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YAŞLILARIN GENÇLERDEN BEKLENTİLERİNE           
GENÇLERİN VE YAŞLILARIN KATILIM DURUMLARI 

ARPACI, Fatma*-TOKYÜREK, Şadan** 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 
Yaşlıların gençlerden beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım 

durumlarını belirlemek amacıyla planlanan çalışmaya, Ankara’da yaşayan 
rasgele belirlenen 200 genç ve 200 yaşlı olmak üzere 400 birey alınmıştır. 
Yaşlıların gençlerden beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım durumları 
Likert tipi ifadelere verilen yanıtlarla ölçülmüştür. Yaşlıların gençlerden 
beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım durumlarının değerlendirilmesinde 
genç ve yaşlı olma durumunun etkisi t testi ile araştırılmıştır. Evde yaşlıların 
gençlerden beklentilerine genç ve yaşlıların katılım durumundan “yaşlılarla 
konuşup sohbet etme” (t=-2.43, p<0.05), “yaşlılara saygılı davranma” (t=-2.51, 
p<0.05), “yaşlılardan parasal destek alma” (t=-3.61, p<0.01) ve “yaşlıların bilgi 
ve tecrübelerinden yararlanma” (t=-5.97, p<0.01) ifadeleri genç ve yaşlı olma 
durumuna göre değişiklik göstermektedir. Çevrede yaşlıların gençlerden 
beklentilerine genç ve yaşlıların katılım durumunda “yaşlılarla birlikte gezilere 
gitme” (t=-7.33, p<0.01), “yaşlılarla tavla, satranç vb. oynama” (t=2. 11, 
p<0.01) ve “bayramlarda yaşlıları ziyaret etme” (t=-9.66, p<0.01) ifadelerinde 
gençler ve yaşlılar arasında önemli farklılıklar vardır.  

Anahtar Kelimeler: Genç, yaşlı, yaşlıların gençlerden beklentileri.  
ABSTRACT 
Agreement Conditions of Elderly and Young People to the Expectations 

of Elderly from Young People 

The aim of this study was to determine agreement conditions of young 
people and elderly to the expectations of elderly from young people. 400 
persons who are living in Ankara (200 young and 200 elderly) were included to 
the research and choosed randomly. The agreement conditions of young and 
elderly were measured with the answers that are given by them to the Likert 
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type expressions. In the evaluation of agreement conditions, affected of being 
young or elderly had been analyzed with t test. In connection with the 
agreement conditions of young people and elderly to the expectations of elderly 
at home, it was found differences in agreement to some expressions. These 
expressions were “talking with elderly” (t=-2.43, p<0.05), “to behave 
resourceful to elderly” (t=-2.51, p<0.05), “to receive financial support from 
elderly” (t=-3.61, p<0.01), and “to benefit from elderly’s kowledge and skill” 
(t=-5.97, p<0.01). In connection with the agreement conditions of young people 
and elderly to the expectations of elderly in environment, it was found 
important differences to some expressions. These expressions were “to travel 
with elderly” (t=-7.33, p<0.01), “to play backgammon, chess etc. with elderly” 
(t=2.11, p<0.01), and “to visit the elderly in religious festivals” (t=-9.66, 
p<0.01).  

Key Words: Young, elderly, expectations of elderly from young.  

GİRİŞ 

Yaşlılık yaşam sürecinin doğal ve zorunlu olan bir bölümüdür. Kronolojik 
olarak 65 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşlılık döneminde oldukları kabul edilir. 
Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Türkiye’de yaşam 
süresi ortalama 70 yıla çıkmış olup, 2000 yılı istatistiklerine göre, yaşlı nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı % 8.4 olarak belirlenmiştir. Bu oran kadınlar için % 
9.0, erkekler için % 7.7’dir (Anon, 2003; Arpacı, 2005: 28; Kırımlı, 2005: 39).  

