
  979

 
 
 

KENT MERKEZLERİNDE İKAMET EDEN YAŞLILARIN 
SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI 

(ADAPAZARI ÖRNEĞİ) 

YILDIRIM, Neşide• 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET  

Yaşlılık, zaman faktörüne bağlı olarak kişinin değişen çevreye uyum 
sağlama gücü ile organizmanın iç ve dış etmenler arasında denge sağlama 
potansiyelinin azalmasıdır. Önemli bir sosyal problem kategorisinde yer alan 
yaşlı insanlar; kentlerde, giderek aile dışında hizmet veren kuruluşlarda, 
hayatını sürdürmek zorunda bırakılmaktadırlar. Sosyal hayatın dışına 
sürüklenen bu kategorideki insanlar; darülacezeler, huzurevleri, yaşlı bakım 
merkezleri gibi kurumlara yönlendirilerek oralarda yılda birkaç kez acıma 
duygusuyla gündeme gelmektedirler. Üstelik bu insanlar, önemli tecrübelere 
sahip olmalarına rağmen, kamu hayatından giderek uzaklaştırılmakta ve 
yalnızlaştırılmaktadırlar. Bu çalışmada Sakarya’da ikamet eden 65 ve üzeri yaş 
grubunun demografik, ekonomik ve sosyal durumları ele alınıp incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşlılık, demografik durum, ekonomik durum, 
sosyal durum. 

ABSTRACT  

Aging means lessening of a person’s power of adaptation to changing 
environment and providing of balance potential of organism between inner and 
outer factors, depending on time factor. Aged people, who are accepted as a 
social problem category in the world and in Türkiye, have to continue to live 
their life at some foundations which serve outside the family. The people at this 
category who are dragged outside of social life; by directed to some foundations 
as Darülaceze, huzurevleri or old aged care centers, are put on the agenda with 
compassion feelings once or twice in a year. Furthermore, in spite of having 
important experinces, these people are gradually taken away from public life 
and are left on their own. In this research, the demographical, economical and 
social status of age group over 65 who live in Sakarya are studied. 

Key Words: Aged, aging, demographical status, economical status, social 
status. 
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GİRİŞ  

İnsanların hayatında değişik dönemler, özellikler ve birbirine benzemeyen 
durumlar vardır. Bunlar; bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık 
olarak adlandırılır. Türkçe sözlükte “yaşlı” kelimesi, “Yaşı ilerlemiş, ihtiyar” 
anlamındadır. Yaşlılık, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Yaşlı 
kavramıyla eş anlamlı olarak, “ihtiyar”, “kocamış” terimleri de 
kullanılmaktadır. Yaşlılık, her canlının geçirdiği bir dönemdir. Başlangıcıyla 
ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, yaşa bağlı olarak getirilen sınırlamalar söz 
konusudur. Bazı toplumlarda 60, bazılarında ise 65 yaş ve üstü yaşlı olarak 
kabul edilmektedir. Yaşlılık, insanın doğumu ile başlayan hayat sürecinde, 
ölümden önce yaşanan ve kişinin gerek fiziksel, gerekse zihinsel yönden, 
bağımsızlıktan bağımlılığa geçtiği dönemi ifade eder. Genellikle kronolojik bir 
kavram olarak kullanılmaktadır. Yasaların ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul 
ettiği yaşlılık sınırı 65 olmakla birlikte, kişinin bağımlılığa geçişi çoğunlukla 75 
yaş civarındadır. Türkiye’de yaşlılar, anayasa teminatı altındadırlar. 
Anayasamızın 61. Maddesi’ne göre “Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara 
devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.” 
denmektedir (Anayasa, 1982). Yaş, kültürel bir kategoridir ve yaşın anlamı ile 
önemi, gerek tarihi gerekse kültürler arası ilişkiler açısından değişiklikler 
sergiler. Cinsiyet gibi yaş da, daha çok “doğal” bir ayrım veya toplumsal 
politikayı ilgilendiren bir “problem” olarak görülmektedir. Fakat son yıllarda 
ortalama hayat beklentisinin uzaması ve yaşlı nüfusun giderek artması, başta 
sosyoloji, sosyal siyaset, sosyal hizmet ve tıp olmak üzere birçok bilim dalını, 
yaşlı ve yaşlıların sorunlarıyla ilgili araştırma projeleri üzerinde çalışmaya 
yönlendirmiştir. 

Tarımdan sanayiye geçişle birlikte, dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, 
kültürel, teknolojik ve demografik değişikliklerle yaşlılık olgusu, yeni bir anlam 
ve görünüm kazanmıştır. Sosyal hayat ve tıptaki ilerlemeler, insanların daha 
mutlu ve uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Böylece, gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde, ortalama ömür beklentisi, buna bağlı olarak nüfus içindeki yaşlı 
sayısı ve oranı yükselmektedir. 

Her dönemin farklı yönleri olmakla birlikte yaşlılık, tecrübe birikimiyle ayrı 
bir öneme sahiptir. Bu açıdan tarihte ve günümüzde bazı ülkelerin yöneticileri 
veya yönetici danışmanları, parlamentoların ikinci meclisleri sayılan senatolar, 
genellikle deneyimli ve bilgi birikimine sahip, yaşlı diye nitelendirilen 
insanlardan oluşmuştur. Geleneksel Türk kültürü içerisinde “ak saçlı bilge 
kişiler” de danışmanlık görevleri yapmışlardır. Mesela Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in danışmanı “Şeyh Edibali”, Fatih’in 
danışmanı ise, “Akşemseddin Hoca”dır. Bu şahsiyetler “bilge kişilikleriyle” 
tarihe geçmiştir. Eski Roma Dönemi’nde de yöneticiler arasında yaşlılara ayrı 
bir yer verildiği, onların görüş ve bilgilerine başvurulduğu anlaşılmaktadır. 
Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk de, “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve 
emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. 
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Mazide muktedirken, bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara minnet hissi duymayan 
bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur” demiştir.  

Tüm toplumlar, hayatın çeşitli aşamalarına önem vermektedirler. Yaşlanma 
sadece zaman süreci olarak değil, sembolik olarak da bir anlam ifade 
etmektedir. Kültürler, mesela, üyelerinin hangi yaşta okula gideceğini, 
evleneceğini, kariyere başlayacağını, askere gideceğini, çocuk sahibi olacağını, 
büyük anne–baba olacağını ve emekli olacağını belirlemektedirler. Hayatın 
gelişen çeşitli aşamalarında davranışlar için bazı ölçüler tavsiye edilmektedir. 
Erişkin yaş, dramatik çöküş süreci olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden; 
yaşlılar daha az aktif, daha az kaynağa ihtiyacı olan, topluma az katılan, 
memnun ve huzurlu insanlar olarak görülmektedir. Büyüme sürecinde oluşan 
değişiklikler ve fiziksel olgunlaşma, herkeste aynı olmamakla birlikte, hayat 
boyunca devam etmektedir. Hayatın yarısında (ortalama 40-45 yaş civarı) 
yaşlanma denilen fiziksel değişim sürecinin içine giriliyor. Yaşlanma genelde, 
deforme olmanın ilk atağı olarak nitelendirilmektedir. Bu süre zarfında 
yetişkinler vücut değişikliklerinin farkına varmaktadırlar. İleri yaş, görme ve 
işitme kaybını da beraberinde getirmekte, işitme sorunları artabilmekte, görüş 
netliği azalabilmekte, tat ve dokunma duyusunda kayıplar olabilmekte; 
tansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi dâhili olarak önemli sağlık 
problemleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu değişmeler, tam olarak belli bir yaş 
sınırında gözükmediği gibi, bazılarında hafif, bazılarında ağır (yoğun) derecede 
olabilir. Çok ağır olduğu zaman kişi sosyal hayattan geri kalmaktadır. Ciddi 
anlamda bu kayıplar göründüğünde bile, gerekli araçlar, yetişkinin normal 
hayata dönmesine izin vermemektedir.  Bu hastalıklara rağmen hiçbir yetişkin, 
normal ve dengeli hayatın gerisinde kalmak istemez. 

