Alonso, C.; GalvezVargas, R., Risk factors in falls among the elderly according to extrinsic and intrinsic
precipitating causes. European journal of epidemiology 2000, 16 (9), 849-859.
Shubert, T. E., Evidence-based exercise prescription for balance and falls prevention: a current
review of the literature. Journal of geriatric physical therapy 2011, 34 (3), 100-108.
Cumming, R. G.; Thomas, M.; Szonyi, G.; Salkeld, G.; O'Neill, E.; Westbury, C.; Frampton,
G., Home visits by an occupational therapist for assessment and modification of
environmental hazards: a randomized trial of falls prevention. Journal of the American
geriatrics society 1999, 47 (12), 1397-1402.

272

11. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMANIN SOSYAL
GÜVENLİĞE ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak emeklilik sistemleri hakkıda kısa bilgi verildikten sonra
demografik değişimin emeklilik sistemleri üzerindeki etkisi ve reform çalışmaları çeşitli veriler
eşliğinde ele alınacaktır. Aktif yaşlanmanın emeklilik sistemleri başlığında aktif yaşlanmanın
önemi kısaca değerlendirilecektir. Son olarak emeklilik sistemleri için uygulanabilecek aktif
yaşlanma politikaları çeşitli boyutlarıyla, inceleme konusu yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Ülkemizdeki emeklilik sistemlerini kısaca açıklayınız.
Demeografik değişimin emeklilik sistemlerine etkisini değerlendiriniz?
Emeklilik sistemlerinin reform süreci nasıl gelişmiştir? Açıklayınız.
Aktif yaşlanma ile emeklilik sistemlerinin ilişkisini değerlediriniz.
Emeklilik sistemlerinin desteklenmesi için uygulanabilecek aktif yaşlanma politikları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Emeklilik sistemleri
ve demografik değişim

Emeklilik
sistemlerinin demografik
değişimden nasıl
etkilendiğini anlayabilmek

Kazanım okuyarak
ve araştırarak
geliştirilecektir.

Emeklilik
sistemlerinde reform

Emeklilik
sistemlerinde reformun nasıl
geliştiğini
değerlendirebilmek

Kazanım okuyarak
ve araştırarak
geliştirilecektir.

Aktif yaşlanma ve
Aktif yaşlanma ve
Kazanım okuyarak
emeklilik sistemleri
emeklilik
sistemlerinin ve araştırarak
ilişkisini kavrayabilmek
geliştirilecektir.
Emekli sistemlerinin
Emekli sistemlerinin
desteklenmesi için aktif sürdürülebilirliği için
yaşlanma
uygulanabilecek aktif
yaşlanma politikalarını
bilmek

Kazanım okuyarak
ve araştırarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Sosyal güvenlik, emeklilik sistemleri, emeklilik sistemlerinde reform, yaşlanma,
demografik değişim, istihdam, yaş ayrımcılığı, yaşlı çalışanlar, yaşam boyu eğitim, esnek
çalışma düzenlemeleri
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GİRİŞ
Emekli sistemlerinin kurulması, yaşlılar için hak, onur ve gelir güvenliğinin sağlanması
açısından esastır. Yaşlılıkta gelir güvenliği hakkı, insan hakları belgelerine ve uluslararası
çalışma standartlarına dayalıdır ve ülkelerin yerine getirmek olduğu sorumluklardan biridir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oluşturulan sosyal koruma sistemleri, yaşlılar açısından
sosyal güvenlik hakkının gerçekleştirilmesinde, gelir güvenliği, sağlık ve bakım hizmetleri gibi
temel hizmetlere erişimin sağlanmasında özellikle önemli bir rol oynamaktadır.
Gelişmiş ülkelerde son dönemlerden bir olgu olarak ortaya çıkan nüfusun yaşlanması
küresel etkilere sahip önemli bir eğilimdir. Küresel düzeyde nüfusun 65 yaş ve üstü kesim, diğer
tüm yaş gruplarından daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Gelecek yıllarda daha da büyüyeceği
tahmin edilmektedir. Ortalama yaşam süresinin uzaması, insanlık tarihi için önemli bir
başarıdır. Mevcut refah düzeyi, önceki yıllara nazaran artmıştır. Sağlık, iletişim ve ulaşım
alanındaki gelişmeler gerçekleşmiş, bireylerin sağlıklı yaşam konusundaki farkındalığı
artmıştır. Uzun yaşamın sunduğu fırsatlar, sosyal ve ekonomik olarak aktif, güvenli ve sağlıklı
yaşlanan bir toplumun sağlayabileceği katkılarla beraber sınırsızdır. Ancak bu fırsatlar, sosyal,
ekonomik ve kültürel zorlukları da beraberinde getirmektedir. Nüfusun yaşamasının itici gücü
doğurganlık ve ölüm oranlarının düşmesi, uzun vadeli eğilimler olup tüm yaşlardaki yaşam
beklentisini arttırmaktadır. Her yıl yaşlıların sayını arttırmaktadır. Bu bağlamada çalışma
çağındaki nüfusun azalması, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve yaşam standartlarının ve
emekli maşaların önemli ölçüde düşmesi, emeklilik sistemlerinin sürdürülemez hale geleceği
göstermektedir. Paralel olarak, sağlık hizmetlerinin paylaşımı ve sosyal güvenlik hakları gibi
pek çok sorunun da hızla ortaya çıkması, ülkeleri özellikle gelişmiş ülkeleri sosyal ve politik
açıdan adeta bir açmazla karşı karşıya bırakmıştır. Yaşlı nüfustaki artış toplam nüfustaki
artıştan daha hızlıdır. Diğer bir ifadeyle bu gelişme, yakın bir gelecekte sadece emeklilik
sitemlerini değil aynı zamanda yaşlıların gündelik yaşamlarının kalitesini olumsuz yönde
etkileyecektir. Dolayısıyla aileden işgücü piyasasına kadar toplumun pek çok alanında önemli
düzenlemelerin şimdiden yapılması gerekmektedir.
Yaşlanan bir toplumun, emek piyasalarını, emeklilik sistemlerini ve sağlık sistemlerini
zorlayacağı açıktır. Gerek Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların ve gerekse AB’nin
gelecekte karışılacak bu problemlerle başa çıkmanın bir yolu olarak aktif yaşlanma stratejisini
geliştirdiği görülmektedir. Aktif yaşlanma, insanların yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak
için sağlığı, katılımı ve güvenliği en üst düzeye çıkarmayı ifade etmektedir. Daha fazla insanın
topluma ve daha uzun süre katkıda bulunmasını sağlayarak nesiller arasındaki dayanışmayı
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kapsamlı politik bir içeriğe sahip aktif yaşlanma ile sorunlar,
avantaja dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda aktif yaşlanmanın ilişkisine emeklilik
sistemlerinin geleceğinde aktif yaşlanmanın rolüne değinmeden önce emeklilik sistemleri
hakkında genel bilgilere yer verilmesi anlamlıdır.
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11.1. EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
Sosyal güvenlik kavramının, literatürde farklı tanımları olsa da, genel olarak, “ sebebi
ne olursa olsun tehlikeye maruz kalarak muhtaç duruma düşen fertlerin ve ailelerin uğradıkları
tehlikenin zararlarından kurtarılarak, yaşadıkları toplum içinde, diğer insanların hizmetine
ihtiyaç duymadan, insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat standardına kavuşturulmaları”
şeklinde tanımlanmaktadır (Alper, 2008). Bireylere, sosyal riskler karsısında bir güvenlik
duygusu sağlama fonksiyonunu ifa etmektedir. Gerçekte günlük yaşamda karşılaşılan
tehlikelerin olumsuz sonuçlarından korunma ve güvenlik duygusu, insanlık tarihi boyunca var
olmuştur. “Yarından emin olma ihtiyacı”, sosyal devletin gerçekleşme aracı olan sosyal
güvenliğin somut bir belirtisidir. Sosyal güvenlik kavramı, evrensel bir ilkeye dönüşerek çağdaş
uygarlığın simgesi haline gelmiştir. Bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan
olaylara karşı bir güvence sağlamak, sosyal güvenliğin varoluş nedenidir. Günümüzdeki
ekonomik krizler ve küreselleşme süreci, sosyal güvenliğin önemini daha da artırmaktadır
(Güzel, Okur, Caniklioğlu, 2009). Neticede sosyal güvenliğin temel görevinin, bireylere ve
ailelerine iktisadi ve sosyal risklerden dolayı hayat standartlarında belirli bir çizginin altına
düşülmeyeceği garantisini vermek olduğunu söylemek mümkündür (Oral, 2002).
Sosyal güvenlik sistemi, 19.yüzyılın son çeyreğinden itibaren Sanayi Devrimi
sonrasında ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Sanayi Devriminin beraberinde getirdiği sosyal ve
ekonomik sorunlar, sosyal devlet ilkesinin yaygınlık kazanmasına neden olduğu kadar modern
anlamda sosyal güvenlik anlayışının temellerinin atılmasına yol açmıştır. Sosyal güvenlik
sistemleri, bugünkü durumuna ulaşabilmesi için önemli dönüşümler geçirmiştir. İlk dönemlerde
sosyal güvenlik ihtiyacı, aile, akraba ve cemaat ilişkileriyle tasarruf, yardımlar, hukuki
sorumluluk, yardımlaşma sandıkları ve özel sigortalar gibi geleneksel tekniklerden yararlanarak
çözümlenmeye çalışılmıştır (Güzel, Okur, Caniklioğlu, 2009:8-9). Ancak süreç içerisinde
nüfusun artması, ekonomik gelişme ve insan ilişkilerinin yatay ve dikey genişlemeleri
sonucunda (Talas, 1983) geleneksel tekniklerden vazgeçilmiş, çağdaş sosyal güvenlik
teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal sigorta, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile
devletçe bakılma gibi bu tekniklerle daha geniş toplum kesimlerine insan onuruna yaraşır bir
sosyal güvenlik garantisi sağlamak esas hedef olmuştur (Alper, 2009: 19-20). Bu, devletin
yönetim siyasetinde meydana gelen değişmelerle birlikte sosyal güvenlikte bir zihniyet
değişimini ifade etmektedir. Artık sosyal devlet anlayışıyla devlet vatandaşlarının sosyal
güvenliğinden sorumlu olduğunu kabul etmekte ve sosyal güvenlik alanında kurumsallaşmaya
gitmektedir. Özelikle II. Dünya Savaşından sonra pek çok ülkede dünya genelinde gelişmeye
başlayan refah devletinin gelişimine paralel olarak bugünkü anlamda sosyal güvenlik
sistemlerinde gelişim yaşanmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı, kişiler ve riskler
açısından genişlemiş, sağlanan yardımlar artmıştır. Bu değişim, sistemin düzgün bir şekilde
işleyebilmesi için sistemin finansmanını önemli bir politik mesele haline getirmektedir. Sosyal
güvenlik sisteminin finansmanında iki temel yaklaşım mevcuttur. Bunlardan birincisi, sosyal
güvenlik toplumun tüm bireyleri için bir hak ve devletin bir sorumluluğu olarak görülmekte ve
sigortalılar ya çok küçük bir oranda katkıda bulunmakta ya da hiç bulunmamaktadır. Sözün
kısası, sosyal güvenlik sisteminin finansmanı tamamen devlet tarafından karşılanmaktadır.
İkinci yaklaşımda ise, sosyal güvenliğin finansmanında kişisel sorumluluk ilkesinin ön planda
tutulması sonucunda sosyal güvenlik sisteminin finansmanı işçi ve işverenlerden alınan
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primlerle karşılanmaktadır. Kısacası sosyal güvenliğin sosyal finansman kaynağını, primler,
devlet katkısı ve vergiler oluşturmaktadır. (Güzel-Okur ve Caniklioğlu, 2009, s.69-73).
Diğer taraftan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için sadece gelire sahip
olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda gelirle gider arasında bir dengenin de kurulması
gereklidir. Bu denge, çeşitli finansman yöntemleriyle sağlanabilmektedir. Bu yöntemlerin her
biri tek başına kullanılabileceği gibi karma olarak uygulanabilmesi mümkündür. Bu
yöntemlerden ilki, fon biriktirme (kapitalizasyon) yöntemidir. Gelecekte ortaya çıkması
muhtemel sosyal risklerin ortaya çıkaracağı harcamaları karşılayabilmek amacıyla bireysel ya
da toplu bir şekilde fon oluşturulmaktadır. Fonda biriken primler, hak sahiplerine gerektiğinde
yapılacak ödemeler için kaynak oluşturmaktadır. Bu model, bireysel tasarrufu arttırmaktadır.
Fon biriktirme yöntemi genel olarak, uzun vadeli sigorta kolları olan yaşlılık, malullük ve ölüm
sigortalarında uygulanması uygundur. Sosyal güvenlik sisteminin diğer bir finansman yöntemi,
dağıtım yöntemidir (Pay As You Go “PAYG”). Kuşaklar arası dayanışma ve yeniden dağıtım
ilkesi ile sosyal risklere karşı toplumu koruma altına almaktadır. Sistemde aktif çalışan
sigortalılar, çalışmayanların (pasifleri) giderlerinin karşılamaktadır (Dilik, 1992, s.246-247).
Başka bir deyişle bu yöntemle emeklilik sistemi, emekli nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak
kadar üretken genç ve aktif insanlara bağımlıdır. Ödenen emekli maaşlarının maliyeti, o
dönemde ekonomik olarak aktif olanlara düşmektedir ve emekli olanların emekli maaşlarını
ödeyen, halen çalışan kişilerdir (EC, 2012). Bununla birlikte bu yöntem, kuşaklar arası
dayanışma ve yeniden dağıtım ilkesi ile sosyal risklere karşı toplumu koruma altına almaktadır.
Bu, kuşaklar arasında örtük bir 'sözleşme' olduğunun ifadesidir. Her nesil, bir sonraki neslin
emekli aylığını ödemektedir. Sonraki nesil emekli olduğunda da bir önceki neslin emekli
aylıklarını ödeyeceğini bilmektedir (EC,2012:61). Ayrıca bu yöntem, hastalık, analık, iş
kazaları, meslek hastalıkları, aile yardımları ve işsizlik gibi kısa vadeli sigorta kollarında
başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Sosyal güvenliğin kapsamında kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal risklere karşı
sigortalar yer almaktadır. Önceleri, uzun vadeli sigorta kapsamıyla sosyal güvenlik sağlanırken,
ülkenin gelişme seviyesine bağlı olarak bu sigorta kolları kısa vadeli sigorta kollarını da
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Uzun vadeli sigorta kollarından biri olan emeklilik/yaşlılık
sigortası, sosyal güvenlik sisteminin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Günümüzde emeklilik
sistemleri, üç temel sütun (three-pillar system) şeklinde oluşturulmuştur. Bu sütunlar, amaç,
yapı ve finansman açısından birbirinden farklıdır. Sütunlardan birincisi, kamunun sağladığı ve
emeklilik aylığı miktarının tanımlı olduğu (defined benefit) yaygın zorunlu emeklilik (PAYG),
ikincisi özellikle son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşan zorunlu özel emeklilik
sistemi, üçüncüsü ise ülkemizde de uygulanan gönüllü özel emeklilik sistemidir. Bu üç
emeklilik sistemi, destekleyici olarak farklı bir takım işlevleri yerine getirmektedirler (Parlak,
2016a) .
Sonuç olarak, emekli olan vatandaşlara olabildiğince iyi ve insan onuruna yaraşır bir
yaşam standardını sağlayabilecek bir emeklilik sisteminin mümkün olduğunca sürdürülebilir
ve gerçekçi bir şekilde düzenlemek, yasal bir çerçevede kurumlar oluşturmak her modern
devletin önceliklerindendir. Herkes için uygun olan bir yaşam standardının oluşturulup
sürdürülmesi imkânsız gibi görünse de imkânsız değildir, ancak zordur. Zira yaşlı insanlar
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ülkenin insan sermayesidir (Vasile, 2012). Ne var ki, toplum yaşamına aktif katılımları azdır.
Ekonomik ve sosyal kalkınma için onlardan yeterince istifade edilmemektedir. Bununla birlikte
son yıllardaki gelişmeler, mevcut kamusal emeklilik sistemlerini, ekonominin konjonktürel
gelişmelerine karşı oldukça kırılgan hale getirmiştir. Artan işsizlik, durgunluk ve finansal
piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle finansal sürdürülebilirliğin sağlanması zorlaşmıştır. Bu
değişimlere sosyal bir risk oluşturan hızla nüfusun yaşlanması eklemlenince emeklilik
sistemlerindeki baskı artmıştır. Gelişmiş olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler, uzun süreli ve
tartışmalı yapısal reformlarla, sosyal güvenlik sisteminin finansmanını garanti altına alma ve
yaşlılıkta yeterli bir gelir güvencesi sağlama mücadelesi vermektedir (Parlak, 2016a).
11.2. EMEKLİLİK SİSTEMLERİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Emeklilik sistemleri, ekonomik ve sosyal olarak önemli bir role sahiptir. Kamusal
emeklilik düzenlemelerinin, sosyal güvenlik tarihi boyunca, yaşlıların gelir güvenliğini
sağlamada, yoksulluk ve sosyal eşitsizlikle mücadelede etkili bir araç olduğu kanıtlanmıştır.
Yalnız bu sistemler, çok çeşitli faktörlerden etkilendiği gibi demografik değişimden de,
etkilenmektedir. Demografik yapıdaki değişimlerin sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki etkisi
oldukça karmaşıktır. Daha yüksek yaşam beklentisine eşlik eden düşük doğum oranları,
nüfusunun yaşlanmasına, nüfusun yaşlanması da çalışma çağındaki nüfusun daralmasına neden
olmaktadır. Bu, ekonomik büyümenin olumsuz bir şekilde etkileneceği anlamına gelmektedir.
Aynı zamanda gelişmiş ülkeler kadar gelişmişte olan ülkelerin de böyle bir zorlukla
karşılaşacağı öngörülmektedir. Ek olarak azalan doğurganlık ve düşen ölüm oranlarının hastalık
ve sakatlıktaki azalma ile birlikte bir araya gelmesinin bir sonucu olarak da artık insanlar eskiye
nazaran daha uzun bir ömür sürdürmektedir. Gerçekten de gelişmiş ülkelerin pek çoğu,
dünyadaki en düşük doğurganlık hızına (Grafik.11.1) ve en yüksek yaşam beklentisine
(Grafik.11.2) sahiptir.
Grafik 11.5. Doğurganlık Oranları, 1970-2012

Kaynak: OECD Data (2017), https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
Grafik.11.1’de yer alan ülkelerde doğurganlık hızı, 1970'lerden itibaren düşme
eğilimindedir, 1990'dan sonra bu oranlar, istikrar kazansa da, düşme eğilimi devam etmiştir.
Buna göre, 1970’de AB- 28 ülkelerinde doğurganlık hızı 2.5 (kadın başına düşen çocuk)
seviyesindeyken, 1985’lerde hızlı bir şekilde 1.8’e, 1990’larda ise, 1.4'e kadar düşmeye devam
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etmiştir. 2009’da mütevazi bir iyileşmeyle 1,6'ya tırmansa da (OECD Data 2017), 2016’da 1.5
civarına düşmüştür. Grafik.11.1’de görüldüğü üzere, diğer ülkeler için hemen hemen aynı
eğilim söz konusudur (EU, 2019:10).
Öte yandan yaşam beklentisi, nüfusun genel sağlık durumunu ölçmek için kullanılan,
sağlık ve toplum refahının en önemli göstergelerinden biridir. Yaşam beklentisi, belirli bir
nüfusun ortalama hayatta kalma süresini ifade etmektedir. Herhangi bir yaşta ölme olasılığının
ölçümünü kolaylaştırmaktadır (Vachon, Sestier, 2013). 1900’lü yıllardan günümüze kadar
yaşam beklentisinde önemli değişimler olmuştur. Buna göre, 1900 yılı için yaşam beklentisi,
Japonya’da 38.6, İspanya’da 3.8, İtalya’da 41.7, Fransa’da 45, Norveç’te 53.5, İngiltere 45,
ABD’de 41 ve dünya genelinde 32 yıl iken (Roser vd. 2019), 2019 yılına kadar devam eden
süreçte oldukça yükselmiştir. 30 ila 40 yıl arasında dalgalanmayla Grafik.11.2’den izleneceği
gibi bugünkü değerlerine ulaşmıştır. Aslında daha uzun yaşamak, insanlık için büyük bir
başarıdır. Ama bu kadar önemli bir ölçekteki demografik değişiklik, uyumlu bir politika
eylemini gerektirmektedir.
Grafik 11. 6. Dünyada Yaşam Beklentisi, 2019

Kaynak: Roser Max, Esteban Ortiz-Ospina And Hannah Ritchie (2019) Life
Expectancy, (Erişim:2.11.2019) https://ourworldindata.org/life-expectancy
Zira yaşam beklentisindeki ve düşük doğurganlık hızındaki artışlardan kaynaklanan
nüfus yaşlanması, ekonomik büyümeyi engelleme yönünde baskı yapma potansiyeline sahiptir.
Bununla birlikte yaşlanmanın zaman içinde emek arzını azaltması da muhtemeldir. Öyle ki,
daha az sayıda genç çalışan emek piyasasına girecek ve yaşlı çalışanların2 katılım oranları daha
düşük olacaktır. Dolayısıyla doğurganlık hızının düşük olması, çalışma çağındaki nüfusu bunun
sonucunda da emek arzını ve GSYİH'yı azaltacağı açıktır.

2

Yaşlı çalışan/işçi, kavramı, sosyal güvenlik politikalarının etkisi ile 55- 64 arasındaki çalışanlar olarak
tanımlanmaktadır (Peeters, Van Emmerik, 2008).
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Grafik11. 7. Euro Bölgesi Yaş Grubuna Göre Çalışma Çağındaki Nüfustaki
Değişim, 2013-2049