İnsanlar yaşlandıkça fiziksel, duygusal ve sosyal yönden değişikliğe 
uğramaktadırlar. Kalp hastalıkları, görme yetersizlikleri, işitme yetersizlikleri 
gibi belirgin yetersizliklerin yanı sıra hareketlerde azalma, reflekslerin 
yavaşlaması, zihinsel yeteneklerde gerileme ve algılama güçlükleri, 
unutkanlıklar sosyal yaşamını da etkilemekte, yaşamdan geri çekilmesine neden 
olmakta ve yaşama isteği azalmaktadır. Yaşlıların gelişen teknolojiye ayak 
uyduramamaları da toplumsal sorunlarını artırmaktadır (Şanlı ve Tokyürek, 
2001: 311; Baran vd., 2005: 457; Arpacı, 2005: 17-24). Daha önce geleneksel 
geniş aile içinde en fazla sorumluluk alan ve otorite konumunda olan yaşlıların, 
günümüzde çekirdek ailede bu konumunun ortadan kalkmış olması ve rollerinin 
değişmiş olması, onların aile içinde ve çevrede aktif olamaması kendilerini 
yalnız ve yararsız hissetmelerine, duygusal çöküntüye uğramalarına neden 
olabilmektedir (Şanlı ve Tokyürek, 2001: 310-312; Baran vd., 2005a: 457-458; 
Baran vd., 2005b: 39-41).  

Yaşlı bireylerin değişen aile ve toplum yapısı içinde fiziksel aktivitelerini ve 
sosyal rollerini sürdürebilmeleri veya değişmekte olan rollerine uyum 
sağlayabilmeleri için yardıma ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaca yönelik olarak 
çevrelerinden yani çocuklarından, torunlarından, akrabalarından, komşularından 
ve diğer insanlardan beklentileri vardır. Bu beklentileri çoğu zaman içinde 
bulundukları toplumun kültürü, gelenek ve görenekleri, eğitim düzeyi etkiler. 
Yaşlıların aktif olmaları, yaşamın sorumluluklarına katılmaları, yeni ilişkiler 
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kurarak ve etkileşimde bulunarak toplumla bütünleşmeleri önemlidir. Bunun 
için de gençlerden hem yardım almaları, hem de sahip oldukları bilgi ve beceri 
birikimi ile onlara yararlı olabileceklerini hissetmeleri önemlidir (Gönen ve 
Hablemitoğlu, 1997: 6-7; Baran, 2001: 18-23; Şanlı ve Tokyürek, 2001: 310-
312).  

Yaşlıların davranış ve tutumlarında kuşaklararası farklılıklar olabilir. Kendi 
çocuklarına daha katı davranan yaşlıların, torunlarına karşı daha esnek ve sevgi 
temeline dayalı tutum içinde oldukları söylenebilir. Bu farklı tutum ve 
davranışlar onların geçlerden beklentilerini ortaya koyar. Gençlerin de kendi 
anne ve babaları ile aralarında arabulucu rolünde olan yaşlılardan beklentileri 
vardır. Bu karşılıklı beklentiler duygu alışverişi, bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması, kişiliğin zenginleştirilmesi ve kendini geliştirme, topluma uyum 
vb. konularda olabilir. Gençlerde yaşlılar ile ilişkilerinde farklılıkları hoşgörü 
ile karşılayıp paylaştıkları ortak yönlere ağırlık vermelidir. Beklentilerin bu 
yönde oluşması sağlıklı ilişkiler ve doğru iletişimin gerçekleştirilmesi 
bakımından önemlidir (Bilen, 1988: 254-255; Baran vd., 2005a: 457-458).  

Yaşlıların gençler tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilmesi, önemli 
günlerde hatırlanması, yaşlıların yapabileceği işlerde sorumluluk verilmesi, bazı 
uğraşıların birlikte yapılması, yaşlıların görüş ve fikirlerinden yararlanılması 
onların toplumsal katılımını artıracağı gibi kuşaklararası dayanışmayı sağlar ve 
kültürün nesilden nesile geçişini kolaylaştırır. Gençlerin yaşlılığa 
hazırlanmasını, mutlu ve huzurlu bir yaşlılık geçirmenin yollarını öğretir (Şanlı 
ve Tokyürek, 2001: 310-312; Bilen, 1988: 254-255).  

