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Yaşlıların hayatta bir birey olarak var olabildiklerini ve 

işlevselliklerini devam ettirebildiklerini gösteren 

beş temel işaret

1- Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi

2-Öğrenmeye ve gelişmeye devam etmesi ve 

karar verici olması

3-Hareketli ve yer/ortam değiştirebilir olması

4-İlişki/arkadaşlık/dostluk kurabilmesi, buna 

olanak veren ortamlar yaratabilmesi

5-Katkı sağlayan olması 



2017



1-Yeni şeyler düşünmek
Tek başına değil, tek şehir değil.

Uzmanlar, şehir sakinleri ve diğer ilgililerden oluşan platformlarla



2-Ülkenin sağlıklı yaşlanma için 
kapasitesini arttırmak

Ulusal politika ve stratejiler

Uygulanabilir ve sürdürülebilir 

faaliyetler

Profesyonel bir ekiple, her zaman 

kendisini yenileyerek



3-Güncel ve anlamlı küresel veriler

Var olan veri tabanları güncel mi?

Yeni teknolojiler, sosyal yapılardaki 

değişimler, sağlıklı yaşlanma 

göstergelerine yeni eklenenler vb. 

Bunlar veri tabanlarında 

sorgulanıyor mu?

Sağlıklı yaşlanma başlığını 

destekleyici diğer alanların veri 

tabanları ile bağlantısı kurulmuş mu?

Toplumu yansıta yeni veriler, yerel 

düzeyde araştırma sonuçları var mı?



4-Sağlıklı yaş almaya odaklı sağlık 
sistemleri ve hizmetleri

Birinci basamak sağlık hizmeti 

sunanlar için sağlıklı yaşlanma 

rehberleri

Halk eğitimleri, farkındalık 

faaliyetleri

Yaşlılar için sağlık okuryazarlığı

https://www.haberturk.com/saglikli-yaslanmanin-10-yolu-2032426



5-Yaşlılığın mevcut durumu ve geleceğine 
yönelik araştırmaları teşvik etmek

Ülke, bölge, şehirler düzeyinde 

gerçekten sorun olan alanlar ele 

alan konularda araştırmalar

*yaşlıların istismarı

*düşmeler

*acil durumlar, afetler, krizlerde 

yaşlıların durumu gibi



5-Yaşlılığın mevcut durumu ve geleceğine 
yönelik araştırmaları teşvik etmek



6-Ülkelerde uzun süre bakım hizmetlerinin düzenlenmesi, 
masraflarını karşılayacak ekonomik mekanizmaların 
geliştirilmesi

7-Entegre sağlık hizmeti sunumu için gerekli insan 
kaynağının sağlanması

9-Sağlıklı yaş almaya odaklı sağlık ekonomisi ve diğer 
ekonomik enstrümanlarla entegrasyonu

10-YAŞ DOSTU ŞEHİRLER VE TOPLUMLAR AĞI





Bize düşen görev nedir?

1-Öncelikle yaşlı profilimizi bilmeliyiz

*mahalle

*şehir

*bölge

*ülke

2-Hizmet modellerimizi geliştirmeliyiz ve 

bunlarda var olan eksiklik/problemleri gidermeliyiz 



Bize düşen görev nedir?

3-Yaşlılarımızın mevcut kapasitelerini belirlemeli/ölçmeliyiz

*fonksiyon ve yetilerinin durumu

*fiziksel iyilik düzeyi

*ruhsal iyilik düzeyi

*sosyal iyilik düzeyi

*bunların tümünün müdahaleler ile en yüksek düzeye 

çıkabilme ihtimali



Bize düşen görev nedir?

4-Yaşlılarımız için riskleri ortadan kaldırmalıyız

*risk değerlendirmesi



Şehirdeki Risk Noktaları

-Kentsel tasarım

-Ulaşım

-Konut

-Mahalleler

-Sosyal bileşenler

-Fiziksel aktivite/spor alanları

-Parklar/rekreasyon bölgeleri

-Sağlık, güvenlik, sosyal hizmet sunum şekli

-Ekonomi



Şehirdeki Risk Noktaları

-Akrabalar/komşular/arkadaşlar

-Çalışma/iş alanları

-İletişim ekipmanları, hizmet sunum şekli

-Olağan üstü olaylar/afetler

-Enerji

-Su

-Gıda

-Toprak

-Hava



Şehirdeki Risklerin Analizi/ 

Değerlendirilmesi

• Sektörel İşbirliği

• Multidisipliner çalışma

• Kamuya açık veri seti

• Büyük veride kaybolmadan  

gerekli veriye ulaşma

• Etik ilkeler

• Paylaşım/işbirliği/ekip olma/görev sorumluluğu/ 

profesyonellik

• Epidemiyolojik yaklaşım

• Karar verici desteği, politik kararlılık



Bize düşen görev nedir?

5-Yaşlılarımız için destekleyici teknoloji, ekipman, ortam, 

danışmanlık, insan gücü sağlamalıyız







Bize düşen görev nedir?
6-Yaptıklarımız boşa mı gidiyor, bir işe yarıyor mu? 

Bunun için ölçmeli, değerlendirmeli, rapor etmeli ve 

tekrar düzenlemeliyiz

7-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKESİNİ BENİMSEMELİYİZ

Bir zamanlar varmış, ama şimdi yok

yerine

Şimdi daha gelişmişi var, hem de biz yaptık



Yaşlı Kadın 

Yoktur, 

12 Bin Liralık 

Makyaj Vardır

61 yaşındaki Vanessa 

Webster’a İngiltere’de 

düzenlenen bir etkinlik 

kapsamında 12 bin 

liralık makyaj yapıldı. 

Makyaj ve saç kesimi 

sonrası Webster’ın 

değişimini görenler 

şaşkınlığa uğradı. 

Vanessa Webster daha 

önce böyle bir makyaj 

yaptırmadığını, yaşı 

ilerleyen kadınların 

kendilerine bakım için 

daha çok zaman 

ayırmalarını söyledi. 61 

yaşındaki İngiliz kadın, 

kuaförlerin elinden 

birçok şeyin geldiğini 

sözlerine ekledi.
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