Kaynak: Nerlich Carolin, Schroth, Joachim, 2018. "The Economic İmpact of
Population Ageing and Pension Reforms" Economic Bulletin Articles, European Central
Bank, Vol. 2, s.90.
Grafik.11.3, yaş gruplarına göre çalışma çağındaki nüfusta öngörülen değişiklikleri
göstermektedir. 2015 yılında Euro Bölgesi’ndeki 25-54 yaş grubunun katılım oranı, 15-25 yaş
ve 55-65 yaş grubundan daha düşüktür. İşgücünün demografik yapısının zaman içinde
değişmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde 25-54 yaş grubu, önümüzdeki on yıl içinde
yaşlanacak ve katılımları azalacakken, 15-25 yaş arasındakiler, 25-54 yaş grubuna dâhil
olacaktır. Sonuç olarak, 25-54 yaş grubu, çalışma çağındaki nüfusun küçük bir yüzdesini
oluşturacak, 55 yaş üstündekiler ise, daha büyük bir yüzdesini oluşturacaktır (Nerlich Schroth,
2018:89-90). Nitekim Birleşmiş Milletler’in (BM) tahmini de bu doğrultudadır. 2019 yılında
65 yaş üstü olanların genel nüfus içindeki % 9 olan oranının, 2050 yılına kadar % 16’yı aşacağı
ifade edilmektedir (UN, TY).
Bununla birlikte, yaşam beklentisindeki artış, daha fazla sayıda insanın emekli olmasına
yol açacak ve bu da yaşlıların bağımlılık oranını artıracaktır. Bağımlılık oranı, nüfusun içindeki
bağımlı (0-14 yaş ile 65 yaş ve üstü) sayısının çalışma çağındaki kişi (15- 64 yaş) sayısına
bölünmesidir. Bu oran, bir ekonominin üretken olmayan nüfusunu destekleme konusunda ne
kadar baskı ile karşılaştığını açıklamaktadır. Oran yükseldikçe, çalışma çağındaki insanlar
tarafından taşınan yük de artmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bağımlılık oranında artış karşısında
dağıtım yöntemi ile finanse edilen emeklilik sistemlerinin aktüeryal dengesi (aktif çalışanlar ve
pasif çalışanlar) bozulmuştur, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdittir
(Parlak, 2016a). Dünya Bankasının verilerine göre, 1960’da %8.59 olan bu oran 2018’de
%13.5’e yükselmiştir (WB, 2020).
Ne var ki, nüfusun yaşlanması, gelişmiş ülkelerde önemli makroekonomik ve mali
sonuçlara da neden olmaktadır. Özellikle, yaşlanmanın işgücü arzında bir düşüşe yol açması
üretkenliği olumsuz şekilde etkileyecek tasarruf ve yatırım üzerindeki etki ise, nüfusun davranış
değişikliklerinin göreceli boyutuna bağlı olarak zaman içinde değişecektir. Buna ilave olarak,
yaşlanan nüfusun, emekli aylıkları, sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakım için kamu
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harcamalarını artırması, emeklilik sisteminin uzun vadede mali sürdürülebilirliğini
zorlaştıracaktır (Nerlich, Schroth, 2018).
11.3. EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE REFORM
Demografik değişimin emeklilik sistemlerini zorlaması ve çeşitli ekonomik gerekçelere
dayanarak 1990'lardan bu yana, birçok ülke, emeklilik sistemlerini yapısal reformlarla yeniden
yapılandırmıştır. Emeklilik reformlarında amaç, nüfusun yaşlanmasının mali etkisini kontrol
altına almaktır (ILO, 2018). Bunun için emeklilik yaşı yükseltilmiş, emekli aylıkları
düşürülmüştür. Nitekim emeklilik yaşı ile ilgili olarak, Almanya, 2012 ve 2029 yılları arasında
emeklilik yaşını 65'den 67'ye çıkarmayı planlamaktadır. Japonya emeklilik yaşını 60'dan 65'e
çıkarırken Fransa, önümüzdeki 8 yıl içinde 60'dan 62'ye çıkarmayı hedeflemektedir. İngiltere
ise, 2024'te 65'den 66'ya ve 2044'te 68'e bir artış önerirken, ABD emeklilik yaşını 66'dan 67'ye
çıkarmayı tartışmaktadır (Bell, Rutherford, 2013). Emeklilik yaşının yükseltmesiyle, emek arzı
ve iç tüketim olumlu yönde etkilenmiş, bu sayede yaşlanmanın menfi makroekonomik etkileri
bertaraf edilmeye çalışılmıştır (ILO, 2018:9-10). Buna karşılık, yapısal reformlarla emekli
aylıklarının düşürülmesi, emekli aylığının yeterliliği ve gelecekteki emeklilerin daha düşük
aylık alarak refah seviyelerinin düşeceği konusunda tartışmaları başlatmıştır (Parlak, 2016a).
Bu noktada, yaşlılar açısından emekli aylıklarının, dünyadaki en yaygın sosyal koruma
biçimi ve BM’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin (UN, 2015) temel unsuru olduğunu
belirtmek mühimdir. Buna bağlı olarak, emeklilik sistemi kapsamının genişletilmesi, diğer bir
ifadeyle herkesin sosyal korumadan yararlanması ülkeler için önemli bir hedeftir. Verilere göre,
dünya genelinde emeklilik yaşının üzerindeki insanların sadece %68'i emekli aylığı almaktadır.
Emeklilik sistemi kapsamının genişletilmesiyle ilgili olarak gelişmekte olan ülkeler açısından
önemli ilerlemeler kaydedilse de, düşük gelirli ülkeler için bunu söylemek pek mümkün
değildir. Zira bu ülkelerde yasal emeklilik yaşındakilerin sadece %20’sinden daha az bir kısmı
emeklilik aylığı alabilmektedir. Bu bağlamda yaşlılar için sosyal korunma hakkının henüz pek
çok kişi için söz konusu olmadığını söylemek mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda,
yaşlı insanların büyük bir kısmı aile desteğine bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmektedir (ILO,
2018:11).
Emeklilik reformuyla ilgili olarak gözlemlenen eğilimlerin, bölgeler arasında ve hatta
aynı bölgedeki ülkeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterdiği dikkat çekmektedir. Yaşlı
nüfusa sahip, kapsamlı ve olgunluk düzeyinde sosyal koruma sistemleri3 olan ülkelerde, asıl
zorluk, finansal sürdürülebilirlik ile emekli aylıklarının yeterliliği ve güvenliği arasında iyi bir
dengenin sağlanması noktasındadır. Dünyanın birçok ülkesi, düşük düzeyde kalkınma, yüksek
düzeyde kayıt dışılık, emeklilik sistemine katkı kapasitesinin düşüklüğü, yetersiz bütçe ve
yoksulluk ile bağlantılı yapısal engellerle birlikte emeklilik sistemlerinin kapsamını
genişletebilmek ve finanse edebilmek için mücadele etmektedir. Tasarruf önlemleri, emeklilik
sistemlerinin yeterliliğini ve genel emeklilik koşullarını etkilemektedir. Bazı ülkelerde bu
reformlar, sosyal güvenlikteki minimum standartların yerine getirilmesini riske sokmakta ve
3
Emeklilik sisteminin olgunlaşması, sistemin kurulma zamanı, kullanılan kurumsal mekanizmalar,
kapsam ve hak sahibi olma kurallarında değişim gibi unsurlarla belirlenmektedir. Danimarka, İsveç, Hollanda,
İngiltere
gibi
ülkelerde sistem bu şekildedir (Parlak, 2016).
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sosyal sözleşmeyi aşındırmaktadır. Bu bağlamda emeklilik sistemlerine yönelik reformların
yaşlılara ekonomik güvenlik sağlama görevi yerine getirmesi önceliğiyle tasarlanması
mühimdir (ILO, 2018).
Diğer taraftan mali baskı altında, birçok ülke (çoğunlukla yüksek gelirli fakat aynı
zamanda bazı orta gelirli ülkeler) emeklilik sistemlerinin yeterliliğini etkileyen bir dizi tedbirler
getirmiştir. Öyle ki, bu önlemler emekliliğe uygunluk koşullarını etkilemekte ve erken
emekliliği engellemektedir. Bunun için yasal emeklilik yaşı yükseltilerek ve emeklilik yaşını,
yaşam beklentisindeki artışlara endekslemektedirler. Bu önlemler, sosyal koruma sistemlerinin
ve toplumdaki dayanışmanın sürdürülmesi için bir risk oluşturmaktadır (EU, 2019:22-24).
Neticede emeklilik maaşları sosyal koruma sistemlerinin hayati bir parçasıdır. Emeklilik
sistemlerinin hem şimdi hem de uzun vadede yeterli ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.
Ancak demografik eğilimler, değişen yaş yapısı ve daha uzun ömür, emeklilik sistemlerini baskı
altına almaktadır. Emeklilik sistemleri, mevcut emeklilere ödeme yapmak için öncelikli olarak
mevcut işçilere dayanmaktadır. Bu, emeklilik sistemlerinin yeterliliği, sürdürülebilirliği ve
kuşaklar arası adalet için ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır. Artan yaşam süreleri, sabit emeklilik
yaşı, erken emeklilik ve dolayısıyla uzun dönemlerde ödenen emekli aylıkları toplam
maliyetlerin daha da yükselmesi anlamına gelmektedir. Açıkçası erken emekliliği finanse
etmek zordur. Bu bağlamda emeklilik reformları, etkili emeklilik yaşını artırma girişimleri
olarak özetlenebilir. Bu sadece emeklilik yaşını yükseltmek, erken emeklilik programlarını
kısmak ve erkek-kadınlar için emeklilik yaşını eşitlemek değildir. Aynı zamanda yaşlı
çalışanların istihdamını teşvik etmeye ve sağlamaya yönelik çeşitli önlemler almayı ifade
etmektedir. Bu önlemler, aktif işgücü piyasaları, aktif ve sağlıklı yaşlanma, yaşam boyu
öğrenme, çalışma yaşamı ve emekli aylıkları ile ilgili tedbirleri ve yaş ayrımcılığa neden olan
kuralları değiştirmeyi içermektedir. Etkili emeklilik yaşının yükseltilmesi, emeklilik
gelirlerinin yeterliliğini tehlikeye atmadan ve hatta artırmadan emeklilik sistemlerinin
sürdürülebilirliğini sağlamada güçlü bir adımdır. Aktif yaşlanma stratejileriyle beraber
uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır.
11.4. AKTİF YAŞLANMA VE EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
Demografik değişimin yaşlılara yönelik politikalar üzerindeki etkileri, son dönemlerde
gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerin politika gündeminin önemli maddelerinden biri
haline gelmiştir (ActivAge 2005). Gelişmiş ülkelerin sosyal koruma sistemlerine ve emek
piyasalarına bir tehdit olarak algılanan demografik yaşlanmanın zorlukları ile mücadele aracı,
aktif yaşlanma politikalarıdır.
Aktif Yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen bir kavramdır.
İnsanların yaşlandıkça yaşam kalitesini artırmak için sağlığı, katılımı ve güvenliği en üst düzeye
çıkarmaya odaklanan bir çerçeveye sahiptir (WHO, 2012). Bu, yaşlanan nüfus bağlamında
yaşlıların daha geç bir yaşta emekli olması, emeklilikten sonra gönüllü çalışmalara katılarak,
sağlıklı ve özerk bir hayatı yaşamaları sağlanarak aktif kalmayı teşvik etmek anlamına
gelmektedir. Burada temel amaç, yaşlıların yeteneklerini her yönüyle gerçekleştirebilmeleri,
birikmiş bilgi ve tecrübelerini gençlere aktarabilmeleri için mevcut fırsatları zenginleştirmektir.
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Aktif yaşlanma, yaşlıların haklarını kullanmasını, genişleyen nüfusun sağlıklı kalmasını
(sağlık ve sosyal bakım maliyetlerini azaltma), daha uzun sürede çalışmasını (emeklilik
harcamalarını azaltma) ve aynı zamanda toplum yaşamına tam olarak katılmasını
sağlayabilecek bir vizyondur (Walker, Maltby 2012). Yaşlıların daha aktif ve sağlıklı bir yaşam
sürdürerek, ekonomik büyümeye ve bir bütün olarak toplumun gelişimine doğrudan katkıda
bulunabileceği düşünülmektedir. Nitekim OECD4, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu gibi
güçlü kurumsal yapılar, aktif yaşlanmayı, emek arzını artıran ve daha uzun çalışma hayatı ile
ekonomik verimliliği destekleyen bir yaklaşım olarak görmektedir (Foster, 2012). Ayrıca
Avrupa Birliği (AB) de, bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla 2012'yi Nesiller Arası
Yaşlanma ve Dayanışma için Avrupa Yılı olarak ilan etmiştir. Etkili çözümler bulmak ve aktif
ve sağlıklı yaşlanma gündemine yeni bir ivme kazandırmak için her düzeyde paydaşları
harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Yılı'nın temel amaçlarından biri, aktif
yaşlanmanın toplumun tamamının (hükümet, sosyal ortaklar, sivil toplum ve bireysel
vatandaşlar) katılımına hazır olduğu bir proje olmasını sağlamaktır. Bununla birlikte üç ana
alana odaklanarak bazı hedefler belirlenmiştir (EC, 2012:31):
- Yaşlıların toplumda aktif bir rol oynamalarına yardımcı olmak
- Sağlıklı yaşlanmayı ve bağımsız yaşamı teşvik etmek
- Yaşlılar için daha iyi iş fırsatlarını ve çalışma koşullarını sağlamak
Bu hedefler, aktif yaşlanma politikalarının, emeklilik sistemlerinin geleceği için gerekli
bir seçenek olduğunu göstermektedir. Özellikle yaşlılar için daha iyi iş fırsatlarını ve çalışma
koşullarını sağlayabilmek yaşlanmanın sağlıklı bir biçimde yaşanmasını sağlayacağı gibi
emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır.
11.5. EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN AKTİF
YAŞLANMA
Gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik krizler, bütçe olanaklarının azalması ve yüksek
işsizliğin yol açtığı insan sermayesi kaybı, yukarıda bahsi geçen demografik gelişmelere uyum
sağlamayı zorlaştırmaktadır. Çalışma çağındaki nüfusun küçülmesi, nesiller boyunca refah ve
dayanışmayı sağlamak için gelecekte şimdiye kadar olduğundan daha yüksek istihdama, daha
fazla üretkenliğe ve daha fazla toplumsal kaynaşmaya ihtiyacı olacağını göstermektedir.
Mevcut politikaların, demografik eğilimleri ve nesiller arasındaki dengeyi çok uzun
vadede değiştirmesi mümkün görünmemektedir. Uzun süredir devam eden demografik
devrimin önümüzdeki birkaç on yıl içinde hızlanacağı gerçeği karşısında şimdiden başlayarak
bazı sosyal yatırımlarla demografik değişikliklere uyum sağlamak mümkündür. Bu bağlamda,
kadın ve yaşlı çalışanların istihdamını arttırmada önemli görülen iş-yaşam dengesi ve yeni
çalışma biçimleri gibi aktif kamu politikaları uygulanabilir. Çocuk yoksulluğunu ve sosyal
eşitsizlikleri azaltılması, herkesin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, gelecekteki istihdam
edilebilirlik ve üretkenlik bugünden itibaren geliştirilebilir. Daha acil olarak, eğitim, yaşam
boyu öğrenme, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonu ve gençlerin mesleki
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gelişim ve ekonomik bağımsızlık için yeterli fırsata sahip olmalarını sağlayacak önlemlerle
istihdam ve üretkenlik artırılabilir (EC, 2012).
Demografik gelişmelere uyum sağlamak, emeklilik sistemlerinin modernize edilmesi
gerektiğini de göstermektedir. Emeklilik sistemlerinin gelecek nesillere hayatlarını idame
ettirebilecek düzeyde bir geliri sağlayabilecek şekilde güvenli ve sürdürülebilir olması
elzemdir. Sadece emeklilik yaşının yaşam beklentisiyle ilişkilendirmek ve erken emeklilikten
vazgeçmek gibi emeklilik sistemlerinin düzenlenmesindeki reformlar, gelecekteki
emekliliklerin yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamamaktadır (EC, 2017). Bu reformlara
paralel olarak 55 yaşın üzerindeki kişilerin istihdam oranlarının artıracak uygulamaların
gündeme gelmesi oldukça önemlidir. Yaşlı işçilerin ekonomiye ve topluma katkıda
bulunabilmeleri için doğru çalışma yollarını geliştirmesi ve gerekli yatırımların yapılması
gerekmektedir. Aynı şekilde, yaşlılıkta herkes için iyi bir gelirin sağlanması için erkek ve
kadınlar arasındaki istihdam, ücret ve emeklilik hakları açısından var olan eşitsizliklerin
giderilmesi gerekmektedir (EC, 2012). Şimdinin gençleri (doğrusu geleceğin yaşlıları) önceki
nesillerden daha uzun yaşayacaktır. Ancak daha istikrarsız işgücü piyasası koşulları, işin
değişen doğası ve gelir dağılımında büyüyen eşitsizlikler nedeniyle yaşlılığı önceki nesillerden
çok daha çeşitli şekillerde yaşayacak gibi görünmektedir. Bilhassa işgücü piyasası
koşullarındaki artan eşitsizlikler, gelecekte emekli olanların daha fazla yoksulluk riski ile karşı
karşıya kalmasıyla sonuçlanabilir. Aynı zamanda daha uzun ve daha üretken çalışma hayatını
gerçekleşme hedefini engelleyebilir. Mamafih, nüfusun yaşlanması ve artan eşitsizliklerin
kombinasyonu, sadece genç nüfusa sahip ülkeler için değil, aynı zamanda yüksek oranda genç
işsizliği ve ekonomik durgunluk yaşayan ülkeler için de zorlayıcıdır. Bu nedenle, genç işgücü
piyasası sonuçlarını iyileştirmek için reformları sürdürmek zorunlu hale gelmektedir (OECD,
2019). Daha net bir ifadeyle nüfusun yaşlanması ve daralan çalışma çağındaki nüfus için
çözüm, yaşlılara yönelik tedbirlerle sınırlandırılamamalıdır. Gençler, kadınlar, azınlıklar,
engelliler ve göçmenler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdam oranlarının artıracak
sosyal politikalara ağırlık verilmelidir. Sosyal koruma ödenekleri, çocuk bakımı ve emek
piyasası entegrasyon programları gibi sosyal politikalarla, tüm toplum ve ekonomide var olan
insan potansiyelinde düşüş önlenebilir. İlgili bireylerin potansiyellerini geliştirmelerinin önü
açılabilir (EC, 2012).
Tüm bu önlemlerle birlikte emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği için aktif yaşlanma
politikalarını uygulamak önemlidir. Hatta aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi ve
sürdürülmesi, yaşlanan nüfusun getirdiği zorlukların fırsata çevrilmesinde anahtar bir role sahip
olduğu söylenebilir. Aktif yaşlanma, bütüncül bir yaklaşım gerektiren tutarlı bir gündemdir.
Yaşlılar için ön planda olsa da, ekonomik büyüme ve dolayısıyla bir bütün olarak toplumun
yaşam standartlarını korumak için gereklidir. Bu bağlamda aktif yaşlanmanın başarılı bir
şekilde gerçekleşmesi herkesin çıkarınadır. Bununla birlikte aktif yaşlanma, toplumsal düzeyde
bir paradigma değişimini de beraberinde getirmektedir. Çalışma yaşamı ile emeklilik arasındaki
sınırı ve yaşlılığın sosyal anlamını yeniden tanımlayan bir paradigma değişimi söz konusudur.
Aile hayatı, istihdam, eğitim, sosyo-kültürel katılım, maddi güvenlik ve sağlık arasındaki
karmaşık ilişkiler incelenerek aktif bir yaşam biçiminin nasıl gerçekleşeceği sorusuna cevap
aranmalıdır (ActivAge, 2005). Yalnız bazı gerekli değişiklikler kolay olmayacaktır. Kısa
vadede tartışmalı olan ve daha uzun vadeli sorunlarla başa çıkmak için gerekli olan
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değişikliklere uyum sağlamak zordur. Ne kadar zor olsa da, aktif yaşlanma stratejisi, yaşlıların
aktif bir yaşam sürmesini sağlayacak değişikliklere cevap verebilen bir yaklaşım sunmaktadır.
Dolayısıyla aktif yaşlanma çerçevesine uygun olarak aktif işgücü piyasası politikaları
benimsenebilir. Nüfusun yaşlanması ve emekli sisteminin sürdürülebilirliğinde küresel, ulusal
ve yerel stratejilerin geliştirilmesi için bir çerçeve sağlama potansiyeline sahiptir. Sağlık,
katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize etme sürecine ve insanların yaşlandıkça yaşam
kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir (Foster, 2012). Dolayısıyla yaşam boyu öğrenme, her
yaşta gerekli olan sağlıklı bir hayat, bağımsız bir yaşam, daha iyi iş fırsatları ile çalışma
koşulları ve esnek çalışma düzenlemeleri emeklilik sistemleri için aktif yaşlanmanın
sayabileceğimiz önemli adımlardandır.
1. Yaşam boyu öğrenme, teknolojik değişimlerin yaşandığı bu dijital çağda her yaştaki
insanın kariyeri boyunca sürekli bir ihtiyaçtır. Emek piyasasında var olabilmek için becerileri
yenileme ve yenilerini edinme ihtiyacı, çalışma hayatının her aşamasında kritik bir durumdur.
Aslında beceri eksikliği, 55 yaşın üzerindekilerin erken emekli olma nedenlerinden biridir.
Nitekim beceri eksikliği, eğitimden dışlanma, ihtiyaçlara uyarlanmayan işyerleri, bakım
yükümlülükleri, eşleri ile aynı zamanda emekli olmak ve kademeli olarak emekli olma
fırsatlarının olmaması gibi emeklilik ve vergi sistemlerinde caydırıcı unsurlar erken emekliliğin
nedenleri olarak sıralanmaktadır. Bu durum, yaşlı çalışanların istihdam olanaklarını
genişletmek için tutum ve uygulamada değişikliklere ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir.
Yaşam boyu öğrenmenin temel amacı, becerilerin aşınmasını ve çalışma hayatının
başlangıcında kazanılan niteliklerin eskimesini önlemektir. Becerileri yenileme fırsatları her
yaşta önemlidir, ancak değişen piyasa koşullarına bağlı olarak ileriki yaşlarda çalışanlar için
devam eden bir faaliyet olmalıdır. Yaşlıların teknolojik ve örgütsel değişime uyum sağlama
kapasitelerinin olumsuz olarak algılanması nedeniyle yaşlı çalışanlara sunulan eğitim
fırsatlarını zenginleştirmek daha da önemli hale gelmektedir (EC,2012). OECD verilerine göre,
2019’da, ortalama 55-65 yaş arasında çalışanların üçte birinin bilgisayar becerisine veya
deneyimine sahip olmadığı görülmektedir. Dahası, OECD genelinde yaşlı yetişkinler ve düşük
vasıflı kişiler, düzenlenen eğitim faaliyetlerine daha genç ve yetenekli meslektaşlarına nazaran
çok daha az katılmaktadır (OECD, 2019). Bununla birlikte eğitim faaliyetlerine katılımın az
olduğu kadar yetersiz bir içerikle sunulduğu da görülmektedir. Yaşam boyu öğrenme
faaliyetlerine katılımın ve aktif yaşlanmanın amaçları ile daha uzun bir çalışma hayatı arasında
doğrudan ve pozitif bir bağlantı söz konusudur. Daha geç bir yaşta emekli olmak, emeklilik
sistemine daha fazla prim ödemeyi dolayısıyla emekli olduğunda da daha fazla geliri
sağlamaktadır. Buna dayalı olarak yaşam boyu öğrenmenin ve yeniden eğitim fırsatlarının, 50
yaş ve üstündekilerin istihdama katılım oranlarını yükseltmede önemli olduğu söylenebilir
(EC,2012). Öğrenme yaşa bağlı değildir ve yaşlı çalışanlar yeni şeyler öğrenebilirler. Ancak
öğrenme süreci, yaşla birlikte değişmektedir. Bu nedenle, yaşlı çalışanların yeni beceriler
öğrenmek ve mesleki yeterliliklerini güncellemek için eğitime ve fırsat eşitliğine erişimi olması
önemlidir (Ilmarinen, 2012). Bu bağlamda yaşam boyu öğrenmede, doğru öğrenme stratejileri
ve didaktikler kullanılmalıdır. Eğitim faaliyetlerinin, öğretim yöntemleri ve içeriği bakımından
ihtiyaçlara uyarlamak aynı zamanda süre açısından kısa ve modüler olarak düzenlenmek yaşlı
çalışanlar için daha cazip hale gelebilir (EC,2012). Yaşam boyu öğrenme, aşamalı bir süreçtir.
Bu süreçte genç ve yaşlı çalışanlar için yaşam boyu öğrenme politikasının başlatılması ve aynı
anda takip edilmesi değişen emek piyasasına daha iyi adapte olabilmelerinde, örgün eğitim
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eksikliğinin giderilmesinde, temel becerilerin kazanılmasında yardımcı olacağı açıktır (Corsi,
Lodovici, 2013).
2. Sağlıklı yaşam, sadece yaşlılar için değil her yaştaki bireyler için önemlidir. Sağlıklı bir
beden, yaşlılıkta çalışmanın sürdürülebilmesi için gerekli bir ön koşuldur. Yaşlı işçiler
emekliliklerini ancak yeterli düzeyde işlevsel sağlıkları varsa erteleyebileceklerdir. Aktif
yaşlanma politika çerçevesinde sağlıklı yaşlanma iki yönlü bir yaklaşımla ele alınmaktadır. İlk
olarak, sağlıklı bir yaşam tarzının ve beslenmenin benimsenerek sağlık problemlerini ve
sakatlıkları en aza indirebilmek önceliklidir. Tabii ki, erken yaşlarda bireyin sağlıklı bir yaşam
tarzını sürdürebilmesi, hayatı boyunca sağlığın korunmasını sağlayacaktır. İkinci olarak, sosyal,
ekonomik ve çevresel faktörlerle bağlantılı bir şekilde sağlık eşitsizlikleriyle mücadele etmek,
sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde göz önüne alınması gereken bir durumdur. Neticede
sağlıklı yaşam, sağlığın geliştirilmesini ve hastalıkların önlenmesini sağlayarak bağımlılık
oranlarını düşüreceği gibi, sosyal dışlanmayı da önleyecektir (EC, 2012).
3. Bağımsız bir yaşamın teşvik edilmesi, sağlıklı olmaktan çok daha fazlasını ifade
etmektedir. İlk olarak erişilebilir ve uygun toplu taşımanın kalitesi ve güvenliği, yaşlının
kimseye muhtaç olmadan temel hizmetlere erişimini sağlamaktadır. Aynı zamanda yaşlının
kültürel ve sosyal etkinliklere katılımını sağladığı kadar sosyal ilişkilerin kurulmasında da
önemlidir. Bağımsız bir yaşamın teşvik edilmesinde ikinci olarak güvenli barınmayı,
hareketliliği ve sosyal ilişkileri kolaylaştıran bir çevrenin varlığı yer almaktadır. Böyle bir
çevrenin, yaşlıların bağımsızlığını ve sosyal katılımını sağlayacağı açıktır. Bireyin sağlık
durumuna uygun barınma düzenlemeleri, tıbbi ve diğer kısıtlamaları olan kişilerin bile, doğal
bir ortamda yaşaya bilmelerini sağlar. Ek olarak, sağlık hizmetleri ile sistemli ve yeterli bir
düzeyde sunulan uzun dönemli bakım hizmetleri, yaşlıların kendi kendine yeten, güvenli ve
aktif bir yaşam sürdürebilmesinde önemli görünmektedir. Bu, hizmetlere erişimin,
kullanılabilirliğin sağlanması ve kalitenin artırılması yönünde kapsamlı önlemlerin alınmasını
gerektirmektedir. Zira sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik önlemler, yaşlıların toplumla
bütünleşmesi ve katılımı açısından ilk sırada yer almaktadır. İlave olarak, etkili bir sağlık
hizmeti sunumu için temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yerel düzeyde bütünleşik bir
bakım ve hizmet modelinin oluşturulması öncelikli görünmektedir (Corsi, Lodovici, 2013).
4. Daha iyi iş fırsatları ve çalışma koşullarının sağlanması, kapsayıcı aktif yaşlanma
politikaları için anahtar bir konudur. Zira aktif yaşlanma politikalarının, uzun ömürlülük ile
etkin bir emeklilik yaşının uyumlu bir şekilde yükselebileceği koşulları oluşturmayı amaçladığı
iddia edilmektedir. Başka bir deyişle yaşlanan nüfusun emeklilik sistemleri üzerindeki baskısını
azaltmak için emeklilik yaşı (birçok OECD ülkesinde görüleceği üzere) artırılmaktadır (EC,
2012:39). Bu strateji, yaşlıların istihdamda kalması engelleyerek ve yaş ayrımcılığına neden
olarak (Drury, 1993:48-50) yaşlanmanın aktif bir şekilde gerçekleşmesine ters düştüğü
iddiasına karşı devam etmektedir. Özelikle insanların çalışmak istedikleri zamanda emek
piyasasında çalışmasını kısıtlamak, çalışma çağındaki nüfusun daraldığı bir dönemde pek
anlamlı olmadığı ileri sürülmektedir. Nihayetinde yaşlı çalışanlar yasal zorunlu emeklilik
yaşının ötesinde çalışmaya istekli davranmaktadırlar ve yaşlı insanların çalışma yaşamına farklı
nitelikler getirdiklerine dair artan bir kabul söz konusudur (EC, 2012:39). Nitekim stratejik
düşünme, keskin zekâ, düşünceli olma, bilgelik, müzakere etme yeteneği, rasyonelleştirme
yeteneği, yaşam kontrolü, bütünsel algı ve dil becerileri gibi zihinsel gelişimin yaşla birlikte
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geliştiği, aynı zamanda yaşlanmanın önemli bir kazancı olduğu vurgulanmaktadır. Diğer yaş
gruplarına nazaran yaşlı çalışanların işlerine kendilerini adaması, işverenlerine sadık kalması
ve işe devamsızlığın daha az olması, diğer bir ifadeyle iş deneyiminin ve yaşam yönetiminin
yaşla birlikte geliştiğini göstermektedir. Özellikle literatürdeki işyeri iş performansını ölçen
çalışmalar, sahip olunan iş deneyiminin, hafıza işlevleri ve psikomotor beceriler gibi bazı temel
bilişsel süreçlerin düşüşünü telafi ettiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte yaş ve iş deneyimi,
yaşlı çalışanların değerli sosyal sermayesini de iyileştirmektedir. Mesleki yeterlilik, örtük bilgi,
işbirliği becerileri gelişmekte, organizasyon ve organizasyonun işlevleri hakkında yapısal
farkındalık artmakta, müşteri ilişkileri ve ağları genişlemekte ve operasyonel ortamdaki
değişiklikler daha da anlaşılır hale gelmektedir. Kısacası, yaşlanma yaşlı çalışanları, birçok
yönden eskisinden daha iyi ve daha güçlü kılmaktadır. Bu açıdan, çalışma hayatına aktif
katılım, aktif yaşlanma için önemli bir pozitif faktördür. Yaşlı çalışanların kendine özgü güçlü
yönlerinin, onları işyerlerinde değerli bir varlık haline getirmek amacıyla daha iyi tanımlanması
gereklidir (Ilmarinen, 2012).
Öte yandan sadece yaşlıların istihdamını ve emeklilik yaşını arttırmanın, emeklilik
sistemlerinin geleceği için yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Yaşlılara daha iyi iş
fırsatları sunacak imkânların geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada görülmektedir
ki, çoğu ülkede yaşlı çalışanlar, emek piyasasında nispeten düşük bir statüdedirler ve uzun
vadeli işsizler arasında orantısız bir şekilde temsil edilmektedirler (Walker, Maltby, 2012). Bazı
faktörler nedeniyle, işverenler yaşlı çalışanları işe almayı tercih etmemektedir. Bu faktörlerden
birincisi, yaşlı çalışanların işverenlere daha pahalıya mâl olmasıdır. Verilere göre, OECD
ülkelerinde ortalama olarak, bir yaşlı çalışanın aynı işverenle birlikte on yıllık ek çalışma
süresiyle çalışması karşılığında alacağı ücret yaklaşık % 6 oranında artmaktadır. İşgücü
maliyetindeki bu artış, yaşlıların istihdamını sınırlamaktadır. İkinci faktör, yaşlı çalışanların
işten çıkarılmasını cezalandıran düzenlemelerin varlığıdır. Bunun neticesinde yaşlı çalışanların
işe alım oranları düşebilir ve işverenler erken emekliliği teşvik edebilir. Aynı zamanda yaşa
özel istihdam koruma kuralları tam anlamıyla uygulanamayabilir. Firmalar ayrıca, çeşitli
düzenlemelerle bu cezalardan kaçınmaya çalışabilirler. OECD ülkelerinin bazılarında yaşa
özgü istihdam koruma önlemleri vardır. Ama yaşlı çalışanların işten çıkarılması idari olarak
daha karmaşık bir sürece tabidir ya da işverenlere ek maliyet (yüksek kıdem tazminatı gibi)
yükleyebilmektedir. Bu durum karşısında istihdam koruma mevzuatının kolaylaştırılması,
çalışanların istihdam beklentilerini zedelemeden çıkarlarını korumanın en etkili yolları
belirlenmelidir. Üçüncü faktör ise, yaşlı çalışanların verimliliği konusundaki endişeler, yaş
ayrımcılığını, işe alma ve yeniden eğitme konusunda olumsuz işveren tutumlarını artırmasıdır
(OECD, 2019).
Yaş ayrımcılığı hemen hemen çoğu ülkede yasaklanmıştır. Ancak yaş ayrımcılığı
genellikle gizli ya da dolaylı yoldan sürdürülmektedir. Bu ayrımcılık, emek piyasalarının sık
görülen kalıcı bir özelliğidir. Bireysel adaletsizliğin varlığını işaret ettiği kadar değerli olan
insan kaynağının tehlikeli bir biçimde israf edildiğini ifade etmektedir. Buna karşın AB’nin işe
alım, terfi, eğitim ve çalışma koşullarında hem doğrudan hem de dolaylı ayrımcılığın yanı sıra
yaş nedeniyle taciz ve mağduriyeti yasaklamasına dair özel mevzuatın olması (2000/43,
2000/78, 2006/54 Sayılı AB Direktifleri) önemli bir adımdır. Ancak mevzuata rağmen
uygulamanın farklı olduğu görülmektedir (EC, 2012:40). Bununla beraber, emek piyasasında
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yaş ayrımcılığı ile ilgili algılar çok yaygındır. Yaş ayrımcılığına karşı oluşturulan yasaların,
yaşla bağlantılı köklü işyeri kültürünün değiştirilmesi üzerinde sınırlı bir etkisi vardır. Zira
yasal işlem maliyetli, karmaşık ve zaman alıcıdır.
Teknolojik ilerleme bu bağlamda umut verebilir. Fransız Kamu İstihdam Servisi’nin
(Pôle emploi), işe alımdaki yaş ayrımcılığının üstesinden gelmek için işverenlerin adayları
seçmenin bir yolu olarak yetenek testini kullanması gibi uygulama örnekleri faydalı olabilir
(OECD, 2019:11). Ayrıca, çalışanların verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek yaş
çeşitliliğini teşvik etmeye yönelik yasal kuralların diğer girişimlerle tamamlanması da
önemlidir. Bu alanda bir takım umut vaat eden girişimler gerçekleşse de, uygulanma düşük
seviyededir. Bununla birlikte, düzenlemelerin sadece ayrımcılıkla mücadele mevzuatının daha
iyi uygulanabilmesi için değil, aynı zamanda ücretlerin belirlenmesi ve yaşa dayalı işe alma,
işten çıkarma kurallarının belirlenmesi için daha fazla sürdürülebilir ve kararlı düzenlemelere
ihtiyaç vardır. Buna ek olarak, tüm işverenlere, tüm işçilerin daha uzun süre işte kalmalarını ve
üretkenliklerini korumalarını veya arttırmalarını sağlayacak şekilde, yaş çeşitliliği gösteren bir
işgücünü etkili bir şekilde yönetmeleri için rehberlik ve daha fazla teşvik verilmelidir.
Çalışanların çalışma hayatları boyunca istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi ve ileriki
yaşlarda istihdam fırsatlarının artırılması amacıyla önemli bir gerekliliktir. Nüfusun yaşlanması
bağlamında, potansiyel işgücünün tam olarak harekete geçirilmesi ve ileri yaşlarda yüksek
verimliliğin sürdürülmesi kritik önem taşımaktadır. Bu da, güncel becerilere sahip sağlıklı bir
işgücünün varlığı ile gerçekleşebilir.
5. Esnek çalışma düzenlemelerinin oluşturulabilmesi, yaşlı çalışanların istihdamda
kalmaları ve çalışma yaşamından emeklilik yaşamına kademeli olarak geçebilme için önemli
bir seçenektir. Esnek çalışma düzenlemeleri, çalışanların zaman ya da yer olarak geleneksel
olmayan bir biçimde esnek bir şekilde çalışmalarını sağlayan çeşitli uygulamaları içermektedir
(Clarke, Holdsworth, 2017:4-6). Bunların içinde yer alan çalışma sürelerinde esneklik, emek
arz yönünü vurgulamaktadır. Çalışanın ve işvereninin talebiyle çalışma gününün geleneksel
(standart) çalışma sürelerinden5 ve çalışma yerinden farklı olarak düzenlenmesini ifade
etmektedir (Parlak, 2016b). Bununla birlikte birçok yaşlı insan, yaşam kalitesini iyileştirmesi,
“işe yarar” duygusunu sağlaması, daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlık gibi nedenlerle çalışmaya
devam etmek istemekte ya da ekonomik koşullar neticesinde çalışmaya ihtiyaç duymaktadır
(Herzog vd, 1991). Bunu çalışma sürelerinde esneklikle gerçekleştire bilmektedirler. Bu
anlamda çalışma sürelerinde esnekliğin, yaşlı çalışanlara başarılı ve aktif yaşlanma için önemli
fırsatlar sunduğunu söylemek mümkündür. Bu düzenlemelerle, çalışanlara iş durumları ile ilgili
bazı seçenekler sunulmasında amaç, hem kurumsal hedeflere ulaşmak, hem de çalışanların
yetkinliklerine ve tercihlerine uyan istihdam koşulları oluşturmaktır. Yaşlı çalışanlar, gönüllü
faaliyetlerde bulunmak veya ailede bakıcı olarak üstlendikleri görevleri yerine getirmek gibi
farklı nedenlerle esnek çalışmayı talep etmektedirler (Koc-Menard Sergio, 2009). Esnek
çalışma biçimleri, öncelikle emekliliğe geçişin yumuşak ve uyumlu bir biçimde olmasına imkân
vermektedir. Tam emekliliğe giden “kısa bir köprü” olarak değerlendirilmektedir. Esnek
çalışma seçeneklerinin uygulamaya konulması, en azından yasal emeklilik yaşına ulaşıncaya
Standart iş günü, 9:00-17:00 saatleri ile pazartesi-cuma günleri arasındaki haftalık
40-48 saatlik çalışmayı tanımlamaktadır (Parlak, 2016b:116).
5
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kadar yaşlı çalışanların istihdamda kalmasını sağlamak için yaygın bir reform stratejisi haline
gelmiştir. Genellikle yaşlı çalışanlar, çalışma sürelerinde esneklik biçimlerinden yarı-zamanlı
(part-time) çalışmayı tercih etmektedir. Yarı zamanlı çalışma, çalışma saatlerini daha esnek bir
şekilde düzenlemenin ve bunları bireysel tercihlere göre ayarlamanın muhtemel bir yolu
olabilmektedir. Aynı zamanda yaşlı kadınların, iş-yaşam dengesini ve istihdam oranını
artırmaya yardımcı olabilmektedir. Yaşlı çalışanlar, genellikle yarı zamanlı olan geçici işlerde
çalışmakta ve çalışma performansları eski tam zamanlı işlerine göre azalmaktadır. Böyle bir
değişim konum, meslek veya endüstride bir değişikliğe neden olduğu kadar ücret ve diğer
haklarda azalmayı da içermektedir. Yapılan araştırmalara göre, son yıllarda birçok firma, esnek
çalışmayı teşvik etmektedir (Siegenthaler, Brenner, 2008). 55 yaş ve üstündekilerin iyi bir
tecrübe, derinlemesine kurumsal ve teknik bilgi ve zengin profesyonel iletişim ağları gibi
değerli varlıklara sahip olması bu tercihte etkili olmaktadır (Koc-Menard Sergio, 2009).
Eurosat’ın verilerine göre, 2018 yılı için AB-28 ülkelerinde 55 yaş üstü yarı-zamanlı
çalışanların oranı %20’dir (Eurostat, 2020). Sonuç olarak, çalışma sürelerinde esneklik, çalışma
yaşamının uzaması anlamına geldiği gibi, demografik değişimlere bir yanıt olabilmektedir.
Ancak çalışanların istedikleri çalışma süresi ve gelirin birleşimini gerçekleştirememek, erken
emekliliği teşvik edebileceği göz önünde bulundurarak uygulamaların çeşitli boyutlarıyla
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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SONUÇ
Bu bölümde aktif yaşlanma, sosyal güvenlik sisteminin önemli bir kısmını oluşturan
emeklilik sistemleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Emeklilik sistemleri hakkında genel bilgiler
verilerek demografik değişimden nasıl etkilendiği öğrenilmiştir. Emeklilik sistemlerinin
reformu çerçevesinde aktif yaşlanmanın anahtar rolü hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Bu
bağlamda emeklilik sistemlerinin sürdürebilirliği açısından uygulanabilecek aktif yaşlanma
politikalarına ilişkin etraflıca bilgi edinilmiştir.
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BÖLÜM SORULARI
1)

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan geleneksel
tekniklerden biri değildir?
A. Tasarruf
B. Sosyal hizmetler
C. Yardımlar
D. Yardımlaşma Sandıkları
E. Özel Sigortalar

2)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemi için söylenemez?