1. Yöntem  

Bu araştırma, yaşlıların gençlerden beklentilerine gençlerin ve yaşlıların 
katılım durumlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 
Çalışmanın örneklemini, Ankara’da yaşayan rasgele belirlenen ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden 200 genç ve 200 yaşlı birey olmak üzere toplam 400 birey 
oluşturmaktadır. Araştırma verileri Ekim 2006-Şubat 2007 tarihlerinde 
toplanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. 
Yaşlıların gençlerden beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım durumlarının 
değerlendirilmesi ile ilgili sorular konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak 
araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.  

Yaşlı ve genç bireylerin demografik özelliklerinin sayı ve yüzdelik değerleri 
verilerek yaş değişkeninin aritmetik ortalaması alınmıştır. Yaşlıların gençlerden 
beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım durumları Likert tipi ifadelere 
verilen yanıtlarla ölçülmüştür. İfadelere verilen yanıtlar “kesinlikle 
katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum ve “kesinlikle 
katılmıyorum” olarak 5 kategoride ele alınmıştır. İfadelerin olumlu ya da 
olumsuz olma durumuna göre 1-5 veya 5-1 puan şeklinde değerlendirilmiştir. 
Yaşlıların gençlerden beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım durumlarının 
değerlendirilmesinde genç ve yaşlı olma durumunun etkisi t testi ile 
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araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlı farklılık 0.05 ya da 0.001 
düzeyinde yorumlanmıştır.  

2. Bulgular ve Tartışma 

Araştırma bulguları gençlerin demografik özellikleri, yaşlıların demografik 
özellikleri ve evde yaşlıların gençlerden beklentileri ile çevrede yaşlıların 
gençlerden beklentilerinden oluşan yaşlıların gençlerden beklentilerine genç ve 
yaşlıların katılım durumlarını içermektedir.  

2.1. Gençlerin Demografik Özellikleri 

Araştırma kapsamına alınan gençlerin 1/3’ü 23-25 yaşlarındadır. Gençlerin 
yaşı minimum 20 maksimum 29 yaş arasında değişmekte olup, ortalama yaş 
24.00±2.78’tir. Gençlerin % 37.0’si kız, % 63.0’ü erkektir. Yaklaşık yarıya 
yakını (% 49.0) yüksekokul mezunu olan gençlerin, % 35.5’i evli ve % 64.5’i 
bekârdır. Gençlerin % 37.5’i çalışmaktadır ve % 62.5’i çalışmamaktadır, % 
36.6’sının aylık ortalama gelir miktarı 751-1250 YTL arasındadır (Çizelge 1).  

Çizelge 1: Gençlerin Demografik Özellikleri 
Yaş Sayı % Medenî Durum Sayı % 

 ≤  22 
23 – 25 
26 ≤ 

     74 
     66 
     60 

    37.0 
    33.0 
    30.0 

               Evli  
             Bekâr  
 

     71 
    129 

   35.5 
   64.5 

Cinsiyet  Çalışma Durumu 

Kız 
Erkek  

     74 
    126 

    37.0 
    63.0 

         Çalışıyor 
       Çalışmıyor  

    75 
   125 

  37.5 
  62.5 

Eğitim Durumu Aylık Ortalama Gelir Miktarı (YTL) 

İlkokul 
Orta dereceli okul 
Yüksekokul 

     30 
     72 
     98 

    15.0 
    36.0 
    49.0 

              ≤  750 
           751-1250 
              1251 ≤ 

   70 
   73 
   57 

  35.0 
  36.6 
  28.5 

TOPLAM     200    100.0           TOPLAM    200 100.0 

2.2. Yaşlıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya alınan yaşlıların % 47.5’i 60-65 yaşları arasındadır. Yaşlıların 
yaşları minimum 60 maksimum 90 yaş arasında değişmekte olup, ortalama yaş 
67.60 ±6.44’tır. Yaşlıların % 67.0’si erkek, % 33.0’ü kadındır. Yaşlılardan 
eğitim durumu ilkokul ya da daha az olanlar % 48.5 oranındadır ve 18.0’i 
yüksekokul mezunudur. Çoğunluğu (% 73.0) evli olan yaşlıların, % 9.0’u 
çalışmaktadır ve % 91.0’i çalışmamaktadır. Yaşlılar arasında aylık ortalama 
gelir miktarı 501-700 YTL arasında olanlar % 41.5 oranındadır (Çizelge 2).  
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Çizelge 2: Yaşlıların Demografik Özellikleri 

