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Doğal bir süreç olan yaşlanma, bireylerde sosyal, ruhsal ve fiziksel işlev kayıplarına neden olmaktadır. 
Yaşlılık döneminde çalışma ve çalışma verimi azalır, sağlık açısından bağımlılık ortaya çıkar. Elbette bu 
dönemi yaşayan her bireyin özelliği farklıdır; kimi daha aktifken kimi de daha bağımlı kişiler olabilir.1 Yaşlı 
insanlar genelde toplumda önemli rollere sahip olmakla beraber yeti yitimi, ayrımcılığa uğrama ve 
yoksullaşma gibi nedenlerden dolayı kolaylıkla incinebilirler.2 
 
Gelişmiş ülkelerin çoğunda yaşlılık dönemi 65 yaş üzeri kabul edilmektedir. Bununla birlikte Afrika gibi 
yerlerde daha alt bir yaş yaşlılık sınırı olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) standart bir sınır 
belirlemiştir fakat genelde 60+ yaştaki bireyler yaşlı tanımına girmektedir.3 Yine BM tarafından 80+ yaş en 
yaşlı (oldest old), 100+ yaş asırlık (centenarian) ve 110+ yaş süper asırlık (super-centenarian) olarak 
sınıflandırılmaktadır.4 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılında yayınlanan verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfus (65 yaş üstü) 
son beş yılda %16 artarak 2018’de 7 milyon 186 bin 204 kişiye ulaşmıştır. Ülkemizde yaşlı nüfusun toplam 
nüfus içindeki payı %8,8 olmuştur. Dünya nüfusunda bu rakam %9,1’dir.5 Tüm dünyada 60+ kişi sayısının 
2015’ten 2030’a kadar 901 milyondan 1,4 milyara çıkması beklenmektedir. 6 
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 14 Ocak 1990’da her yıl 1 Ekim’de kutlanması kabul edilen 
Uluslararası Yaşlılar Günü ile amaçlanan, yaşlıların topluma katkısının altını çizmek ve yaşlanmanın 
fırsatları ve zorluklarına karşı farkındalık yaratmaktır.6 Birleşmiş Milletler’in 2019 yılında 1 Ekim 
Uluslararası Yaşlılar Günü için belirlediği tema “Yaş Eşitliğine Yolculuk (The Journey to Age Equality)” 
olmuştur. Bu tema Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH/SDG) 10 ile uyumludur. SDG-10 EŞİTSİZLİKLERİ 
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu yıl (2019) 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü temasının hedefleri 
aşağıda yer almaktadır: 6 

 Yaşlılık eşitsizliğinin varlığına ve bunun yaşam boyunca dezavantajların birikiminden nasıl 
kaynaklandığına dikkat etmek ve yaşlılık eşitsizliğinin nesiller arası riskini vurgulamak 

 Mevcut ve gelecekte olabilecek yaşlılık kaynaklı eşitsizliklerle baş etmenin aciliyetiyle ilgili 
farkındalığı artırmak 

 Yaşam boyu politikalar ışığında yaşam boyu öğrenme, proaktif ve uyumlaştırıcı emek politikaları, 
sosyal koruma ve evrensel sağlık kapsayıcılığı gibi toplumsal ve yapısal değişiklikleri araştırmak, 
çalışmak 

 Yaşlılıkta eşitsizliklere son vermek ve “yaşlılığı” içeren olumsuz anlatı ve kalıpları değiştirme 
yolculuğundaki en iyi uygulamaları, deneyimleri ve gelişmeleri yansıtmak. 
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