A.
B.
C.
D.

Yarından emin olma ihtiyacını karşılar.
Sosyal devletin gerçekleşme aracıdır.
Refah devletinin gelişimine paralel olarak modern bir yapıya dönüşmüştür.
Sosyal devlet, bireylerin sosyal güvenliğinden sorumludur.

E. Ekonomik büyümeyi sağlar.

3)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin finansman yöntemlerinden olan fon biriktirme
yöntemi için söylenebilir?
A. Bireysel tasarrufu arttırır.
B. Kuşaklar arası dayanışmayı artırır.
C. Kısa vadeli sigorta kollarında kullanılır.
D. Aktifler, pasiflerin giderlerinin karşılamaktadır.
E. Hastalık sigortası uygulanabilir.

4)

Sosyal güvenlik sisteminin finansman yöntemi olan dağıtım yöntemi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. Kuşaklar arasında örtük bir 'sözleşme' olduğunu ifade eder.
B. İş kazası ve meslek hastalığı için uygulanabilir.
C. Aktifler, pasiflerin giderlerinin karşılamaktadır
D. Yaşlılık sigortasında uygulanabilir.
E. Dayanışma ilkesine dayanmaktadır.

5) Demografik değişimin emeklilik sistemlerine etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A. Yüksek yaşam beklentisi ve düşük doğum oranları, çalışma çağındaki nüfusun azaltır.
B. Nüfusun yaşlanması, emek arzını azaltır.
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C. Uzun ömürlülük, çalışma çağındaki nüfusu arttırmaktadır.
D. Hastalık ve sakatlıktaki azalmalar nüfusun yaşlanmasına neden olmaktadır.
E. Yaşam beklentisindeki artış, bağımlılık oranları artırmaktadır.

6) Doğurganlık hızının düşük olması emeklilik sistemi için ne anlama gelmektedir?
A. Bağımlılık oranın düşmesi
B. Sağlıklı bir yaşam
C. Çalışma çağındaki nüfusu artması
D. Emek arzının azalması
E. Bağımsız bir yaşam

7)

“…….., belirli bir nüfusun ortalama hayatta kalma süresini ifade etmektedir.” Cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. Yaşam beklentisi
B. Nüfusun yaşlanması
C. Doğurganlık hızı
D. Çalışma çağındaki nüfusu
E. Demografik değişiklik

8)

Emeklilik sistemlerinin reformuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.
B.
C.
D.
E.

9)

Emeklilik yaşı yükseltilmiştir.
Emekli aylıklarının miktarı düşürülmüştür.
Yaşlı nüfusun, makroekonomik etkileri olumsuzdur.
Emekli aylık miktarının düşürülmesi, yaşlıların refah seviyesini düşürecektir.
Düşük gelirli ülkelerin emeklilik sistemi kapsam olarak oldukça geniştir.

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik sistemleri için aktif yaşlanmanın desteklemesindeki
adımlardan biri değildir?
A. Esnek çalışma düzenlemeleri
B. Sağlıklı bir yaşam biçimi
C. Erken emekliliğin teşviki
D. Daha iyi iş fırsatları
E. Yaşam boyu öğrenme

10) Aşağıdakilerden hangisi yaş ayrımcılığını ifade etmemektedir?
A. Emek piyasalarının kalıcı bir özelliğidir.
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B.
C.
D.
E.

Bireysel adaletsizlik söz konusudur.
İnsan kaynağının israfıdır.
Yasal düzenlemeler mevcut değildir.
Yaşlı çalışanlar, işe alınmada önceliğe sahip değildir.

Cevaplar
1) B 2) E 3) A 4) D 5) C 6) D 7) A 8) E 9) C 10) D
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12. YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA AKTİF VE
SAĞLIKLI YAŞLANMA

12. Bölüm: Eymen EKMEN ve Koray KOPUZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak yaşam boyu öğrenme kavramının tarihsel gelişim süreci ve
tanımlarına yer verilecektir. Ardından yaşam boyu öğrenme kavramının amacı, kapsamı ve
önemine değinilecektir. Daha sonra yaşam boyu öğrenmenin neden gerekli olduğu açıklanacak
ve yaşam boyu öğrenmeyi oluşturan bileşenler sunulacaktır. Ayrıca yaşam boyu öğrenmenin
gerçekleşmesi için gerekli beceriler ortaya konulacak ve yaşam boyu öğrenme gerçekleştiğinde
ne tür faydalar sunacağı ve yaşam boyu öğrenmenin önündeki engeller açıklanacaktır. Bölümün
devamında ise sırasıyla yaşam boyu öğrenme stratejileri, yaşam boyu öğrenme ilkeleri ve
yaşam boyu öğrenmenin çeşitli ülkelerdeki uygulamalarına değinilecektir. Son olarak ise yaşam
boyu öğreme kapsamında kişilerin aktif ve sağlıklı yaşlanması ele alınıp yaşam boyu
öğrenmenin aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci ile ne tür bir ilişki içerisinde olduğu ve yaşam
boyu öğrenmenin bu sürece ne tür bir katkı sağlayacağı ortaya konulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

-

Yaşam boyu öğrenme kavramı ne anlama gelmektedir?
Yaşam boyu öğrenmenin uygulanması günümüzde gerekli midir?
Yaşam boyu öğrenme topluma ne tür faydalar sunabilir?
Yaşam boyu öğrenme yaşlılar için ne anlam ifade etmektedir?
Yaşam boyu öğrenmenin aktif ve sağlıklı yaşlanma sürecindeki etkisi ne şekilde
olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşam boyu öğrenme

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Yaşam
boyu
Kazanımlar okuyarak
öğrenmenin
ne
anlama elde edilecek araştırarak
geldiği öğrenilecektir.
geliştirilecektir.

Yaşam boyu öğrenme
Dünya
genelinde
Kazanımlar okuyarak
uygulamaları
yaşam
boyu
öğrenme elde edilecek araştırarak
uygulamaları
öğrenilip geliştirilecektir.
ülkelerin
yaşam
boyu
öğrenme politikaları daha net
anlaşılacaktır.
Yaşam boyu öğrenme
Kaliteli
öğrenme
Kazanımlar okuyarak
stratejileri
fırsatları için ne tür yaşam elde edilecek araştırarak
boyu öğrenme stratejilerinin geliştirilecektir.
uygulanması
gerektiği
öğrenilecektir.
Yaşam
boyu
Yaşam
boyu
Kazanımlar okuyarak
öğrenme, aktif yaşlanma ve öğrenmenin aktif ve sağlıklı elde edilecek araştırarak
sağlık yaşlanma ilişkisi
yaşlanma sürecinde ne tür bir geliştirilecektir.
etkisinin
olduğu
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Aktif Yaşlanma, Sağlıklı Yaşlanma
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GİRİŞ
Bir organizmanın hayatta kalabilmesi için çevresinde yaşanan değişime kısa sürede ve
başarılı bir şekilde uyum sağlaması gerekir. Başarılı bir biçimde uyum sağlama ise öğrenme ile
mümkündür. İçerisinde bulunulan duruma uygun tepki gösterme ve çevreye uyum sağlama
sürdürülebilir bir yaşam için gerekli temel koşullardandır. Her canlı içerisinde bulunduğu
çevrenin temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla o çevreye uyum sağlamaktadır (Göksan,
Uzundurukan ve Keskin, 2009, s. 143).
Yirminci yüzyıldan bu yana dünya; sosyal, ekonomik ve kültürel olarak büyük ve hızlı
bir değişim içerisindedir. İnsanların bu değişimi yakalamaları ve değişime uyum sağlamaları
için kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerekmektedir. Bu yenileme süreci ancak yaşam
boyu öğrenme ile mümkündür. Yaşam boyu öğrenme kavramı çok eski bir kavram olmamakla
beraber geçen yüzyılın sonlarında dünya gündemine girmiştir (Güleç, Çelik ve Demirhan, 2012,
ss. 34-35).
Kavram ilk kez 1960 yılında UNESCO tarafından düzenlenen bir konferansta gündeme
getirilmiş ve sonrasında geliştirilmeye başlanmıştır. 1970 ve 1980’lere gelindiğinde yaşam
boyu öğrenmeyle ilgili çalışmaların artığı görülmüştür. Yaşam boyu öğrenme o yıllarda Avrupa
Konseyi tarafından “education permanente” olarak ifade edilmiştir. OECD ise bu kavramı
“recurrent education” olarak tanımlamıştır. Avrupa konseyi tarafından yapılan tanımlama,
kavramın sosyal ve kültürel değişimler tarafından şekillenen yönüne vurgu yaparken
OECD’nin yaptığı tanımlama daha çok ekonomik ve teknolojik değişimlerin şekillendirdiği
yaşam boyu öğrenme üzerinde durmuştur (Óhidy, 2008). Yaşam boyu öğrenme kavramı
Türkiye’de ise gündeme 2000’li yıllarda girmiş ve önemsenmiştir. Öyle ki sonrasında “Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” kurulmuş ve faaliyetlere başlamıştır.
Konuya ilişkin literatür taraması yapıldığında 1960’lardan günümüze kavramın birçok
farklı tanımlamasının yapıldığı görülmektedir. Örneğin Jarvis (2004) yaşam boyu öğrenmeyi
bireysel ve kurumsal öğrenmenin tamamı olarak tanımlarken Holmes (2002) yaşam boyu
öğrenmeyi bir yaklaşım, bir disiplin olarak görmektedir. White (1982) ise yaşam boyu
öğrenmeyi bireylerin yaşamlarını yönetebilmeleri için hazırlanmaları şeklinde tanımlamıştır.
Yapılan bu tanımlardan yola çıkarak yaşam boyu öğrenmeyi; insanların yaşadıkları süre
boyunca kendilerini sosyal, bireysel ve mesleki yönlerden geliştirmeleri olarak tanımlayabiliriz.
Yaşam boyu öğrenme kavramı, içerisinde geniş bir yelpazeyi barındırmaktadır ve
insanın olduğu her yerde (ev, iş, okul vb.) öğrenme sürecinin devam ettiğinden söz etmektedir
(Dinevski D. ve Dinevski I.V., 2004). Bu nedenle yaşam boyu öğrenme okul dışı öğrenmeye
önem vermekte ve bireylerin sosyal taraflarının güçlendirilmesini ve eğitimin belli bir zaman
dilimi ile sınırlandırılmamasını desteklemektedir (Güleç ve diğerleri, 2012, s. 35).
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12.1. YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN KAPSAMI, AMACI VE ÖNEMİ
Bir grup UNESCO uzmanı tarafından geliştirilen ve doğumdan ölüme kadar tüm yaşam
boyunca öğrenmeyi amaçlayan bu kavram, 1960’lı yıllardan bugüne Avrupa’da gündemde yer
almakta ve gün geçtikçe tüm dünyada daha da konuşulur hale gelmektedir.
Kavram gündeme geldiği ilk yıllarda UNESCO uzmanları tarafından“beşikten mezara
öğrenme” olarak ifade edilmiştir. 1976 yılında R. H. Dave tarafından kavram daha detaylı bir
biçimde “bireylerin yaşadıkları süre boyunca hem kendilerinin hem de ortak yaşam alanı
içerisinde bulunan insanların yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kişisel, toplumsal ve mesleki
uzmanlık gelişiminin tamamlanma süreci” olarak tanımlanmıştır (Toprak ve Erdoğan, 2012, s.
72).
Yaşam boyu öğrenme kavramı; bireysel, sivil, sosyal ve ekonomiye ilişkin bilgi, beceri
ve yetkinlik geliştirme amacıyla gerçekleştirilen bütün öğrenme etkinliklerini içermektedir.
Ayrıca yaşam boyu öğrenme; örgün ve yaygın öğrenmeyi, teknik eğitimi ve mesleki eğitimi de
kapsamaktadır. Bu nedenle yaşam boyu öğrenme yaş, statü veya eğitim seviyesini göz önünde
bulundurmadan evde, okulda, işte veya herhangi bir mekanda gerçekleştirilebilmektedir
(Aksoy, 2008).
Yaşam boyu öğrenme sadece formal bir alanda değil informal bir alanda da
olabilmektedir ve bilgiye yatırımın artmasını, temel becerilerin edinilmesini, öğrenmede
fırsatların genişletilmesini ve öğrenmenin daha esnek bir hale geçişini içermektedir (Turan,
2005). Ayrıca yaşam boyu öğrenmenin örgün ve yaygın eğitim süreçlerini de kapsaması
nedeniyle, örgün eğitimin eksik ve yetersiz kalan yönlerini tamamlayan bir öğrenme biçimi
olduğu söylenebilir. Öğrenme açık bir tutumdur ve bu nedenle yaşam boyu öğrenme örgün
öğretimdeki belirli bir dönem içerisinde öğrenme sürecinin aksine her yerde ve sürekli
öğrenmeyi kapsamaktadır (Polat ve Odabaş, 2008). Kısaca yaşam boyu öğrenme, herhangi bir
öğrenme durumunun temel bileşenleri olan; gerekli kaynakları, bireyleri, kültürel deneyimleri
ve bilgi birikimini içerir (Akkuş, 2008). Bu kapsamda yaşam boyu öğrenmenin üç temel amacı
vardır. Bunlar; öğrenmede fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak,
toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır.
İnsanlar doğumdan ölüme kadar farklı gelişim dönemlerinden geçmektedirler. Yaşam
boyu öğrenme, insanların yaşamlarını daha kaliteli bir şekilde yaşamaları ve hayatın farklı
dönemlerine adapte olabilmeleri için bilgi ve beceri sağlamaktadır. Hayatın bu dönemleri;
aileden ilk ayrılış, iş hayatına atılma ve emeklilik dönemleridir. Aileden ilk ayrılış gençlik, iş
hayatına atılma yetişkinlik ve emeklilik ise ileri yetişkinlik dönemlerine denk gelmektedir.
Gençlik döneminde temel eğitimin önemi büyük rol oynarken diğer dönemlerde yaşam boyu
öğrenme önemli rol oynamaktadır (Turan, 2005).
Nordstrom (2008), yaşam boyu öğrenme kavramını açıklarken bu sürecin önemine
ilişkin yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olduğundan, zihinsel gelişimi sağladığından,
bilgiye aç bir zihin ortaya çıkardığından, değişim ve dönüşümlere ayak uydurmayı
sağladığından, hayatı anlamlı kıldığından, topluma aktif olarak katılımı sağladığından ve
sosyalleşerek ilişki ağlarını güçlendirdiğinden bahseder. Ayrıca yaşamboyu öğrenme bireylerin
sosyal, bireysel ve mesleki nedenlerle bilgi ve beceri elde etmesinin yanısıra ekonomik ve
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toplumsal sonuçları da olan bir süreçtir. Bu süreç işgücü verimliliğini ve kaliteyi de
artırmaktadır (Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 70).
12.2. YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYI GEREKLI KILAN NEDENLER
Günümüzde hemen hemen her konuda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bireylerin bu
değişime ayak uydurabilmeleri açısından yaşam boyu öğrenme kavramı önemlidir. Ayrıca
yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan birçok neden bulunmaktadır. Yaşam boyu öğrenmeyi
gerekli kılan nedenler aşağıda yer almaktadır (Canlearn, 2009; Hildebrand, 2008).
- Bireylere hayatta ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, tutum ve anlayış sağlaması,
- Bireylerin kendilerine olan saygılarını artırması,
- Dünyanın hızlı bir şekilde değişmesi,
- Daha güçlü bir ekonomi sağlaması,
- Bireylerin yaşam kalitesini artırması
- Zihni geliştirmesi ve yaşlılıkta demansı önlemesi,
- Özgüveni artırması,
- Sosyalleşmeyi ve yeni ilişkileri beraberinde getirmesi,
- Bireylerin kariyerlerini geliştirmelerine olanak sağlaması,
- İletişimi güçlendirmesi.

Her insan doğası gereği sürekli bir öğrenme arzusu içindedir ve bu öğrenme isteği
gerçekleştirildiği zaman bireyler sosyal uyum içerisinde ve daha kaliteli bir yaşam
sürdülebilmektedirler (Eggelmeyer, 2010). Bu nedenle daha sosyal, daha özgüvenli, saygılı ve
kaliteli bir yaşam için yaşam boyu öğrenme gereklidir.
12.3. YAŞAM BOYU ÖĞRENME BILEŞENLERI
Bireyler kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini yaşam boyu öğrenme ile
gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle yaşam boyu öğrenme kavramının kişisel, sosyal ve mesleki
bağlamda incelenmesi uygun görülmektedir. Kişisel bağlamda yaşam boyu öğrenme bireyin
kendi kişisel gelişimini sağlaması için gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri kapsarken sosyal
bağlamda yaşam boyu öğrenme; bir grubun belirli bir amaç doğrultusunda yaptığı bilgi
paylaşımını ve bireylerin bu süreçte gerçekleştirdikleri iletişimleri ve sosyal becerileri
geliştirmeye yönelik tüm faaliyetleri içermektedir. Mesleki olarak yaşam boyu öğrenme ise
bireylerin mesleki anlamda kendilerine katkı sağlama ve kendilerini geliştirme amacıyla
gerçekleştirdikleri tüm eylemleri ve katıldıkları tüm eğitimleri kapsamaktadır (Dowling ve
diğerleri, 2004). Yaşam boyu öğrenmede bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki açılardan gelişim
göstererek kendilerini gerçekleştirmeleri en önemli hedefler arasındadır. Cropley ve Dave
(1978) yaşam boyu öğrenmenin karakteristiklerinden bahsederken son aşamada kendini
gerçekleştirmeye ve bunun yaşam boyu öğrenmede ne kadar önemli olduğuna vurgu
yapmaktadır fakat her birey kendini gerçekleştirme aşamasına geçemez. Kişinin bu aşamaya
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geçmesi ve yaşam boyu öğrenme sürecinde başarılı olabilmesi için bu süreçte önüne çıkan
engelleri aşması gerekmektedir. Bu süreçte yer alan birçok bileşen vardır. Yaşam boyu öğrenme
sürecinin daha net anlaşılabilmesi için aşağıda verilen şekilde yaşam boyu öğrenme sürecine ve
bu sürecin bileşenlerine yer verilmiştir.

Şekil 1. Yaşam Boyu Öğrenme Bileşenleri (Günüç, Odabaşı ve Eker, 2012, s. 313)
Yaşam boyu öğrenme bileşenlerinin gösterildiği şekilde birbiriyle bağlantılı içeriden
dışarıya doğru büyüyen 3 çemberden söz edebiliriz. En küçük çemberde, bireylerin öğrenme
biçimlerini belirten yaygın, örgün ve yaşayarak öğrenme yer almaktadır. Bu çember; bir üst
çember olan mesleki, kişisel ve sosyal gelişim çemberi ile bir ilişki içerisindedir. Bireyler en
küçük çemberde bulunan öğrenme biçimleri ile (yaygın, örgün, yaşayarak) bir üst çemberde
bulunan kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerini gerçekleştirmektedirler. Bireyler kişisel,
mesleki ve sosyal gelişimlerini gerçekleştirirken birçok faktörün etkisinde kalmaktadırlar. En
büyük çember ise bu faktörleri göstermektedir. Sosyal gelişim üzerinde etkisi olan faktörler;
deneyim, eğlenerek öğrenme, rol-model ve kültürel yapı iken mesleki gelişim üzerinde etkili
olan faktörler; ekonomi, politika, bilişim iletişim teknolojileri (BİT) ve okuryazarlıktır. Kişisel
gelişim üzerinde etkisi olan faktörler ise; beceri, yetenek, yaş, motivasyon ve tutumdan
oluşmaktadır. Şekilde, faktörler her ne kadar gelişimlere göre bölümlendirilmiş olsa da en
büyük çemberde bulunan faktörler birbirlerinden etkilenebilmektedirler ya da kişisel gelişim
bölümünde bulunan bir faktör mesleki ya da sosyal gelişimi de etkileyebilmektedir. Örneğin
yaş faktörü okuryazarlık durumunu etkilerken ekonomi faktörü kültürel yapı ya da motivasyon
üzerinde etkili olabilmektedir ve faktörler doğrudan ya da dolaylı olarak mesleki, sosyal ya da
kişisel gelişimleri etkileyebilmektedir (Günüç ve diğerleri, 2012, ss. 311-318). Aşağıda yaşam
boyu öğrenmenin bileşenleri açıklanmıştır:
Örgün öğrenme: Yaşı, amaçları ve kademeleri belli olan eğitime örgün eğitim denir. Okul
öncesi eğitim döneminden yükseköğretime kadar olan eğitim sürecidir. Örgün öğrenme ise
okullarda örgün eğitim sürecinde öğrenilen bilgi ve becerileri kapsamaktadır.
Yaygın öğrenme: Belirli bir yaş grubu ve kademeleri olmayan eğitime yaygın eğitim denir.
Okul dışında herhangi bir kursta verilebilir. Örgün eğitime göre daha esnek bir yapıdadır. Halk
eğitimi ya da hizmetiçi eğitimler yaygın eğitime ve bu süreçte öğrenilen bilgi, beceri ve
kazanımlar da yaygın öğrenmeye örnek gösterilebilir.
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Yaşayarak öğrenme: Belirli bir amacı, yaş grubu ve kademeleri olmayan yaşayarak informal
yoldan öğrenilen bilgi ve becerileri kapsamaktadır (Werquin, 2010).
Kişisel gelişim: Kişinin kendisini daha iyiye götüren ve olumlu yönde değişimini sağlayan her
şey olarak tanımlanabilir (Reyhan, 2018).
Sosyal gelişim: Sosyal gelişim, kişinin doğumdan yetişkin oluncaya kadar, başka insanlarla
olan ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği bilgi ve duygular bütünü olarak ifade edilir
(Binbaşıoğlu, 1982).
Mesleki gelişim: Mesleki gelişim, en kısa açıklamayla bireylerin mesleğiyle ilgili bilgi ve
becerilerini geliştirme sürecidir (Güneş, 2016, s. 1009).
Beceri: Yaşam boyu öğrenme sadece bilgi ile gerçekleştirilebilecek bir süreç değildir. Yaşam
boyu öğrenmenin devamı için süreklilik, problemlerle başa çıkma mekanizması, teknik beceri,
iletişim becerisi gibi birtakım becerilere sahip olunması gerekmektedir (Scales, 2008). Yaşam
boyu öğrenme için gerekli olan beceriler detaylı bir şekilde “yaşam boyu öğrenme becerileri”
bölümünde açıklanmaktadır.
Yeterlik: Yaşam boyu öğrenmenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, yabancı
dilde, sosyal alanda, fen ve teknoloji gibi temel alanlarda yeterliklere sahip olunması gerekir.
Bireyler bu yeterliklere sahip oldukları düzeyde öğrenmektedirler (Adams, 2007).
Yaş: Yaşam boyu öğrenme süreci tüm hayat boyunca devam etse de bireylerin yaşam boyu
öğrenmeleri farklı yaşlarda farklı şekillerde olabilmektedir (Günüç ve diğerleri, 2012, s. 314).
Motivasyon: Yaşam boyu öğrenmenin devam edebilmesi için bireylerin önlerine çıkan sorun
ve engellerin üstesinden gelmeleri gerekmektedir. Engel ve sorunların üstesinden gelerek
öğrenmeye devamın sağlanabilmesi için ise motivasyon gereklidir (OECD, 2005).
Tutum: Bireylerin tutumları ve geleceğe yönelik umutlu olmaları yaşam boyu öğrenmelerinde
etkilidir (Goeller, 2008).
Deneyim: Deneyim ve yaşam boyu öğrenmenin doğru orantılı olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Daha çok deneyime sahip olan bireyler problem çözmede daha başarılı
olabilmektedirler ve deneyimler sonucunda bireyler bir şeyler öğrenirler (Günüç ve diğerleri,
2012: 317).
Eğlenerek öğrenme: Bryce (2006) günümüzde; eski cezalandırıcı yöntemin yerini paylaşımcı
ve eğlenceli yollarla öğrenmeye bıraktığından ve eğlenerek öğrenmenin daha basit olduğundan
bahseder.
Rol-model: Yaşam boyu öğrenmede supervisor görevi üstlenen bir rol model hem bir yol
gösterici hem de bir motivasyon kaynağı olmaktadır (Parkinson, 1999).
Kültürel yapı: Yaşam boyu öğrenme kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Toplumun
kültürel yapısına ve geçmişine bağlı olarak önemli veya daha az önemli görülebilmektedir
(Günüç ve diğerleri, 2012, s. 315).
Okuryazarlık: Okuryazarlık, okuma ve yazma faaliyetinin ötesinde iletişim becerilerini, tutum
ve davranışları ifade eden aynı zamanda sosyal hayatın anlamlandırılması ile de ilişkili bir
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kavramdır (Aşıcı, 2009, ss. 11-12). Bu nedenle okuryazarlık faaliyetinin kişisel gelişim,
özgüven gibi kavramlarla dolayısıyla yaşam boyu öğrenme ile de ilişkisi bulunmaktadır.
Ekonomi ve politika: Ekonominin birçok durum üzerinde etkisi büyüktür. Bu nedenle çoğu
toplum ekonomik refahı göz önünde bulundurarak toplumun ekonomik olarak kalkınması
amacıyla yaşam boyu öğrenmeye ilişkin politikalar oluşturmaktadır (Hughes, Blaxter, Brine ve
Jackson, 2006).
Bilgi ve iletişim teknolojileri: Günümüzde dünya genelinde maliyetlerin düşürülmesi ve
bilgiye hızlı ve ucuz erişimin sağlanmasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) önemi
büyüktür (Berberoğlu, 2010, s. 116). BİT’i iyi ve amaçları doğrultusunda kullanabilen bireyler
ucuz, hızlı ve kolay erişilebilen bilgiyi elde ederek yaşam boyu öğrenme süreçlerine de bu
şekilde katkıda bulunabilirler.
12.4. YAŞAM BOYU ÖĞRENME BECERILERI
Eğitimin bireyi ve toplumu kalkındırdığı bilinen bir gerçektir ve eğitimin bireyi ve
dolayısıyla toplumu kalkındırma ve geliştirme aracı olarak kullanıldığı günden bugüne önemi
daha da artmıştır (Van Der Veen, 2006, s. 231). Eğitimin öneminin anlaşılmasıyla beraber
beşikten mezara olarak tabir edilen yaşam boyu öğrenme kavramı zaman içerisinde ilk olarak
Avrupa’nın ve sonrasında tüm dünyanın gündeminde yer bulmaya başlamıştır.
Yaşam boyu öğrenme kavramının adından da anlaşılacağı üzere kavram; insanın
içindeki keşfetme ve öğrenme isteği ile beraber sürekli bir bilgi edinme sürecine dayanmaktadır
(Toprak ve Erdoğan, 2012). Bireylerin, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleri için birtakım
becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilere aşağıda yer verilmiştir (Yüksel,
Gündoğdu, Akyol ve Akar Vural, 2016, ss. 1493-1494).
Kavrama, anlama, okuma ve mantık kurma: Bireyler kişisel ve mesleki gelişimleri için
okuma, okuduklarını anlama ve bunlar arasında mantık kurma becerisine sahip olmalıdırlar.
Etkili öğrenme ve fırsatlardan faydalanma: Bireyler hayatları boyunca karşılarına çıkan
fırsatlardan faydalanmayı bilmeli ve etkili bir biçimde öğrenmek için farklı yöntemler
geliştirmelidir.
Problem çözme ve eleştirel düşünme: Bireyler, yaşamları boyunca karşılarına çıkan engel ve
problemlere karşı bilgilerini nasıl kullanacaklarını bilmeli ve bu problemlere karşı çözüm
üretmelidirler. Buna ek olarak yaşamları boyunca eleştirel düşünebilmelidirler.
İletişim: Bireylerin sosyal gelişimleri için iletişim büyük önem taşımaktadır. Bireyler
kendilerini açıkça ifade edebilmeli ve çevreleriyle iletişim halinde olarak
sosyalleşebilmelidirler.
İşbirliği yapabilme ve birlikte çalışabilme: Bireyler gerek sosyal gerek mesleki yaşamlarında
işbirliği içerisinde çalışabilmeli, başka kişilerle veya bir grupla beraber birlikte bir işi/çalışmayı
yürütebilmeli ve grup içerisindeki sorumluluklarını yerine getirebilmelidir.
Bilişim iletişim teknolojilerini kullanabilme: Günümüzde bilgiye ulaşmanın en hızlı ve basit
yollarından biri bilişim iletişim teknolojini iyi ve doğru bir şekilde kullanmaktan geçmektedir.