Bilim adamları neden yaşlandığımızı henüz bulamamıştır. Bununla birlikte 
bazı sebepler ileri sürülmüştür. Mesela, aşınma ve yıpranma en belirgin sebepler 
arasındadır. Özellikle dıştan gelen stres, organizmanın eskimesine, aşınmasına 
ve yıpranmasına sebep olmaktadır. Belli bir yaştan sonra organizmanın 
bağışıklık sistemi direncini kaybetmekte ve zayıflamakta; hücre sayısı 
azalmakta, kaybolan hücrelerin yenilenmesi yavaşlamaktadır. Ayrıca dokuların 
esneklik kayıpları da yaşlanmanın fizyolojik sebepleri arasında sayılabilir 
(Hooyman & Kiyak, 1993. Nakil, Ambrosino ve diğerleri, 2001). Bu 
değişikliklere negatif bakmak yerine, normal hayat gelişiminin bir parçası 
olarak değerlendirmek gerekir.     

Yaşlılık; kronolojik, biyolojik, fizyolojik, duygusal ve fonksiyonel açıdan 
olmak üzere farklı şekillerde tanımlanabilir (Sağlık Bakanlığı, 2002: 1; Koşar, 
1996;4). Kronolojik yaş tüm insanlarda aynı olduğu hâlde, biyolojik yaş kişilere 
göre değişmektedir. Kronolojik yaşlılık üç bölüme ayrılmıştır: Genç yaşlı   
(65-74), orta yaşlı (75-84), ve yaşlı yaşlı (85-90). Tıpta yaş grupları: 0-60 
gençlik dönemi, 61-80 orta yaşlılık, 81 ve üstü yaşlılık dönemidir. Biyolojik 
yaşlılık, yaşlanmaya bağlı olarak insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarında 
meydana gelen değişikliklerdir. Kalıtımsal etmenlerin yanı sıra, moleküler 
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hücre, doku ve organlar düzeyinde meydana gelen yapısal ve fonksiyonel 
değişimlerle ortaya çıkmaktadır. Fizyolojik yaşlılık, biyolojik yaşlılığa bağlı 
olarak ortaya çıkan kişisel ve davranışsal değişikliklerdir. Duygusal yaşlılık, 
kişinin kendini yaşlı hissetmesine bağlı olarak yaşam görüşü ve yaşam şeklinin 
değişmesidir. Fonksiyonel yaşlılık, aynı yaşta olan bireylerle 
karşılaştırıldığında toplum içinde fonksiyonların devam ettirilememesidir.  

Yaşlanma üzerinde fizyolojik ve sosyal açıdan fikir birliği edinen kuram 
olmamakla birlikte, yaşlanmanın zamanla değişen biyolojik, sosyolojik, kültürel 
ve psikolojik süreçlerin etkileşimi sonucu olduğu genel olarak kabul edilir. 
Kronolojik yaşla her zaman paralellik göstermese de, genelde fiziksel 
görünümdeki değişmeler, örneğin yüzdeki kırışıklıklar, saçın aklaşması, 
tepkilerde yavaşlama, hareket ve duyu organlarında kayıplar, daha çabuk 
yorulma, azalan enerji, kronik hastalıklara yakalanma gibi belirtilerin bir arada 
veya bir süreç içinde sırasıyla olması yaşlılığın işaretleri sayılır.  

Dünya toplumları yaş özellikleri açısından dört gruba ayrılmaktadır. 

• Genç Toplumlar: Nüfusun % 4’ünden azı 64 yaşın üzerindedir. Az 
gelişmiş ülkeler gibi. 

• Erişkin Toplumlar: 64 yaş üzeri nüfus % 4-7 arasındadır. Çin dâhil, Batı 
Asya ve ılıman Güney Amerika bölgesindeki ülkeler gibi.  

• Yaşlı Toplumlar: Yaşlı nüfus oranı % 7-10 arasındadır. Kanada, 
Avustralya, Japonya gibi.  

• Çok Yaşlı Toplumlar: Yaşlı nüfus oranı % 10’unun üzerindedir. Bu 
toplumlarda doğum oranları çok düşüktür. Genç nüfus göçü ile nüfus 
dengelenmektedir. Gelişmiş Avrupa ülkeleri ve ABD gibi.  

Son 30 yılda dünyadaki 65 yaş ve üzeri yaşlıların sayısı, % 63 oranında artış 
göstermiştir. 1980 yılında bu yaş grubundaki insan sayısı, toplam dünya 
nüfusunun % 5.8’i iken, 2000 yılında bu oran % 6.4 olmuştur. 60 ve üzeri 
yaştaki kişilerin toplam nüfusa oranının 20 yıl içerisinde Avrupa ülkelerinde 
çoğalarak % 18.2’ye; aynı yaş grubundaki nüfusun 2025 yılında 1.2 milyara, 
2050 yılında 2 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde 1980 nüfus 
sayımına göre nüfusun % 4,7’si 65 yaş ve üzerinde idi. Bu oran 2000 yılında   
% 5.5 iken, 2005 yılında % 5.8 olmuş; 2025 yılında % 9.7’ye, 2050 yılında ise 
% 18.7’ye yükselmesi beklenmektedir (Tablo 1). Doğumda beklenen yaşam 
umudu 2000 yılı için kadında 71.5; erkekte 66.9’dur. 2005 yılı için kadında 72.7 
erkekte 68; 2010 yılı için kadında 73.8 erkekte 69; 2025 yılında ise toplam 
nüfusun % 9’unun 65 yaş üstü olması beklenmektedir. Diğer bir deyişle her 10 
kişiden 1’inin 65 yaşın üstünde olacağı tahmin edilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 
2002: 1; DİE 2000 Geçici Nüfus Projeksiyonu http://www.die.gov.tr, 
18.08.2007). 

Uzun yaşamanın kötü taraflarından birisi, gelişmiş ülkelerde 60 yaş 
civarındaki yetişkinlerin % 80’inin, 90 yaş civarında olan ailelerine bakıyor 
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olmasıdır. Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılama imkânı hem devletin hem de özel 
kaynakların üzerinde gittikçe yük oluşturmaktadır. Bu açıdan birçok aile, 
özellikle de sağlık problemleri baş gösterdiği zaman, ekonomik destek alamıyor 
veya birçok yetişkin insan, kendisine duygusal destek sağlayacak bir aileye 
sahip olamayabiliyor. Bu yüzden, bu ihtiyaçların karşılanması bakımından 
devlet yönetimine gittikçe artan bir görev düşmektedir. Toplumda yaşlı 
insanların artmasıyla birlikte, gelecekte ihtiyaçlarını karşılamak için gereken 
parasal miktar da artış gösterecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
tarafından Aile Yapısı Araştırması kapsamında 2006 yılında yaptırılan bir 
çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde, hanesinde sürekli bakıma 
muhtaç yaşlı bulunan hane oranı % 5.3’tür. Bu oran kırsal kesimde % 8, kentte 
% 3.9’dur. Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, % 3.9 ile kent ortalamasını 
elde ederken, İzmir % 3.2, Ankara ise % 2.2 ile kent ortalamasının altında 
kalmıştır. Bu verilere göre kırda yaşayan yaşlı oranı İstanbul’un yaşlı oranının 2 
katından, Ankara’da yaşayan yaşlı oranının 3 katından fazladır.  

Tablo 1:Türkiye’de Nüfus Yapısındaki Değişim 

Nüfus Yapısındaki Değişim (%) 
Yıllar  0-14 15-64 65 üstü Yıllar  0-14 15-64 65 üstü 
1950 38.3 58.4 3.3 2000 29.6 64.9 5.5 
1960 41.2 55.1 3.7 2005 27.6 66.6 5.8 
1970 41.8 54.2 4.0 2025 21.9 68.1 9.7 
1980 39.1 56.1 4.7 2050 19.4 61.9 18.7 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2007. 

Çalışmada, Sakarya ilinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri yaşlıların sosyo-
ekonomik problemleri ve özellikleri incelenmiştir. İnceleme, kaynak taraması 
sonucu oluşturulan teorik bilgiler, istatistik rakamları, ildeki istatistik 
çalışmaları, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı kayıtları, özel huzurevi, ilde 
proje aşamasında olan çocuk ve yaşlı köyü gözlemleri ve Sakarya ili Sosyal 
Hizmet Müdürlüğü kayıt ve bilgilerinden hareketle tamamlanmıştır.  

