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NÜFUSUN YAŞLANMASI

• Tüm dünyada, doğum oranındaki azalma ile birlikte yaşam standartlarının
iyileşmesine bağlı olarak, insan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusun giderek
artması, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan
birisidir.

• Bu olgu, sağlıktan sosyal güvenliğe, çevre ile ilgili konulardan eğitime,
istihdam olanaklarına, sosyo-kültürel faaliyetlere ve aile yaşamına kadar
toplumun tüm yönlerini etkilemektedir.

• 2050 yılında ise 2 milyona ulaşacak olan yaşlı nüfusunun %80’inin
gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağı ifade edilmektedir.



Demografik veriler

• 65 yaşın üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranı;

-Tüm dünyada, 1800’lü yıllarda yaklaşık %5 iken, 2000li yılların
başında bu oran %15’in üzerindedir. 2010-2050 yılları arasında bu
nüfusun iki kat artması beklenmektedir.

-AB ülkelerinde, 2010 yılında %14 iken 2050 yılında %25’e
çıkması öngörülmektedir.

-Türkiye’de ise, 2000 yılında %6,7 iken, 2015 yılında %8,2’ye
yükselmiştir, 2023’te ise %10,2 olması öngörülmektedir (TÜİK, 2016).



Yaşlanma; 
 Ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan, 

süreğen ve evrensel bir süreç olarak tanımlanabilir. 

Normal yaşlanma; 
 Zamana ve yaşa bağlı olarak hastalık söz konusu olmaksızın ortaya çıkan; 

sosyal ve psikolojik değişimlerle, anatomik yapı ve işlev değişikliklerini 
tanımlanmaktadır. 

Patolojik yaşlanma ise; 
Normal yaşlanma süreci ile etkileşen patolojik olayların tümünü kapsar.

Yaşlanma

Akgun S., Erdal R. (2007). Yaslılık Kavramı ve Yaslıya Yaklasım. İcinden Kutsal Y. G.(Ed): Temel Geriatri, Gunes Tıp Kitabevleri, Ankara, syf: 73-86

Dünya Sağlık Örgütü
“Çevresel faktörlere uyum 
sağlayabilme yeteneğinin 

azalması” 

Genel tanım
‘Zamana bağlı olarak, kişinin 

değişen çevreye uyum 
sağlayabilme yetisi ve 

organizmanın iç-dış etkenler 
arasında denge sağlama 

potansiyelinin azalması; ölüm 
olasılığının yükselmesi’ 



Yaşlanma

• Yaşlanma: İnsanın yaş aldıkça fizyolojisinde ve psikolojisinde
meydana gelen değişim.

• Gerontoloji bilimi: Kronolojik yaşın ilerlemesiyle, çevresel koşullar
altında yaşayan organizmada ya da yetişkin insanda meydana gelen
düzenli değişiklikler.

• Geriatri: Sağlıklı yaşlanma ve yaşlının sağlığını koruma, hastalığını
tedavi etme, mümkünse yaşam kalitesini iyileştirmek.



Yaşlanmanın evreleri

Gerontoloji bilimi yaşlılığı üç evreye ayırmıştır: 

• 65-74 yaş (genç yaşlı): yaşa bağlı değişimlerin beklendiği yaş

• 75-84 yaş (orta yaşlı): yaşa bağlı değişimlerin görüldüğü yaş 

• 85 yaş üstü (en yaşlı): özel bakım gerektiren yaş



Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler-I

• Maksimum kas gücü ve eklem hareket aralıklarında azalma olur.

• Akciğerlerde elastikiyet azalır, kaburga kıkırdakları kemikleşir.

• Kalp, karaciğer, böbreklerde bağ dokusu artar.

• Pankreas ağırlığı ve enzimlerinde azalma olur; hormonlar azalır, 
glukoz toleransı azalır.

• Sindirim kanalı hareketleri ve salgıları azalır (%30 reflü).



Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler-II

• İskeletin mineral içeriği azalır.

• Kas dokusu azalır, yağ oranı artar. 

• Damarlarda sertlik oluşumu artar.

• Duyu organları zayıflar; yakın nesneleri fark etmesi zordur, yüksek 
perdeli sesleri daha zor duyarlar. 