308

Bu nedenle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için bilişim iletişim teknolojilerinin
kullanılabilmesi büyük önem taşımaktadır (Polat ve Odabaş, 2008).
12.5. YAŞAM BOYU ÖĞRENMENIN FAYDALARI
Yaşam boyu öğrenme ailede başlayıp cemiyet, okul, sivil toplum, işyeri ve sonrasında
devam eder. Bu nedenle beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olarak tanımlanır. Bu
süreç boyunca yaşam boyu öğrenme kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Yaşam boyu
öğrenmenin faydaları aşağıda yer almaktadır;
Beceri ve yetkinlikleri geliştirerek istihdam edilebilirliği sağlar: Küresel kapitalizm
ile birlikte rekabet hızlanmakta ve istihdam edilebilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Bireyler
piyasaların istekleri doğrultusunda sürekli olarak yeni beceri ve yetkinlikler edinmekte ve bu
beceri ve yetkinlikleri geliştirmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. Aksi halde bireyler
işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Yaşam boyu öğrenme bireylerin tüm
hayatları boyunca öğrenmelerini teşvik ederek beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerini ve
güncellemelerini sağlar. Bu sayede bireylerin rekabet edebilir ve aynı zamanda istihdam
edilebilir hale gelmelerine katkıda bulunur (Kaya, 2014, s. 87; Laal, M., Laal, A. ve Aliramaei,
2014, s. 4055; Güleç, Çelik ve Demirhan, 2012, s. 38; Laal ve Salamati, 2012, s. 399; Toprak
ve Erdoğan, 2012, s. 75).
Bireylerin topluma aktif katkıda bulunmalarını sağlar: Yaşam boyu öğrenme, yaşlı
bireylere uygun etkinlikler düzenleyerek (örneğin; sanat, müzik ve sosyal işler) bu bireylerin
öğrenmelerini sağlar. Bu sayede yaşlı bireylerin kültür ve gelenekleri yeni kuşaklara
aktarmasına, akil adamlık yapmasına, vakıf ve dernek gibi kurumsal hizmetlerin
yürütülmesinde rol almasına yardımcı olur. Dolayısı ile yaşam boyu öğrenme hem bu kişilerin
hayatlarına anlam kazandırır hem de bu kişilerin topluma aktif katılımını destekleyerek topluma
faydalı olmalarını sağlar (Laal, M., Laal, A. ve Aliramaei, 2014, s. 4053; Toprak ve Erdoğan,
2012, s. 74).
Değişime uyum sağlamaya yardımcı olur: Toplum sürekli bir değişim halindedir.
Yaşam boyu öğrenme; toplumda yaşanan değişimlere, özellikle de teknolojik değişimlere, ayak
uydurmayı sağlar. Ayrıca kişilerin kendilerini gerçekleştirmelerini, rekabet ortamına ayak
uydurmalarını ve bu sayede hemen her yaş grubunda toplumdan dışlanmamalarını sağlar
(Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 87).
Beceri ve yeteneklerin belgelendirilmesini sağlar: Yaşam boyu öğrenme ile birlikte
kişiler aldıkları eğitimler sayesinde niteliklerini kolayca belgelendirme şansına sahip
olacaklardır (Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 87). Bu sayede yaşamboyu öğrenen bir kişi kendi
alanında en üstte kalır ve fırsatlar ortaya çıktığında hemen cevap verebilir (Laal ve Salamati,
2012, s. 403).
Eşitsizlikleri ortadan kaldırır: Yaşam boyu öğrenme kişilerin olduğu her yerde
gerçekleşme imkanına sahiptir. Dolayısı ile yer, zaman, yaş, sosyo-ekonomik düzey, eğitim
düzeyi gibi öğrenmeye engel oluşturabilecek pek çok kısıtı ortadan kaldırarak herkese fırsat
eşitliği sunmaktadır (Günüç ve diğerleri, 2012, s. 310; Bağcı, 2011, s. 140; Berberoğlu, 2010,
s. 115).
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Meraklı ve aç bir zihin yaratır: Kişiler tarih, güncel olaylar, siyaset veya diğer
ülkelerin kültürlerini keşfettikçe daha fazla öğrenmek isterler. Yaşam boyu öğrenme sayesinde
dürtü ve öğrenme arzusu kişilerin öğrenmeye devam etmesini sağlar (Laal, 2012, s. 4271; Laal
ve Salamati, 2012, s. 402).
Zihni açar: Yaşam boyu öğrenmenin ayrılmaz bir parçası, yaşlı öğrenciler arasında
fikir ve bakış açılarının özgürce değiş tokuşudur. Tartışmaları teşvik etmek veya tartışmalara
katılmak, bir sorunun diğer tarafının görülmesine yardımcı olur. Bu durum kişilerin zihnini açar
ve kişileri tamamen yeni bir aydınlanma seviyesine getirir (Laal, 2012, s. 4271; Laal ve
Salamati, 2012, s. 402).
Doğal yeteneklerin tam olarak geliştirilmesine yardımcı olur: Kişilerin doğuştan
gelen doğal yetenekleri vardır. Kişiler tam zamanlı çalışmadığında bu yetenekleri tam olarak
keşfetme ve geliştirme fırsatına sahiptirler. Yaşam boyu öğrenme bu sürece katkıda bulunur
(Laal ve Salamati, 2012, s. 402; Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 70; Laal, 2012, s. 4271).
Kişilerin yaşam kalitesinin sürekli geliştirilmesini sağlar: Yaşam boyu öğrenme
ailede başlayan ve cemiyet, okul, sivil toplum, işyeri ve sonrasında devam eden bir süreç olduğu
için beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olarak tanımlanır. Bu sayede belirtilen bu
süreç boyunca kişilerin yaşam kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesine fayda sağlar (Laal,
2012, s. 4271; Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 74).
Yaşlı kişilere faydalar sağlar: Yaşam boyu öğrenme etkinliklerine katılmak ve yeni
konular öğrenmek, yaşlılara çeşitli faydalar sağlamaktadır. Yaşlıların yaşam boyu öğrenmeden
kazanımlarını ortaya koyan bir çalışmada yaşlılar yaşam boyu öğrenmenin, zihinlerini açan
sosyal deneyimler sağlama, yaşamlarına anlam kazandırma, hayatlarını kurtarma, ufuklarını
geliştirme gibi pek çok fayda sağladığını belirtmiştir (Narushima, 2008, s. 677; Weinstein,
2004, s. 1-6).
Yeni arkadaşlar edinilmesine ve değerli ilişkiler kurulmasına yardımcı olur:
Yaşam boyu öğrenme yoluyla yaşlı bireyler yeni insanlarla tanışır, başkalarıyla arkadaşlıklar
ve ilişkiler kurar ve aktif bir sosyal yaşam sağlarlar. Yaşam boyu öğrenme, insanlarla iletişim
halinde kalmanın ve yeni arkadaşlarla tanışmanın mükemmel bir yoludur (Laal, M., Laal, A. ve
Aliramaei, 2014, s. 4055; Laal, 2012, s. 4270; Laal ve Salamati, 2012, s. 402).
Dünyayı daha iyi bir yer yapar: Yaşam boyu öğrenmenin topluma hizmet yönü
sayesinde yaşlı bireyler topluluklarına ve dünyaya geri dönebilirler. Uzun bir süre pasif kalıp
yaşamın geçmesini izlemek yerine aktif ve anlamlı bir hayat sürebilirler. Bu sayede kişiler ilgi
çekici buldukları alanları keşfetmek için fırsatları kullanırlar (Laal, 2012, s. 4271; Laal ve
Salamati, 2012, s. 403).
Yaşam boyu öğrenmenin yukarıda belirtilen faydalarına ek olarak; 0-5 yaş grubundaki
çocukların gelecekteki öğrenme alışkanlıkları ve becerileri için altyapı oluşturma (Laal, M.,
Laal, A. ve Aliramaei, 2014, s. 4053; Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 74), kişilerin sivil yaşamda
aktif rol alması, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına öncülük etmesi, sağlık ve refahlarını
iyileştirmesi gibi diğer hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama (Laal ve Salamati, 2012, s. 400),
pozitif dışsallıklar sağlama, kişinin kendi potansiyelini ortaya koyarak kendini
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gerçekleştirmesini ve bu sayede hayatını daha da zenginleştirmesini sağlama gibi faydaları da
mevcuttur (Toprak ve Erdoğan, 2012, ss. 70-74).
12.6. YAŞAM BOYU ÖĞRENMENIN ÖNÜNDEKI ENGELLER
Yaşam boyu öğrenmenin pek çok faydası olmakla birlikte yaşam boyu öğrenmenin
uygulanmasında bir takım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunlar aşağıda yer almaktadır;
-

Yaş,
Sağlık,
Erişilebilir mesafede olmama,
Ailevi nedenlerden dolayı zaman kısıtının olması,
Kişilerin belirli ön şartlara sahip olmaması,
Eğitimi pahalı olması sebebiyle karşılanamaması,
Kişinin çalışma saatleriyle çakışması,
İşveren desteğinin olmaması,
Kişinin mevcut eğitim faaliyetlerinden haberdar olmaması,
Örgün öğrenme dışındaki öğrenme fırsatlarının teşvik edilmemesi,
Öğrenme sürecine evrensel katılımın teşvik edilmemesi,
Kendi kendine öğrenmenin teşvik edilmemesi (Chitiba, 2012, s. 1944; Laal, M., Laal,
A., 2012, s. 1540; Toprak ve Erdoğan, 2012, s. 86).

Bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar yaşam boyu öğrenmenin
faydalarının öne çıkmasında etkili olacaktır.
12.7. YAŞAMBOYU ÖĞRENME STRATEJILERI
Kaliteli öğrenme fırsatlarını herkes için erişilebilir kılmak amacı ile Avrupa
Toplulukları Komisyonu (Commission of The European Communities) tarafından 2001 yılında
yaşam boyu öğrenme stratejileri geliştirilmiştir. Bu stratejiler aşağıda açıklamaları ile birlikte 6
başlık altında ifade edilmektedir (Commission of The European Communities, 2001, ss. 1114).
Öğrenme alanında ortaklık çalışmaları: Ortaklıklar yaşam boyu öğrenmenin ortak
faydalarını ve sorumluluğunu yansıtır. Yaşam boyu öğrenme stratejileri tüm aktörleri bir araya
getirmeli ve desteklemelidir. Hükümetler, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde her düzeyde
ortaklığı teşvik etmenin yanı sıra, bakanlıklar arasındaki politikada etkin koordinasyon ve
tutarlılık sağlayarak örnek teşkil etmelidir. Yerel düzeyde ortaklıklar, stratejilerin “sahada”
çalışması için gereklidir. Bunlar arasında yerel yetkililer, okullar, üniversiteler, araştırma
merkezleri, işletmeler (kurumsal sosyal sorumluluklarının bir parçası olarak), yerel düzeyde
çalışan sivil toplum kuruluşları, belirli gruplarının temsilcileri gibi çeşitli aktörler yer
almaktadır.
Öğrenme talebinin iç yüzünü anlamak: Vatandaşlar, topluluklar, daha geniş toplum
ve işgücü piyasası arasında öğrenme gereksinimlerinin anlaşılması, yaşam boyu öğrenme için
herhangi bir stratejinin temeli olmalıdır. Böyle bir anlayış yerel düzeydeki kanıtlara
dayandırılmalıdır. Bu durum, fırsat eşitliği sağlamak için bir ön koşuldur.
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Yeterli kaynak sağlama: Herkes için yaşam boyu öğrenme vizyonuna ulaşmak yüksek
yatırımlar gerektirmektedir. Bu yatırımlar etkin ve verimli bir şekilde tahsis edilmelidir. Bu
durum şu anlama gelmektedir:
•

•

•

Genel kamu ve özel yatırım oranları artırılmalıdır. Bu artışlar hükümet, kamu yetkilileri,
işverenler, sosyal ortaklar ve bireysel vatandaşlar arasındaki ortak sorumluluğa
dayanmalıdır.
Okul öncesi öğrenme de dahil olmak üzere örgün, yaygın ve örgün olmayan öğrenme
yelpazesi boyunca yeterli kaynaklar sağlanmalı ve/veya mevcut kaynaklar geri
kazanılmalıdır.
Artan yatırım seviyeleri, maksimum etkiye sahip olmak için yerel düzeydeki stratejilerle
uygun şekilde bütünleştirilmelidir.

Öğrenme fırsatlarına erişimi kolaylaştırmak: Yaşam boyu öğrenme stratejileri fırsat
eşitliği konularını da ele almalıdır ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının herkes; özellikle düşük
gelirli insanlar, engelliler, etnik azınlıklar ve göçmenler, erken okulu bırakanlar, yalnız
ebeveynler, işsizler, işgücü piyasasına dönen ebeveynler, düşük eğitim ve öğretim seviyesine
sahip işçiler, işgücü piyasası dışındaki kişiler, yaşlılar (yaşlı işçiler dahil) ve eski suçlular için
geçerli olması sağlanmalıdır. Bu tür hedefleme, yalnızca yoksun kentsel alanlardaki insanların
değil, aynı zamanda belirli öğrenme ihtiyaçları olan kırsal alanlardaki insanların ihtiyaçlarını
da ele almalıdır. Öğrenmeyi ve öğrencileri bir araya getirmek için, işyeri öğrenimi ve yerel
öğrenme merkezlerini teşvik ederek sosyal, coğrafi, psikolojik ve diğer engellerin de
kaldırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme kültürü oluşturmak: Herkes için bir öğrenme kültürünü teşvik etme
stratejileri için, öğrenmeyi kişisel tatmin ve/veya istihdam edilebilirlik açısından daha cazip
hale getirerek öğrencileri motive etmek (potansiyel) ve genel katılım seviyelerini yükseltmek
için doğrudan önlemlere ihtiyaç vardır. Bu önlemler şunları içermelidir:
•

•
•
•

Öğrenmeye özellikle tüm sektörlerde yaygın ve resmi olmayan öğrenmeye değer
vermek ve ödüllendirmek. Öğrenmeyi ödüllendirmek, en çok yabancılaşmış olanları
öğrenmeye geri dönmeye teşvik edebilir.
Öğrenme hakkında daha olumlu algıları teşvik etmek.
Öğrenmenin bireysel, sosyal ve ekonomik yararları hakkında farkındalığı artırmak.
Kamu hizmeti sağlayıcılarını, gönüllü grupları, işverenleri ve sendikaları öğrenme
fırsatları geliştirmeye teşvik etmek.

Mükemmellik için çabalamak: Stratejiler, öğrenme deneyiminin ve ayrıca öğrenme
ile ilgili politika süreçlerinin ve hizmetlerinin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için
mekanizmalar benimsemelidir. Kalite sadece bir yükümlülük değil aynı zamanda bireylerin,
işverenlerin ve diğerlerinin öğrenmeye yatırım yapma kararlarında motive edici bir faktördür.
Mekanizmalar şunları içermelidir;
•

Örgün ve yaygın öğrenme için sağlam kalite güvence araçları (örneğin, uluslararası ve
ulusal standartlar ve yönergeler, denetim sistemleri, kalite ödülleri, finansal araçlar),
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•

•

Stratejilerin kendilerinin kapsamlılık ve tutarlılık kriterlerine ve ortak hedeflere ve
üzerinde anlaşmaya varılan göstergelere göre değerlendirildiği değerlendirme
alıştırmaları,
Diğer düzeylerdeki stratejilerle ilgisini, etkililiğini ve tamamlayıcılığını korumak için
stratejilerin düzenli olarak değerlendirilmesi/gözden geçirilmesi.
12.8. YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLKELERI

UNESCO 1972 yılında, Faure ve arkadaşları tarafından hazırlanan rapor ile yaşam boyu
eğitim kapsamında geleneksel eğitimi tekrardan tanımlamıştır. Ayrıca bu raporda yaşam boyu
öğrenmeyi tanımlamayı sağlayacak ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler aşağıda özetlenmektedir
(Faure ve diğerleri, 1972, ss. 181-222);
ü Her birey yaşam boyu öğrenmeye devam edebilecek durumda olmalıdır. Yaşam boyu
eğitim fikri öğrenen toplumun yapı taşıdır.
ü Öğrenme deneyimi, zaman ve mekân gibi belirli sınırlamalardan bağımsız olarak
sürdürülmelidir.
ü Eğitim çeşitli şekillerde sunulmalı ve alınmalıdır. Önemli olan bireyin izlediği yol değil ne
öğrendiğidir.
ü Eğitimin açık bir sistem içinde sunulması, öğrenenlerin yatay ve dikey olarak hareket
etmelerine imkan verir. Bu durum ise öğrenenlere öğrenmek için pek çok seçenek sunar.
ü Okul öncesi çağındaki çocukların eğitimi, herhangi bir eğitim ve kültürel politika için temel
bir ön koşuldur.
ü Tüm çocuklara temel eğitimin, mümkünse tam zamanlı olarak gerektiğinde ise diğer
şekillerde uygulanabilme garantisi verilmelidir.
ü Genel eğitim kavramının kapsamı; sosyoekonomik, teknik ve pratik bilgileri içerecek
şekilde genişletilmelidir.
ü Eğitim, gençleri yalnızca gelecekteki işlerine hazırlamamalıdır. Bunun yanında sürekli
gelişime ve yeni durumlara, üretim biçimlerine ve şartlara uyum sağlamaya hazırlamalıdır.
ü Yaşam boyu öğrenme kavramı, işletmelerin, endüstriyel ve tarımsal firmaların da kapsamlı
bir eğitim işlevinin olacağını ortaya koyar.
ü Yeni eğitim ahlakı, bireyi kendi kültürel gelişiminin kurgulayıcısı yapar. Kendi kendine
öğrenme, özellikle destekli kendi kendine öğrenme, herhangi bir eğitim sisteminde yeri
doldurulamaz bir değere sahiptir.
ü Eğitim, tüm toplumun bir işlevi haline geleceği noktaya kadar sürekli gelişmektedir. Bu
nedenle toplumun daha büyük kesimleri buna katılmalıdır.
ü Öğretme, geleneksel eğitim anlayışının aksi kendini öğrenmeye göre uyarlamalıdır;
öğrenenin öğretimin önceden belirlenmiş kurallarına uyum sağlaması beklenmemelidir.

12.9. YAŞAM BOYU ÖĞRENME UYGULAMALARI
Yukarıda tanımlanan ve topluma pek çok faydası bulunan yaşam boyu öğrenme
uygulamaları ilk olarak Avrupa’da gündeme gelmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Avrupa
Birliği kapsamında uygulamaya konulan yaşam boyu öğrenme uygulamaları insanların
yaşamlarının herhangi bir noktasında eğitim ve öğretimi geliştirmenin yanında öğrenmeyi
teşviki sağlamaktadır. Avrupa'da yaşam boyu öğrenme programı 2000 ile 2006 yılları arasında
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Leonardo da Vinci programı ve Socrates programı olarak yürütülmekteydi. 2007 yılında ise bu
iki program birleştirilerek yaşam boyu öğrenme programı ortaya konulmuştur. Bu iki programla
birlikte alt programların da uygulaması mevcuttur. Dolayısı ile Avrupa Birliği'nde Yaşam Boyu
Öğrenme programı kapsamında Leonardo da Vinci, Socrates, Comenius, Erasmus, Grundtvig
gibi uygulama örnekleri mevcuttur (Sinanovic ve Becirovic, 2016, ss. 113-114; Kıvrak, 2007,
s. 81).
12.9.1. Leonardo da Vinci Programı
Leonardo da Vinci Programı, Avrupa’daki “Yaşam Boyu Öğrenme” programının bir
parçası olup yükseköğretimin yanısıra mesleki eğitim ve öğretim üzerine yoğunlaşır. Bu
program sektördeki hem öğrenme hem de öğretme ihtiyaçlarını ele alır. Dolayısı ile mesleki
eğitim kursiyeri olarak adlandırılan tüm taraflara (öğretmenler ve eğitmenler, kurumlar ve
eğitim kurumları, işletmeler, dernekler, sosyal ortaklar, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin
kurumlar ve işgücü piyasası) yöneliktir (EACEA, 2020). Bu program Avrupalıları iş gücü
piyasasına girmeye hazırlama ihtiyacından dolayı 1995 yılında faaliyete geçirilmiştir. Temel
amacı bu programa dahil ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek mesleki eğitim alanında
kalitenin gelişmesi, yeniliklerin teşviki ve insanların yaşamları boyunca becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Leonardo da Vinci programları ayrıca 31 Avrupa ülkesinde
kullanılmaktadır (Sinanovic ve Becirovic, 2016, ss. 113-114). Bu programın temel hedefleri ise
şu şekildedir;
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Programa katılanların bilgi ve becerilerinin arttırılması,
Katılımcıların yeterliliklerinin kalitesinin yükseltilmesi,
Programı kullanan ülkeler dahilinde istihdam olanaklarının arttırılması,
Katılımcıları gelecekte ortaya çıkacak mesleklere hazırlama,
Hızla gelişen teknolojilere uyumun sağlanması,
Mesleki eğitim kapsamında ortak terminoloji sağlayarak dil yetkinliğinin geliştirilmesi,
Ağırlıklı olarak gençler için mesleki eğitimin destek ve teşvikinin sağlanması,
Çeşitli sebeplerle eğitimden faydalanamamış kişiler için temel mesleki eğitime erişimin
sağlanması (Göksan ve diğerleri, 2009, s. 149).
12.9.2. Socrates

Yaşam boyu öğrenme ile ilgilenen bir diğer uluslararası program Socrates programıdır.
Bu programın temel amacı bir bilgi Avrupası oluşturmak ve bu sayede güncel olarak meydana
gelen iş değişikliklerine hızlı yanıt vermektir (Sinanovic ve Becirovic, 2016, s. 114). Socrates
programı yaşam boyu öğrenme kapsamında ilk adım olarak 1994 ile 1999 yılları arasında
Avrupa Birliği tarafından uygulanmıştır. Ayrıca 1996 yılı yaşam boyu öğrenme yılı olarak ilan
edilmiştir. Daha sonra SOCRATES I programının bir sonraki safhası olan ve 2000 ve 2006
yılları arası süren SOCRATES II programı uygulamaya konulmuştur. 2007 yılına gelindiğinde
ise Leonardo da Vinci programı ile birlikte Yaşam Boyu Öğrenme programı kapsamı altına
alınmıştır (Kaya, 2014, s. 84). Socrates programı temel olarak bir çatı programdır. Bu program
kapsamında okul eğitimi için Comenius, yükseköğretim için Erasmus, yetişkin eğitimi için
Grundtvig, Avrupa dillerininin öğreniminin desteklenmesi için Lingua ve eğitimde bilgi
iletişim teknolojilerinin kullanımını destekleyen Minevra programı mevcuttur (Türkiye Ulusal
Ajansı, 2020).
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Çatı program olan Socrates programının hedefleri ise aşağıda yer almaktadır;
ü Herkese eşit fırsatlar sunarak eğitimde Avrupalılık bilincini geliştirmek,
ü Avrupa'da kullanılan dillerin öğrenilmesi için teşvikler sağlamak,
ü Eğitim ve işbirliği amacı güderek karşılıklı değişimi desteklemek ve engellerin ortadan
kaldırılmasını sağlamak,
ü Eğitimde yeniliklerin teşvikini sağlayarak uluslararası politika alanlarının belirlenmesini
sağlamak (Göksan ve diğerleri, 2009, s. 147).
Socrates programının yukarıda bahsedilen hedefleri kapsamında pek çok faaliyet
alanı mevcut olup bu alanlar aşağıda ifade edilmektedir;
ü Avrupa'da eğitim alanında kişilerin ülkeler arasında hareket edebilmesi,
ü Eğitim alanında yenilik ve kaliteyi arttırmak için uluslararası projelerin geliştirilmesi,
ü Yabancı dil yetkinliklerinin geliştirilmesi,
ü Farklı kültürlerin tanınması,
ü Eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı,
ü Bilgi, tecrübe ve başarılı uygulama örneklerinin karşılıklı bir şekilde aktarımının
kolaylaştırılmasını sağlayacak ülkeler üstü işbirliğinin sağlanması,
ü Program dahilindeki ülkelerin eğitim sistemlerinin ve politikalarının incelenmesi ve
bunların takiplerinin yapılması (Türkiye Ulusal Ajansı, 2020).

Yukarıda pek çok hedefi ve faaliyet alanı olan Socrates çatı programı kapsamında 5 alt
program bulunmaktadır. Bu programlar Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua ve Minevra
olmak üzere sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.
Comenius: Comenius programı temelde okul eğitim programıdır. Bu program
Avrupa'da eğitim kurumları arasında işbirliği sağlamaya çalışır. Bu program kapsamında;
ü Öğrenci ve eğitim veren personele Avrupa'da yer alan çeşitli dil, kültür ve düşünce
yapılarını tanıtmak,
ü Öğrencilere; kişisel gelişimlerini sağlamak ve temel yaşam becerilerini elde etmek için
yardım sağlamak,
ü Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamak ve
değişimi teşvik etmek amaçlanır.

Erasmus: Erasmus programı yükseköğretim ve ileri eğitimi kapsar. Bu kapsamda temel
olarak öğrencilerin ve eğitimcilerin üye ülkeler arasında karşılıklı değişimini sağlar. Bu sayede
yapılan eğitimler ile birlikte programa katılan ülkeler arasında çalışmaların, akademik
derecelerin ve diplomaların tanınmasını sağlar. Bu doğrultuda gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
için programa katılan ülkeleri teşvik eder.
Grundtvig: Grundtvig programı yetişkin eğitimini kapsar. Bu program kapsamında ise
yetişkin eğitimi ve kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin ya da bu kişilere eğitim veren
bireylerin yaşam boyu eğitim kalitesini arttırmak amacı ile kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde
belirli bir süre eğitim almaları sağlanır. Bu doğrultuda programa katılan kişilerin eğitsel
yeteneklerini arttırmak ve yaşam boyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarını
sağlamak amaçlanmaktadır.
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Lingua: Lingua programı öncelikli olarak Avrupa'da yaygın olarak kullanılmayan ve
öğretilmeyen dillerin öğrenimini destekler. Bu program, temel olarak Avrupa Birliği içerisinde
dil çeşitliliğinin korunmasını, arttırılmasını ve dil eğitimine yaşam boyu erişimin sağlanmasını
amaçlar.
Minevra: Minevra programı ise eğitim süreci boyunca bilgi ve iletişim teknolojilerinin
aktif olarak kullanılmasını sağlar (Göksan ve diğerleri, 2009, s. 148; Kıvrak, 2007, ss. 86-88;
Sinanovic ve Becirovic, 2016, s. 114; Büyüktanır ve diğerleri, 2006, s. 20).
Yukarıda belirtilen yaşam boyu öğrenme programlarından farklı olarak aşağıda verilen
ülkelerin de yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çeşitli uygulamaları mevcuttur.
Hollanda: Bireylerin resmi eğitim sistemleri dışında aldıkları eğitimlerin tanınması için
çeşitli paydaşlarla EVC bilgi merkezi isimli bir merkez oluşturulmuştur.
Norveç: 25 yaşını geçmiş olup herhangi bir üniversite eğitimi almayan bireylere bu tür
bir eğitime başvuru hakkı tanımaktadır.
Fransa: Job City isimli program kapsamında herkese iş yaşamı ve mesleklere ilişkin
profesyonel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Fransa'da yer alan bir diğer uygulama ise
sorunlu bölge olan Bégude kurulan bir okul diploması olmaya işsiz gençlere hizmet vermekte
ve gençlerin kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
İsveç: Ailesi iş hayatında olan çocuklara 1 yaşından itibaren okul öncesi eğitimin
verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Estonya: Ailede kişilerin kendileri ve çocukları için eğitim harcaması mevcutsa %26
vergi indirimi uygulanmaktadır (Beycioğlu ve Konan, 2008, ss. 377-378).
12.10. YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA AKTIF VE SAĞLIKLI
YAŞLANMA
Yaşlanma insanların hayatları boyunca doğal olarak dahil olduğu bir süreci ifade
etmektedir. Bu sürecin biyolojik, psikolojik ve sosyo-ekonomik pek çok sonucu vardır.
Bununla birlikte küresel olarak yaşlanmanın artması ve doğurduğu olumsuz sonuçlar
yaşlanmanın dikkate alınmasını sağlayarak aktif yaşlanma kavramının öne çıkmasında etkili
olmuştur 2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aktif yaşlanmayı, "insanların yaşlandıkça yaşam
kalitelerini arttırmak için katılım, güvenlik ve sağlık fırsatlarını optimize etmeleri" olarak
tanımlanmaktadır. Aktif yaşlanma temel olarak bireylerin yaşamları boyunca fiziksel, sosyal ve
zihinsel potansiyellerini fark etmelerini ve yardıma ihtiyaç duyduklarında yeterli koruma,
güvenlik ve bakım sağlayarak topluma katılmalarını sağlar (World Health Organization
[WHO], 2002, s. 12). Aktif yaşlanma bireylere daha iyi çalışma koşulları sağlama konusunda
katkı sağlar ve sosyal dışlanmayı engellemeye yardımcı olur. Bunlara ek olarak yaşlıların
istihdam edilebilirliğini sağlayarak topluma dahil olmalarını teşvik etmekte ve bu sayede
sağlıklı yaşlanmayı da ön plana çıkarmaktadır (Tunçkanat, 2011).
Sağlıklı yaşlanma genel olarak insanların istediği bir durum olup değer verdikleri şeyleri
yapmalarına izin veren işlevsel yeteneklerinin korunmasıyla ilgilidir. Bu durum kişilerin
yaşlandıkça fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin korunması anlamına da gelmektedir. Sağlıklı
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yaşlanma ile birlikte yaşlı bireyler yoksulluktan uzak bireyler olarak yaşamaya devam
edebilirler. Bu sayede yaşlı bireyler özerklik ve sağlıklarını korurken bulundukları topluma
fayda sağlayarak güvenli bir şekilde yaşlanacaklardır. Bu durum uyumlu, huzurlu, adil, güvenli
ve sürdürülebilir toplumların kurulmasına katkı sağlayacaktır (WHO, 2020).
Yaşam boyu öğrenme kapsamında aktif ve sağlıklı yaşlanmaya bakıldığında, yaşam
boyu öğrenmenin aktif ve sağlıklı yaşlanma sürecine pek çok katkısının olduğu görülmektedir.
Öğrenme; özellikle yaşlanan toplumlarda sosyal harcamalar, yaşlı bireylerin istihdama ve
ekonomiye katkıları, sağlık harcamaları, deneyimlerin kuşaklar arasında paylaşılması ve yeni
bilgi ve becerilerin elde edilmesi açısından oldukça önemlidir. Ancak öğrenme yalnızca resmi
bir süreç olarak düşünülmemeli bunun yanı sıra yaşam boyu öğrenme kapsamında yer alan
öğrenmenin resmi olmayan diğer yönleri de dikkate alınmalıdır. Çünkü yaşlı bireylerin bu
kapsamda, yer alan farklı türlerde öğrenme ihtiyaçları vardır (Ala-Mutka, Malanowski, Punie
ve Cabrea, 2008).
Dünya genelinde yaşanan hızlı değişimler, yeni bilgi ve becerilere dönük yeni talepleri
meydana getirmektedirler. Bu durum yaşlı bireyleri, yaşamları boyunca aldıkları eğitimleri
sürekli olarak güncellemezlerse aldıkları eğitimlerin geçerliliklerinin ortadan kalkma durumu
nedeniyle, dezavantajlı duruma sokabilmektedir. Dolayısı ile bireylerin aktif şekilde
yaşlanmasını sağlamak önemlidir. Yaşam boyu öğrenme; yaşlı bireylere sürekli eğitim
sağlayarak bu bireylerin istihdam edilebilirliğini sağlamakta, değişen koşullar karşısında yaşlı
bireylere beceri ve yetkinliklerini güncelleme fırsatı vermekte ve onların topluma aktif bir
şekilde katılımlarını sağlamakta ayrıca çalışma hayatlarında daha uzun süre yer almalarını
desteklemektedir (Aydın ve Sayılan, 2014, s. 79). Bu sayede yaşlı bireyler dezavantajlı
konumlarından sıyrılıp aktif ve sağlıklı bir şekilde yaşlanarak hayatlarını sürdürebilmektedirler.

SONUÇ
Bu bölümde yaşam boyu öğrenme kavramı, bu kavramın amacı, kapsamı ve önemi,
yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan nedenler, yaşam boyu öğrenmenin bileşenleri, yaşam boyu
öğrenme becerileri öğrenilmiştir. Bunun yanı sıra yaşam boyu öğrenmenin sunduğu faydalar,
yaşam boyu öğrenmenin önündeki engeller ve dünya genelindeki yaşam boyu öğrenme
uygulamaları öğrenilmiştir. Bu kapsamda yaşam boyu öğrenmenin aktif ve sağlıklı yaşlanma
ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ayrıca yaşam boyu öğrenmenin aktif ve sağlıklı yaşlanma
sürecine ne tür katkılar sağlayabileceği hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
BÖLÜM SORULARI
1) Yaşam boyu öğrenme kavramı ilk kez nerede kullanılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

UNİCEF tarafından düzenlenen bir toplantıda
WHO tarafından düzenlenen bir toplantıda
UNESCO tarafından düzenlenen bir toplantıda
ILO tarafından düzenlenen bir toplantıda
WTO tarafından düzenlenen bir toplantıda

2) Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan nedenler arasında yer almaz?
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a)
b)
c)
d)
e)

Bireylere hayatta ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, tutum ve anlayış sağlaması
Bireylerin kendilerine olan saygılarını artırması
Dünyanın hızlı bir şekilde değişmesi
Zihni geliştirmesi ve yaşlılıkta demansı önlemesi
Okuryazarlık seviyesini artırması

3)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi “yaşam boyu öğrenme kavramını” ifade ederken
kullanılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Beşikten mezara öğrenme
Aktif öğrenme
Yaşlılık döneminde öğrenme
Doğumdan bugüne öğrenme
Aralıksız öğrenme

4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal, kişisel ve mesleki gelişimi etkileyen faktörlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomi
Kültürel Yapı
Deneyim
Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)
Hızlı öğrenme

5) Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme becerileri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Etkili öğrenme ve fırsatlardan faydalanma
Problem çözme ve eleştirel düşünme
Değişime uyum sağlama
Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanabilme
İletişim

6) Aşağıdakilerden hangi yaşam boyu öğrenmenin faydaları arasında yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Eşitsizlikleri ortadan kaldırır
Beceri ve yetkinliklerin belgelendirilmesini sağlar
Bireylerin topluma aktif katkıda bulunmalarını sağlar
İstihdam edilebilirliği sağlar
Hepsi

7) Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin önündeki engeller arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Erişilebilir mesafede olmama
Çalışma saatleriyle çakışma
İşveren desteğinin bulunmaması
Kişinin zaman kısıtının bulunmayışı
Kişilerin belirli ön şartlara sahip olmaması

8) Aşağıdaki programlardan hangisi yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yer almaz?
a) Leonardo da Vinci
b) Socrates
c) Platon
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d) Erasmus
e) Comenius
9) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından geliştirilen yaşam boyu
öğrenme stratejilerinden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kişilerin örgün eğitime katılmasını sağlamak
Öğrenme alanında ortaklık çalışmaları
Yeterli kaynak sağlama
Öğrenme fırsatlarına erişimi kolaylaştırmak
Öğrenme kültürü oluşturmak

10) Aşağıdakilerden hangileri yaşam boyu öğrenme ilkeleri arasında yer almaktadır?
I.