1. Kentteki Yaşlılık Sorunları 
Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin tıp bilimi ve sağlık hizmetlerine 

sunduğu imkânlar, tüm dünyada beklenen ortalama insan ömrü süresinin 
artmasına, yaşam süresindeki bu artış ve endüstri devriminin sosyal yaşamdaki 
etkileri, toplumsal bir sorun hâline gelmiştir. Sanayileşme ile birlikte sosyal 
yapının hızla kentleşmeye başlaması, birey odaklı geleneksel yapının önemini 
yitirmesine yol açmıştır. Birey, yaşlanmaya başladıkça, üretim ve madde odaklı 
modern yapı içerisinde rol kaybına uğramıştır. Geleneksel aile yapısı içerisinde 
vazgeçilmez otorite sembolü ve üstün bir statüye sahip olan yaşlı birey, 
kentleşmenin bir etkisi olarak, çekirdek aile yapısının öne çıkmasıyla birlikte bu 
konumunu kaybetmiş; ilerleyen yaşın getirdiği artan sağlık sorunları nedeniyle 
edilgin, bağımlı ve tüketici biri hâline gelmiştir. 
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Yaşlılık sorunları, stresler olarak ele alınmış ve bunlar birbiri içine giren 
sosyal, psikolojik ve biyolojik stresler şeklinde açıklanmıştır (Koşar, 1996: 6). 

a. Sosyal Stresler: Aileye ilişkin stresler; kültürel stres, mali ve iş stresi, 
ayrımcılıktan kaynaklanan streslerdir. Aileye ilişkin ve kültürel stresler ailenin 
küçülmesiyle ve hareketlilik sonucu yetişkin çocukların yaşlılarına bakma 
imkânlarının azalması, hatta yok olması ile bağlantılıdır. Gittikçe daha az sayıda 
çocuğa sahip olma ve coğrafi uzaklık, etrafta daha az sayıda evladın olmasına; 
bu da, zamanla yaşlanıldığında sorumluluklarını yüklenecek kimsesi 
olmayanların oranının daha da yükselmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak 
kültürel değerlerde değişme olmuş, aile ve akrabaların yaşlıya karşı 
sorumluluğu azalmış, bir ölçüde topluma devredilmiştir. Sosyal içerikli diğer bir 
stres kaynağı iştir. Tarımdan sanayiye geçişle birlikte belirli bir yaş 
üzerindekiler iş hayatından ayrılmaya zorlanmıştır. Yaşlılara karşı toplumda var 
olan ayrımcılık, diğer bir stres kaynağıdır. Çoğu kimse tarafından yaşlılar; 
unutkan, alıngan, zayıf, yorgun, titrek, aklı bulanık, korkak, tedaviye gerek 
olmayan, bütün enerjisi çenesine vurmuş, dırdırcı,1 bir ayağı çukurda kişiler 
olarak düşünülür. Kısaca yaşlı kalıplaşmış bir biçimde algılanır. 

b. Psikolojik Stresler: Herkesin günlük yaşamında var ise de, yaşlılarda 
daha yoğundur. Erikson bu durumu; yaşlılıkta “bütünleşmeye karşı üzüntü” ve 
“bağımlılığa karşı bağımsızlık” formülü ile özetlemiştir. Yaşlı insan, dünya 
üzerindeki kontrolü ve etkisi azaldıkça, iç dünyasına döner. “İçe dönüş” olarak 
adlandırılan bu süreç, dış dünyasının gittikçe artan baş döndürücü taleplerine 
uyum için, yaşlının mücadele yollarını yeni baştan gözden geçirme çabasıdır. 
Yaşlı bu arada birtakım savunma mekanizmaları kullanır. En sıklıkla kullanılan, 
inkâr ve yansıtmadır. Dış dünyayı kontrol gücünü kaybeden yaşlı, uygun 
olmayan aşırı karakter özellikleri gösterebilir; sinirlenme, tedirgin ve panik 
içinde olma gibi. Yalnızlık ve terkedilmişlik duygusu yaşlılar için çok önemli 
bir sorundur. Yakın aile çevresinden ve çalışma yaşamından uzak kalan kişi, 
zamanla sosyal ilişkilerini kaybetmeye başlar. Araştırmalar, kent ve karmaşık 
toplumların çoğunda yaşlıların önemli bölümünün yalnızlıktan, 
terkedilmişlikten yakındıklarını ortaya koymuştur.  

c. Biyolojik Stresler: Fizyolojik yaşlanmada; sinir, kas, bağışıklık, beyin ve 
duyu organlarındaki kayıplar kişiyi etkiler. Bu dönemde yaşlının sağlık durumu 
özel ilgi ve dikkat ister. Kronik hastalıklar, kalp, damar ve böbrek hastalıkları, 
kazalar, kötü beslenme vb. uzun ömürle ilgilidir. Beslenme çoğu yaşlı için bir 
sorundur. İştahta değişme, azalan faaliyet ve işleyişin bozulması söz konusudur. 
Uygun gıda alımı daha da önem kazanır. Yaşlının kiminle yediği, ne yediği 
kadar önemlidir. Kafein ve nikotin alımı çoğunda fazladır. Ömrün uzamasıyla 
ilintili diğer bir sorun ise, yaşlının yeterli geçim kaynağına sahip olmamasıdır. 
                                                                 

1 Bazı yörelerde yaşlılar için “Kendi oturak, ağzı pıtrak.” denir. Yani, fizikî olarak hareketleri 
kısıtlıdır ama oturduğu yerde hiç durmadan konuşur, karışır, her şeye müdahale eder, sorar, 
anlamak ve öğrenmek ister. 
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Bu aynı zamanda bir politika meselesidir. Ülkeler ömrün uzamasıyla daha uzun 
süre yaşlının geçimini sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde sağlamak 
durumundadır. Özellikle sosyal güvenlik altında olmayan yaşlıların geçimlerini 
devam ettirmeleri, çalışamaz duruma geldiklerinde daha da zorlaşır ve sosyal 
bir sorun olarak kendini gösterir. Yaşlılıkta karşılaşılan diğer bir sorun da 
barınma ile ilgilidir. O zamana kadar yaşadıkları yerde fiziksel ve ekonomik 
olarak artık kalamayacak duruma düşen yaşlılar, alıştıkları yerleri terk etmek 
zorunda kalırlar. Ayrıca eski ev ve mahallelerin yıkılıp yeni mekânlar 
yaratılması, bu göçü zorunlu kılar. Bu değişikliklerden en çok yaşlı kuşaklar 
etkilenir ve alışkın oldukları yerlerden ayrılmanın hüznünü yaşarlar. Bu ayrılık, 
toplumdaki rolleri, faaliyetleri ve sosyal çevreyi kaybetme, ilişkinin kopması ve 
katılımın azalması demektir.  

Yukarda özetlenmeye çalışılan güçlük ve sorunlar sosyal politikalar ve yasal 
uygulamalarla önlenebilir veya hafifletilebilir ve bu şekilde yaşlıya daha uygun 
hayat şartları sağlanabilir. Kent toplumları, tüm bu karmaşada yaşlıların 
ihtiyaçlarının artık toplumsal destek programları, hizmet ve yardımları 
olmaksızın yalnızca aileleri tarafından karşılanamayacağını anlamışlardır. 
Toplumun, yaşlılara etkin ve kalıcı çözümler sunabilmesi, bu alanda yapılan 
mevcut durumu belirtir çok yönlü bilimsel araştırmalara bağlıdır. Sunulacak 
hizmetin nitelik, kapsam ve niceliği, o sorun alanı ile ilgili olarak elde edilen 
bilgi birikimi ile orantılıdır. Hizmet sunulacak kitle hakkında ne kadar çok 
bilgiye sahip olunursa, elde bulunan imkânlar dâhilinde o kadar etkin 
müdahalelerde bulunulabilir. Geleneksel yapısından uzaklaşan toplumlar, 
gençliği ve üreticiliği esas almaktadırlar. Bağımsızlık vurgusu elinden alınan 
yaşlılar, parasal güçlerini de yitirirler. Bir emekli olarak geliri, çoğu zaman 
oldukça düşer. Böylece gittikçe itibarını ve saygınlığını yitirmiş olurlar. 