Yaş Sayı % Medenî Durum Sayı % 

 ≤  65 
66 – 70 
71 – 75 
76 ≤ 

      95 
      58 
      23 
      24 

    47.5 
    29 0 
    11.5 
    12 0 

        Evli  
        Bekâr  
        Dul/boşanmış 

    146 
     7 

    47 

    73.0 
      3.5 
    23.5 

Cinsiyet  Çalışma Durumu 

Kadın 
Erkek   

      66 
    134 

    33.0 
    67.0 

         Çalışıyor 
         Çalışmıyor  

      18 
     182 

    9.0 
  91.0 

Eğitim Durumu Aylık Ortalama Gelir Miktarı (YTL) 

İlkokul ve daha az Orta 
dereceli okul 
Yüksekokul 

    97 
    66 
    37 

   48.5 
   33.5 
   18.0 

            ≤ 500 
          501-700 
            701 ≤ 

      63 
      83 
      54 

     31.5 
     41.5 
     27.0 

TOPLAM 200  100.0 TOPLAM 200 100.0 

2.3. Yaşlıların Gençlerden Beklentilerine Genç ve Yaşlıların Katılım 
Durumları  

2.3.1. Evde Yaşlıların Gençlerden Beklentileri 

Evde yaşlıların gençlerden beklentilerine genç ve yaşlıların katılım 
durumundan “yaşlılarla konuşup sohbet etme” (t=-2.43, p<0.05), “yaşlılara 
saygılı davranma” (t=-2.51, p<0.05), “yaşlılardan parasal destek alma” (t=-3.61, 
p<0.01), “yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden yararlanma” (t=-5.97, p<0.01), 
“yaşlılara alçak sesle ve azarlamadan konuşma” (t=-5.09, p<0.01), “yeni 
teknolojilerin kullanımında yardımcı olma (bilgisayar, kumandalı cihaz vb.)” 
(t=-3.19, p<0.01), “yeni bilimsel gelişmeler konusunda yaşlıları bilgilendirme” 
(t=-3.32, p<0.01), ve “yaşlıların geçmişteki yaşantısına önem verme” (t=-4.08, 
p<0.01) ifadeleri genç ve yaşlı olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. 
Evde yaşlıların gençlerden beklentilerine yaşlılar gençlere göre daha çok 
katılmaktadır. Diğer ifadelerde genç ve yaşlılar arasında istatistiksel anlamda 
fark bulunmamasına karşın, ortalama puanlar yaşlıların gençlere göre daha çok 
beklenti içinde olduğunu göstermektedir (Çizelge 3).  

Yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlara rastlanmış olup yaşlıların 
beklentileri arasında “gençlerle sohbet etme” (% 33.3), “gençlerin yaşlılara 
saygılı davranması” (% 96.7) ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir (Şanlı ve 
Tokyürek, 2001).  

 

 

 



 80  

Çizelge 3: Evde Yaşlıların Gençlerden Beklentilerine Genç ve Yaşlı Olma 
Durumunun Etkisi 

Evde Yaşlıların Gençlerden Beklentileri Genç 
⎯X ± SD 

Yaşlı  
X ± SD 

 
t 

 
p 

Güler yüz ve ilgi gösterme  4.71±0. 52   4.79±0.50   -1.54    0.123 

Yaşlılarla konuşup sohbet etme  4.60±0. 53   4.7 ±0.48 -2. 43    0.015* 

Bir konuda yaşlıların görüşünü alma  4.50±0. 64   4.52±0.75 -2. 14    0.831 
Yaşlılara saygılı davranma  4.59±0. 51   4.73±0.59 -2. 51    0.012* 

Yaşlıların yanında alkol alma  4.26±0. 82   4.42±1.00 -1.68    0.092 

Yaşlıların yanında sigara içme  4.13±0. 87   4.25±1.07 -1.22    0. 221 
Yaşlılardan parasal destek alma  3.57±1.13   3.99±1.21 -3.61    0.000** 

Yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanma  3.98±0. 86   4.49±0.84 -5.97    0.000** 