Yaşam boyu öğrenme kavramı, işletmelerin, endüstriyel ve tarımsal firmaların da
kapsamlı bir eğitim işlevinin olacağını ortaya koyar.

II.

Genel eğitim kavramının kapsamı; sosyoekonomik, teknik ve pratik bilgileri içerecek
şekilde genişletilmelidir.

III.

Öğrenme deneyimi, zaman ve mekân gibi belirli sınırlamalardan bağımsız olarak
sürdürülmelidir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevaplar
1) c 2) e 3) a 4) e 5) c 6) e 7) d 8) c 9) a 10) e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, hem farklı kurumların hem de ülkelerin aktif yaşlanma ile ilgili yasal ve
kurumsal düzenlemelerinin yanında ortaya konulan farklı uygulamalara da yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Aktif yaşlanmayı yaygınlaştırmak için hangi yasal düzenlemeler yapılmaktadır?
2- Aktif yaşlanmayı yaygınlaştırmak için hangi kurumsal düzenlemeler
yapılmaktadır?
3- Aktif yaşlanma politika ve uygulamaları hangi ülkelerde daha çok dikkate
alınmaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Avrupa
Birliği
ve
İlgili bölüme ilave
Aktif Yaşlanma Ülkelerin aktif yaşlanmaya dair olarak
aktif
yaşlanma
Uygulamaları
yasal
ve
kurumsal konusunda kitap ve makaleler
düzenlemeleri ve uygulamalar
okunmalıdır.
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13.1 AKTİF YAŞLANMA POLİTİKALARI
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) tanımı, DSÖ
tarafından yapılan tanımından üç alanda biraz farklı olsa da, aktif yaşlanma ile ilgili üç politika
eylemi alanını tanımlamakla birlikte, esasen üç önemli alanı ele almaktadır. Bunlar, işgücü
piyasasına katılım, sosyal entegrasyon ve sağlıktır. Üç politika boyutuyla aktif yaşlanma;
istihdam, topluma sosyal katılım ve bağımsız ve özerk yaşamı (önleyici sağlık hizmetleri,
erişilebilir ulaşım ve yaşa uygun ortam) içerir. Böyle bir çerçeve, ülkelerde yaşlanmaya ilişkin
ulusal politikalardaki en önemli boşlukları tespit etmenin yanı sıra, aktif yaşlanmayı teşvik
etmeye yönelik politika önlemleri hakkında daha iyi bilgi edinilmesine olanak sağlayacaktır
(Alexandre, 2013).
2012 yılı Avrupa Yaşlanma yaklaşımında aktif yaşlanmanın 3 farklı alanda geniş bir
şekilde desteklenmesi ve uygulanması öngörülmüştür (Eurobarometer, 2012). Bunlar yukarıda
olduğu gibi istihdam, topluma katılım ve bağımsız yaşamdır.
- İstihdam alanındaki önlemler, yaşlı işçiler için daha iyi fırsatlar ve istihdam
edilebilirlik yaratmayı amaçlamaktadır;
- Topluma katılım alanındaki önlemler, topluma aktif katılımı teşvik ederek (gönüllü
faaliyetleri teşvik ederek ve profesyonel olmayan bakıcıları destekleyerek)
yaşlıların sosyal dışlanmasına karşı mücadeleye odaklanmalıdır;
- Bağımsız yaşam alanındaki önlemler, sağlık ve sosyal bakımda önleyici bir
yaklaşımı vurgulayarak, ulaşımı daha erişilebilir ve çevreyi daha yaşlı dostu hale
getirerek sağlıklı yaşlanma ve bağımsız kendine güvenen yaşamı teşvik etmelidir.
Aktif yaşlanma birçok ülkede henüz politikacılardan ve akademik olarak çalışanlardan
halka doğru inmemiştir. Bazı ülkelerde ise kavrama karşı geçmişten gelen önyargılarında etkili
olduğu görülmektedir. Başlangıçta, aktif yaşlanma terimi, çoğu eski Doğu Bloku ülkeleri (Slav)
dillerinde olumsuz çağrışımlara sahip olabileceği gerçeğinden pratikte pek kullanılmadığı ifade
edilebilir. Bu anlamda, aktif yaşlanma kavramı neredeyse bilinçsiz bir şekilde, yaşamı boyunca
çabukça yaşlı hale gelen birinin algısını dönüştürebilir. Böyle bir algı, birçok eski Doğu Bloku
ülkesinin vatandaşlarının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde hızlanan yaşlanmanın hüküm
sürdüğü bir topluma ait olduğunu kabul etmekten kaynaklanmaktadır (Alexandre, 2013). Bu
algı bireysel ve toplumsal seviyede aşağıdaki gibi açıklanabilir;
- Bireysel düzeyde, hızlandırılmış (aktif) yaşlanma, geçiş döneminde birçok bireyin
karşılaştığı gibi, zorlu yaşam ve çalışma koşulları altında yaşamaya, çevresel tehditlere
(Çernobil felaketi) ve sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin yetersiz sağlanmasına
bağlanabilir.
- Toplumsal düzeyde, eski Doğu Bloku ülkelerinde hızlandırılmış yaşlanma, düşük
doğurganlık oranlarından dolayı yaşlıların nispi sayılarında artış (dünyanın her yerinde
yaşlanan nüfusun ana nedeni), gençlerin yüksek ölüm oranı ve genç işçilerin çalışmak
için başka ülkelere göçleri nedeniyle yaşlı insanların göreceli sayısındaki hızlı artış
ortaya çıkmaktadır.
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Kırsal alandakiler her yönüyle daha çok dışlandığı ve fırsatlara şehirli kadar ulaşamadığı
için dezavantajlı olmaktadır. O nedenle, aktif yaşlanma uygulamalarının en çok odaklanılması
gerekenler daha çok kırsal kesimde bulunan yaşlılardır (Çolak, Özer, 2015). Refah devletlerinin
karakteristik cömert ve evrensel yararları ve kapsamlı sosyal hizmetleri, geleneksel olarak
sosyal politika yapıcılarının dikkatini işgücü piyasasına katılım düzeyine odaklamıştır. Sosyal
yardımların yüksek seviyesini ve kalitesini korumak, yalnızca sınırlı sayı ve sürede bu
yardımların alınabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, refah ülkelerindeki sosyal politikalar,
vatandaşlarını harekete geçirerek işgücü piyasasına katılımın en üst düzeye çıkarılmasına
odaklanmaktadır.
Özellikle İskandinav ülkelerinde aktif yaşlanma politikaları, daha sonra hem yeni
beceriler inşa ederek ve hem de mevcut kapasiteleri en üst seviyeye çıkartarak işgücü
piyasasındaki yaşlı işçileri çekmeyi ve ellerinde tutmayı amaçlamaktadır. Bu politika
stratejisinin temel unsurları, bir yandan kurumsal kapasite yaratmayı (politika koordinasyonu
için kurumsallaşmak) ve diğer yandan bireysel kapasiteyi geliştirmeyi (yani eğitim, ileri
öğrenim ve yaşam boyu öğrenme) içerir. İskandinav ülkelerindeki bu politikaların altında yatan
mantık, yaşlı işçilerin ve onların işyerlerinin yeniden yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda
donatmak ve buna paralel olarak sosyal refah devleti hizmetlerinden faydalanmalarını
sağlamaktır (Salomon, 2012). Karakteristik İskandinav tarzında, politika yapıcılar bireysel
işgücü piyasasına katılımın sağlanmasında refah hizmetlerine dayanmaktadır. Bu politika
önlemleri, genellikle, tüm kamu kademelerinde politika aktörlerini içeren entegre politikalarla
sağlanır. Bu anlamda, İskandinav yaşlanma politikası, yaşlılara yönelik pozitif politika araçları
kullanarak onları işgücü piyasasına çekmeyi amaçlamaktadır (Jørgensen ve diğ., 2019).
Aktif yaşlanma politikası bu yaklaşımın özellikle kapsamlı ve tutarlı bir örneğidir. Yaşlı
işçileri yeniden eğitmeyi (1998-2002 Yaşlanan İşçiler Ulusal Programı), işyerlerini uyarlamaya
(İşyerinde Ulusal Refah Programı) ilave olarak iş başında eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi
(İşyeri Geliştirme Programı) teşvik etmeyi, azalan veya eskimiş becerilere ve emek
piyasalarında onlara yönelik çalışmalara odaklanılmaktadır. Aktif yaşlanmada Finlandiya için
şu üç yaklaşımın önemlidir (Salomon, 2012).
- İlk olarak, Finlandiya'nın demografik yaşlanmaya verdiği tepkiler dengeli bir üç
parçalı politika sürecinden kaynaklanmaktadır. Sosyal ortaklar yalnızca karar alma
sürecinin tüm aşamalarına dahil olmakla kalmaz, aynı zamanda farklı bakanlıklar
(Ör. Çalışma ve Sağlık Bakanlığı) arasında yoğun bir işbirliği de söz konusudur.
- İkincisi, programlar güçlü araştırma desteğine ve izleme sürecine sahiptir. Proje
yaşam döngüsünün her aşamasında, halk sağlığı ve emek piyasası araştırmacıları
programların etkilerini değerlendirmektedir.
- Son olarak, üçlü (işçi, işveren ve devlet) ve bilgi odaklı politika sürecinden
kaynaklanan politika önlemleri özellikle firma düzeyini hedeflemektedir. Yani,
Finlandiya ulusal programları gerçek çalışma ortamları ile doğrudan ilgilidir.
Maalesef, aktif yaşlanmaya ilişkin güncel yaklaşımlar nispeten yüksek standartlar veya
beklentiler belirleme eğilimindedir ve yapısal eşitsizliklerin ve değişen koşulların etkisini tam
olarak kavramakta başarısız olabilmektedirler. Politika aktif olarak yaşlanmanın yeni yollarını
destekleyebilir ve insanlara değişiklikleri yaşamlarına entegre etmelerinde yardımcı olabilir.
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Bu politikaların uygulanmasında aşağıdaki yaklaşımların dikkate alınması halinde başarılı olma
ihtimali daha kuvvetli olacaktır (Jørgensen ve diğ., 2019);
- Uygulama ağırlıklı eğitim (yalnızca istihdama ilişkin olanlar değil), bilgi
teknolojisi, çevresel düzenlemeler ve destekleyici cihazlar şeklinde olabilir.
- Aktif yaşlanma kültürel ve dini farklılıklar açısından esnek olmasının yanında, insan
haklarını benimserken, sosyo-ekonomik durumun yaşlanmayı ve kaynakları nasıl
etkilediğini anlamada ve yaşlanmanın cinsiyetle ilgili doğasını anlamada esnek
olmalıdır.
13.2. AKTIF YAŞLANMA ENDEKSI
Kapsamlı bir aktif yaşlanma yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanmasının, özellikle
kaynak sıkıntısı çeken ve ekonomik sorunlardan kurtulmak üzere olan ülkeler için pahalı
olabileceği endişesi sıklıkla ifade edilmektedir. Aslında, sosyal yatırım ilkelerine dayanan aktif
yaşlanma stratejileri, yaşlıların kıymetli olan uzmanlık ve bilgelik kaybını önlemenin yanı sıra,
uzun vadeli ekonomik ve sosyal zorluklarla başa çıkmak için toplumun insani ve yapısal
esnekliğini güçlendirmeye yardımcı olur.
Şekil 3: Avrupa Birliği Ülkelerinin Aktif Yaşlanma Endeksi

Kaynak: EC-UN, European Commission and United Nations Economic Commission
for Europe, Active Ageing Index for 28 European Union Countries, November 2014.
Bilim insanları yaşam süresinin artırılmasında başarılı olmalarına rağmen yaşam
kalitesinin geliştirilmesinde aynı başarıya ulaşamamışlardır. O nedenle toplumların aktif
yaşlanma durumlarının anlaşılması önemli olmaktadır (Demirci, 2015). Bu anlamda önemli bir
ölçüm aracı olan Aktif Yaşlanma Endeksi, Avrupa'daki aktif ve sağlıklı yaşlanmanın
potansiyelini en iyi nasıl ölçüp harekete geçirileceğine dair bu tartışmaya güvenilir bir katkı
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sunmaktadır. Aktif yaşlanma indeksi, politika yapıcılar ve paydaşlar tarafından zorlukları ve
fırsatları belirlemek ve uluslararası karşılaştırmalara dayanarak iyileştirme hedefleri belirlemek
için kullanılabilir. Bu kanıt, yaşlıların tam potansiyellerini geliştirmenin yollarını aramaya
yönelik zorlukların ve fırsatların farkındalığını arttırmaktadır. İndeksin sağladığı veriler, sadece
kendi refahlarını arttırmak için değil, aynı zamanda yaşadıkları ülkelerin kamu refah
sistemlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine de katkıda bulunur.
Aktif Yaşlanma Endeksi, Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Kaynaştırma
Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Nüfus
Birimi işbirliği ile yapılan bir çalışmadır (Gürsoy, 2019). Aktif yaşlanma endeksi, nitel bir
endekstir (Ravallion, 2010). Aktif Yaşlanma Endeksi dört ayrı alan temelinde oluşturulmuştur
(EC-UN, 2014). Bunlar; istihdam, topluma katılım, bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşam ve aktif
yaşlanma için kapasite geliştirme ve etkinleştirme ortamı. Aktif yaşlanma endeksine yönelik
bazı eleştiriler de söz konusudur. Bunların başında, endeksin yalnızca başarıları değerlendirdiği
ancak beceri ve olabilecek potansiyelleri ölçmediği yönündedir (Gürsoy, 2019, 127).

Şekil 2: Aktif Yaslanma Endeksi
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Kaynak: EC-UN, European Commission and United Nations Economic
Commission for Europe, Active Ageing Index for 28 European Union Countries,
November 2014.
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin (EU28) 2014 yılı Aktif Yaşlanma İndeksi (AAI)
sonuçları Şekil 2'de sunulmaktadır. Bu şekil tüm AB ülkelerini 2014 yılı genel AAI puanına
göre sıralamaktadır. İsveç 28 Avrupa Birliği üye devleti sıralamasında ilk sırada yer alırken,
onu Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İngiltere ve İrlanda takip etmektedir. Dört güney Avrupa
ülkesi (İtalya, Portekiz, İspanya ve Malta) aktif yaşlanma indeksinde orta seviyede olan
ülkelerdir. Buna karşılık, Yunanistan ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin çoğu sıralamanın en
altında yer almaktadır (EC-UN, 2014).
Özellikle, İsveç, Danimarka veya Hollanda gibi şu anki en üst sıradaki en iyi performans
gösteren ülkelerde bile daha fazla iyileştirme aşamasını vurgulayan 40 puan sınırı zorlukla
geçilmektedir. Yelpazenin diğer ucundaki ülkeler (Yunanistan, Polonya, Slovakya, Macaristan,
Romanya ve Slovenya) 30'un altında AAI değerlerine sahiptir, bu da yaşlı insanlar arasında
aktif yaşlanmanın çok daha fazla kullanılmamış potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelleri
harekete geçirmek için daha fazla politika çabalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Estonya ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere iki ülke, sırasıyla 11. ve 12. sırada yer
aldıkları için Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer AB Üye Devletleri ile karşılaştırıldığında son
derece iyi performans göstermektedir. Bununla birlikte, AAI puanları da AB'deki en iyi
performans gösteren ülke olan İsveç'ten (44.8) yaklaşık sahip oldukları 35 puan ile oldukça
düşük durmaktadır (EC-UN, 2014).
Aşağıda aktif yaşlanma indeksinde önemli olan bulgular değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeye göre;
- Üç İskandinav ülkesi (İsveç, Danimarka ve Finlandiya) ve Hollanda, aktif yaşlanmanın
dört alanında en iyi performans gösterenler olarak onaylanırken (Jørgensen ve diğ., 2019),
Yunanistan ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (Estonya ve Çek Cumhuriyeti hariç) 2014 AAI
sonuçlarının en düşük seviyesindedir (EC-UN, 2014).
- Önümüzdeki yirmi yılda, İsveç'te 80 yaşın üzerindeki kişilerin sayısının yarım
milyondan 800.000'e çıkması bekleniyor (Nima, 2019) ve İsveç yaşlanma ile ilgili politikalar
üretmektedir. En yüksek 2014 AAI puanının 44,8 puan ile İsveç’e ait olması bu gayreti teyit
etmektedir. En alt sıralardaki ülkelerin (özellikle Polonya, Yunanistan, Slovakya, Macaristan,
Slovenya, Bulgaristan ve Romanya) AAI puanı oldukça düşük olmakta ve neredeyse 30 puana
ulaşamamaktadır. Bu nedenle, Yunanistan ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik olarak
Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde aktif yaşlanmanın iyi uygulaması için çok daha fazla politika
ve program gerekmektedir.
- Cinsiyet farklılıkları açısından, sadece iki AB Üyesi Devlet, Estonya ve Letonya,
kadınlar için erkeklerden daha iyi sonuç verirken, Finlandiya'da cinsiyet farklılıkları minimum
düzeydedir. Diğer tüm durumlarda, kadınlar özellikle Malta ve Kıbrıs'ta olduğu kadar
Lüksemburg ve Hollanda'da da erkeklerden daha kötü ücret almaktadırlar.
- Cinsiyet eşitsizliği, AAI'nın tüm alanlarında gözlemlense de, çoğu AB ülkesinde
finansal güvenliğin cinsiyet eşitsizliğinin önemli olduğu ilk olan istihdam ve üçüncü olan
bağımsız yaşam alanında en dikkat çekici olanıdır. Bu eşitsizlik, büyük ölçüde, yaşlı kadınların
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mevcut nesillerinin gelir ve istihdam deneyimlerini ciddi şekilde etkileyen bir miras olan yaşam
boyu istihdamın eşit olmayan deneyimlerinden kaynaklanmaktadır.
- Kadınların AB işgücüne katılımda son on yıllardaki önemli gelişmelere rağmen,
erkekler ve kadınlar arasındaki istihdam boşluğu yüksek olmaya devam etmektedir. Bu nedenle,
birçok AB ülkesinde daha yaşlı kadınların istihdamının artırılması için ek politika reformlarına
ihtiyaç vardır.
- Genel tablo, ülkelerin çoğu için AAI skorunda 2012 sonuçlarına göre hafif bir artış
olduğunu ortaya koyuyor. 11 AB Üyesi olan ülkelerde, AAI skorunda 1.0 puana yakın bir artış
gerçekleşmiştir. Letonya için, AAI skorunda artış 2.0 puana yakın ve Estonya, Fransa ve
Almanya için de ortalamanın üzerinde iyileşmeler görülmektedir.
- Dikkate değer bir istisna, iki güney Avrupa ülkesi (Yunanistan ve Kıbrıs) için AAI
puanındaki düşüştür. Slovenya ve Portekiz için AAI skorunda küçük bir düşüş gözlenmektedir.
Sonuç olarak, Kıbrıs daha önce 2012 AAI'da gözlemlendiği gibi AB'nin ilk 10 ülkesi arasındaki
yerini kaybetti. Slovenya’nın sıralamasında 2012'de 20’den 2014 AAI’nde 23’e düştü. Fransa,
AB içindeki 28 ülke arasında ilk 10 ülke arasına girerek sıralamasını yükseltti (EC-UN, 2014).