• Bazal metabolizma hızı düşer.



• Fizyolojik yaşlanmaya karşılık “aktif yaşlanma” 1990’ların sonuna
doğru Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen bir
kavramdır.

• Aktif yaşlanma: İnsanların yaşlandıkça hayat kalitelerini
iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık, katılım ve güvenlik
konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci.

Aktif Yaşlanma



Dünya Sağlık Günü (DSÖ)

7 Nisan 2012 - Aktif yaşlanma

• Sağlığın iyi olması, yaşama yıllar katar.

• Sağlıklı yaşa, sağlıklı yaşlan!

• Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için Devletin ve toplumun etkinlik 
yapma duyarlılığını artırmak.

http://www.euro.who.int/en/about-us/whd/2012-active-ageing-good-health-adds-life-to-years
http://www.euro.who.int/en/about-us/whd/2012-active-ageing-good-health-adds-life-to-years


Nesiller Arasında Aktif Yaşlanma ve Dayanışma için 
Avrupa Yılı-2012

• Yaşlı çalışanlar için daha iyi fırsatlar yaratmak

• Gönüllü faaliyetleri teşvik etmek ve evdeki bakıcılar için destek 
sağlamak yoluyla, yaşlıların topluma aktif katılımını teşvik ederek 
sosyal dışlanmaya karşı mücadeleye katkıda bulunmak

• Sağlık bakımında koruyucu bir yaklaşım kullanarak sağlıklı yaşlanma 
ve bağımsız yaşamayı teşvik etmek, ulaşımın daha erişilebilir olmasını 
sağlamak ve çevreyi daha yaş dostu haline getirmek



• Yaşlanma, birçok kişi tarafından en büyük başarılardan biri yerine bir tehdit
olarak algılanmaktadır.

• Yaşlı insanların sayısının artması, çalışan nüfus üzerinde bir yük olarak
görülmektedir.

• Giderek artan sayıda yaşlı insanın sağlıklı olduğu, değerli beceri ve
deneyime sahip olduğu ve topluma önemli bir katkıda bulunmaya istekli
olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir.

• İnsanların yaşlandıkça aktif kalmasına izin vermek ve topluma katkıda
bulunmaya devam etmek, demografik yaşlanmanın zorluğunun üstesinden
gelmenin anahtarıdır.

Avrupa Yılı-2012



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

• Sağlık: Bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak tam bir iyilik hali.

• Yaşam süresinin uzamasının yanı sıra yaşam kalitesinin de artması

• Başarılı yaşlanma: Yalnızca sağlık yönünden değil, aynı zamanda
psikolojik ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinin varlığı



Başarılı Yaşlanma 

Temel göstergeler

• Yaşamın uzun olması 

• Biyolojik ve psikolojik sağlık durumu

• Zihinsel yeterlilik durumu

• Sosyal yeterlilik ve üretkenlik

• Kişisel kontrol

• Yaşamdan zevk alma



Başarılı Yaşlanma

• Başarılı yaşlanma: Bireyin kendini yaşlılığa hazırlama sürecinde
sosyal çevresini ve ilişkilerini canlı tutmak, sağlık sorunlarını en aza
indirmek için koruyucu önlemler almak, bellek ve fiziksel işlevlerini
geliştirici çabalar içinde olmak ve yaşama pozitif bakmasını
becerebilmek.

• İnsan merkezli ve bütünsel yaklaşımla, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına
ve beklentilerine cevap vermek amacı ile özel ihtiyacı olan bireylere
yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.



ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞLILAR



* Çocuk ve Genç Çalışanlar

* Yaşlı Çalışanlar

* Kadın Çalışanlar 

* Engelli Çalışanlar

* Göçmen Çalışanlar

Çalışma Hayatında Risk Grupları



Yaşlı Çalışanlar

• “Yaşlı çalışan” kavramı, kullanıldığı alana bağlı olarak 40 ile 75
yaş aralığındaki çalışanları kapsamaktadır.

• İşgücü piyasasına katılımla ilgili çalışmalarda yaşlı çalışanlar,
genellikle 50-55 yaş ve üzeri çalışanlar olarak tanımlanır; pek
çok ülkede işgücüne katılımın bu dönemde düşmeye başlamış
olmasıyla ilgilidir.