Yaşlılara alçak sesle ve azarlamadan 
konuşma  4.28±0. 60   4.62±0.70 -5.09    0.000** 

Yeni teknolojilerin kullanımında yardımcı 
olma (bilgisayar, kumandalı cihaz vb. )  3.36±1.11   3.74± 1.26 -3.19    0.002** 

Yeni bilimsel gelişmeler konusunda 
yaşlıları bilgilendirme  3.32±1.12   3.70±1.12 -3.32    0.001** 

Yaşlıların geçmişteki yaşantısına önem 
verme  4.13±0. 84   4.47±0.85 -4.08    0.000** 

**p<0.01 *p<0.05  Sd=398 GençN=200 YaşlıN=200 

2.3.2. Çevrede Yaşlıların Gençlerden Beklentileri 

“Toplu taşım araçlarında yaşlıya yer verme” (t=-3. 84, p<0.01), “araçlara 
inme ve binmede yaşlıya öncelik tanıma ve yardım etme” (t=-4.09, p<0.01), 
“yaşlılarla birlikte gezilere gitme” (t=-7. 33, p<0.01), “yaşlılarla tavla, satranç 
vb. oynama” (t=2. 11, p<0.01), “bayramlarda yaşlıları ziyaret etme” (t=-9.66, 
p<0.01), ve “hasta oldukları zaman ziyaret etme” (t=-3.30, p<0.01) ifadelerinde 
gençler ve yaşlılar arasında önemli farklılıklar vardır. Yaşlılar gençlerle ilgili 
beklentilerden toplu taşım araçlarında yer verilmesine, araçlara inme ve 
binmede öncelik tanınmasına ve yardım edilmesine, kendileri ile birlikte 
gezilere gidilmesine, tavla, satranç vb. oynanmasına bayramlarda ve hasta 
oldukları zaman ziyaret edilmeye gençlere göre daha çok katılmaktadır. Diğer 
ifadelerde genç ve yaşlılar arasında farklılık bulunmamıştır (Çizelge 4).  
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Çizelge 4: Çevrede Yaşlıların Gençlerden Beklentilerine Genç ve Yaşlı 
Olma Durumunun Etkisi 

Çevrede Yaşlıların Gençlerden 
Beklentileri 

Genç 
⎯X ± SD 

Yaşlı 
X ± SD 

 
t 

 
p 

Yaşlılara selam verme   4.81±0. 40   4.81±0.42   0.12   0.904 
Hâl ve hatır sorma   4.74±0. 45   4.76±0.53   -0.50   0.615 
Toplu taşım araçlarında yaşlıya yer verme   4.57±0. 56   4.78±0.52   -3.84   0.000** 

Araçlara inme ve binmede yaşlıya öncelik 
tanıma ve yardım etme   4.41±0. 60   4.67 0. 66    -4.09   0.000** 

Markette paketleri yerleştirme ve ödeme 
yapmada yardımcı olma   4.13±0. 71   4.03±1.11    1.06   0.287 

Yolda karşıdan karşıya geçişlerde yardımcı 
olma   4.27±0. 58   4.10±1.33    1.59   0.111 

Yaşlılarla birlikte gezilere gitme   3.32±1.12   4.12±1.05    -7.33   0.000** 

Yaşlılarla tavla, satranç vb. oynama   3.11±1.08   2.81±1.64    2.11   0.035* 

Bayramlarda yaşlıları ziyaret etme   4.07±0. 73   4.74±0. 60   -9.66   0.000** 

Yaşlıların doğum günlerini hatırlama ve 
kutlama   4.04±0. 77   4.07±1.10    -0.26   0.793 

Hasta oldukları zaman ziyaret etme   4.55±0. 52   4.73±0.58    -3.30   0.001** 

**p<0.01 *p<0.05  Sd=398 GençN=200 YaşlıN=200 

Erdem vd. (2005) ‘nin yaşlı ve günlük yaşam aktiviteleri araştırmasında 
yaşlıların yaşları ilerledikçe telefon kullanma ve toplu taşım araçlarına binmede 
güçlük yaşadığı bulunmuştur. Belirlenen bulgular bu araştırmada da “yeni 
teknolojileri kullanmada gençlerin yaşlılara yardımcı olması” ve “toplu taşım 
araçlarına binerken yardım etmesi” beklentilerinin yüksek olmasını destekler 
niteliktedir.  