13.3. BAZI ÜLKELERDE AKTİF YAŞLANMA UYGULAMALARI
Her ülkenin kendine özgü ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları olduğu için, ülkelerin
aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları da kendilerine özgü şekillenmektedir. Aşağıda, farklı
refah rejimlerine sahip bazı ülkelerin yaşlanma verileri ve aktif ve sağlıklı yaşlanmasını teşvik
eden ulusal politika girişimleri ve programları bulunmaktadır.
13.3.1. Fransa
BM, 64.4 milyon Fransız nüfusunun 2030'da 68.0 milyona ve 2050'de 71.1 milyona
çıkacağını tahmin ediyor. Fransa'nın nüfusu hızla yaşlanıyor ve dünyadaki en yüksek
oranlarından birisine sahip. Nüfusun %25,2'sinden fazlası 60 yaş ve üzerindedir. Bu oranın
2050'de %30'a yükselmesi beklenmektedir (Gaymu, 2005). Artan yaşlanan nüfusa rağmen,
ortanca yaş 2015 yılında 41,2 yıldan 2030'da 43,0 yıla ve 2050'de 43,9 yıla az da olsa artacaktır.
Fransa'nın toplam doğurganlık hızı (kadın başına doğum) 2.0'dır ve bu AB'de en yüksek
2. olan ülke durumundadır. Avrupa içinde yüksek olsa da doğurganlık oranları azalmaktadır
(Toulemon, 2008). Bu veri, doğurganlık oranı yaklaşık 2.1 olan sanayileşmiş ülkelerin
seviyesine yakın durmaktadır. Buna ek olarak, yaşlı insanlar diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan
daha iyi durumdadır. Bu nedenle Fransa'daki yaşlanma süreci, esas olarak diğer gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi düşük doğurganlık oranlarından ziyade artan yaşam beklentisinden
kaynaklanmaktadır (WB, 2014).
Çoğu OECD ülkesinde olduğu gibi, Fransa'daki yaşam beklentisi, yaşam koşullarındaki
iyileşmeler, halk sağlığı müdahaleleri ve sağlık sektöründeki ilerlemeler nedeniyle son on yılda
artmıştır (OECD, 2016h). Fransa şu anda dünya çapında en yüksek yaşam beklentilerine
sahiptir. 2015 doğumlu bayanlar 84.9 yıl ve erkekler 78.8 yıl yaşayabilirler. Kadınlarda sağlıklı
yaşam beklentisi yüksektir (Özmete, 2016). Diğer birçok Avrupa ülkesinde de görülebilecek
cinsiyet farkının Fransa’da gelecekte azalması muhtemeldir (UN, 2015a). Fransa'da 60
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yaşlarındaki insanların yaşam beklentileri de oldukça yüksektir ve gelecek yıllarda daha da
büyüyeceği beklenmektedir.
Fransa’da aktif yaşlanma konusunda genel olarak aşağıdaki politikalardan bahsedilebilir
(Uyanık vd., 2019):
- Yaşam boyu öğrenme politikalarının desteklenmesi
- İstihdamdan emekliliğe geçişin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi
- Yaşlıların istihdama katılımının teşvik edilmesi
Fransa'da Cinsiyet eşitliğinin azaltılmasını desteklemek için yeni yasalar çıkarıldı ve
Fransız Hükümeti bu amacı kamu politikalarının tüm alanlarına dâhil etmiştir. Bu politikalara
yaş farklılıkları dâhil edilirken, göç, etnik köken veya coğrafi konumla ilgili eşitsizliklerin hala
daha fazla dikkate alınmasını gerektirmektedir (EP, 2015a). Yeni yaşlanma yasasının bir
parçası olarak, Fransız hükümeti, 25 yıldır Fransa'da yaşayan ve Fransız çocukları olan 65 yaş
ve üzeri yabancılara Fransız vatandaşlığı sunmaktadır. Fransız vatandaşlığının 65 yaş üstü yaşlı
yabancılara verilmesi, mevcut durumlarına kıyasla bir takım ek haklara sahip olmalarına yol
açacaktır (FRA, 2016a).
Fransa, Eylül 2015'te aile, çocukluk ve yaş konularında hükümete tavsiyelerde
bulunmak (emekli aylıkları, yaşlanmaya uyum, önleme ve özerklik kaybının öngörülmesi vb.)
ve ilgili kişilere danışmakla sorumlu olan Aile, Çocukluk ve Yaş Yüksek Kurulunu oluşturdu
(Capitane, 2017). Fransa'da 60-74 yaş arası insanların %3,4'ü yoksul iken (75 yaşın
üzerindekilerin %3,2'si), Fransız nüfusunun %8,1'i yoksul olarak sınıflandırılmaktadır. Fransız
hükümeti yoksulluğa karşı ve sosyal içermeyi desteklemek için gelecek yılları etkileyecek olan
bir plan hayata geçirmiş durumda ve 2016 yılında sadece geliri az olan işçileri desteklemek için
yeni bir yasa çıkarıldı (Prime d`activité) (FRA, 2016a). Fransa’da 2007-2009 yıllarına yönelik
yaşlıların iyi yaşlanmasına hedefleyen plan (Good Ageing), birkaç bakanlık tarafından
benimsenmiştir. Bu plan, aktif yaşlanmaya dair bütüncül yaşlanmayı teşvik etmekte ve
yaşlıların çevre ve yaşam kalitelerini geliştirmeyi hedeflemiştir. İlaveten yaşlıların sosyal ve
kültürel hayata dahil olmalarını ve jenerasyonlar arasında işbirliğini amaçlamıştır (Uyanık vd.,
2019).
Günümüzde Fransız emeklilik sistemi yaşlıları korumaktadır. Yaşlıların göreli
yoksullukları OECD ülkeleri arasında en düşük ve yaşlıların ortalama geliri, toplam nüfusun
ortalama gelirinden iyi durumdadır (Uyanık vd., 2019). Fransa’da yaşlanmadan dolayı emek
piyasaları hem istihdam esnasında hem de istihdam sonrası emeklilik sürecinde olumsuz
etkilenecektir (Aykaç vd. 2017, 178). İstihdamdan emekliliğe geçiş dönemi daha erken
başlamakta ve Fransa'daki işçiler için ilave birtakım zorluklara yol açmaktadır. Fransız işçiler
ortalama 60 yaşında emekli olmasına rağmen, OECD bölgesindeki ortalama 64,7 yıla kıyasla
birçok yaşlı insan kariyerlerinin sonunda daha uzun işsizlik dönemleri yaşamaktadır. OECD,
yaşlıların çalışmaya devam etmeleri için teşviklerin güçlendirilmesini, yaşlı işçileri işe
almadaki engellerin kaldırılmasını ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını önermiştir. Yine
de Fransa’da emeklilik harcamaları OECD ortamalamasının epey üstünde olmuştur (OECD,
2011).
Fransız hükümeti, 50 yaş ve üzerindeki işsizleri işe alan işverenler için devlet
sözleşmelerine finansal yardım ve tercihli erişim imkânı sağlamaktadır (OECD, 2014b). Fifti
adı verilen proje (45 yaşından sonra Yeni Profesyonel Dinamikler) ise Fransız hükümeti
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tarafından desteklenen yaşlı grupları içerisinde kariyer gelişimini destekleyen bir başka
girişimdir (FIFTI, 2016). Ayrıca, Fransa’da yaşlanan bir toplumdan kaynaklanan ekonomik
zorlukları ve fırsatları değerlendirmek için özel bir Gümüş Ekonomi komitesi oluşturulmuştur
(FRA, 2016a).
Fransız hükümetinin yeni yaşlanma Yasasının temel hedeflerinden biri, şu anda Ulusal
Uyum Planının geliştirilmekte olduğu evde bağımsız yaşamı desteklemektir. Bu plan dâhilinde
Ulusal Konut Ajansı (ANAH) ve Ulusal Emeklilik Sigortası (CNAV), 2017 yılına kadar kamu
destekli 80.000'den fazla özel konaklamanın yenilenmesinden sorumlu olmuştur (FRA, 2015b).
Evlerin ve dairelerin yaşlılara uyarlanmasına odaklanan yeni politikalar, çözümler ve
finansman fırsatları üzerine ulusal bilgilendirme portalı aracılığıyla özel bir bilgilendirme
kampanyası yürütülmüştür. Çevre, Enerji ve Deniz Bakanlığı, mevcut finansman olanakları da
dâhil olmak üzere, konutun engelli ve yaşlılara uyarlanması konusunda kapsamlı bir rehber
yayınlamıştır (FRA, 2015a).
Fransa yaşlıları koruyan yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Fransız yeni yaşlanma
Yasası'nın temel amaçlarından biri, özellikle yaşlanan bir toplumun zorlukları ile ilgili olarak
yaşlıların kamu politikalarının geliştirilmesine katılımını arttırmaktır (Bénédicte, 2011).
Fransız Ulusal Emeklilik Fonu ve Fransa Halk Sağlığı, yaşlıların sağlıklı ve sosyal olarak aktif
kalabilmeleri için çok çeşitli bilgi ve fırsatları kapsayan kapsamlı bir web portalı başlatmıştır
(PBV, 2016).
13.3.2. Japonya
Japonya nüfusunun 2030 yılına kadar 126,6 milyondan 120,1 milyona ve 2050'ye kadar
107,4 milyona önemli ölçüde düşeceği tahmin edilmektedir. Japonya'nın nüfusu hızla
yaşlanmakta ve dünyadaki en yaşlı oranına sahiptir. G8 ülkeleri içerisinde en yaşlı ülke
durumundadır (Aykaç vd. 2017, 178). Nüfusun %33,1'inden fazlası 60 yaş ve üzerindedir. Bu
oran 2030'da %37,3'e ve 2050'de %42,5'e yükselecektir (UN, 2015a). Özellikle 80 ve üstü yaş
grubu için önemli bir artış öngörülmektedir. Bu nedenle Japonya sıklıkla süper yaşlanan ve en
yaşlı ülkeler arasında olan bir toplum olarak tanımlanmaktadır (Uyanık vd., 2019). Japonya’nın
2040 yılında 100 yaş üzeri nüfusun %1’i geçeceği beklenmektedir (Özdemir, 2014).
Japonya'daki ortanca yaş, 2015 yılında 46,5 yıldan 2030'da 51,5 yıla ve 2050'de 53,3
yıla çıkacaktır (UN, 2015a). Japonya'nın toplam doğurganlık hızı 1,4'tür ve bu da sanayileşmiş
ülkeler için 2,1'lik ikame seviyesinin çok altındadır. Japonya'daki yaşlı insanlar diğer birçok
ülke olan yaşlılarda daha sağlıklı durumdadır. Bu nedenle Japonya'daki yaşlanma süreci
özellikle son on yıllardaki düşük doğurganlık oranları ve artan yaşam beklentisinden
kaynaklanmaktadır (WB, 2014). Dolayısıyla Japonya demografik olarak dünyanın en yaşlı
ülkesi konumundadır (Özmete, 2016).
Japonya'daki sağlık hizmetlerinde, dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam
etmektedir ve ülke içindeki sağlıktan kaynaklanan eşitsizlikler nispeten küçüktür. Çoğu OECD
ülkesinde olduğu gibi, Japonya'daki yaşam beklentisi halk sağlığı müdahaleleri, sağlık
sektöründeki ilerlemeler ve yaşam koşullarındaki ve özellikle eğitim sektöründeki gelişmeler
nedeniyle son on yıllarda artmaktadır (OECD, 2016b). Japonya dünya çapında en yüksek yaşam
beklentilerine sahiptir (Özmete, 2016). 2015 doğumlu kadınlar 86,5 yıl ve erkekler ise 80 yıl
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yaşayabilirler. Cinsiyet kaynaklı yaş farkının gelecekte de devam etmesi muhtemeldir (UN,
2015a).
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ulusal sağlık stratejisi olan Tıbbi Bakım Ulusal
Stratejik Plan doğrultusunda, yüksek kalitede bir sağlık sistemi sağlamak ve uygun tıbbi bakım
sağlamaktan sorumludur. Bölgesel düzeyde, 47 valilik yönetiminin her biri, ilgili ulusal
planlara uygun yerel ihtiyaçlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri planları yapmaktadır.
Belediyeler ise yerel halk için halk sağlığı hizmetlerinden ve sağlığı geliştirme faaliyetlerinden
sorumludur. Özel sektör ve birçok sivil toplum kuruluşu, Japon sağlık hizmetlerinin büyük bir
bölümünü sağlamaktadır.
Japonya’da yaşlıların daha fazla çalışmalarını motive etmek amacıyla ödül ve ceza
sistemi vardır. Yaşlı ülkelerin başında olan Japonya, kadın nüfus en fazla doğumda yaşam
beklentisine ve yaşlı bağımlılık oranına sahiptir (Uyanık vd., 2019). Kamu emeklilik sistemi,
hızla yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü nedeniyle mali zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam
etmektedir. Japonya’da ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 70’e ulaşmıştır. O nedenle, Japonya
diğer gelişmiş ülkelere göre avantajlı olurken, yaşlıların durumu açısından pek olumlu
olmamaktadır (Aykaç vd. 2017, 175). Japon işgücünün yaklaşık %20'si şu anda 60 yaş ve
üzerindedir. Dolayısıyla, katkı oranları 2004'te %13.6'dan 2017'de %18.3'e kademeli olarak
arttırılmıştır. Japon işgücü en uzun çalışma ömrüne sahip olmasına rağmen, 1990 ile 2010
yılları arasında emeklilik için kamu harcamaları iki kattan fazla arttı (GSYİH'nın %4.8'den
%11.2'sine) (OECD, 2016b). Dolayısıyla, gelecekte çalışan nüfusa göre yaşlı emeklilerin oranı
artacak ve aktüeryal dengeye zarar verecektir (Özdemir, 2014).
Japonya mevcut durumda 65 yaş ve üzerindeki yaşlı erkeklerde %29,8 ve yaşlı
kadınlarda %14,5 ile çok yüksek bir işgücü katılımına sahiptir. Diğer yandan Japon işgücü, son
birkaç on yıldaki düşük doğurganlık oranları ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle azalmaktadır.
Toplam bağımlılık oranı da çarpıcı bir şekilde artmakta ve neredeyse dengeye ulaşmaktadır
(UN, 2015a). Diğer birçok gelişmiş ülkelerdeki yaşlı insanların aksine, Japonya'daki yaşlı
insanlar genellikle içinde yaşadıkları topluma katkıda bulunabilecekleri sürece çalışmak
istemektedirler. Japon hükümeti’de bu yaklaşımdan istifade ederek, yaşlıların çalışmaya devam
etmelerini teşvik etmektedir. Hükümet, Gümüş İnsan Kaynakları Merkezleri (Silver Human
Resources Centres) gibi kendi kendine yardım kuruluşlarına sponsor olarak, yaşlıların yerel
topluluklarda aktif olarak yer almaları için yarı zamanlı istihdam ve diğer fırsatları sunmaktadır.
Yerinde yaşlanma ile aktif yaşlanma uygulamaları arasında olumlu bir ilişki
kurulmaktadır (Çapacıoğlu ve Alpay, 2019). Bu anlamda yaşam alanının yaşlı lehine
iyileştirilmesi önemli olmaktadır. Japonya, yaşlılar için aktif ve yardımlı yaşamı desteklemek
için teknik çözümler geliştirme konusunda oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Lavaboda vücut
ve dışkı ağırlığı için ölçüm cihazları ve küvet veya yatakta elektrotları olmayan bir EKG ölçüm
cihazı gibi otomatik monitör sağlık göstergeleri ile bir “Refah Tekno Evi” inşa edilmiştir. Diğer
bir örnek ise, evlerde yaşlılar için sensörler ve cihazlar kullanarak teknolojik çözümleri test
etmek için özel bir tesis olan “Ubiquitous Home” dur (Yamazaki, 2007). Japonya’da bireylerin
çalışma hayatında daha uzun var olmaları ve aktif yaşlanmayı hayata geçirebilmeleri amacıyla
“akil yaşlılar projesi” uygulanmaktadır. Böylece yaşlılar danışmanlık yapmakta ve statü
kaybına, dışlanmaya ve gelir azalmasına maruz kalmamaktadırlar (Özdemir, 2014).
Son zamanlarda hükümet, kullanıcı dostu hemşirelik robotlarının ve benzer
teknolojilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Japonya'da 10 bakım merkezinin kurulması,
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hemşirelik bakım çalışanları ve yaşlıların aktif katılımı sayesinde bu alanda araştırma ve
yeniliği arttırmıştır. Bir bebek fok balığına benzeyen terapötik ve sosyal olarak yardımcı bir
evcil hayvan robotu (PARO), demansı olan kişilerin ruh halini iyileştirmek ve sosyal etkileşimi
teşvik etmek için kullanılmıştır. Örneğin, Shinagawa Şehrinde, Yaşlılar için Sosyal Refah
Servisi Yasası kapsamında yerel yetkililer tarafından desteklenen Gümüş Üniversitesi’de dahil
olmak üzere 700'den fazla kayıtlı gönüllü yaşlı vatandaş grubu bulunmaktadır. Son yıllarda
yaşlıların sosyal katılımını içeren yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Buna örnek olarak, yaşlı
insanların kendi iş fikirlerini geliştirmeleri veya yerel sorunların çözümlerine yönelik katkıda
bulunmaları için çalışmaları verilebilir (Kondo, 2011).
Japonya şimdiden süper ve sağlıklı yaşlanan bir toplum modeli haline gelmiş
durumdadır. O nedenle Japonya aktif ve sağlıklı yaşlanmada iyi bir emsal olabilir. Japonya,
uzun ömürlülüğün tıbbi kaygılarının yanı sıra ele alınması gereken birçok sosyal ve ekonomik
olgunun da olduğunu göstermektedir. Japonya’da deprem ve tsunami felaketleri ardından
toplumsal güç ve kuşaklar arası dayanışma açıkça gösterilmiştir. Bu yönlerin yanı sıra, yerel
adetler ve geleneksel birikimler sağlıklı yaşlanma politikalarına ve programlarına dâhil
edilmesi de ihmal edilmemelidir.
13.3.3. Hollanda
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Hollanda’nın 2015'te 16.92
milyon olan nüfusunun 2030 ve 2050'de 17.60 milyon olarak az da olsa artacağını tahmin
ediyor. Hollanda nüfusu hızla yaşlanıyor ve dünyada en yüksek yaşlı nüfus oranlarından birine
sahiptir. Nüfusun %24.5'inden fazlası 60 yaş ve üzerindedir. Bu oranın 2030'da %32,0'a ve
2050'de %33,2'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Ortanca yaşın, 2015 yılında 42,7 yıldan
2030'da 44,7 yıla, 2050'de ise 46,2 yıla çıkacağı beklenmektedir (UN, 2015a). Ancak %16 ile
Hollanda'da 65 yaş ve üzerindeki insanların oranı %17 olan Avrupa ortalamasının altındadır
(Carolien, 2014).
Hollanda'daki toplam doğurganlık oranı, kadın başına 1,7 çocuktur ve bu da
sanayileşmiş ülkeler için 2,1 olan ikame seviyesinin altındadır. Hollanda'daki yaşlanma süreci,
yaşlı insanların diğer pek çok ülkeden sağlık açısından daha iyi durumda kalmaları nedeniyle
artan yaşam beklentisinden kaynaklanmaktadır (WB, 2014). Hollanda nüfusu nispeten sağlıklı
olup, dünya çapında en yüksek yaşam beklentilerinden birine sahiptir. 2015 doğumlu kadınlar
83,6 yıl ve erkekler 80 yıl yaşayabilirler. Hollanda'da 60 yaşlarındaki insanların yaşam
beklentileri de yüksektir ve önümüzdeki on yıllarda daha da büyüyecektir (UN, 2015a).
Hollanda dünyanın dördüncü en mutlu ülkesidir. Buna rağmen bir refah devleti olarak
sorunları da bulunmaktadır (Carolien, 2014). Hollanda Anayasası’nın 1. maddesinde ve Eşit
Muamele Yasası'nda (NL, 2016c) açıklandığı gibi Hollanda'da ayrımcılık yasaktır. Bir
araştırma, 62 yaş ve üzeri Hollanda nüfusunun sadece %4'ünün yaşlarından dolayı ayrımcılık
yaşadığını (Avrupa ortalaması %11) göstermiştir. Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı,
OECD ile işbirliği içinde yaşlanan nüfusla ilgili istihdam politikalarını değerlendirdiği 2014
raporuna göre, temel öneriler arasında yaşlanma ile daha iyi çalışmaya dikkat çekmektedir.
Hollanda, yaş ayrımcılığına son vermek, daha uzun çalışma hayatının teşviki, yaşlı çalışanların
istihdam edilebilirliğini artırmak ve yaşlılara yönelik işveren tarafında istihdam engelleri ile
mücadeleye yönelik fazlaca gayret ortaya koymaktadır (OECD, 2014a).
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Yaşlılarda düşük istihdam oranı, cömert seçeneklerle erken emeklilik geleneğinin
sonucuydu. Bu nedenle, yarı zamanlı çalışma, yaşlıları aktif olmaya teşvik etmek için gerekli
bir koşuldur, ancak yeterli bir durum değildir (Delsen, 2010). İnsanların daha uzun süre, yani
daha uzun yıllar işte kalmasını sağlamak için hem finansal hem de diğer koşullar sağlanmalıdır.
Hollanda sisteminin bir diğer unsuru da işçilerin işveren değiştirdiklerinde birikmiş
istihdam koruma haklarını kaybetmeleridir. Bu, yaşlı çalışanlar için altın zincirler yaratarak
işten işe hareketliliği azaltır (Delsen, 2010). Hollanda, ülkede bulunan yaşlı göçmenlerin
dışlanmalarını ve sosyo-ekonomik sorunlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Böylelikle yaşlı göçmenlerin sosyal katılımları ve entegrasyonlarının da artırılması
hedeflenmektedir (Palaz ve Adıgüzel, 2016).
Hükümet konut politikaları, çoğu yaşlı yetişkinin olabildiğince uzun süre evde kalma
isteğine uygun olarak toplum içinde yaşamalarına odaklanmaktadır. Böylece, yatılı kurumsal
bakımdaki yaşlıların yüzdesi azalmaktadır (Carolien, 2014). Yaşlıların neredeyse %95'i
bağımsız olarak yaşamaktadır. Hollanda hükümeti yaşlıları mümkün olduğunca uzun süre
bağımsız olarak yaşamaları için desteklemektedir. Örneğin; 2015 Sosyal Destek Yasası veya
Kronik Bakım Yasası aracılığıyla engelleri veya kronik hastalıkları olanlara ev düzenlemeleri
için hibeler ve sosyal destekler sağlamaktadır. Buna ek olarak, Kasım 2014'ten bu yana, resmi
olmayan bakım sağlayan veya alan kişilere bir ev uzantısı oluşturmak için artık bir planlama
iznine gerek yoktur. Hükümet ayrıca belediyeleri ve konut derneklerini gelecek 5 yıl içinde
yaşlılar için 44.000 ek evin yapılmasını sağlamaya teşvik etmektedir (NL, 2016e). Hollanda
Avrupa ülkeleri içerisinde aktif yaşlanma indeksi 40 puan ile en yüksek ülkeler arasındadır
(Özmete, 2016).
Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve katılımcı kuruluşlar ve şirketler
ile birlikte Hollanda'daki Aktif ve Destekli Yaşam Ortak Programı'nın (AAL JP)
uygulanmasına finansal destek vermektedir. Hollanda Sağlık Araştırma ve Geliştirme Kurumu
olan ZonMw Hollanda'daki sağlık araştırmalarını desteklemekte ve araştırmaların ürettiği
bilgilerin gerçek kullanımını teşvik etmekte. ZonMw, iki temel amacı olan programın
uygulanmasından sorumludur: yaşlıların yaşam kalitelerini artırmak, hayatlarını bağımsız
olarak kendi evlerinde yaşamalarını sağlamak ve bu alandaki Avrupa ekonomik ve endüstriyel
ortamını desteklemektir. Bu programdaki projelerin proje boyunca yaşlı nüfusu, aileleri ve
bakıcıları sürece dâhil etmesi gerekir. Projenin daha dinamik çok küçük ve orta ölçekli kurumlar
tarafından geliştirilmesi beklenmektedir (ZonMw, 2016a). Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi
Hollanda’da geriatri hemşireliği programları açılmış ve yaşlılara mahsus hemşirelik eğitimleri
verilmektedir (Özdemir, 2014).
Hollanda Hükümeti, yerel gönüllü kuruluşların yaşlılara yönelik faaliyetler sunmasını
destekleyerek yaşlanan nüfusun sosyal katılımını teşvik etmektedir. Aşağıdakiler bazı
faaliyetlerden örneklerdir (Zorgboeren, 2016):
- Yeşil bakım çiftlikleri (Zorgboerderijn), tarımsal faaliyetleri Sosyal Destek Yasası
tarafından ödenen bakım hizmetleriyle birleştiriyor
- “Altın Sporlar”, Geniş bir sosyal bağlamda yaşlılar için spor ve egzersiz
aktivitelerini kolaylaştırma (Fit for Life 65+).
- İnternet ortamında çevrimiçi kurslar ve kişisel bilgisayar desteği sağlayan
“Seniorweb” programı.
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Hollanda toplumu şu anda demografik olarak genç bir refah devletinden artan bireysel
sorumluluğa sahip yaşlanan bir topluma geçiş yapmaktadır. Refah devleti, yüksek düzeyde
bireysel refahı olan zengin bir toplumla sonuçlanmıştır (Carolien, 2014). Yeni nesil yaşlı
yetişkinler iyi eğitimli, finansal olarak iyi durumda ve yaşam, bakım ve ölüm konularında
kişisel tercihlere sahipler. Bununla birlikte, geliri düşük olan yaşlı insanlar daha az seçeneğe
sahip olabilir ve akrabalara ve hükümete daha fazla güvenmek zorunda kalabilirler.
13.3.4. Amerika
Amerika Nüfus Merkezi’ne (Population Resource Center) göre, “bugün sekiz
Amerikalıdan yaklaşık biri 65 yaş ve üzerinde ve 1950'lerde ise bu oran 10 kişiden biri yaşlı
idi. 2030'a kadar her beş Amerikalıdan birinin 65 yaş ve üstü olması beklenmektedir.
Teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde, hastalıkların tedavisinde ve müdahalesinde
iyileşmeler gerçekleşmiş ve insanların yaşam süresi ve beklentisi artmıştır (Uyanık vd., 2019).
Özellikle Amerika’da yaşlanma sürecini kolaylaştırmak ve yaşlıların katılımını devam ettirmek
amacıyla teknolojik gelişmeler desteklenmektedir (White House, 2019). Amerika’nın bir
eyaleti olan Florida’da bu oran bugün karşılanmış durumdadır. 65 yaş ve üstü insan sayısı 2000
ile 2030 arasında neredeyse iki katına çıkacaktır (Özdemir, 2014). Amerika’da 65 yaş ve
üstünde olanların oranı son 100 yılda üçe katlanmıştır (Özmete, 2016). Bu artan yaşlı sayısı, iyi
bir yaşam kalitesini sürdürmek ve ömrü boyunca akıllıca kararlar vermek için yaşlandıkça
yardıma ihtiyaç duyacaktır. Aldıkları yardımın şekli ve bunu sağlayanlar, bu yaşlıları, ailelerini
ve bakıcılarını ve bir dizi devlet kurumunu sürece katacaktır.
ABD Kongresi, yaşlılar için toplum sosyal hizmetlerinin eksikliği hakkındaki
endişelerine yanıt olarak 1965 yılında Yaşlı Amerikalılar Yasasını (OAA) çıkarmıştır. Orijinal
mevzuat, topluluk planlama ve sosyal hizmetler, araştırma ve geliştirme projeleri ve yaşlanma
alanında personel eğitimi için eyaletlere hibe verme yetkisi sağlamıştır. Yasa ayrıca yeni
oluşturulan hibe programlarını yönetmek ve yaşlılarla ilgili konularda Federal odak noktası
olarak hizmet vermek üzere Yaşlanma İdaresi'ni (AoA) kurmuştur. Yaşlı bireyler diğer birçok
Federal program kapsamında hizmet alabilseler de, bugün Yaşlı İdaresi, bu gruba ve
bakıcılarına sosyal ve beslenme hizmetlerinin organizasyonu ve tedariki için ana araç olarak
kabul edilmektedir. Amerika Yaşlanma İdaresi, yaşlanma üzerine çalışan 56 eyalet birimi, 629
bölge ajansı, yaklaşık 20.000 servis sağlayıcılar, 244 Toplum organizasyonu ve 400 Topluluğu
temsil eden 2 yerel Hawaii örgütü aracılığıyla geniş bir hizmet yelpazesine izin vermektedir
(Voit & Vickers, 2012 ). Amerika’nın II. Dünya Savaşı sonrasında teşvik verdiği bebeklerin
2010’lu yıllardan sonra emeklilik talepleri önemli sorun olarak görülmekte ve 2030 yılında
Amerika’da yaşlı oranının %20’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir (Özmete, 2016).
Amerika’da diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir şekilde yalnız yaşayan yaşlıların
oranı giderek artmaktadır. Dolayısıyla kendine bakmakta zorlanan veya birtakım hastalıkları
nedeniyle sıkıntılar yaşayan yaşlıların görünürlülüğü dikkat çekmektedir (Koopman ve diğ.,
2014). 2009 SSL Yaşlı Uyarı Programı, kayıp bir yetişkinin yerel, bölgesel veya eyalet çapında
bildirimi için bir program oluşturmuştur. Program, yaşlı bir yetişkini, 60 yaşından büyük,
yardım almadan (Alzheimer Hastalığı veya bunama teşhisi de dâhil olmak üzere) kendilerine
bakamayan ve kaybolup nerede olduğu bilinmeyen ve ortadan kaybolmaları sağlık ve
güvenlikleri için güvenilir bir tehdit oluşturanlar olarak tanımlamaktadır. Program, kayıp
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çocuklar için kullanılan (Amber Alert) Uyarı Programına benzemektedir. Programda ayrıca
hiçbir polis, kayıp bir yetişkin raporunun kabul edilmesinden önce bekleme süresi gerektiren
herhangi bir politika oluşturmaması veya sürdürülmemesini öngörmektedir. Bu tür birimlerden,
böyle bir raporun alınmasından sonraki iki saat içinde, kayıp yaşlıya ilişkin tanımlayıcı ve
açıklayıcı bilgileri Eyalet Ceza Bilgi Ağına ve Ulusal Suç Bilgi Merkezi sistemlerine girmesi,
bilgileri polise, eyalette bulunan diğer yasal kurumlara iletmesi ve bir soruşturma başlatılması
istenmektedir (Voit & Vickers, 2012). Amerika Tüketici Mali Koruma Bürosu yaşlıların mali
refahına odaklanmakta ve finansal karar süreçlerinde onlara ihtiyaçları olan bilgileri
sağlamaktadır. Ayrıca, yaşlıların aile üyeleri ve bakıcılarına profesyonel destek vermektedir
(Uyanık vd., 2019).
Birçok Amerikalı, özellikle fiziksel veya zihinsel rahatsızlıkları var olan yaşlı ile birlikte
yaşıyorsa, yaşlı ebeveynlere veya büyük kardeşlere bakmak için gereken fedakârlıkları
biliyorlardır. Bu anlamda, New Hampshire’ın Bakımda Geçiş Programı (2010), bireyler ve
aileler üzerinde yükü hafifletmek için pratik yollar sunmaktadır.
Program kapsamında, eyalet genelinde 10 merkezden bakıcı uzmanlar, bakıcıları
evlerinde ziyaret etmektedir. Bu uzmanlar, bakıcıların ihtiyaçlarını belirlemek için bakıcılar ile
kapsamlı bir değerlendirme yapmaktadır. Uzmanlar, değerlendirmeleri yapmak için New
Hampshire Üniversitesi Engelliler Enstitüsü tarafından geliştirilen bir yöntem kullanıyorlar.
Sorular, mali ve demografik bilgilerin toplanmasından bakım sağlamanın bakıcının istihdamını
nasıl etkilediğine dair birçok araştırma sorusuna kadar geniş alanı içermektedir. Uzmanlar bu
değerlendirmeleri, bakım verenlerin evde bakım sunmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları
hizmetleri almak amacıyla kullanabilecekleri kişisel destek planları ve bütçeleri geliştirmek için
kullanmaktadırlar. Bu hizmetler arasında, randevulara ulaşımın düzenlenmesi, bakım
sağlayanlar için Kindle okuyucular gibi yardımcı ekipmanların uyarlanması, acil durum uyarı
sistemlerinin kurulması ve insanların evlerini aile bireylerini daha iyi barındıracak şekilde
değiştirmelerine yardımcı olması bulunmaktadır (Voit & Vickers, 2012).
Amerika’da Stern Kanıta Dayalı Politika Merkezi (Stern Center), uygulanabilir, kanıta
dayalı sağlık politikası önerileri üreten titiz bilimsel araştırma girişimlerini teşvik etmekte,
desteklemekte ve yönetmektedir. Stern Center, kanıta dayalı araştırma yöntemlerinde mevcut
ilerlemelerden faydalanarak ve önemli paydaşlarla işbirliği yaparak, politika yapıcılara elde
olan en iyi araştırma bilgileriyle güç vermeyi amaçlamaktadır. Merkezin amacı, politika
oluşturma sürecinde kanıt kullanımını artırarak ABD nüfusunun sağlığını iyileştirmektir.
Pittsburgh Üniversitesi Sağlık Politikaları Enstitüsü'nde yer alan Stern Center, uygulamalı
politika araştırmalarında işbirliği yapmak için tıp, halk sağlığı, eczacılık, hemşirelik, diş
hekimliği ve rehabilitasyon bilimleri dahil olmak üzere sağlık bilimlerinden uzmanları bir araya
getiriyor. Konu uzmanları, Merkezin projeleri için metodolojik ve analitik omurga sağlayan
politik bilimciler, sağlık ekonomistleri, biyoistatistler, bilgilendirici ve düzenleyici
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından desteklenmektedir. Merkez, çalışmalarını
zenginleştirmek ve bulguları yaymak için diğer akademik kurumlar, araştırma organizasyonları,
dernekler, paydaş grupları ve devlet kurumlarıyla işbirliği yapmaktadır. Bu programlar
sayesinde yaşlıların fiziksel aktiviteleri, sağlıklı beslenmeleri, depresyon ve stresle başetme ve
azaltma stratejileri verilmekte ve öz yeterliliklerini artırıcı bilgiler verilmektedir (Uyanık vd.,
2019).
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Dünya’da olduğu gibi Amerika’da da yaşam beklentisi geçen yüzyılda önemli ölçüde
arttı. Bu başarı, daha iyi sağlık koruması, daha iyi yaşam ve çalışma koşulları, daha güvenli
ulaşım, aşılar, antibiyotikler, düşük sigara içme oranları ve kanser ve kardiyovasküler
hastalıkların önlenmesi ve tedavisi gibi tıbbi ve tıbbi olmayan faktörlere bağlanabilir (Friedman
ve diğ., 2019). Ancak yaşlanan bir Amerika'nın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, mevcut tedavi
ve hizmet sunumu yaklaşımında büyük değişiklikler gerektirmektedir. Mevcut haliyle bile
sorunlu olan Amerika sağlık sistemi için politika yapıcılar hızla harekete geçmedikçe, yaşlanan
Amerikalılar yakında sağlık hizmetlerinin kapsamı için sürdürülemez derecede yüksek
maliyetlerin yanı sıra hizmete erişim ve hizmet kalitesinde önemli düşüşler yaşayacaklardır.
ABD’de yaşlanan nüfus arasındaki bakım ihtiyaçları hızla değişiyor. Yaşlanan bir
Amerika giderek daha şiddetli ve karmaşık sağlık koşulları yaşayacaktır. ABD’de yetişkinlerin
yaklaşık %50’si temel sağlık okuryazarlığında yetersiz durumdadır (Özkan, 2017). ABD
nüfusunun neredeyse yarısının 2020 yılına kadar en az bir kronik hastalığa sahip olması
bekleniyor. 2030'a kadar, 65 ve üstü nüfusun %40'ından fazlasının diyabet geçirmesi tahmin
edilmekte ve yaklaşık yüzde 80'inde hipertansiyon görülecektir. Üç veya daha fazla kronik
rahatsızlığı olan yaşlanan bireylerin sayısı da son on yıl içinde önemli ölçüde artmıştır ve bunun
2030 yılına kadar 65 ve üzeri nüfus arasında %40'a çıkması beklenmektedir. Birden fazla kronik
durumu tedavi etmenin karmaşıklaşması, yaşa bağlı fonksiyonel bozuklukların yaygınlığını
artırmaktadır. Bu durum, yaşam kalitesini ve bağımsızlığını korumak için günlük aktiviteleri
gerçekleştirmek amacıyla yardıma ihtiyaç duyan bireylerin sayısını önemli ölçüde artıracaktır.
2050 yılına kadar uzun vadeli hizmet ve desteğe (LTSS) ihtiyaç duyan Amerikalıların sayısı 55
milyondan fazla olacaktır (IHP, 2019, 2).
Amerika’da 1986 yılında işçilerin çoğunluğu için zorunlu emeklilik kaldırıldı. Sosyal
Güvenlik olarak bilinen kamu emeklilik sisteminin tam emeklilik yaşı, doğum yılı 1938'den
1943'e kadar olanlar için 65 yaşından 66 yaşına kadar kademeli olarak arttı ve aşamalı olarak
67'ye çıkarılması planlanıyor. Diğer teşvikler arasında ise gecikmiş emeklilik kredisi ve tam
emeklilik yaşının ötesinde çalışan kişiler için sosyal güvenlik kazanç testinin kaldırılması yer
almaktadır. ABD işgücünün yaklaşık yarısı son 35 yıl içinde işveren tarafından sağlanan emekli
maaşı sistemine katılmış olsa da, emeklilik planı türü tanımlanmış fayda planlarından
tanımlanmış katkı planlarına önemli ölçüde kaymıştır. Bu geçiş, yaşlı Amerikalıları yaşamın
ilerleyen dönemlerinde hem yatırım riskine hem de uzun ömür riskine daha fazla maruz bıraktı
ve her ikisine de karşı korunmak amacıyla sigortalı kalarak daha uzun süre çalışma teşviki veya
dürtüsü sağlamıştır (Principi, 2018, 61). Ayrıca, Amerika’da emekli olanların yarısı hayat
standartlarını koruyabilirken, %25’i ise hükümetin programlarına bağımlı hale gelmekle karşı
karşıya kalmaktadırlar (Özdemir, 2014).
Tablo 4: Amerika ve Bazı ülkelerin Aktif Yaşlanma İndeksi (AAI) Karşılaştırılması
Amerika
İtalya
İngiltere
EU28
İstihdam
41,4
23,0
35,8
27,8
Topluma
23,0
24,1
21,6
17,7
Katılım
Bağımsız
74,8
69,0
73,7
70,6
Yaşam
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Aktif
70,0
53,4
Yaşlanma
Kapasitesi
Toplam
44,0
34,0
Note: Avrupa için 2014, Amerika için 2012 rakamları.
Kaynak: Zaidi (2014); Zaidi ve Stanton (2015)

61,3

54,1

39,7

33,9

Üç ülke arasındaki farklılıklar, AAI puanlarına dayalı genel aktif yaşlanma düzeyini de
ilgilendirmektedir. AAI endeksi dört alanı temsil eden göstergeleri içermektedir (Zaidi. 2014).
Bunlar istihdam, topluma katılım, bağımsız yaşam ve aktif yaşlanma kapasitesidir. İstihdam
alanı, 55 ila 74 yaş arasındaki yaşlı işçilerin istihdam oranlarını ve topluma katılım, gönüllü
faaliyetler, çocukların, torunların ve büyük yetişkinlerin gönüllü bakımı ve siyasi faaliyetlere
katılımla ilgilidir. Bağımsız yaşam boyutu, fiziksel egzersiz, yaşam boyu öğrenme, gelir ve
sağlık hizmetlerine erişim ile ilgilidir. Aktif yaşlanma için kapasite boyutu, diğer göstergelerin
yanı sıra sosyal bağlılık (arkadaşlar, akrabalar veya meslektaşlarla buluşma), bilgi ve iletişim
teknolojisinin (BİT) kullanımı ve eğitimi içermektedir (Principi, 2018, 61).
Genelde, en yüksek AAI puanı ABD'de ve en düşük İtalya'dadır. ABD (özellikle) ve
İngiltere istihdam boyutunda çok iyi sırada yer alırken, İtalya’nın değeri Avrupa ortalamasının
altındadır. Aksine, İtalya, büyük ölçüde İtalyan yaşlıların gayri resmi bakım faaliyetlerindeki
rolü nedeniyle, topluma katılım boyutunda en yüksek değere sahiptir. Bağımsız yaşama ve aktif
yaşlanma kapasitesine gelince, ABD ve İngiltere değerleri İtalya'dan daha yüksektir (Zaidi
2014).