Negatif yaklaşım dış etmenlerle de açıklanır. Mesela, reklâm gazete ve 
dergiler gençleri mesajları dayatmada araç olarak kullanırken medya, ileri 
yaştaki yetişkinlerin de ticari araç olarak kullanılmasına fırsat veriyor. Son 
zamanlarda erişkin yetişkinler reklâm veya filmlerde kullanıldıklarında 
birilerine bağımlı, hasta, sinirli olarak gösteriliyor. Bazı sosyal çalışmalar da 
ilerlemiş yaşa karşı negatif yaklaşıma ve davranışa katkıda bulunmaktadır. Bu 
çalışmalardan biri olan zorunlu emeklilik, erişkin yetişkinlerin topluma, işe çok 
az katkıda bulunabileceğini savunuyor. Birçok kural ve düzen onların katkıda 
bulunmasını engelliyor. İlerlemiş yaşa karşı ayrımcılık, farklı yaklaşımlar 
yaşlılık (ageizm) olarak adlandırılmaktadır. Ayrımcılığın diğer şekilleri gibi, 
yaşlılık da kurumsallaştırılıyor ve bunun sonucunda yaşlılar gözden ırak kalıyor. 
Bireyler yaşlılığa karşı olumsuz yaklaşımlarda bulunduğunun farkında 
değildirler. Yaşlılara karşı negatif yaklaşımlar, halkın dışında profesyonel 
doktor, hâkim gibi kişilerin tutumlarında da görülmektedir (Riley, 1968). 
Mesela, mülakat yaptığımız yaşlıların en çok şikâyetçi oldukları konulardan 
birisi, yaşlarının sorulmasıydı. Doktorların veya diğer sağlık personelinin 
“amca/teyze kaç yaşındasın?” sorusu ile muhatap olmak ve yaşlarını söyleyince 
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de “ohoo, yaşayacağın kadar yaşamışsın, biz sizin yaşınıza gelsek, yerimizden 
bile kalkamayız. Bu yaşa göre gayet iyisin” deyip başlarından savdıkları 
şeklinde serzenişte bulunmuşlardır. İleri yaştaki yetişkinlere karşı olumsuz 
yaklaşımlar, sosyal statülerini kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Yaşlıların 
karşılaştığı problemlere bakıldığında doğrudan davranışlarla bağlantısı 
olmamasına rağmen, yaklaşımlar önceliklerimize ve işlevlerimize şekil verme 
eğilimindedir. Yaşlı insanları bir yük olarak görmek, yaşlıların ihtiyaçlarına 
olumlu cevap vermeyi başaracak bir şey değildir. 

2. Emeklilik ve Yaşlılık 
Emekliliğin insan davranışları üzerindeki etkisi ilgi çeken noktalardan 

birisidir. Emeklilik, yaşlılıkla eş zamanlı gözükse de, her toplumda böyle 
değildir. Mesela ABD’de gençken emekli olmayı tercih edenlerin sayısı 
artarken, diğer taraftan birçok yaşlı, tam gün veya yarım gün çalışmayı tercih 
ediyorlar. Yaştaki ve çalışma şeklindeki (tam ya da yarım gün) bu karışım, tam 
bir tanım yapmamızı zorlaştırıyor. Bunların arasında kimin emekli olup, kimin 
olmadığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Mesela bir kişinin emekli olup 
olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bürokrasinin üst kademelerinden emekli olan, 
fakat hala başka bir işte tam veya yarım gün çalışan biri, esasında emekli 
sayılabilir mi? Bugün Türkiye’de 45-50 yaş civarında, kamu kuruluşlarında 
emekli olup değişik iş kollarında çalışan binlerce insan bulunmaktadır. Özellikle 
öğretmenler, askerler, genel idare sınıfında çalışan memurlar, yargı mensupları, 
kamu kurumlarında çalışan işçiler çok genç yaşlarda emekli olup, değişik 
işlerde çalışmaktadırlar. Bu sebeple emeklilikle yaşlılık aynı mıdır? Sorusu 
tartışmalıdır.  

Gelir; emekliliğe giden yolda tek olumlu etki değildir. Sağlık da çok 
önemlidir. Emekli nüfusun yaşı arttıkça, sağlık konusu problem olmaya 
başlıyor. Ancak birçoğu için bu tip problemler, onların toplumdan ve günlük 
faaliyetlerden geri kalmasını engellemiyor. İlaç harcamaları veya yastık altına 
koydukları paralar, seçeneklerini ve aktivitelerini sınırlıyor. Çoğu 65 ve 
üzerindeki yaşlılar özellikle sağlıkla ilgili problemleri olanlar, bunu daha çok 
yapıyorlar. Ayrıca bunlar toplumdan, hayattan ve devletten çok fazla memnun 
gözükmeyebilirler. Her zaman şikâyetçidirler. Oysa sağlık problemleri olmayan 
emekliler ise, ilgi alanlarını ve aktivitelerini geliştirir; büyük bir huzur ve 
memnuniyet içerisinde hayatını geçirir, ölünceye kadar çocuk ve torunlarına 
maddi ve manevi destek olurlar. Bazı ülkelerde, mesela ABD’de emekli 
olmadan önce, emekliliğe hazırlanan insanların, yeni hayatlarına daha iyi ayak 
uydurmaları için, eğitim programları yapılıyor. Genel kanaat bu programların 
faydalı olduğu yönündedir (Ambrosino ve diğerleri, 2001). 

3. Yaşlılar ve Aileleri 
Yaşlı birey aile üyelerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Aile üyeleri, 

duygusal destek sağlayarak, hastalık zamanında yaşlıya bakım imkânı 
sunmaktadır. Yaptığımız çalışma verilerine göre, yaşlı erkeklerin çoğu evli, 
kadınların ise dul olduğu görülmektedir. Kadınlar yaşlandıkça dul kalma 
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ihtimali artıyor. Birçok yaşlı evli çift, evliliklerinden duydukları mutluluğu ve 
bunun sağladığı karşılıklı duygusal desteği ifade ediyorlar. Çoğunun, yetişkin 
yaşta çocuğu var. Çok azı çocuklarının yanında kalıyor, çoğu mümkün 
olduğunca özgür kalmak istiyor. Torunlar da önemli bir etkendir. İletişimleriyle 
yalnızlıklarını azaltıyor, duygusal destek sağlıyor, sıklıkla bakımları için 
sorumluluk alıyorlar. Eğer yaşlılar hastalanırsa yetişkin çocuklarının yanına 
dönüyorlar. Bununla birlikte yetişkin çocukları, strese girebiliyor, çünkü 
ihtiyaçları da artıyor. Ebeveynleriyle birlikte, kendi çocuklarına karşı 
sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İki arada kalınmalarından 
dolayı ABD’de orta-yaştaki nesle, “sandviç nesli” adı veriliyor. Bu durum, orta 
yaşlıları duygusal ve fiziksel yönden gerebilir. Erişkin yetişkinler yaşlandıkça, 
birkaç yıl aile desteğine ihtiyaç duyabilirler, birçok aile yeterince talebi 
karşılayabilse de, iç çatışma kaçınılmaz olarak görülmektedir. Yaşlılar ise, 
ailelerini, kendilerine rahatlık ve kimlik sağlama varlığını sürdüren kaynak 
olarak görmektedirler. Yaşlıların aileleriyle doğrudan ilişkide bulundukları, 
ihtiyaç duyulduklarında çalınan ilk kapı oldukları ifade ediliyor ( Ambrosino ve 
diğerleri, 2001). 