Çalışma Hayatında Yaşlılık

Yaşlılıkta sağlık

• Fizyolojik değişiklikler

• Görme, işitme, hareket, mental işlevler,...

• Patolojik durumlar

• Kronik dejeneratif hastalıklar: HT, Kalp hst, DM, KOAH...

Çalışma hayatında yaşlılık

• Olumlu - Deneyimli

• Olumsuz - Aşırı güven duygusu



Yaşlı çalışanlar

• Yeterlilik

• Bilgi-birikim

• Çalışma kapasitesi

• Motivasyon

• Deneyim

• Gelişmiş sorumluluk duygusu

• Kurum hafızası

• Riski yüksek yerlerde çalışmama



• Çalışma yaşamında bilgi birikimi ve deneyim gerektiğinde; yaşla
birlikte kariyerde ilerleme görülmektedir.

• Çalışma yaşamında bedensel güç gerektiren işlerde çalışanların
yaşlanması durumunda, çalışma yaşamından uzaklaşma söz konusu
olmaktadır.

Yaşlı çalışanlar



Çalışma hayatı bakımından yaşlılıkta meydana 
gelen değişiklikler

• Maksimum kas gücünde ve eklem hareketlerinde azalma

• Duruşun düzenlenmesi

• Uykunun uzunluğu ve kalitesinde değişiklikler

• Isı düzenlenmesi

• Duyu işlevleri

• Öğrenme ve bilişsel işlevlerde değişiklikler



Yaşlılıkta iş performansını etkileyen 
faktörler

• İşi kabullenmede yetersizlik ve işlerinin değersiz olduğu hissi

• Denetleyicilerle anlaşamama

• İş stresi

• Destek eksikliği



Yaşlı çalışanların sağlık sorunları

• Yaşlılığa bağlı hastalıklar

• İşle ilgili hastalıklar

• Meslek hastalıkları

• İş kazaları



• Görme ve işitme sorunları

• Baş ve boyun ağrıları, osteoartrit

• KOAH

• Diyabet

• Depresyon

• Demans

Yaşlı çalışanların sağlık sorunları (DSÖ)



Hastalıklar ve İş kazaları

• Herhangi bir hastalık görülme olasılığı fazla
• Fiziksel gücü azalmış
• İşyeri ortamında bulunan çeşitli maddeler ile ilaçlarının etkileşebilmesi
• Öğrenme için daha çok zamana ihtiyaç duyan..

• Teknolojisi gelişmemiş
• Gelir getirmeyen- gönüllü işler

• Riskli işyerleri!!!



Çalışma hayatında yaşlılar ve yaralanmalar

• Yapılan birçok çalışmada yaşlı çalışanların daha az kazaya uğradıkları 
görülmüştür.

• Buna rağmen yaşlı çalışanların kazaya bağlı devamsızlıkları artmaktadır.



Yaşlılarda en sık görülen kaza çeşitleri

• Düşmeler

-Kırık

-Kalça incinmeleri

• Çoklu travmalar

• Eşya ve aletlere çarpma

• Sırt ve boyun travmaları

• Zorlamalara bağlı incinmeler

Injuries, illnesses, and fatalities among older workers
Elizabeth Rogers and William J. Wiatrowski  October 2005, Vol. 128, No. 10



TÜRKİYE’DE DURUM



İstatistikler

• Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan
ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfus giderek
artmaktadır.

• Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus 2015 yılında % 8.2 iken, 2023 yılında % 10,2, 2050
yılında % 20,8 ve 2075 yılında ise % 27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) projeksiyonlarına göre, 65 yaş ve üzerindeki
nüfus, 2015 yılında 6,5 milyon iken, 2023 yılında 8,6 milyona, 2050 yılına kadar
19,5 milyona, 2075 yılında ise 24,7 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.



• Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi giderek artmaktadır. DSÖ 2013
yılı sağlık istatistiklerine göre ülkemizde, doğumda beklenen yaşam süresi
erkeklerde 73, kadınlarda ise 78 yıl olarak belirlenmiştir.