SONUÇ
Ülkeler, ilgili toplumsal ve kültürel bağlamlarına uygun kanıta dayalı çözümler
belirlemelidir. Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler koymak, politik taahhüdü güvence altına
almak ve kamu bilincini artırmak için önemli olacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi,
deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, sağlıklı yaşlanmaya yönelik politika ve
programların geliştirilmesi ve uygulanmasında kesinlikle yardımcı olacaktır.
Toplumların bir yaşlanma ve sağlık anlayışı geliştirmeleri ve karar vericilerin güçlü
bağlılıklarını göstermeleri gerekir. Bazı ülkeler politikalarını ve programlarını ağırlıklı olarak
yaşlı nüfusa odaklayarak sağlıklı yaşlanma alanında daha aktif durumdadırlar. Demografik
tahminler, önümüzdeki on yıllarda çoğu ülke için hala daha büyük zorlukların beklendiğini ve
aktif ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik yaşam boyu bir yaklaşımın gerekli olacağını açıkça
göstermektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım yaşlıların aktif katılımını teşvik ederek (gönüllü faaliyetleri
teşvik ederek ve profesyonel olmayan bakıcıları destekleyerek) yaşlıların sosyal dışlanmasına karşı
mücadeleye odaklanmaktadır?
A. İstihdam alanındaki önlemler
B. Topluma katılım alanındaki önlemler
C. Örgün eğitime yönelik önlemler
D. Bağımsız yaşam alanındaki önlemler
E. Sosyal güvenlik alanındaki önlemler
2. Eski Doğu Bloku ülkelerinde erken yaşta yaşlılığı hissetme anlamında gelen “hızlandırılmış
yaşlanmanın” nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A. Düşük doğurganlık oranları
B. Gençlerin yüksek ölüm oranı
C. Genç işçilerin çalışmak için başka ülkelere göçleri
D. Zorlu yaşam koşullarında çalışma
E. Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
3. Aktif yaşlanma politikaları ile kırsal kesim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
A. Aktif yaşlanma uygulamalarının kırsal kesime sunulmasına gerek yoktur çünkü kırsalda
insanlar meşguldür.
B. Kırsal kesimde insanlar daha sağlıklı ve aktiftir. O nedenle aktif yaşlanmanın kırsalda
uygulanmasına gerek yoktur.
C. Kırsalda dışlanma olmadığı için aktif yaşlanma uygulamalarına gerek yoktur.
D. Kırsalda insanlar dışlandığı ve fırsatlara ulaşılamadığı için aktif yaşlanma uygulamalarına
ihtiyaç vardır.
E. Kırsalda insanlar kendiliğinden rehabilite olduklarından aktif yaşlanmaya uygulamalarına
gerek yoktur.
4.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde aktif yaşlanma indeksi istihdam alanında en yüksektir?
A. İngiltere
B. İtalya
C. Fransa
D. Amerika
E. Türkiye
5.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde aktif yaşlanma indeksi topluma katılım yönüyle en
yüksektir?
A. İngiltere
B. Fransa
C. İtalya
D. Amerika
E. Türkiye
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6. Aşağıdakilerden hangisi aktif yaşlanmanın uluslararası karşılaştırmalara dayanarak
iyileştirme hedeflerini belirlemek için kullanılır?
A. Aktif yaşlanma ölçeği
B. Aktif yaşlanma cihazı
C. Aktif yaşlanma kriterleri
D. Aktif yaşlanma endeksi
E. Aktif yaşlanma programı
7. Japonya için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biridir
B. Dünyanın en yaşlı ülkesidir
C. Japonya’da yaşam beklentisi artmaktadır
D. Erkeklerde yaşam beklentisi kadınlardan yüksektir
E. Kadınların yaşlı bağımlılık oranı erkeklerden yüksektir

8. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’da aktif yaşlanma için bir uygulama değildir?
A. Yaş ayrımcılığı ile mücadele edilmektedir
B. Daha uzun çalışma hayatı teşviki
C. Yaşlıların istihdam edilebilirliğini artırmak
D. Yarı zamanlı çalışma teşviki
E. Erken emeklilik teşviki
9. Aktif yaşlanma bağlamında Yeşil bakım çiftlikleri adı altında tarımsal faaliyetlerin Sosyal
Destek Yasası tarafından ödendiği bakım hizmetleri uygulaması hangi ülkede gerçekleştirilmektedir?
A. Fransa
B. Hollanda
C. Japonya
D. İsveç
E. Amerika
10. Yaşlı Amerikalılar Yasası hangi alanlarda yaşlılara destek sağlamaktadır?
I. Yaşlanma alanında personel eğitimi
II. Topluluk planlama ve sosyal hizmetler
III. Araştırma ve geliştirme desteği
A. I, II ve III
B. Sadece II ve III
C. Sadece II
D. Sadece I ve III
E. Sadece III
Cevap Anahtarı
1B 2E 3D 4D 5C 6D 7D 8E 9B 10A
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ilk bölümlerde genel olarak yaşlılık ile ilgili literatür bilgisi verildikten
sonra, yaşlılara yönelik sosyal politikaların neden önemli olduğu belirtilmiştir. Son bölümde
ise Türkiye'de yaşlılara yönelik olarak uygulanan poltikalar açıklanmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Dünya’da yaşlanma ile ilgili sosyal politikalar nelerdir?
2- Türkiye’de yaşlanma ile ilgili sosyal politikalar bağlamında ve aktif ve sağlıklı
yaşlanma politikaları nelerdir?
3- Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinde aktif yaşlanma politikaları nerlerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aktif yaşlanma ve
Sosyal
Yaşlılara
yönelik soryal politikalar arasındaki
politikalar bağlamında
politikalar ve aktif yaşlanma
ilişkiyle alakalı çalışmalar
aktif yaşlanma
okunmalı
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14.1. DÜNYA’DA YAŞLILIK VE SOSYAL POLİTİKALAR
Antik Çağ’a baktığımızda Romalı bir askerin ortalama ömrü 22 yıl ve her 100 kişiden
sadece bir tanesi 60 yaşını görebilmekteydi. 20. yüzyıl başlarına kadar ki dönemde dünya
genelinde uzun bir yaşam sürecek ortamın olmadığı anlaşılmaktadır. Bu dönemlerde Avrupa da
ortalama yaşam süresi 50 yıl iken, ölüm insanların gençlik yıllarına denk gelmektedir. Bu
dönemlerde en uzun yaşayan insanlar ise genellikle devlet adamları, krallar, filozoflar ve
yüksek rütbeli askerler olmuştur.
Günümüze baktığımızda dünyada yaşlılığı ve yaşlılık yaşının artmasını etkileyen pek
çok neden bulunmaktadır. Bunların başında sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler gelmektedir. 1970-2025 yılları arasında dünyadaki yaşlı nüfus sayısının 694 milyon
kişi olması beklenmekte ve bu dünya toplam nüfusunun %22,3’ ü olarak tahmin edilmektedir.
Ayrıca 2040 yılında 1,3 milyar, 2050 yılında ise bu rakamın 2 milyar olması beklenmektedir.
Bu rakamlar doğrultusunda özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus sayısı oranlarında ciddi
artışlar beklenmektedir. Yaşlılık sorunu Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok
uluslararası kuruluşu da harekete geçirmiştir. Birleşmiş Milletler, ilki 1982 yılında olmak üzere
ikincisi ise 2002 yılında olmak üzere Dünya Yaşlanma Toplantılarını gerçekleştirerek yaşlanma
sorununu açıkça gündeme getirmiştir (Hilwah ve öte., 2013: 9).
Günümüzdeki yaşlılık istatistiklerine baktığımızda, her yedi insan biri yaşlı iken bu
rakamın 2030 yılında her dört insan birinin yaşlı olması beklenmektedir. Bu durum, yaşlı nüfus
içinde bir diğer süreç olan “yaşlıların yaşlanmasını” başlatacaktır. 2050 yıllarına
yaklaşıldığında ileri yaşlıların (85 yaş ve üzeri) sayısı genç yaşlıların (65 yaş) sayısından 6 kat
fazla olacaktır. Yaşlı nüfusun Avrupa ve Kuzey Amerika’nın endüstrileşmiş bölgelerinde
toplandığı ve ayrıca gelişmekte olan ülkelerde de yaşlı nüfus artış oranlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 2008 yılında yaşlı nüfus sayısı 702 milyondur. Bu
sayı dünya yaşlı nüfusunun %81’i anlamına gelmektedir. 2040 yıllarına gelindiğinde ise
gelişmekte olan ülkelerde yaşlılığın 1 milyara ulaşacağı ön görülmektedir (Yaşlanma Özel
İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 2)
Yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamaları oldukça geniş kapsamlıdır. Bunlar;
çalışma hayatı, sağlık, bakıma muhtaçlık, konut, toplumsal yapı içinde yaşlıların sosyo-kültürel
konumu, serbest zamanın değerlendirilmesi ve eğitim şeklinde sıralanabilir. Bu uygulamaları
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Gelir güvencesi sağlamak: Yaşlı nüfusun çok olduğu ülkeler, yaşlıların bağımlılık
oranlarını düşürebilmek için erken yaşta emeklilikten uzak durarak bireyleri yaşlılık
dönemlerinde de çalışmaya teşvik etmektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların temel geçim kaynakları emekli
aylıklarıdır. Ancak emekli olamayan yaşlılarında sosyal devlet gereği bakılması gerekmektedir.
Çünkü emekli olamayan yaşlılar sürekli ve düzenli bir gelirden yoksun kalmaktadır. Bu nedenle
yaşlıların bir diğer geçim kaynağı onlara verilen sosyal yardımlardır. Bunların başında yaşlılık
ve dul yaşlılık maaşları gelmektedir. Örneğin Macaristan’da yaşlıların yarısını oluşturan dul
yaşlılara muhtaçlık yardımları yapılmaktadır.
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İstihdam edilebilirliklerini attırmak: Yaşlıların istihdam açısından en önemli
eksiklikleri niteliklerinin düşmesidir. Bu nedenle yaşlılara yönelik eğitimler verilerek nitelik
kazanmaları sağlanmaktadır. Bireylerin yaşlılıktan etkilenmelerini azaltarak onları niteliklerine
göre işlere yönlendirmek gerekmektedir. Bu şeklide yaşlı bireyler çalışma hayatından
dışlanmamış olacaktır.
Yaş ayrımcılığına karşı korumak: Yaşa dayalı ayrımcılık daha çok çalışma hayatında
yaşlıların uğradığı sorunlardandır. “ Gri Tavan (Gray Ceiling) Sendromu ˮ olarak da
nitelendirilen bu sorun çalışan ücretlerinin ödenmesinde ve kariyer olarak yükselmelerde ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle ayrımcılığa karşı koruma sorunu yaşlılara yönelik uygulanan önemli
bir sosyal politikadır.
Evde ve kurum çatısı altında verilen bakım ve gözetim hizmetleri: Özellikle
gelişmiş toplumlarda görülmekte olan bu uygulamalar evde bakım ve eve hizmet götürme
şeklinde gerçekleştirilmekte ve kurumların yaşlılara yönelik hizmetlerinin devam etmesi
sağlanmaktadır. Simone de Beauvoir’e göre yaşlılar kalacak yer sorunları, yer bulduklarında
ise yine bakıma muhtaç olmalarının en önemli sebebi çocuklarının onlara bakmak istememesi
ve onları reddetmesi yatmaktadır (Beauvoir, 1970: 28). Bu nedenle yaşlıların bu dönemlerinde
devletin kurumlarından bakım ve evde hizmet almalarından başka çözümleri kalmamaktadır.
Bu şekilde yapılan bakım ve hizmetler ile muhtaç durumda olan yaşlılar, sağlık, ekonomik ve
psikolojik ihtiyaçlarını kurumsal bir yapı ile karşılamaktadırlar. Bu şekilde hizmet veren
kurumların yapıları ve özellikleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak bu kurumlar,
devlet, yerel yönetimler, sosyal güvenlik kuruluşları ve gönüllü derneklerin destekleri ile
oluşturulmaktadır (Tokol ve Alper, 2011: 342).
14.1.1. Dünya Sağlık Örgütü ve Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
Standartlar, etkiledikleri yaşamların tüm alanlarında ayrımcılık yapmama temelinde
uygulanmalıdır. Bu nedenle, standartların gelişiminde, uygun olmayan terminoloji
kullanılmaması veya etnik köken, yaş veya cinsiyet gibi konulara adil ve eşit bir şekilde dikkat
etmeyi başaramayan sosyal yapılar, tasarımlar veya hilelerden dolayı zarar görülmemesini
sağlamak için özen gösterilmelidir. DSÖ, aktif ve sağlıklı yaşlanma için eylemde bulunmak
isteyen ülkeleri ve bölgeleri desteklemek amacıyla birkaç yöntem belirlemiştir: (WHO, 2019)
- Sağlık alanında ve sosyal politikalarda dönüşümü gerçekleştirebilmek amacıyla
ulusal ve yerel politika yapıcılara rehberlik, destek ve eğitim sağlamak
- Ülkeler arasında bilgi değişimini ve bilgi çevrimini teşvik etmek
- Politika yapıcıların, araştırmacıların ve insanların kendilerinin yaş ve yaşlanma
konusunda düşünme, hissetme ve harekete geçme şeklinin sorgulanması ve
değişmesi
- Kanıta dayalı politikalar geliştirmek için ülkelere teknik destek ve rehberlik
sağlamak
- Küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde politika yapıcıların ve diğer paydaşların
aktif ve sağlıklı yaşlanma konusundaki anlayışlarını ve kapasitelerini
geliştirmek
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- Stratejileri ve iletişim araçları da dahil olmak üzere, yaşlılıkla mücadele için
küresel kampanyanın gelişimini bilgilendirmek amacıyla kanıt üretmek ve onları
sentezlemek
- Her yaş için yaşanılır bir dünyaya doğru yol almak için kararlı bir küresel
koalisyonu bir araya getirmek.

Bu yaklaşımları dünya çapında desteklemek ve gündemde tutmak için, DSÖ çok çeşitli
ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Küreselleşme bağlamında yaşlanma ve nüfusun yaşlanması
evrensel bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği’ne ilave olarak Birleşmiş
Milletler (BM) ve onun uluslararası alt kuruluşları olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), birçok ülkede gözlenen yaşlanmanın
sonuçlarını ele almak için analizler ve stratejiler geliştirmişlerdir. Bireylerin, şirketlerin ve
toplumların uyum sağlama yeteneği yanı sıra karar vericilerin ve kurumların sağlam yapısal ve
davranışsal değişim üretme kapasiteleri, bu yaşlanma sürecinin sonuçlarının belirlenmesinde
kilit rol oynayacaktır (WHO 2002).
14.1.2. Avrupa Birliği ve Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
Avrupa, özellikle sağlık ve doğurganlıktaki düşüşle ilgili sorunlar ve değişimler
nedeniyle demografik dönüşüm yaşamaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği ise %19,2'si (yaklaşık
100 milyon) yaşlı yetişkin olan 500 milyondan fazla insandan oluşan bir topluluktur (Giuseppe,
2018). Yaşlanan nüfus, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemini vurgulayan dramatik demografik,
epidemiyolojik ve antropolojik değişiklikleri tetikliyor. İnsanları ekonomik, politik ve sosyal
hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlamayı mümkün kılan ve bunları hayata geçirecek
düzenlemeleri teşvik eden bir düşünce olan aktif yaşlanma, Avrupa’da çok gündem olmasına
rağmen politik olarak sonuç alınmayan bir hale gelmiştir. Demografik yaşlanma farklı politika
alanlarını farklı şekillerde etkileyebileceği için, yaşlanma ve aktif yaşlanma politikalarının
üretileceği kurumlar da bu konuda farklı yaklaşımlar sergilemektedirler. Bütün farklılıklara ve
zorluklara rağmen Avrupa Birliği aktif yaşlanma konusunda mümkün olduğunca ortak kararlar
almaya ve bütüncül bir bakış açısıyla politikalar üretmeye gayret etmektedir (Bénédicte, 2011).
1990'lı yılların başından bu yana, nüfusun yaşlanması konusu, Avrupa Birliği'ne üye
devletlerin çoğunun siyasi gündeminde olmuştur. Yaşam koşullarındaki ve sağlıktaki
iyileştirmeler ve bilimsel ilerlemeler, yaşam beklentisinin giderek uzamasına yardımcı
olmuştur. Avrupa nüfusunun ortalama yaşı daha da hızlı bir şekilde artmaktadır çünkü çoğu
durumda nüfusun devamında gerekli olan eşiğin altına düşen doğurganlık oranları süreci daha
da zorlaştırmaktadır. Son yıllardaki ekonomik krizlerin daha da şiddetlendirdiği radikal
değişiklikler, yaşlanma ile mücadeleye beklenildiği kadar destek verilememesine yol
açmaktadır (Giuseppe, 2018).
AB tarafından teşvik edilen çok boyutlu aktif yaşlanma kavramı yaşlanma sorununa
bütüncül yaklaşımlar geliştirme ihtiyacını yansıtan kurumların çalışmaları ile geliştirilmiştir.
Aktif yaşlanma kavramı, siyasal eylemin kapsamını, sistemlerin finansal sürdürülebilirliğinden
genel sosyal içerme, topluma katılım ve daha sağlıklı bir yaşlanan nüfusun yaşam kalitesine
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kadar geniş bir yelpazeye kadar uzanmaktadır. Aktif olmak, sosyal, ekonomik, kültürel, manevi
ve sivil yaşamda yer almaya devam etmek anlamına gelir ve kavram yalnızca bir işe sahip
olmakla ilgili değildir. Özellikle yaşlıları mümkün olduğu kadar aktif kalmaya teşvik ederek
istihdamın en üst düzeye çıkarılması, AB ülkelerindeki siyasi reformların arkasındaki ana
güçlerden biri haline gelmesine rağmen, daha geniş bir aktif yaşlanma kapsamının da dikkate
alınması gerekmektedir (Zaidi, 2008).
Aktif yaşlanma konusu, 1993’teki Avrupa Yaşlılar ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı ve
1993’teki Büyüme, Rekabet Edebilirlik ve İstihdam konulu beyaz bültenin yayınlandığı 1990’lı
yılların ortasından bu yana açık bir şekilde Avrupa düzeyinde gündeme gelmiştir. 1997’de
Amsterdam Antlaşması’ndaki istihdama ilişkin belirli bir bölümün dahil edilmesi, ilerleyen
yıllarda, büyük ölçüde aktivasyon yaklaşımını benimseyen, aktif yaşlanma politikasının
gelişimi için çerçeve sağlayacak olan Avrupa İstihdam Stratejisinin (EES) başlatılmasını
sağlamıştır. 2000 yılı başında, 2000-2010 dönemini kapsayan Lizbon Stratejisinin başlatılması,
aktif yaşlanmaya verilen vurguyu doğrulamış oldu.
2001'de Stockholm'de ve 2002'de Barselona'da Avrupa Konseylerinde 2010 yılına
yönelik iki adet somut hedef belirlenmiştir. Stockholm hedefi, AB'nin yaşlı kadınlar ve erkekler
(%55-64) için ortalama istihdam oranını %50'ye çıkarmayı hedefledi. Barselona'nın hedefi,
Lizbon Stratejisi'nin diğer reform önceliklerinden birini vurgulayarak insanların çalışmayı
bıraktıkları ortalama etkili yaşı yaklaşık 5 yıl olarak kademeli arttırmaktı (emeklilik reformu).
2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen stratejiye ait değerlendirmede, en önemli
hedeflerin karşılanmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, stratejinin AB’nin ihtiyaç duyduğu
ekonomiyi daha esnek hale getirilmesi ve AB vatandaşları ve işletmeleri için somut faydalar
sağlanması için geniş bir uzlaşma sağlamaya yardımcı olduğu vurgulanmıştır (European
Commission, 2010).
Aktif yaşlanma veya herhangi bir oranda istihdama ve emekliliğe geçişe ilişkin hususlar
Avrupa gündeminden ve Avrupa 2020 Stratejisi’nden eksik olmamıştır. Bununla birlikte,
AB’nin bu alandaki yetkileri fiilen sınırlıdır, çünkü değişim için ağırlık, (büyük) şirketler ve
sosyal diyaloğ kurumlarının ve süreçlerinin elindedir. Naegele ve Walker'a (2006) göre,
Avrupalı şirketler, yaşlanan işgücünü aktif olarak yönetmek için sekiz temel uygulama
yöntemini kullanmaktadır. Bunlar; işe alım, öğrenme, eğitim ve yaşam boyu öğrenme, kariyer
geliştirme ve planlama, esnek çalışma süresi uygulamaları, işyeri tasarımı ve adaptasyonu,
yeniden işe alım, istihdamdan çıkışı yönetme ve emekliliğe geçiş ve son olarak, diğer tüm
yönleri birleştiren kapsamlı bir yaklaşımdır.
Birçok AB ülkesinde sosyal korunma ve işgücü piyasası politikalarında yapılan
reformlar sosyal diyalog ile ele alınmaktadır. İstihdamla ilgili hususlar için sosyal ortaklar
arasında sosyal diyalog yanında aktif yaşlanma politikalarında çok boyutlu bir yaklaşım için
sivil toplum ile diyalog da önemli görülmektedir. Avrupa düzeyinde, bu alanda 2016'daki
gelişme, sektörler arası sosyal diyalogdan ortaya çıkmıştır. Böylece aktif yaşlanma ile ilgili bir
çerçeve anlaşmanın imzalanması söz konusu olmuştur. 2016 çerçeve anlaşması, sosyal
ortakların beş öncelikli alanda işbirliği yapmalarını taahhüt etmektedir (Bénédicte, 2011).
Bunlar; iş gücü demografisinin stratejik değerlendirmeleri, işyerinde sağlık ve güvenlik, beceri
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ve yetkinlik yönetimi, sağlıklı ve üretken çalışma yaşamları için iş organizasyonu ve nesiller
arası yaklaşımdır.
Önleme programlarının sosyal boyutunu güçlendirme ve özellikle 75 yaş üstü nüfus
içinde değişen yaşam tarzları, yaşam kalitesini iyileştirmede ve fiziksel özerklik kaybı riskini
azaltmada kilit unsurları temsil etmektedir. Bu programlar, aynı zamanda birçok Avrupa
ülkesinde mesleki avantajlar sağlayabilir. Avrupa Birliği düzeyinde kırılganlık yönetimi
yoluyla toplam nüfus düzeyinde sağlıklı yaşam süresi beklentisini artırmak için Avrupa
Birliği’nde bir dizi girişim söz konusudur. Örneğin, aktif ve sağlıklı yaşlanma üzerine Avrupa
İnovasyon İşbirliği (European Innovation Partnership), farklı birikimlere sahip yüzlerce kamu
ve özel paydaşını (örneğin, akademik ve düzenleyici kurumlar, özel girişimciler, hükümet dışı
kuruluşlar, sivil toplum gibi) beyin fırtınası yapmak ve Avrupa içinde farklı yerlerde uygulamak
için yenilikçi çözümler üretmek amacıyla toplamaktadır (Liotta ve Diğ., 2018).
İşyerinde sağlık ve güvenliğin korunması konusu doğal olarak sosyal diyaloğun da
önemsediği temel kaygılardan biridir. Bu durumda, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerini
öngörmek, önlemek ve değerlendirmek için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili AB çerçeve
direktifine uygun olarak özellikle fiziksel ve/veya zihinsel olarak talep edilen görevlerin
belirlenmesini sağlayacak ilgili bilgiye sahip olmak beklenmektedir (Ponce Del Castillo, 2016).
Bu, çalışma ortamındaki uygulanabilir ayarlamaların işçilerde belirlenen aşırı fiziksel ya da
zihinsel talepleri azaltmayı ve çalışma sırasında yasal emeklilik yaşına kadar güvenli ve sağlıklı
olmalarını sağlamalıdır. Çerçeve anlaşması, uygun araçlar ve önlemler için bir dizi öneride
bulunmaktadır (ETUC ve diğ. 2017);
- İş süreçlerinin ve iş yerlerinin ayarlanması,
- Görevlerin işçilere yeniden dağıtılması,
-Tüm çalışanların işyerinde sağlık ve güvenlik kuralları konusunda eğitimi de
dâhil olmak üzere mevcut yasal yükümlülükleri dikkate alarak etkili önleme stratejileri
ve risk değerlendirmesi,
-Farkındalık yaratma eylemleri dâhil olmak üzere gönüllü sağlığın teşviki,
-Bu alandaki zorlukları ve olası çözümleri ele almak için uygun seviyelerde
yönetimin bilgi birikimi,
-İşçilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını dikkate alan sağlık ve güvenlik
önlemleri,
-Mevcut yasal gerekliliklere uygun olarak, yönetim ve sağlık ve güvenlik
temsilcileri arasındaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi.
Sağlık ve güvenlik konularının yanı sıra, iş organizasyonunu şirketlerin ve çalışanların
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamak da sosyal diyalog için kilit bir alandır. Aktif
yaşlanmayı teşvik etmek için çalışma hayatı boyunca aktif ve üretken çalışmaları teşvik etmek
de önemlidir. Bu, özellikle şirket düzeyinde görev tahsisi açısından olası iyileştirmeler tespit
edilerek etkili bir şekilde yapılabilir. Alınacak olası eylemler arasında, çerçeve anlaşması
aşağıdakileri tanımlamaktadır (ETUC ve diğ. 2017);

354

- Hem genç hem de yaşlı işçilerin, iş organizasyonundaki değişiklikleri daha iyi
öngörebilme ve bunlara uyum sağlama kapasitesini geliştirmek,
- Çalışma süresi dâhil olmak üzere çalışmanın düzenlenmesi,
- İşçiler arasında görev dağılımını temin etmek,
- Yöneticilere yaşa bağlı konularda gerekli araçları sağlamak,
- Örneğin karma yaş grubu ekipleri kurarak yaşla ilgili kalıplaşmış klişelerle
mücadele etmek,
- Yaşlı işçilerin çalışma yaşamı sonlarına doğru geçiş önlemleri,
- Yeni personel alımı.
Çerçeve anlaşmasında önerilen bir diğer önemli konu, işçilerin istihdam edilebilirliğini
teşvik etmek ve işletmelerin insan sermayesini yeterlilikler ve birikim (know-how) açısından
optimize etmek amacıyla becerilerin geliştirilmesi ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik destekle
ilgilidir. Çerçeve anlaşması, sosyal ortakların, yaşlarına bakılmaksızın tüm çalışanların bu tür
eğitimlere katılmaları için teşvik edilmeleri gerektiğine, ulusal uygulamalara ve prosedürlere
göre yeterince geniş bir eğitim fırsatına adil erişimi sağlama rolünü hatırlatıyor. Yine burada,
anlaşma çeşitli potansiyel tedbir ve eylemleri vurgulamaktadır (ETUC ve diğ. 2017);
- Yönetim ve çalışanların beceri ihtiyaçlarını karşılayan temsilcileri yaş
perspektifinden bilinçlendirme,
- Her yaştan çalışan için gerekli bilgi ve yetkinliği sürdürmeyi ve daha da
geliştirmeyi amaçlayan eğitimler düzenlemek,
- Kişisel kariyer gelişimi ve hareketliliğini kolaylaştırmak ve desteklemek,
- Güncel becerileri, özellikle de dijital becerileri sağlamak için eğitime katılımı
motive etmek ve arttırmak,
- Yaş yönetimini daha geniş kapsamlı becerilerin geliştirilmesine dâhil etmek,
- İşçilerin çalışma yaşamları boyunca edindikleri resmi ve gayrı resmi
yeterliliklerin belirlenmesi.
Son olarak ise, çerçeve anlaşma, yaşa bakılmaksızın yeteneklerine, becerilerine ve
bilgilerine göre değerlendirilecek olan tüm çalışanlar arasında dayanışmayı teşvik eden nesiller
arası bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu anlamda yine, bir dizi potansiyel
önlemler tanımlanmıştır;
- Görevlerin yetenek / beceri / bilgiye göre dağıtılması;
- Genç işçileri, çalışma potansiyellerini yerine getirmelerine izin veren yollar
dâhil olmak üzere, çalışma ortamına davet etmek ve onların işyerlerini benimsemeleri
için eğitmek, mentorluk, koçluk programları organize etmek;
- Hem gençlere hem de yaşlı çalışanlara yönelik gençten yaşlıya ve yaşlıdan
gençlere doğru bilgi ve beceri transfer programları;
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- Kurum içinde geliştirilen özel bilgi birikimi ve mesleki birikimin sağlanması
için bilgi bankalarının oluşturulması ve onları yeni geleceklere aktarmak;
- Yaşlanmaya yönelik pozitif olmanın önemine ilişkin farkındalık yaratma ve
çalışanları içerisinde yaşlar arasındaki dengeye ilişkin farklı olasılıkların dikkate
alınması da dâhil olmak üzere yaş çeşitliliğinin teşvik edilmesi;
- İşgücü piyasasında kalışı ve iş piyasasına geçişleri kolaylaştırmak için eğitim
kurumları veya kamu istihdam hizmetleri veren kurumlarla işbirliği yapılması (ETUC
ve diğ. 2017).
Aktif yaşlanmanın kısa tarihi, birçok ülkede uygulamaya geçmekte zorlanıldığını
göstermektedir. Bu anlamda, Avrupa’da aktif ve sağlıklı yaşlanma politika ve uygulamaları,
Birlik gündemlerinde belirgin bir retorik konuma yükseldiği, ancak ne yazık ki, işgücü
piyasasının ötesinde çok az kaynak harcanıldığı görülmüştür. Aktif yaşlanma sıklıkla sağlığı ve
bağımsızlığı vurgulayan gençliğe özgü olan faaliyetlere odaklanır. Ayrıca, klasik sağlık ve
refah döngüsünün refah kaynaklarının tüketimi ile zayıflama tehlikesi vardır. İlave olarak,
Avrupa'nın farklı bölgelerinde ve daha ötesinde yaşanan ekonomik krizin maddi sıkıntıya ve
bunun sonucunda faaliyet fırsatlarının kaybedilmesine yol açacağı endişesi bulunmaktadır. Bu
nedenle, aktif yaşlanmanın önündeki bu yapısal ve ekonomik engeller uygulamaları
rahatlatmak için kapsamlı bir yaklaşım ile ele alınmalıdır.
Avrupa Birliği, aktif yaşlanmanın anlaşılması ve sınırlarının belirlenmesinde önemli bir
rol oynamış olmasına rağmen, kapsamlı bir politika yaklaşımı henüz gerçekleştirememiştir.
Aktif yaşlanmanın kapsamını ve gelecekteki etkisini tam olarak anlamak için, kapsamlı bir
stratejinin ne olması gerektiği ve temel prensiplerinin mutlaka ortaya konulması gerekir.

14.2. TÜRKİYE’DE YAŞLILIK VE SOSYAL POLİTİKALAR
Türkiye’ de ilk nüfus sayımı Cumhuriyetin ilanından dört yıl sonra 1927 yılında
yapılmıştır. Yapılan sayımda nüfus 13,6 Milyon olarak bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında
ki ölümlerden dolayı nüfus azalmıştır. Yetersiz sağlık koşulları nedeni ile salgın ve bulaşıcı
hastalıklar artmış, bebek ve çocuk ölümleri yüksek seviyelere gelmiştir. Bu nedenle
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki en önemli politikalardan biri sağlık bir nüfus oluşturmaktı. Bu
anlayış ile yapılan politikalarla 1930’lu yıllarda ölümlerin azalması ve nüfus artış hızında
başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu dönemde ki nüfus yaklaşık 16 Milyon ’dur. 1940’lı
yıllardan itibaren Dünya Sağlık Örgütü’nün de katkıları ile artan tıp teknolojileri Türkiye’deki
ölüm hızı oranlarını binde 30’dan binde 18’ e kadar düşürmüştür. Nüfus artış oranı ise yıllar
itibari ile azalma eğilimindedir ve 2000 yılında binde 18 olarak hesaplanmıştır.
Son yıllarda yapılan araştırmalara ve revize edilen nüfus projeksiyonlarına göre
Türkiye’nin doğurganlık oranındaki azalmanın devam edeceği ve uzun vadede nüfus artış
hızının sabitlenebileceği öngörülmektedir (Yüksel, 2011: 40).
Günümüzde binde 13 olan nüfus artış hızının 2023 yılında binde 9’a düşeceği tahmin
edilmektedir. Nüfus artış hızının 1960’lardan itibaren sürekli azalmasına rağmen nüfus
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büyüklüğü bakımından 1990 yılında 56 milyona, 2000 yılında 72 milyona ulaşılmıştır. 2023
yılında ise Türkiye’nin toplam nüfusunun 82,3 milyon olması beklenmektedir.
Nüfus yapısının değişmesi özellikle çocukların ve gençlerin oranının azalması buna
rağmen yaşlı nüfus oranının artması şeklinde gerçekleşmektedir. 20. Yüzyıl nüfus yapısındaki
değişimler için dönüm noktasının olduğu bir yüzyıldır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ise yaşlı nüfus sayısında ve oranlarında tüm dünyada ciddi artışlar olmuş ve Türkiye’de bundan
etkilenmiştir.
Şekil 1: Nüfus Piramidi, 2013

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15974, (14.04.2015).
Bir toplumda 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının toplam nüfus içindeki oranı o toplumun
“genç, olgun, yaşlı” olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus
içindeki oranı %4’ten az ise “genç nüfus”, %4-6,9 arasında ise “olgun nüfus”, %7-10 arasında
ise “yaşlı nüfus” ve %10’dan fazla ise de “çok yaşlı nüfus” olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanımlama ile Türkiye 1965-2000 yılları arasında “olgun nüfus” iken 2000’den sonra “yaşlı
nüfus” sınıfına geçmiştir ve “çok yaşlı nüfus” olmaya doğru ilerlemektedir. Bu nedenle
Türkiye’de yaşlılar ile ilgili sosyal politikalar öncelikli bir hal almıştır (Yaşlanma Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, 2014: 11).
TÜİK’in hazırlamış olduğu 2013-2075 nüfus verilerine göre, Türkiye’de 2023’te
8,6 milyon olan yaşlı nüfusun (65 ve üzeri yaştakiler) 2050’de 19,5 milyona, 2075’te ise 24,7
milyona çıkması beklenmektedir. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2023’te %10,2’ye 2050’de
%20,8’e, 2075’te %27,7’ye yükselmesi beklenmektedir (TÜİK, 2013).
TÜİK’in hazırlamış olduğu 2013-2075 yıllarına ait nüfus projeksiyonlarına bakıldığında
Türkiye’de taban kısmındaki genç nüfusun giderek azaldığı, tavan nüfusun ise giderek arttığı
görülmektedir.
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Şekil 2: Türkiye Nüfusu, 2013-2075

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075
Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 247 088 kişi olması, 2050 yılına kadar yavaş bir
artış göstererek en yüksek değerini 93 475 575 kişi ile bu yılda alması ve 2050 yılından itibaren
de düşmeye başlayarak nüfusun 2075 yılında 89 172 088 kişi olması beklenmektedir
(TÜİK,2013). Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği sürece Türkiye
nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. ADNKS’ye göre 2016 yılı itibariyle, 65 yaş üstü nüfusun
6.651.503 kişi ve nüfus oranı da %8,3’tür. TÜİK 2013-2075 nüfus projeksiyonuna göre de 2023
yılına gelindiğinde nüfusun 8,6 milyon kişiye ve oranı da %10,2’ye yükseleceği tahmin
edilmektedir (TÜİK,2013).
TÜİK 2015 verilerine göre Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5.293 yaşlı vardır. Yaşlı
nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlıların sayısı 2015 yılında 5 bin 293
olmuştur. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sıralamasına göre birinci
sırada İstanbul (675 kişi), ikinci sırada İzmir (236 kişi) ve üçüncü sırada Ankara (234 kişi) iken
en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla Ardahan (3 kişi), Bayburt (6 kişi) ve Bilecik (7kişi)
olmuştur (TÜİK 2015). Bu verilerden anlaşılabileceği üzere, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de
yaşlı nüfus oranının giderek artış göstereceği ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu yaşlı nüfus
oranlarıyla benzer özellikler taşıyacağı öngörülmektedir (Artan, t.y.: 14).
Demografik değişimler bugüne kadar ülkemizde tartışılan bir konu olamadı. Kıyıda
köşede kalan, göze çarpmayan ve dikkate alınmayan bu fenomen, Türkiye’nin geleceğini
belirleyecek olan en önemli konulardan biri olmuştur bu nedenle de tartışmaların merkezine
oturtulması gerekmektedir. Demografik değişimler her kesimi ilgilendiren bir konudur. Yaşlıyı
genci, yalnız yaşayanı ve aileyi, ekonomiyi, devleti ve toplumu etkilemektedir. Bu konu hiç de
iç açıcı olmayan problemlerde ilgilenmeyi şart koşmaktadır. Örneğin sosyal yardımların nasıl
düzenleneceği, kime ne kadar sosyal yardım yapılacağı, yaşlılıkta yardıma ve bakıma
muhtaçlık, yaşlılıkta yaşamın anlamsız hale gelmemesi için alınacak önlemler, intihar,
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depresyon, ölüm gibi bir dizi sorunlara kulak kabartılması, araştırılması, verilerin toplanıp
düzenlenmesi, analiz ve yorumlarının yapılması gerekmektedir (Tufan, 2001: 43).
Geçmiş yıllarda yardıma ihtiyaç duyan yaşlıların bakımı ve korunması öncelikli hedef
iken, günümüzde yaşlı bireyin ve etkileşim içerisinde bulunduğu ailesinin yaşam kalitesinin
geliştirilmesi, sağlıklı ve başarılı yaşlanarak toplumsal yaşama daha aktif bir biçimde katılım
sağlamaları amaçlanmaktadır (Danış,2009: 72).