4. Yaşlılık ve Gelir Güvenliği 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 60. ve 61. Maddelerine göre sosyal 

güvenlik herkes için bir haktır (T.C. Anayasası, 1982). Yaşlılıkta en çok sıkıntı 
veren durumlardan biri de gelir güvenliğidir. Yaşlandıkça gelir güvenliğiyle 
ilgili problemler artar, emekli maaşına, birikimlere, yatırımlara, sosyal 
güvenliğe duyulan güven artar. ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde yaşlıların 
çoğunun emeklilikten sonra çalışmaları hâlinde, aldıkları ücrete göre emekli 
maaşlarında düşme meydana gelir. Türkiye’de ise, kamu kuruluşları dışında 
çalışması hâlinde, böyle bir kesinti söz konusu değildir. Ancak emekli olup da, 
kamu kuruluşlarında çalışırsa, emekli maaşı veya ücretleri kesilir. AB, ABD ve 
Avustralya gibi ülkelerde emekli maaşları ya tamamen veya yarısından biraz az 
olacak şekilde kesilir.  

Para her zaman mutluluk getirmese de, geç yaştaki insanlar için önemli bir 
güven kaynağıdır. Genel olarak yaşlıların daha az paraya ihtiyaç duyduğu 
söylense de, bu her zaman geçerli değildir. Yemek, elbise, barınak, ulaşım, 
dinlenme ve aile üyelerine hediye alma geleneği, yaşla birlikte azalmıyor, bir de 
buna yaşlandıkça artan hastalıkların giderleri ekleniyor. Düşük hayat şartları, 
ihtiyaçlarını yeterince karşılayamama durumu, yetersizlik hissi, umutsuzluk, 
kendine güvensizlik, kötü sağlık sonuçlarını doğuruyor. Para, hayatımızdaki 
ihtiyaçları karşılanabilir yapıyor. Öteki türlü bağımsızlıkla birlikte ihtiyaçlar 
uçup gidiyor. Emekli maaşı ihtiyaçları karşılamaya tek başına yetiyorsa, belirli 
kurumlardan yardım almaya gerek kalmıyor. 

1949 yılında yürürlüğe giren 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu, 1965 yılında yürürlüğe giren 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 1971 yılında yürürlüğe giren Bağ-Kur Kanunu, 1976 yılında kabul 
edilen 2022 sayılı Kanun ve 1985 yılında 3235 Sayılı Ek Kanun’la Sağlık 
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Sigortası hâline dönüştürülen Bağ-Kur Kanunu ve son olarak 2007 yılının 
başından itibaren yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu, ülkemizde 
emeklilere ve yaşlılara sosyal güvence sağlayan kanun ve uygulamalardır.  

5. Yaşlılık ve Sağlık 
Yaşla ortaya çıkan fizyolojik yetmezliklerden dolayı yaşlı vücudunun 

hastalıklara cevabı azalmıştır. 65-75 yaşları arasında her beş kişiden 2’sinde 
fiziksel fonksiyonlarda güçsüzlük vardır. Yapılan araştırmaların sonuçlarına 
göre; 65 yaşın üzerindeki kişilerin % 80’inin en az bir kronik hastalığı 
bulunmaktadır. Kadınlarda artrit, hipertansiyon ve görme güçlüğü erkeklerden 
daha fazladır. Yaşlılıkta çalışmayı büyük ölçüde engelleyen hastalıklar; kalp 
sorunu, diyabet, astım ve artrit’dir. Yaşlı nüfus arttıkça çözüm bekleyen 
sorunlar da artmaktadır. Yaş ilerledikçe bireyin günlük yaşam aktiviteleri 
azalmakta, ileri yaşlarda ise beklenilen sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır 
(Büyükcoşkun, 1990; Dirican, 1993). 

Dikkat eksikliği, hafıza kaybı, aşırı bağımlılık (maddi) ve unutkanlık 
yaşlanma sürecinin doğal özelliği sayılıyor. Halk hikâyeleri de yaşlıların böyle 
olduğu izlemini veriyor. Yaşlılar, hayatlarının diğer dönemlerindeki insanlar 
gibi bu özelliklerini muhafaza edebilir, geç yaşa kadar zihinsel problemler 
yaşamayabilirler. Geleceğe ilgi ve aktivite iyi zihinsel sağlıkla bağlantılıdır. 

Yaşlılıkta yaşanan fonksiyon kaybı çevresel etkenlerin katkısıyla oluşabilir. 
Yalnızlık ve asosyallik, uyumsuz davranışlara neden olabilir. Aşırı ilaç alma, 
sık sık hafıza kayıplarına, uyumsuzluğa, güç kaybına, iştahsızlığa neden olur. 
Yaşlılıktaki genel problem olan depresyon, gelir güvenliği, sınırlı sosyal çevre, 
sağlık meseleleri, sürekli ikamet değiştirme ve bu gibi faktörlere bağlı matem, 
endişe gibi duygulardan kaynaklanabilir. Yaşlılık ve yaşlıların problemlerine 
gösterilen ilgisizlik, ABD ve bazı AB ülkelerinde bu grubun intihar oranının 
artmasına neden olmuştur. Mesela ABD’de, 1997’de, genel nüfusun intihar 
oranı, her 100.000 kişinin 11.4’üne tekabül ederken, 65 ve üzerindeki yaşlarda 
bu rakam, 100.000 kişiden 16.9’una tekabül etmektedir. Yaşlılar, nüfusun 
12.7’sini oluştururken, tüm intiharların % 18.8’i yaşlı nüfusta meydana geliyor 
(American Association of Suicidology, 2000). Türkiye’de bu rakam 2001 yılı 
verilerine göre % 7.93’tür (Tür. İst.Yıl., 2003: 59). Kişilerin zihin sağlığındaki 
değişiklikler, çoğu kez, sadece yaşlılıktan meydana gelir. Kendini emekliliğe 
hazırlayan, boş vakitleri için ilginç şeyler arayan ve geleceği için plan yapan 
bireyler, yaşa-bağlı stres faktöründen çok az etkilenirler. 

“Hayati Önem Arz Eden Hayat Tecrübeleri” ile Erik Erikson’un dile 
getirmiş olduğu “Gelişim Devreleri” ve bununla ilgili olarak “Benlik 
Bütünlüğü” görüşleri arasında bir paralellik görülmektedir. Erikson’a göre, her 
“Gelişim Devresi”nin temel karakteristikleri vardır. Yaşlılık döneminin 
karakteristiği ise, daha önceki hayat safhalarında kazanılmış benlik 
özelliklerinin artık iyice olgunlaşması ile ortaya çıkan “Benlik Bütünlüğü”dür. 
“Benlik Bütünlüğü” kazanmış yaşlılar, bu dönemi huzur içinde 
geçirebilmektedir. Manen güçlü yaşlılar, ortaya çıkabilecek olumsuz bedenî 
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değişmelerde, psikolojik olarak sağlıklı çözüm yolları üretebilmekte veya bu 
olumsuz şartlarla beraber yaşamayı başarabilmektedir. Eğer kişi, “Benlik 
Bütünlüğü” duygusundan yoksun ise, geçmiş yılların iyi yaşanmamış olduğu 
inancından yola çıkarak, ruh yapısını ve kişilik özelliklerini daha da 
bozmaktadır (Öztürk, 1989: 889). 

6. Yaşlılık ve Ölüm  
Her kültür, hayata olduğu gibi ölüme de farklı yaklaşımda bulunmuştur. 

Türk toplumu ölümü tabii bir olay olarak görmektedir. Bu sebeple çoğu insan, 
çevredeki insanların ölümüne veya kendi ölümüne hazırlanarak, ölümle ilgili 
beklentilerini yerine getirir. Bu açıdan özellikle şehir merkezlerinde, aile için 
mezar yeri hazırlama (aile kabristanı), bu anlayışın bir sonucudur. Ancak her ne 
olursa olsun insan ölümle karşılaşınca, huzursuz oluyor ve kendi ölümünü 
düşünerek kaygı duyuyor. 

Osmanlı Türkleri 19. yüzyıldan itibaren Darülaceze aracılığıyla acizlere, 
ölülere ve onun ailesine yardım sağlamayı esas almıştır. Darülacezeler, acıyı 
azaltan, var olan çevrelerinde kalmak için ailelere yardım eden ve kişisel 
saygınlığını kazanan insanları kontrol altına alan bireylere kendini adamıştır. 
Darülaceze hareketi, sonraki yıllarda, farklı biçimde de olsa yaygınlık 
göstermiştir.  

