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Uluslararası Yaşlılar Günü (2021)

Basın Bildirisi
Dünyada hemen her ülke için nüfusun yaşlanması söz konusudur. Bu önemli demografik
dönüşüm aynı zamanda sosyal bir dönüşüme de neden olmaktadır. Nüfusun yaş yapısı
temel olarak doğurganlık, ölüm ve göç süreçleriyle yakından ilgilidir. Azalan doğurganlık
ve artan doğuşta beklenen yaşam süresi küresel düzeyde yaşlanmanın en önemli
belirleyenleridir. Dünyada değişen nüfus yapısına göç sürecinin de etkisi olduğu
bilinmektedir.1
Nüfusunun yaşlanması çok önemli ve istenilen bir gelişmedir, ancak, bu gelişmenin
sonucunda ileri yaş grubunun bütün gereksinimlerinin eksiksiz karşılanması gerekir.
Yaşlanan nüfusun daha genç yaş dönemlerine göre farklı gereksinimleri olduğu
unutulmamalıdır. Bu gereksinimler olağan ve olağan olmayan bütün durumlar için
geçerlidir. Dünyanın 2019 yılı Aralık ayından bu yana yaşadığı Yeni Koronavirüs
Hastalığı (COVID-19) sürecinde yaşanan olumsuzluklar yaşlı nüfusun gereksinimlerinin
karşılanmasıyla ilgili gerekliliği daha da ön plana çıkarmıştır.
Birleşmiş Milletler (BM), her yıl 1 Ekim’i Uluslararası Yaşlılar Günü olarak anar. 2 Bu özel
günde en temel amaç BM tarafından belirlenen tema ile ilgili farkındalık kazanılmasıdır.
Bu yıl temanın “Her Yaş Grubu İçin Dijital Hakçalık (Digital Equity for All Ages)”
olduğu anlaşılmaktadır.3 Bu tema, özellikle COVID-19 pandemi döneminde yaşlılar
açısından daha da önem kazanmıştır. Sağlık başta olmak üzere pek çok hizmetin dijital
sistemler üzerinden erişilebilir olduğu COVID-19 pandemi dönemi bu hizmetlere
erişemeyen gruplar için süreci daha da karmaşık ve zor hale getirmiştir. Bunların başında
da ileri yaştaki bireyler gelmektedir. Dolayısıyla, BM tarafından yapılan vurgu haklı ve
gerekli bir vurgudur.
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1 Ekim 2021 “Uluslararası Yaşlılar Günü” için BM tarafından aşağıdaki konulara öncelik
verilmektedir:4
1. Kamusal ve özel alanlarda dijital olanakların kullanılabilirliği, erişimi, kapasite
gelişimi, altyapı ve yenilenme gibi konulara vurgu yapılması,
2. Yaşlıların bütün bu süreçlere dahil edilmesi için ayrımcılık, vb. durumlara neden
olan önyargılarla mücadele edilmesi,
3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine tam olarak ulaşabilmek için dijital
teknolojilerden tam olarak yararlanılabilmesi,
4. Dijital ortamları kullanan yaşlıların mahremiyetlerini ve güvenliklerini sağlamak için
gerekli politikaların ve yasal çerçevelerin oluşturulması,
5. Dijitalleşme alanındaki çalışmaların insan hakları temelinde sürmesinin
desteklenmesi.
BM tarafından tanımlanan bu amaçlar, öncelikle yaşlılar açısından 21. yüzyılda dünyanın
karşı karşıya kaldığı temel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile ilgili
çabaları şekillendirecek gibi görünmektedir.
Türk Geriatri Derneği, BM önerileriyle uyumlu yaklaşımını özellikle pandeminin başından
bu yana geliştirme çabası içinde olmuştur. Bu konuda yapmış olduğu çalışmaları 5,6
sürdürme konusunda kararlılığını 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü vesilesiyle bir kez
daha paylaşmaktadır.
Saygılarımızla,

Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu
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