14.2.1. Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Sosyal Politika Uygulamaları
Sosyal devlet anlayışı ile toplumun refahının arttırılması amaçlanır. Bu amaç, ülke
kalkınması ile beraber, bireylerin maddi ve manevi olarak gelişmelerini ve korunmalarını
sağlayarak bunun adil olarak sürdürülmesidir. Ancak toplumun içinde bazı gruplar vardır ki,
sosyal yardım ve sosyal hizmetler konusunda özel önem taşımaktadırlar. Bunları çocuklar,
gençler, yaşlılar, suçlular, engelliler, yoksullar ve kadınlar gibi sıralayabiliriz.
Geçmişte, bu şekildeki ilgi ve yardıma ihtiyaç duyan grupların bakımını aileler
üstlenmekteydi. Ancak günümüze gelindiğinde ailenin yapısal ve işlevsel anlamda değişmesi
ile bu anlayıştan uzaklaşıldığı ve bu hizmetlerin devlet kurumları tarafından yürütüldüğü
görülmektedir. Bu nedenle yaşlılara yönelik hizmetlerin incelenmesinde fayda vardır.
Sanayinin ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de toplumsal yapıda önemli değişimler olmuştur. Yaşlılar toplumda ve aile içinde
sahibi olduğu “ata” ve “otorite” statülerini kaybetmeye başlamıştır. Bununla birlikte, kırdan
kente göçlerin de etkisiyle geniş aile tipinden çekirdek aile tipine doğru geçişler başlamış ve
ortaya çıkan çekirdek aile yapısı içinde yaşlılar rollerini kaybetmektedir. Bu nedenle yaşlılar ile
ilgili hizmetler ve politikalar sosyal devlet anlayışı içerisinde daha fazla önem kazanmıştır.
Tıbbi gelişmeler ile birlikte artmaya başlayan yaşlı nüfus oranı, ailenin yaşlı nüfus
bakımındaki rolünü devlet ile paylaşmaya götürmektedir. Bu anlamda yaşlıların yaşam
standartlarının yükseltilmesi ve korunması bir sosyal devlet ilkesidir. Sosyal devlet yaşlılara
yönelik sorumluluğunu yerine getirmediği taktirde bu durum yaşlılar için bir “sosyal dışlanma”
ortaya çıkartacaktır. Sosyal dışlanma sosyal bütünleşme güç yetersizliği ile ilgilidir.
Yaşlanmanın beraberinde getirdiği fiziksel güç ve gelir kaybı güçsüzlüğe/muhtaçlığa neden
olmakta ve bu da yaşlı bireyleri sosyal dışlanmaya götürmektedir.
Yaşlılara yönelik bakım ve muhtaç durumdaki yaşlıların korunması için yapılan en
önemli hizmetlerden biri kurumsal bakımdır. Bunları huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri
oluşturmaktadır. Günümüzde Anayasanın 61. Maddesinde yaşlılara yönelik olarak “Yaşlılar
devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir “ hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 3. Maddesinin (d) bendinde muhtaç yaşlı
“sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç
kişi” olarak tanımlanmakta, aynı maddenin (d) bendinin birinci fıkrasında Huzurevleri “muhtaç
yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşları” olarak tanımlanmıştır. Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri ise “ Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın
gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum
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içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri
kazanmayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşları” olarak
tanımlanmaktadır. Kanunun 4. Maddesinde yaşlılara sosyal hizmet alanındaki uygulamalarda
öncelik hakkı da verilmiştir.
Kanunun 9.maddesi (b) bendi ile “Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, çocuk, sakat
ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını
sağlamakla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevi” olarak tanımlanmıştır. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak 2011 yılında Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlük ile kişilerin ve ailelerin kendilerinden ve çevre
şartlarından kaynaklanan veya kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan maddi, manevi sosyal
eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır. Ayrıca sosyal sorunların belirlenmesi ve
çözümlenmesine yardımcı olmak, bütün bu sosyal hizmetleri programlı ve sistemli bir şekilde
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri aracılığı ile yaşlılara
götürmektir (Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 30).
14.2.1.1. Huzurevleri
Aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı olarak kurulan, 60 yaş ve üzeri yaşlıların
korunması, bakılması ve bu bireylerin sosyal ve psikolojik açıdan ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla oluşturulan hizmet kuruluşlarıdır. Huzurevleri temel ihtiyaçlar olan yeme, içme ve
barınma gibi ihtiyaçların sunulduğu ve kapsamlı bakım hizmetlerinin yapıldığı bir yelpazeye
sahiptir (Kutun, 2004: 64).
Yaşlılar açısından huzurevlerine yerleşmek kolay bir durum değildir. Çünkü kişi aile
içerisinde bir statüye sahipken aileden uzaklaşmış be bakıma muhtaç duruma gelmiştir. Aile
içinde bildiği ve hakim olduğu bir ortam var iken huzurevinde farklı kültürlerden insanların
olduğu ve bu kişilerle yaşamak zorunda olduğu bir ortam bulunmaktadır. Bu nedenle
ülkemizde aile kültürünün de etkisi ile yaşlılar ailelerden uzaklaştırılmadan bakımlarının
karşılanabileceği bir ortam yaratılmaya çalışmakta. Tükiye’de Aile Çalışma ve Soyal Hizmetler
Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, diğer
bakanlıklar, belediyeler, dernek ve vakıflar, özel huzurevleri ve azınlık huzurevleri
işletmektedirler. Bu huzurevlerinde yaşlılara yönelik yeme, içme, barınma ve psikolojik destek
hizmetleri yürütülmektedir.
Ayrıca hızlı bir şekilde artmaya devam eden yaşlı nüfus yeni konut tiplerine olan ihtiyacı
da ortaya çıkarmaktadır. Sosyal yapısında değişim yaşayan Türkiye’de yaşlılara yönelik yeni
yaşam alanları ve sosyal alanlar yapımına yönelik politikalar geliştirilmelidir (Gülpınar ve
Güven, 2003: 223). Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Huzurevleri ve Yaşlı
Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde ekonomik durumu iyi olan ve sosyal yönden yoksunluk
içinde bulunan yaşlılarımıza ücretli, ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan ve 1005 sayılı
Kanun gereği istiklal Madalyası verilen yaşlılarımıza ise ücretsiz yatılı bakım hizmeti
sunulmaktadır (Çohaz, 2010: 123).
14.2.1.2. Yaşlı Hizmet Merkezleri
Yaşlı hizmet merkezleri, yaşamını evinde sürdüren yaşlılara boş zamanlarını çeşitli
aktivitelerle değerlendirme, sosyal ilişkilerini arttırma ve günlük yaşam aktivitelerini
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geliştirmelerini destekleyerek, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, kendi sosyal ortamlarından
kopmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Yaşlı bakım
merkezleri tarafından verilen evde bakım hizmeti; akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma
ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlılara sunulan bir hizmettir. Bu hizmetler,
hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi diğer destek unsurlarına rağmen yetersiz
kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının
iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan sosyal, fiziksel
ve psikolojik destek hizmetleridir (Genç ve Barış, 2015: 46). Yaşlı hizmet merkezleri 2013
yılında çıkarılan sosyal hizmet merkezleri yönetmeliği ile kapatılmış verdiği hizmetler Sosyal
Hizmet Merkezlerine aktarılmıştır. Ancak sosyal hizmet merkezi ek binası şeklinde hizmet
sunan yaşlı hizmet merkezleri de vardır.
Bu merkezler ile yaşamını evinde sürdüren yaşlıların sosyal ilişkilerini yükseltme,
günlük aktivitelerini geliştirme, boş zamanlarında yeni aktiviteler kazanma, yaşam kalitelerini
arttırma ve kendi sosyal ortamlarından kopmadan yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı
olunmaktadır. Yaşlı hizmet merkezi tarafından verilmekte olan evde bakım hizmeti; akıl sağlığı
yerinde olan ve tıbbi bakıma ihtiyaç duymayan yaşlılara verilen bir hizmettir. Bu hizmetler, ev
halkının ve çevresinin desteğinin yetersiz olduğu durumlardaki yaşlılara yönelik yapılan
hizmetler olup yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak desteklenmesini içerir.
2013 yılında kapatılmış olan yaşlı hizmet merkezleri, sosyal hizmet merkezlerine
aktarılmıştır. Ancak sosyal hizmet merkezlerinin bazı binalarında faaliyetlerini sürdürenler
bulunmaktadır (Genç ve Barış, 2015: 46).
14.2.1.3. Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi
Bu merkezin amacı; ailesi ile birlikte yaşamlarını sürdüren Alzheimer hastalarının evde
tek başına kalmaları durumunda oluşabilecek riskleri azaltmak, hasta olan yaşlının çeşitli
etkinliklerle daha aktif bir yaşam sürmesini sağlamak, yaşlının ailesine yönelik dayanışma ve
destek ile ailelerdeki çaresizlik ve suçluluk duygularının azaltılmasını sağlamak, huzurevleri ve
yaşlı bakım merkezlerindeki yığılmaları azaltmaktır. Yaşlılara haftanın 5 günü 08.30-17.30
saatleri arasında ücretli olarak hizmet verilmektedir. Ulaşım yaşlı ya da yakınları tarafından
sağlanmaktadır. Ailelerin talepleri ve yaşlının durumuna göre yaşlıların Merkezden
yararlanacağı günler Merkez tarafından saptanmaktadır.
Alzheimer hastalığı, insan beynindeki bazı sinir hücrelerinin zamanla işlevini
kaybetmesi sonucunda, çeşitli zihinsel sorunlara neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık,
insanda hafıza, düşünme ve konuşma gibi zihinsel fonksiyonları etkilemekle beraber dalgınlık,
ruh halinde problemler, zaman ve mekanın algılanmasında güçlüklere de sebep olmaktadır.
Yaşlılara yönelik bu hizmetler ücretli olup haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde
verilmektedir. Yaşlıların merkeze getirilmesi yaşlı yakınları tarafından sağlanmaktadır.
Yaşlının merkezden yararlanacağı günler ise yaşlının durumu ve ailenin talepleri doğrultusunda
merkez
tarafından
belirlenmektedir
(http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf).
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14.2.1.4. Bakım Hizmetleri
2828 sayılı kanun gereği Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engelli ve
yaşlıların bakımından sorumlu kılınmıştır. Bu kanun sonucunda korumaya, bakıma ve yardıma
ihtiyaç duyan kişilere gündüzlü ve yatılı bakım hizmetleri verilmektedir. Bu şekilde başkasının
bakımına muhtaç olan kişilere evlerinde veya özel bakım merkezlerinde verilen hizmetler
kişinin gelir seviyesine göre belirlenmektedir. Bakım hizmetleri iki şekilde gerçekleşmektedir.
Bunlardan ilki kurumsal bakım hizmetleri, ikincisi ise evde bakım hizmetleridir. Bakım
hizmetlerinden faydalanan bireylerin % 27’si 60 yaş ve üzeri guruplardır.
14.2.1.5. Kurumsal Bakım Hizmeti
Kurumsal bakım hizmetleri denildiğinde akla gelen ilk hizmet huzurevleridir.
Huzurevleri, yaşlıların barınması, dinlenmesi ve hayati ihtiyaçlarının karşılanması için
kurulmuştur. Modernleşen toplumun bir neticesi olarak ortaya çıkan huzurevi anlayışı, zaman
içerisinde gelişimini sürdürmüş kapsamlı bir yapı haline gelmiştir. Türkiye’de huzurevleri
kuruluş şekillerine göre 6 ayrı gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Diğer Bakanlıklar, Belediyeler, Dernek ve Vakıflar, Azınlıklar ve Özel olarak belirlenmiştir
(Yıldırım, 2007: 484).
Tablo 1: Türkiye Huzurevi Kapasitesi
YATILI
BAKIM
HUZUREVLERİ
Aile
ve
Sosyal Politikalar
Bakanlığı

BAKILAN

HUZUREVİ
KAPASİTE
SAYISI

YAŞLI
SAYISI

124

12.647

11.688

28

114

100

Özel
Huzurevleri

151

7.612

5.328

Belediyelere
Ait Huzurevleri

21

2.055

1.439

Dernek
Vakıflara
Huzurevleri

27

2.308

1.616

7

920

644

Yaşlı Yaşam
evi

ve
Ait

Azınlıklara
Ait Huzurevleri
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Diğer
Bakanlıklara Bağlı
Huzurevleri

2

566

566

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2014)
14.2.1.6. Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü faaliyetler olan evde
bakım hizmetleri, yardıma muhtaç olan engelli ve yaşlı bireylere sunulmaktadır. Bireyin evde
destek görmesi gerektiği durumlarda psikolojik ve fiziksel destekler verilmektedir. Kurumsal
bir fayda sağlamaktan ziyade bireysel olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaktadır (Türkiye’de
Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, 2007: 17).
Tablo 2: Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı ve Harcama Tutarı
Harcama
Yıl

Kişi sayısı

Tutarı
(Bin TL)

2006

8

3

2007

28.583

35.387

2008

113.000

417.603

2009

210.320

869.362

2010

284.595

1.580.803

2011

352.859

2.214.804

403.758

2.898.944

2012
Aralık

Kaynak: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı EYHGM (Mart 2013)
Evde bakım; özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı olan veya kişinin eski sağlığına kavuşması
için geçen süreçte bireyleri bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak
uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumsal
entegrasyonlarını gerçekleştirmek, bakıma ihtiyaç duyan bireyin aile üyeleri ve özellikle de
ailedeki kadın üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal,
fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modelidir (Bahar ve
Parlar, 2007: 34).
Evde bakımda hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisinin devam etmesi gerekenler
(yara bakımı, IV terapi, fizyoterapi..vb), kronik hastalıkları veya özürlülüğü nedeniyle evden
çıkamayan, yalnız başına bakımını sağlayamayan veya evde bakımını yapacak hiç kimsesi
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olmayan, şizofreni, depresyon veya diğer psikozlar gibi kronik mental hastalığı olan, yakınları
tarafından bakımında zorluk çekilen, huzurevlerine şartları uymadığı için yatırılamayan,
terminal dönemde olup yakınları tarafından bu dönemi evinde huzur içinde geçirmesi istenen
veya sadece aralıklı bakım ihtiyacı olan kişiler yararlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri tüm
yaş gruplarına yönelik olmakla birlikte, bu hizmetlerden çoğunlukla 65 yaş ve üzeri kişiler
yararlanmaktadır (Pınar, 2010: 155).
Evde bakımın yaşlılıkta; fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal
katılım, bireylerarası ilişkiler, kendi potansiyelini gerçekleştirme ve entellektüel gelişim
süreçleri üzerinde olumlu etkileri söz konusu olmaktadır. Bunun yanında aile bütünlüğünün
korunmasına, stresin azaltılmasına, bireyin alışık olduğu çevrede yaşamına devam
edebilmesine, alışık olduğu hobi ve sosyal etkinlikleri sürdürebilmesine imkan tanımaktadır
(Bahar ve Parlar, 2007: 35)
- “Evde bakım yaşlının ailesi ve çevresiyle iletişimini sürdürmesine yardım eder;
böylece uzun süreli bakım gereksinimi olanlara psikolojik destek sağlar. Evde
bakım hizmetleri alan kişilerde depresyon, anksiyete ve stres insidansı, kurumda
bakılanlara göre daha azdır”,
- “Yaşlının alışık olduğu ortamda bakım alması, hem kendisinin hem de ailesinin
bakıma katılmasını sağlar; böylece kişi kendisini daha özgür, işe yarar, bağımsız,
rahat, huzurlu ve mutlu hisseder”,
- “Evde bakım ile aile bireylerinin üzerinden direkt bakım sorumluluğu alınacağı için,
bakıma destek olan aile üyeleri daha az tükenmişlik yaşar, iş ve sosyal yaşantılarını
daha rahat sürdürür” (Pınar, 2010: 154).
Yaşlı bireylerin hastane ortamında uzun süre bakılmasının ülkelere getirdiği maddi yük,
günümüzde hızlı nüfus artışı, kişi başına düşen hastane yatak sayısında azalma, hastada
hastaneye yatış ile ilgili birçok fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara sebep olabilmektedir.
Teknolojik gelişmeler sağlık hizmetlerinin ev ortamında da yapılmasına olanak
sunabilmektedir. Bunun yanı sıra yaşlı bireylerin büyük çoğunluğu kendi ev ortamlarında
kalmayı tercih etmektedirler (Bahar ve Parlar, 2007: 34).
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları
Hakkında Yönerge kapsamında; “Evde sağlık hizmeti: Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde
sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi
bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini” ifade etmektedir. İlgili yönergenin 5. Maddesinde
“evde sağlık hizmetleri, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri
ile genel veya dal hastaneleri ve ADSM bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile
toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile sunulur”. Aynı
yönergenin 9. maddesinde “evde sağlık hizmeti vermek üzere görevlendirilen ekibin ulaşımı
için uygun bir mobil araç, hastaların evden sağlık kurumuna veya sağlık kurumundan eve nakli
için gerektiğinde kullanılmak üzere bir hasta nakil aracı tahsisi yapılır. Acil durumlardaki hasta
nakli için 112 ambulans hizmetlerinden yararlanılır”.
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14.2.1.7. Yaşlılık Aylığı
2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşına Aylık
Bağlanması Hakkındaki Kanun’un uygulamaları Türkiye’de 1977 yılından beri
uygulanmaktadır. Bu politika sosyal devlet anlayışının da bir örneğidir.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz
Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ünce yürütülen ve ödemeleri yapılan yaşlılık maaşları, 65 yaşını
doldurmuş muhtaç, kimsesiz ve güçsüz Türk vatandaşlarına verilmektedir. Ancak yaşlılık
aylığının ödenmesi ile ilgili sorumluluk 2012 yılında 633 sayılı KYK ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal
Eylem Planı, 2007: 18).
Tablo 3: 2022 Sayılı kanun kapsamında yaşlılık aylığı alanlar
2008 Yılı

2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

2012 Yılı

Yaşlılık

867.035

859.516

848.826

848.609

683.724

Malullük

114.518

142.288

168.559

162.505

293.991

Engellilik

255.990

275.028

290.558

286.061

196.555

18 Yaş Altı
Engelli-Malul

28.631

44.541

55.727

53.418

58.505

Taşlama
Hastalığı
TOPLAM

197
1.266.174

1.321.373

1.363.670

1.350.593

1.232.972

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr, ASP Bakanlığı Ocak 2013
Ayrıca yaşlı bakım hizmetlerini bir tabloda göstermek gerekirse aşağıdaki gibi bir tablo
oluşturulabilir
Tablo 4: Yaşlı Bakım Hizmetleri
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14.2.2. Yerel Yönetimlerce Verilen Hizmetler
Belediyeler yaşlılara yönelik olarak birçok hizmetler vermektedir. Bunların başında
huzurevleri gelmektedir. Ayrıca ücretsiz muayene, gıda-yakacak yardımları, ev temizleme
hizmetleri, belediye otobüslerine ücretsiz binme gibi uygulamalarda vardır.
Ekonomik ve kültürel yönden daha gelişmiş belediyeler ki bunların başında büyük şehir
belediyeleri gelmektedir, bu belediyelerin hizmetleri daha kapsamlı ve detaylı olmaktadır.
Verilen hizmetlere baktığımızda;
•
•
•
•
•
•
•

Evlere yemek dağıtımı
Seminer ve Poliklinik hizmetleri
Özel gün kutlamaları
Sinema ve tiyatro
Nakdi yardım
Evde sağlık hizmetleri
Gezi ve seyahat programları/turlar, örnek olarak gösterebiliriz.

Büyükşehir, ilçe ve belde belediyelerin görevleri genel hatları ile kanunlarca
belirlenmiştir. Belediyeler dezavantajlı gruplar olarak bilinen yaşlılar, engelliler, çocuklar,
gençler ve kadınlara yönelik olarak sosyal ve kültürel hizmetler vermek zorundadır. Bu amaç
doğrultusunda sosyal tesisler kurmak, geliştirmek, mesleki beceri kazandırma kursları açmak
ve bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, mesleki liseler ve kamu kuruluşları
ile işbirliği yapmaktadırlar (Doğan, 118).

SONUÇ
Türkiye’ de yaşlılık konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra belediyelerinde hizmetleri bulunmaktadır. Ancak hiçbir
zaman bu hizmetlerin yeterli olduğunu ve en iyi şekilde uygulandığını söyleyemeyiz. Bu
nedenle bu hizmet sistemleri devamlı yenilenmeli, güncel sorunlar dikkate alınarak yeni hizmet
modelleri geliştirilmelidir. Ayrıca var olan hizmet sistemleri denetlenmeli ve yaşlılara yönelik
yapılan bilinçli veya bilinçsiz istismar engellenmelidir.

BÖLÜM SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlıların huzurevlerinde karşılaştığı sorunlardandır?
I.
Huzurevi personeli tarafından kötü davranışlara maruz kalma
II.
Beslenme, barınma, tıbbi destek gibi zorunlu ihtiyaçlardan kasıtlı olarak
uzaklaştırılma
III.
Yaşlı hizmetinde yeterli vasfı olmayan bireylerin çalıştırılması
IV.
Yaşlı bireyin huzurevinde olması nedeni ile diğer aile bireylerinden uzaklaşması
A. Yalnız I
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B.
C.
D.
E.

Yalnız III
Yalnız III ve IV
Yalnız II ve IV
I, II, III ve IV

2.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlıların ülkemizde önemli bir sorun haline
gelmesinin asıl sebebidir?
I.
Toplum yapısının değişmesi
II.
Ekonominin istikrarlı olması
III.
Ortalama yaşam süresinin uzaması
IV.
Gelir seviyesinin yükselmesi ve yaşam standartlarının iyileşmesi
A.
B.
C.
D.
E.

Yalnız I
Yalnız III
Yalnız II ve IV
Yalnız I ve IV
Yalnız I ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar ile ilgili doğrudan politikalar üreten kurumlardan biri değildir?
A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B. Belediyeler
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D. Kalkınma Bakanlığı
E. Valilik ve Kaymakamlıklar
4. Avrupa Birliği aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Aktif yaşlanma, Avrupa’da çok gündem olmasına rağmen politik olarak sonuç alınmayan bir
hale gelmiştir
B. Aktif yaşlanma politikalarının üretileceği kurumlar da bu konuda farklı yaklaşımlar
sergilemektedirler
C. Avrupa Birliği çok başarılı bir aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları üretmektedir.
D. Avrupa Birliği aktif yaşlanma konusunda mümkün olduğunca ortak kararlar almaya gayret
etmekte
E. Avrupa Birliği bütüncül bir bakış açısıyla aktif ve sağlıklı yaşlanma politikaları üretmeye
gayret etmektedir
5. Avrupa ülkelerinde yaşlanmayla mücadelede en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?
A. Artan sağlık hizmetleri
B. iyileşen yaşam koşulları
C. Ekonomik krizler
D. Bilimsel ilerlemeler
E. Gelişen teknolojiler
6. 20. Yüzyıl başlarına kadar ortalama insan ömrü kaç yıl olmuştur?
A. 80
B. 45
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C. 65
D. 50
E. 60
7. 2050 Yılında yaşlı nüfusun sayısının ne olması beklenmektedir?
A. 2 Milyar
B. 1,2 Milyar
C. 3 Milyar
D. 1,5 Milyar
E. 2,2 Milyar
8. Dünya Yaşlanma Toplantıları’nı hangi kurum gerçekleştirmiştir?
A. Uluslararası Çalışma Örgütü
B. Birleşmiş Milletler
C. UNESCO
D. Avrupa Birliği
E. Dünya Sağlık Örgütü
9. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarından değildir?
A. Evde bakım hizmetleri
B. Çalışma hayatı desteği
C. Sağlık hizmetleri
D. Konut desteği
E. Finansal yatırım desteği
10. Yaşlı nüfusun çok olduğu ülkeler, yaşlıların bağımlılık oranlarını düşürebilmek için aşağıdakilerden
hangisini politikalarına dâhil etmektedirler?
A. Evde bakım hizmetlerini sunarak
B. Sağlık hizmetleri vererek
C. Yaşlılık dönemlerinde çalışmaya teşvikle
D. Konut desteği sağlayarak
E. Finansal yatırım desteği sağlayarak

Cevap Anahtarı
1E 2E 3D 4D 5C 6D 7A 8B 9E 10C

KAYNAKÇA
Artan, T.: “Yaşlılık ve Sosyal Hizmet”, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Kitabı
Artan, T.: “Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler”,Sabev Yayınları, Ankara, 2012.
Bahar, A. ve Parlar, S.: “Yaşlılık ve Evde Bakım”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2007, Cilt
2, Sayı 4.
BEAUVOİR, S. De. Yaşlılık, Çev., Kayabal, M. Ali, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1970.
Bénédicte Gendron (2011) Older workers and active ageing in France: the changing early
retirement and company approach, The International Journal of Human Resource
Management, 22:06, 1221-1231.
368

Çohaz, A.: ”Türkiye’de Yaşlı ve Yaşlılara Sunulan Bakım Hizmetleri”, Akademik Geriatri
Dergisi, s.122- 126.
Danış, M. Z.: “ Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Yalnızlık Ve Yoksulluk Durumları Ve Sosyal Hizmet
Uygulamaları”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 2009, Cilt 20, Sayı 1, s. 67-87.
DOĞAN, Nevzat. “Yerel Yönetimlerin Yaşlılarla İlgili Politikaları”, İzmit Belediye Başkanı.
ETUC, BusinessEurope, UAEPME and CEEP (2017) European Social Partners’ Autonomous
Framework Agreement on Active Ageing and an Inter-Generational Approach,
Brussels, 8 March 2017. https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/pressrelease/files/framework_agreement_on_active_ageing_003.pdf
GENÇ, Yusuf ve BARIŞ, İsmail. “Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşım: Kurumsal
Bakım Yerine Evde Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi”, Akademik Sosyal
Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 10, 2015.
Giuseppe Liotta, Active Ageing in Europe: Adding Healthy Life to Years, Frontiers in
Medicine, 5, 123, 2018
GÜLPINAR, Gülşah ve GÜVEN, S. Seren. “Türkiye’de Yaşlı İnsanların Konut Sorunu ve
Yaşlılar İçin Bağımsız Yaşam Birimleri Tasarımı Üzerine Bir Araştırma” , Çukurova
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, 2003.
HİLWAH, Asem ve diğerleri. Yaşlı Dostu Şehirler: Kavramsal Çerçeve ve Örneklerle
Değerlendirmeler, Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2013.
http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf).
Kalkınma
Bakanlığı.
(2014).
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attach
ments/248/Ya%C5%9Flanma%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%
20Raporu.pdf,
KUTUN, Ömer. “Bir Sosyal Siyaset Vasıtası Olarak Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler”,
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
Liotta, G., Canhao, H., Cenko, F., Cutini, R., Vellone, E., Illario, M., … Marazzi, M. C. (2018).
Active Ageing in Europe: Adding Healthy Life to Years. Frontiers in medicine, 5, 123.
doi:10.3389/fmed.2018.00123
Naegele G. and Walker A. (2006) A guide to good practice in age management, Dublin,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Pınar, R.: “ Türkiye’de Evde Bakımda Mevcut Durum”, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Akademik Geriatri, 2010, s. 153156.
TOKOL, Aysen ve ALPER, Yusuf, Sosyal Politika, Bursa: Dora Yayınları, 2011.
Tomanbay, İ.: “Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler”, Hacettepe Üniversitesi GEBAM, Ankara,
2007.
Tufan, İ.: “Yaşlanan Dünyada Bir Delikanlı: Türkiye”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi,
2001, Cilt 12, Sayı 3, s. 27-49.
TÜİK,
2013
Nüfus
Projeksiyonları,
2023-2075,
(www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844 Erişim: 13.03.2017).
Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu (26.04.2015).
YILDIRIM, Kazım. Sosyal Hizmet, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007.

369

YÜKSEL, Yusuf. “Türkiye’de Yaşlılık Politikalarına Bütüncül Yaklaşım”, Ankara: Yaşlılar
İçin Sosyal Politika Gündemi: Konferans Kitabı, 2011.
Zaidi A. (2008) Well-being of Older People in Ageing Societies, Public Policy and Social
Welfare, 30, European Centre Vienna, Ashgate.
(http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf).
http://www.ntv.com.tr/saglik/yaslilik-psikolojisini-olumlu-etkileyen-10adim,W3MAso5KoEaiO3M09K6j_Q
http://www.sgk.gov.tr, ASP Bakanlığı Ocak 2013

370