Son yıllarda ABD ve diğer bazı ülkelerdeki tartışmalar, “gönüllü” veya 
“gönülsüz” olarak acısız ölüm şeklindeki ölüm sürecini ortaya koymuştur. Zıt 
kutupta; “ölüme hak” taraftarları, bireyin ölümün gerçekleşeceği zamanı 
yönetmek ve şartlarını seçmek hakkına sahip olmalı diyor. “ölüme hak” 
yandaşları yasal araç olan ve kişiye tercih hakkı sunan yaşama isteğinin önemini 
vurgulamaktalar. Bazı organizasyonlar hem yaşama arzusu kavramını hem de 
iyileşme umudu olmadan büyük açılar içinde kıvranan hastaların kendi 
ölümlerini tercih etme hakkını destekliyorlar (Ambrosino ve diğerleri, 2001: 
423).  

7. Yaşlılık, Barınma ve Huzurevleri 
Çoğu yaşlının evi olsa da, barınak onlar için çoğunlukla önemlidir. Kötü 

durumdaki evler, diğer yaş gruplarına göre genelde yaşlılara aittir. Gelirlerinin 
düşmesiyle evlerini tamir ettiremezler. Git gide soğuğa, sıcağa ve diğer 
tehditlere karşı yetersiz, deforme olan bir evde yaşamaya mahkûm olurlar. 
Ancak son yıllarda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından bazı şehirlerde 
yaşlılar için yapılan ucuz konutlar, çok ilgi görmektedir. Düşük fiyatından 
dolayı çok rağbet gördüğünden, yaşlılar için yapılan konutlardan herkesin ev 
sahibi olması zordur. Türk toplumu, geleneksel yapısını sürdürdüğü için çoğu 
yaşlılar, çocuklarıyla birlikte veya onlara yakın yerlerde oturmak 
istemektedirler.  

Türkiye’de yaşlılar için özel ve resmî “huzur evleri” bir alternatif olarak 
yaygınlaşmaktadır. Buralarda kendi isteği ile gelenler veya kimsesiz insanlar 
için her türlü barınma, sağlık ve bakım hizmetleri sunuluyor. Huzurevleri, 
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Anayasanın öngördüğü biçimde devlet denetiminde ve gözetiminde devlete 
bağlı ya da özel olarak kurulabilir. Kamu desteğinde organize edilecek sosyal 
hizmetlerle ilgili olarak 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu” 27.05.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 
amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve 
diğer kişilere götürülen sosyal hizmet ve faaliyetlerin düzenlenmesidir. Bu 
kanuna bağlı olarak 24.11.1984 tarihinde 18585 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Huzurevleri Yönetmeliği” ülkemizde 
huzurevlerinin kuruluş ve görevlerini açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe göre 
huzurevleri; desteksiz yaşamı sıkıntısız olarak sürdüremeyen yaşlı, yalnız ve 
kimsesiz bireylerin huzur, güven, sağlık ve mutluluklarını sağlamak, onların 
fiziki, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur (Huzurevleri 
Yönetmeliği, 1984).  

Ülkemizde yaşlılara hizmet veren huzurevlerinin bağlı bulunduğu kurumlar 
incelendiğinde (Tablo 2), 6 ayrı Kurum’un var olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
kurumların sahip olduğu huzurevi sayısı 120, toplam yatak kapasiteleri 
10.956’dır (Sos. Hiz. Gen. Müd. Kay., 2007). 

Tablo 2: Türkiye’de Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlar ve Kapasiteleri 

Kuruluş Huzurevi Sayısı Kapasitesi 
Başbakanlık SHÇEK 44 5182 
Bakanlıklar 4 763 
Belediyeler 19 1868 
Dernek ve Vakıflar 21 1356 
Azınlıklar 6 900 
Özel 26 887 
Toplam 120 10 956 

       Kaynak: SHÇEK kaynaklarından derlenmiştir (07.09.2007) 

Huzurevlerinin % 55.8’i, yatak kapasitenin % 71.3’ü devlete aittir. Tüm 
huzurevleri birlikte değerlendirildiğinde, sadece 43 ilde yaşlılara huzurevi 
imkânı bulunmaktadır. Bu huzurevlerinin % 35’i İstanbul’da, % 9’u Ankara’da, 
% 5’i Manisa’da, % 4’ü ise İzmir’dedir. Geride kalan % 47’si huzurevi bulunan 
39 ile dağılmıştır. Toplam yatak kapasitenin % 38’i İstanbul’da, % 8’i 
Ankara’da, % 6’sı İzmir’de ve % 4’ü Manisa’dadır. Yine toplam kapasitenin     
% 44’ü 39 ile dağılmış durumdadır. Bu illerde toplam yatak kapasitenin ancak 
% 1.1’inin bulunduğunu göstermektedir (Sos. Hiz. Gen. Müd. Kay., 2007).  

 Türkiye’de 2000 nüfus sayımına göre % 65’e varan bir kentleşme söz 
konusudur. Kentlerdeki sosyo-ekonomik şartlar, aile yapısının geniş, ataerkil 
yapıdan çekirdek aileye dönüşü gibi nedenlerle ailelerin yaşlıları, özellikle 
yaşlılarının sosyal sorunları ile ilgilenmelerini güçleştirmiştir. Yaşlılıkta 
yaşanan sosyal problemler tıbbi problemlerden daha fazladır ve sosyal 
problemler tıbbi problemlerin daha ağır yaşanmasına yol açmaktadır. Bu 
nedenle yaşlıların sağlık sorunları yanında sosyal sorunlarıyla ilgilenilmesi 
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kaçınılmazdır. Mesela bunların başında yalnızlık gelmektedir. Yalnızlık, gerek 
kentte yaşayan yaşlılarda ve gerekse kırsal alanda yaşayan yaşlılarda başta gelen 
sosyal sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  

8. Yaşlılık, İhmal ve Suiistimal 
İhmal, kişinin olmazsa olmaz günlük aktivitelerindeki başarısızlığıdır. 

Suiistimal ise, kişinin fiziksel veya psikolojik olarak baskı altında kalmasıdır. 
Yaşlıların bu durumda olması sosyal ahlakımıza ters düşen bir durumdur (Bkz.: 
Ambrosino ve diğerleri, 2001: 423). 

Kentleşmenin temel problemlerinden biri olan ihmal ve suiistimalin 
kentleşmeyle birlikte, gittikçe daha fazla yaşandığı tahmin edilmektedir. Çünkü 
birçok yaşlı; yemek, çamaşır gibi ev işlerini yapmaktan yoksundur. Bireysel 
ihmal, yaşlı kişinin toplumdan uzaklaşması ve çevresinin birkaç aile üyesi ve 
arkadaştan oluşması sonucu daralmasıyla, en belirgin görüneni ve en genel 
olanıdır. Çoğunlukla aile üyesi olan bakıcıları, yaşlı kişinin duygusal ve fiziksel 
ihtiyaçlarını görmezden gelebilirler. Yaşlı kimse, yetişkin kızı veya oğluyla, 
bağımlı şekilde yaşıyorsa, ihmal daha fazla ortaya çıkabilir. Günlük ve özel 
ihtiyaçlarını umursamama, taşımayı reddetme, kusursuz giyinme ve yeme içme 
sağlamama gibi şeyler, yaşlılığa bağlı ihmal durumlarında ön sıradadır.   

Yaşlı kişi yakınlarıyla birlikte yaşıyor ve ihtiyaçlar da onun tarafından 
karşılanıyorsa, suiistimalciler, duygusal ve fiziksel açıdan bu durumu abartarak 
hadlerini aşabilirler. Tokatlamak, itmek, yumruklamak veya bir yerde zorla 
oturtmak, fiziksel uygulanan suiistimallerdir. Tehdit, umursamama, dalga 
geçme, sosyal güvenlik veya diğer gelirlerini elinden alma, harcayacak para 
vermeme, onların evde yük olduğunu hissettirme, psikolojik ve duygusal 
suiistimale girer.  