• TÜİK verilerine göre, doğumda beklenen yaşam süresi her iki cinsiyette 2010
yılı için 74,6, 2050 yılı için 78,5 olarak tahmin edilmekte olup, bu oranın
2023 yılında erkeklerde 75,8, kadınlarda ise 80,2 olacağı tahmin
edilmektedir.

İstatistikler



Yaşlı Çalışanların İstihdamı

• Yaşlı çalışanların istihdamı, çalışanların yanısıra işyerleri açısından da
oldukça önemli bir konudur.

• Yaşlı çalışanların fizyolojik ve psikolojik sağlık durumlarının en iyi
duruma getirilmesi, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve üretkenliklerinin
sürdürülmesi amacıyla çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesi,
işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği politikalarını yansıtan en temel
göstergelerdir.



Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı
2015-2020

 GENEL PRENSİPLER

• Eylem Planı, birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık
hizmetleri sunmak ve bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları
sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay
erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek için hazırlanmıştır.

• Eylem planında hedef ve stratejilerin önceliği, paydaş kurum ve kuruluşlar
ile yürütülecek destekleyici çalışmaların temel çerçevesi belirlenmektedir.



Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı
2015-2020

VİZYON

• Toplumun yaşlanmasını tehdit unsuru olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürerek, 
insanların sağlıklarını ve fonksiyonel kapasitelerini sürdürmelerini sağlamak 
ve itibarlı yaşayarak iyi olmalarından mutluluk duymaktır.



Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı
2015-2020

MİSYON

• Yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerini geliştirmek amacı ile bulaşıcı
olmayan hastalıklar ve kronik durumlarla mücadele çalışmalarını desteklemek,
toplumumuzun sağlık düzeyini yükseltme ve sağlıklı yaşlanmaya dair politikaların
geliştirilmesi, uygulanması ve izleme değerlendirme çalışmalarının yapılmasıdır.



Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı
2015-2020

MİSYON

• Daha sağlıklı ve daha aktif yaşlı bireylerin oluşturulması için yaşlılara
yönelik sürdürülebilir politikalar düzenlenmeli, sağlık ve sosyal güvenlik
sistemlerinde nüfustaki demografik değişiklikleri ciddiye alan önlemler
alınmalı, eğitim ve istihdam politikaları da değişime uyum sağlamalıdır.



Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı Stratejileri

Strateji 1- Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Yaşlanma

Strateji 2- Sağlığa Yönelik Risklerden Toplumun Korunması

Strateji 3- Yaşlı Bireyler İçin Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve
Sağlık Hizmetlerine Tam Erişimin Sağlanması

Strateji 4- İzleme ve Değerlendirmenin Güçlendirilmesi



Hedef 3-Toplumda ve yaşlı bireyler arasında sağlıklı yaşam davranışlarının 
geliştirilmesi

Strateji: 3.2. Sağlıklı yaşlanma hakkında toplumda farkındalığın arttırılması

Etkinlik: 3.2.5. İşyerlerinde sağlıklı ve başarılı yaşlanma konularında hizmet içi 
eğitim programlarının yapılmasının sağlanması 

Çıktı göstergesi: İşyerlerinde sağlıklı ve başarılı yaşlanma konularında hizmet içi

eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması

Sonuç göstergesi: Farkındalık anketleri ve yaşam kalitesi anketleri (5 yılda bir)

Sorumlular: Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Süre: 3 yıl

Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı 
Hedef ve Stratejiler



AB Aktif Yaşlanma Araştırması -2012

Araştırmadaki ana temalar

• Yaş ve yaşlıların genel algıları - yaşlılara yönelik algı ve tutumlar, yaşlıların
toplumdaki potansiyel rolü ve gelecekte yaşlanan nüfusun etkisi

• İşyerinde yaşlı insanlar - işyerinde yaşlılara yönelik tutumlar ve devam
eden çalışmalara engel teşkil eden engeller

• Emeklilik ve emekli maaşları - resmi emeklilik yaşı ve emekli maaşı
ödemelerine yönelik tutumlar ve değişikliklerin uygun olup olmadığı

• Gönüllü çalışma ve yaşlı insanlar için destek - gönüllü çalışma ve yaşlı
insanların bakımına kişisel katılım düzeyini belirleme

• Yaş dostu çevre - yaşlı insanların ihtiyaçlarına en iyi uyarlanmış ülkeleri / 
bölgeleri tanımlama ve en zayıf adapte olmuş kişilerde iyileştirmeler



İşyerlerinde yaşlı çalışanlar

• Tedricen emekli olma olanaklarının olmaması, eğitimden dışlanma ve
çalışanlar arasında yaşlılarla ilgili olumsuz algıların bulunması, 55 yaş ve
üstündeki kişilerin çalışmalarını engelleyen temel engeller olarak
algılanmaktadır.