SONUÇ  

Yaşlıların gençlerden beklentilerine gençlerin ve yaşlıların katılım 
durumlarını belirlemek amacıyla planlanan ve yürütülen araştırmadan elde 
edilen sonuçlara göre; çalışma kapsamına alınan gençlerin 1/3’ü 23-25 
yaşlarındadır ve ortalama yaş 24.00±2.78’tir. Yarıdan fazlası erkek olan 
gençlerin yaklaşık yarıya yakını (% 49.0) yüksekokul mezunudur. Yaşlıların 
yarıya yakını 60-65 yaşları arasındadır ve ortalama yaş 67. 60 ±6. 44’tır. 
Yaşlıların çoğunluğu evlidir ve çalışmamaktadır.  

Evde yaşlıların gençlerden beklentilerine genç ve yaşlıların katılım 
durumuna bakıldığında; yaşlılarla konuşup sohbet edilmesinin, yaşlılara saygılı 
davranılmasının, yaşlılardan parasal destek alınmamasının, yaşlıların bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanılmasının, yaşlılara alçak sesle ve azarlamadan 
konuşulmasının, yeni teknolojilerin kullanımında yardımcı olunmasının 
(bilgisayar, kumandalı cihaz vb.), yeni bilimsel gelişmeler konusunda 
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bilgilendirilmenin ve yaşlıların geçmişteki yaşantısına önem verilmesinin genç 
ve yaşlı olma durumuna göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Evde 
yaşlıların gençlerden beklentilerine yaşlılar gençlere göre daha çok 
katılmaktadır.  

Çevrede yaşlıların gençlerden beklentilerine genç ve yaşlıların katılım 
durumunda da gençler ve yaşlılar arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. 
Yaşlılar gençlerle ilgili beklentilerden toplu taşım araçlarında yer verilmesine, 
araçlara inme ve binmede öncelik tanınmasına ve yardım edilmesine, kendileri 
ile birlikte gezilere gidilmesine, tavla, satranç vb. oynanmasına bayramlarda ve 
hasta oldukları zaman ziyaret edilmeye gençlere göre daha çok katılmaktadır. 
Diğer ifadelerde genç ve yaşlılar arasında farklılık bulunmamıştır.  

Yaşlanmanın yaşamın diğer evreleri gibi doğal ve kaçınılmaz bir olgu 
olduğu ve tüm insanlar için söz konusu olan bir durum olduğu herkes tarafından 
bilinmektedir. Yaşlılar bilgi birikimleri ve deneyimleri ile gençlere özel ve 
farklı kaynak ve destek sağlarlar. Yaşlılarla ilgili konular gençlere iş ve kariyer 
olanakları sağlayan önemli bir alandır. Bu nedenle gençlerin yaşlı bireylerin 
kaynaklarına, düşüncelerine, problemlerine; kısacası yaşlılarla ilgili tüm 
konulara duyarlı olmaları gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. 
Kuşaklararası etkileşimle ilgili araştırmalar gençlerin ve yaşlıların bu 
etkileşimden karşılıklı birçok fayda sağladığını göstermektedir. Kronolojik 
yaştaki farkın önemli olmasına rağmen gençlerin ve yaşlıların birçok benzer 
konu ve ilgileri paylaştıkları bilinmektedir. Onların deneyimlerinden yararlanma 
isteği yaşlıları da mutlu eder. Gençler yaşlılara karşı saygılı ve hoş görülü 
olmalı, onlara değer vermelidir. Yaşlılarında aynı şekilde gençlere karşı anlayış 
ve hoşgörü ile davranması karşılıklı ilişkinin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini 
sağlar.  

Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı artık bilinen bir gerçektir. Gelecekte 
yaşlılara daha kaliteli ve mutlu bir yaşam sağlamak, gençlere de yaşlılarla 
birlikte huzurlu bir şekilde yaşayabilmelerini öğretmek için örgün ve yaygın 
eğitim kurumları programlarına yaşlılık eğitimi veren konulara, derslere ve 
kurslara yer verebilirler.  
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