Türkiye gibi geleneğin etkili olduğu bir ülkede bunları tespit etmek, çok 
kolay değildir. Çünkü yaşlı veya yakını ile konuşulduğunda ihmal veya 
suiistimaller varsa bile yokmuş gibi davranılıyor. Muhafazakâr yerlerde 
bunların tespiti daha da zorlaşıyor. Sakarya (Adapazarı) muhafazakâr bir 
ilimizdir. Dolayısıyla işin zorluğu bir kat daha artmaktadır.  

9. Yaşlılık ve Ulaşım 
Kent hayatı ulaşımı da zorlaştırıyor. Ulaşım, alış-veriş, dinî ibadetlerini 

yapabilme, doktora ve dişçiye gitme, arkadaşları ziyaret etme ve aile ilişkilerini 
devam ettirme durumlarında çok gereklidir. Çoğu yaşlı, günlük aktivitelerini 
gerçekleştirebilmek için belirli uzaklığı aşmalıdır. Fakat bunu yapmak onlar için 
oldukça zordur. Ulaşımın çeşitli alternatiflerinden yararlanmak 
durumundadırlar. Belediye otobüsleri, metro veya şehir içi vapurlarla yapılan 
ulaşımda, yaşlılara ücretsiz veya indirimli seyahat etme kolaylığı yanında, ilk 
koltukların yolcular tarafından, onlara tahsis edilmesi için uyarıcı levhalar 
yazılmıştır. Bu çalışmaların yaşlılar için memnun edici olduğu söylenebilir.       

Ulaşım eksikliği yaşlıların evde sınırlı kalmasına neden oluyor. Bu da 
onların kendilerini güvende hissetmemelerine, aktivitelerinin azalmasına, 
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psikolojik ve fiziksel sıkıntıya uğramalarına yol açıyor. Ulaşım imkânları 
olmadan; yaşlıların alış-verişe gitmesi, sosyal etkinliklere katılması, aktif olması 
nasıl beklenebilir. Bu durum, yaşlılar için üzerinde durulması gereken bir 
konudur. 

Yapılan araştırmalara göre, günlük yaşam aktivitelerinin yerine 
getirilmesinde kadınlarda kısıtlılık erkeklere göre daha yüksek iken, eğitim 
seviyesi yükseldikçe fiziksel aktivitelerdeki kısıtlılık da azalmaktadır. Öğrenim 
durumlarına göre günlük yaşam aktivitelerine bakıldığında; eğitim seviyesi 
artıkça telefonla arayabilme, tek başına alışveriş yapabilme, ulaşım araçlarına 
binme, ilaçlarını kendi alabilme, parasını idare edebilme gibi beceriler 
artmaktadır (Yardımcı ve diğ., 1996: 59; Diker ve diğ.,2001).  

10. Sakarya’daki Yaşlılar 

İl nüfusları içerisinde yaşlı nüfus oranları ele alındığında; illerin yaşlı nüfus 
oranı ortalamaları, 2005 yılına göre % 5.8’dir. Sakarya’da tespit edilen yaşlı 
nüfus oranı (65 ve üzeri yaş) ise, % 6.6’dır (Bkz.: Tablo 3). Rakamlar, Türkiye 
ortalamasının üzerindedir. Kanaatimce bu durum, Sakarya’nın göç alan bir il 
olmasından kaynaklanmaktadır. Sanayi bakımından Türkiye’deki iller arasında 
önemli bir yerde olması dolayısıyla, iş gücüne sahip nüfusun Sakarya’ya göç 
etmesiyle, yaşlı nüfusu da beraberinde getirmektedir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, 
Sakarya’da koruma ve bakım altında kalan yaşlı yoktur. Koruma altına alınmak 
için sırada bekleyen yaşlılar vardır. Bunlar da sayı olarak çok fazla değildir. 65 
ve üzeri yaştaki gruptan üç kişi, toplam da ise 20 kişi koruma ve bakım için sıra 
beklemektedir. Yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan 
Sakarya’da koruma ve bakım altına alınmak isteyen sayının düşük olmasının iki 
temel nedeni olabilir: Birincisi, Sakarya’nın muhafazakâr bir yapıya sahip 
olması dolayısıyla, çoğu ailenin yaşlısını huzurevi gibi bir mekâna göndermek 
istemeyişi, ikincisi de, burada devlete ait bir huzurevinin bulunmamasıdır. 
Koruma altına alınma talebinde bulunanları, İl (Sakarya) Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bildiriyor, Genel 
Müdürlük de Sakarya’ya yakın olan illerdeki bir huzurevine yerleştiriyor.  

Türkiye’deki huzurevleri listesi içerisinde, Sakarya’da 100 yatak kapasiteli 
bir huzur evi görünmektedir. Beş katlı bina olan bu huzurevi, Toprak Holding 
tarafından devlete bağışlanmıştır. Deprem öncesinde (17 Ağustos 1999) çok az 
yaşlının (en son beş yaşlı) kaldığı huzurevi, şu anda yıkılmayı bekleyen hasarlı 
bir binadır. Aslına bakılırsa huzurevi olabilecek yapıda da değildir, çünkü bina, 
işçiler için misafirhane olarak düşünülmüş, fazla işlev yapmayınca, huzurevi 
olarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Yeri, konumu, çok katlı 
bir apartman olması ve donanım eksikliği (mesela asansör eksikliği) dolayısıyla 
huzurevi için pek uygun değildir. Arifiye’de, deprem döneminden kalan 
evlerden bir yaşlı köyü oluşturma projesi vardır. Önemi dolayısıyla bu projeden 
ayrıca bahsedilecektir. 
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Tablo 3: Koruma/Bakım Altındaki ve Koruma/Bakım için Sıra Bekleyen 
Toplam Kişi Sayı ve Oranı (65+ Yaş Grubu) 

Yıllar Koruma ve 
bakım 
altındaki  
yaşlı (65+ ) 

Toplam Yaşlı (65+ ) Koruma ve 
bakım için sıra 
bekleyen yaşlı 
(65+) 

Koruma ve 
bakım için sıra 
bekleyen 
toplam kişi   

İlin  
toplam  
nüfusu  

Sayı Onbin Sayı Onbin Sayı  Onbin Sayı Onbin Sayı 
2003 0 0 50.916  665.3833 15 2.9460 36 0,4705 765.213 
2004 0 0 51.133  665.4000 0 0.0000 23 0,2993 768.455 
2005 0 0 51.330 665.3850 0 0.0000 12 0,1556 771.433 
2006 0 0 51.513 665.3775 13 2.5236 30 0,3875 774.192 
2007 0 0 51.680 665.3877 3 0.5805 20 0.2575 776.690 

Kaynak: Sakarya Valiliği İstatistik İl Müdürlüğü Kayıtlarından Derlenmiştir 
(4 Eylül 2007). 

Araştırmanın yapıldığı tarihte (Eylül 2007), Sakarya Hayırsevenler Derneği 
tarafından hizmet verilen “Barındırma Yurdu”, yaşları 65 ile 90 arasında 
değişen 10 bayan ve 7 erkek olmak üzere toplam 17 yaşlıyı barındırmaktadır. 
Bunların içinde bir bayan hiç evlenmemiştir. Bir bayanın hayatta hiç kimsesi 
yok, bir çift evli olmasına rağmen fizikî mekânın evli çiftlerin ikametine uygun 
olmaması dolayısıyla, ayrı birimlerde ikamete mecbur oluyorlar. Evli çiftin 
çocukları olmakla birlikte, kendilerine olumsuz davranışlarından dolayı burayı 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Zaman zaman evlerine gidip kaldıkları da 
oluyor. Barınma yurdunda kalan diğer bir yaşlı ise evli, ancak hanımı, eşinin 
yıllarca kendisine olan kötü davranışlarından dolayı çocuklarıyla birlikte 
kalmayı tercih etmiştir. Diğer yaşlıların eşleri ölmüş, çocukları ve torunları var 
fakat evde bakamadıkları için burada kalmak zorunda kalmışlardır. Barındırma 
yurdunda kalan yaşlıların Sakarya’daki yaşlı nüfus içerisindeki payı %0.03tür. 