• 55 yaş ve üstü çalışanlar, deneyimli ve güvenilir olarak algılanmaktadır
ancak yeni fikirlere açık olmadığı veya yeni teknolojiyle uyumlu olmadığı da
düşünülmektedir.

AB Aktif Yaşlanma Araştırması -2012



SONUÇ VE ÖNERİLER



Yaşlı Çalışanların İstihdam Politikaları

• İş çevresi  - ‘evrensel tasarım’

• Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığı geliştirme hizmetleri

• Esnek iş düzenlemeleri  - ‘ev-iş-hayat dengesi’

• İşin sosyal içeriği 

Public policy options for an aging workforce Michael Silverstein, MD, MPH University of Washington Seattle, Washington 
A Conference Report November 2009 



Yaşlılara yönelik                       

pozitif tutum               Adaptasyon  sağlanması

İşin yeniden tasarımı           Sağlığı geliştirme

Çalışma

takviminin esnekliği                   Aile yardımı 

İş yerinin 

düzenlenmesi                                       Eğitim 



Yaşlı Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

Temel Unsurlar

• Çalışma ortamı ve koşullarını yaşlı sağlığını geliştirmeye yönelik
olarak düzenlemek

• Yaşlı çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği programlarını etkin
sürdürmek

• İşkolları arasında işbirliği ile programları oluşturmak

• Yaşlı sağlığını etkileyen gelir durumunu düzenlemek

• Sağlık ve sosyal güvence gibi diğer faktörlerin de ilgili taraflarla
işbirliği içerisinde iyileştirilmesini sağlamak



• Yaşlıların psikoloji ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun işyeri ortam
düzenlemeleri yapmak

• Yaşlı çalışanların çalışma koşulları ile sağlık durumu ve yaşam stili
arasında doğru dengeyi kurmak

• Her yaşlının farklı gereksinimleri olduğunu bilmek

• Sürekli eğitimler planlamak ve deneyimleri ile birleştirmelerini
sağlamak

• Koruyucu ve iyileştirici sağlık kontrollerinin düzenli ve sürekli
yapılmasını sağlamak

Yaşlı Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği



Koruyucu Sağlık Hizmetleri

• Kazalardan koruma: Yaşlılarda kazalara neden olabilecek tüm faktörler göz
önüne alınarak; çevre düzenlemeleri yapılmalı, ortaya çıkan bedensel ve
zihinsel işlev bozuklukları göz önüne alınarak yaşlılar ve yakınları
oluşabilecek kazalar konusunda bilgilendirilmelidir.

• Görme ve işitmeyi koruma: Önlenebilecek olan görme ve işitme
kayıplarının erken tanısı açısından yaşlılar Göz ve KBB muayenelerini ihmal
etmemelidir.

• Bağışıklama: Özellikle solunum sistemi hastalıklarının seyrini hafifleteceği
için Grip, Pnömokok ve Tetanoz aşısı korunmada önemli bir yer tutar.



Koruyucu Sağlık Hizmetleri

• Kanser araştırmaları: Erken tanı ile seyri değişebilen kanser türleri
açısından yaşlıların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları önemlidir.

• Anemi-Kansızlık: Yaşlılarda kansızlık görülme oranı gençlere göre daha
yüksek olup nedeni sıklıkla demir eksikliğidir. Bu durumda, gizli kanama
odakları, beslenme bozukluğu veya gizli enfeksiyonlar araştırılmalıdır.

• Beslenme: Yaşlılar beslenme sorunları açısından risk gruplarından birisidir.
İleri yaşlarda kötü beslenme nedenleri; ekonomik zorluklar, eğitim düzeyi,
ağız-diş sorunları ve zihinsel fonksiyonlarda yetersizliktir. Yaşlılar, doğru ve
bilinçli beslenme konusunda hekimlerce bilgilendirilmeli, eğitilmeli ve
diyeti denetlenmelidir.



Koruyucu Sağlık Hizmetleri

• Nörolojik ve Psikiyatrik işlevler: Bu işlevlerin bozulma nedenleri: hastalık
nedeni ile eve kapanarak dış dünya ile ilişkinin kesilmesi, bir yakının vefatı
veya uzun süre hastanede kalmak. Zihinsel faaliyetlerini sürdürmeye
çalışmaları, dış uyarılara açık olmaları bu yetileri korumada önemlidir, ayrıca
hasta yaşlıların sık ziyaret edilmesinin değeri büyüktür.

• Egzersiz: Fiziksel uyumun artırılması, sağlıklı, aktif ve bağımsız bir yaşam
sürdürülmesi açısından düzenli egzersizin önemi vardır. Uzman hekimlerce
sağlık durumu ve fiziksel kapasiteye uygun egzersiz programları önerilmelidir.



Koruyucu Sağlık Hizmetleri

• Ayak bakımı: Özellikle diyabetiklerde ve damar hastalığı olanlarda ayak
dokularının beslenmesi bozularak parmak derisinin her türlü darbeye
duyarlılığının artması sonucunda, yaralar oluşmakta e zor iyileşmektedir.
Ayakların günlük temizlik ve bakımı aksatılmamalıdır.

• Sigara sorunu: Sigaranın, özellikle solunum sistemi ile kalp-damar sistemine
zararlı etkileri bilinmektedir. Tüm hekimlerin konuyla ilgili duyarlı olmaları
ve hastaları bilgilendirmeleri, bu önemli toplum sağlığı sorununa çözüm
üretmek açısından çok yararlı olacaktır.



Hekimlerin duyarlılığının artırılması

• Toplumda “sağlıklı yaşlanma” konusunda bir farkındalık ve duyarlılık
yaratabilmek açısından öncelikle hekimlerin; “her tıbbi sorun ve
uygulamanın yaşlı ile ilgili önemli ayrıcalıkları olduğunu ve bunları
bilinçli olarak öğretmek ve uygulamak gerektiğini” özümsemeleri
gerekmektedir.



• En temel iş sağlığı ve güvenliği hedefi olan, yaşlı çalışanları iş kazaları
ve meslek hastalıklarından korumak amacıyla kurumlar arası işbirliği
ile yaşam boyu eğitim programları planlanmalı, etkin uygulanmalı ve
sürdürülmeli, ayrıca yaşlı çalışanların yeni teknolojik gelişmelere uyum
sağlayabilmesi için özel eğitim programları gerçekleştirilmelidir.

Yaşlı Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği



• Son yıllarda çalışan nüfusun hızla yaşlandığı gözlenen ülkemizde,
küresel gelişmelerin de dikkate alınarak, gerek özel gerekse kamu
sektöründe istihdam edilen yaşlı çalışanların korunması amacıyla ile
ilgili yasal ve örgütsel düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve
etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Yaşlı Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği



Türk Geriatri Derneği

• Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültelerinden "Yaşlanma" ve 
"Yaşlı Sağlığı" konularında birikim ve deneyim 
sahibi öğretim üyeleri tarafından 2003 yılında 
Ankara'da kurulmuştur.

• www.turkgeriatri.org





Yaş Dostu Şehirler…

Yaş Dostu İşyerleri…



“Toplumun kalitesi ve dayanıklılığı, yaşlı 
vatandaşlarına gösterilen özen ve saygı ile ölçülür.”

Toynbee
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• Yaşlı İşgücünün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri, 
Gökhan Ofluoğlu, Banu Özbucak, Emek ve Toplum, 2017.

• Yaşlı İşçiler, Dr. Çiğdem Çağlayan, İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri, Mayıs 2013. 
• Active Ageing Report, EU, 2012.
• https://sbu.saglik.gov.tr
• www.turkgeriatri.org
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Dikkatiniz için teşekkürler…