Barındırma yurdunda, yaşlılara bakan personellerden biri erkek üçü 
bayandır. Bunlar; temizlikçi, aşçı ve çamaşırcı olarak çalışmaktadırlar. Doktor, 
hemşire gibi sağlık elemanı yok, bu tür hizmetler, ücretsiz olarak, hastanelerden 
gönüllü gelen doktor ve hemşireler tarafından karşılanıyor.  

Hayırsevenler Derneği’nden hizmet alabilmek için devlete bağlı 
huzurevlerinde gereken kriterler aynen geçerlidir. Buraya gelen yaşlı, 10 günlük 
bir deneme sürecinden geçirilmekte, orada yaşayan sakinlerle uyum gösterdiği 
anlaşılırsa, kalmasına müsaade ediliyor, uyum sağlayamazsa kalamıyor. 
Kalanlar içerisinde ekonomik durumu yeterli olanlardan aylık 300 YTL gibi bir 
ücret alınıyor. Maddi açıdan geliri olmayanlardan ücret talep edilmiyor. 

İkamet eden yaşlıların en büyük problemi, rahatsızlanınca hastaneye nasıl 
gidecekleridir. Zira personel sayısı yeterli değildir. Sağlık kuruluşu fiziki 
mesafe olarak yakın olmasına rağmen, ambülâns çağırmak, muayene sırası 
almak, hastaya refakat etmek, ilaçlarını tedarik etmek vb. işler, oldukça zor 
yapılmaktadır. Diğer önemli bir problem de, yakını olmayan yaşlıların, 
rahatsızlanmaları hâlinde dışardan bir refakatçi bulmak zorunda kalınmasıdır.  
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10.1. Sakarya Dayanışma Vakfından Yardım Alan Yaşlılar 

Sakarya Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı kayıtlarına         
(3 Eylül 2007) göre, bu kurumdan yeşil kartlı olarak faydalanan 65 ve üstü yaş 
grubunun sayıları, medenî durumu ve cinsiyetleri Tablo 4’te, yeşil kartlı 
olmayanların özellikleri ise, Tablo 5’te belirtilmiştir. Tablolarda görüldüğü 
gibi, Vakıftan yeşil kartlı olarak hizmet alanların toplam sayısı 296, yeşil kartsız 
hizmet alanların toplam sayısı ise 298’dir. İlin kayıtlarında 2007 yılında 65 ve 
üstü yaş grubunun toplam sayısı 51.680’dir (Bkz.: Tablo 3). Bu duruma göre 
yeşil kartlı olup vakıftan yararlanan yaşlı oranı % 0.5’tir.  

Tablo 4: Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına Kayıtlı 65 ve Üstü Yaş 
Grubunda Yeşil Kartı Olanların Özellikleri 

 
Cinsiyet  

Medeni Durum Toplam  
Bekâr  Boşanmış  Dul  Evli  

Sa.    % Sa.    % Sa.    % Sa.    %     Sa.       % 
Erkek  12   10.8 2    1.8 26   23.4 71     63.9 111   37.5  
Kadın    5     2.7 2  1.08 160  86.4 18       9.7 185   62.5 
Toplam   17     5.7 4    1.3 186  62.8 89     30.06  296 

Kaynak: Sakarya Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 
Kayıtlarından Derlenmiştir (3 Eylül 2007). 

İki tablo da birlikte değerlendirilirse (Tablo 4-5), demek oluyor ki, Sakarya 
Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’ndan yararlanan 65 ve 
üzerindeki yaşlı oranı, aynı grup içerisinde % 1’dir. Dayanışma Vakfından 
yararlanan yaşlıların birinci grubunu evli olmayanlar, ikincisini ise, evliler 
oluşturmuştur. Mesela yeşil kart alan 65 yaş ve üstü yaşlıların % 62.8’i, yeşil 
kartı olmadan yararlanan yaşlıların % 65.7’si kendilerini dul olarak 
tanımlamışlardır. İkinci sırada yer alan evli yaşlıların oranı ise, sırasıyla % 30 
ve % 28’dir. (Bkz.: Tablo 4-5). 

Tablo 5: Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına Kayıtlı 65 ve Üstü Yaş 
Grubunda Yeşil Kartı Olmayanların Özellikleri 

 
Cinsiyet  

Medenî Durum Toplam  
Bekâr  Boşanmış  Dul  Evli  
Sa.     % Sa.    % Sa.    % Sa.    % Sa.    % 

Erkek  8       7.1 2      1.7 33     29.4 69   61.6 112  37.5 
Kadın  5       2.6 3      1.6 163   87.6 15   8.06 186  62.5 
Toplam   13    4.3 5      1.6 196   65.7 84   28.1 298 

Kaynak: Sakarya Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 
Kayıtlarından Derlenmiştir (3 Eylül 2007). 
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10.2. Sakarya’daki Yaşlıların Kimlerle Kaldıkları 

Yaşlıların evde kimlerle birlikte ve kaç kişi olarak kaldıklarını tespit 
edebilmek için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, Tablo 4 ve 5’te 
kayıtlı, 65 ve üstü yaş grubundan tesadüfü yöntemle, toplam 422 kişilik bir 
örneklem grubu seçilmiştir. Seçilen örneklemin 211’i Tablo 3’ten, yani yeşil 
kartlı, 211’i ise, Tablo 4’ten, yani yeşil kartsızdır. Örneklemin 152’si erkek, 
270’i kadındır. Kadınların sayı itibarıyla fazlalığı, Dayanışma Vakfından 
yardım talebinde bulunmasıyla ilgilidir. Çünkü yardım talebinde bulunanlar 
içerisinde kadınların sayısı fazladır. Toplamlar, dikey ve yatay satırlarda 
gösterilmiştir. Tablo 6’da yaşlı grubunun, evde kimlerle kaldıkları bilgisine yer 
verilmiştir. Erkek, kadın ve toplamda tek başına yaşayanların oranının yüksek 
olduğu görülmektedir. Tablo’da dikkat çeken önemli noktalardan biri, 
erkeklerin % 26,3’ünün eşiyle kalmasına rağmen, bu oranın kadınlarda % 4 
olmasıdır. Bu sonuç kadınların, erkeklere oranla, hem daha uzun ömürlü olması 
hem de yaşlı kadınların eşleri vefat ettikten sonra evlenmeyi daha az tercih 
etmesiyle açıklanabilir. Erkek, kadın ve toplamda oğluyla yaşayan yaşlıların 
oranı da yüksektir. Erkek % 11, kadınlar % 21.8 ve toplamda % 18.2. Bu da, 
Türk toplumunun aile itibarıyla, ataerkil bir yapıya sahip olduğunu 
göstermektedir. Tabloda ailesiyle kalanların oranı da yüksektir. Toplamda 15.8; 
erkeklerin % 23.6’sı, kadınların % 11.4’ü ailesiyle, yani anne-baba ve 
çocuklarıyla yaşamaktadır. Görüldüğü gibi, örneklem grubu içerisinde aile veya 
tek başına kalmanın dışında, huzur evi gibi koruma altında kalan yaşlı, 
Sakarya’da çok sınırlı sayıdadır (Bkz.: Tablo 3). 

Tablo 6: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Kayıtlı 65 ve Üstü Yaş 
Grubunun Evde Kimlerle Birlikte Kaldıkları 

 
Cins.  

Kiminle Kaldığı 
Eşi Tek Oğlu Kızı Gelini Torunu Ailesi Kardeşi Top. 

    Sa.% Sa. % Sa. % Sa. % Sa. % Sa. % Sa. % Sa. % Sa.  % 
E  40 

26.3 
43  28.2 18     11 7   4.6 - 6   3.9 36   23.6 2   1.3 152    36.01 

K  11   
4 

131  
48.5

59  21.8 29 11.3 4  1.4 4   1.4 31   11.4 3   1.1 270     63.9 

T 51   
12 

172  
40.7

77  18.2 36   8.5 4  0.9 10  2.3 67   15.8 5   1.1 422 

Kaynak: Sakarya Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 
Kayıtlarından Derlenmiştir (3 Eylül 2007). 

Tablo 7’de yaşlıların evde kaç kişiyle kaldıkları bilgisini ediniyoruz. Kadın, 
erkek ve toplamda tek başına yaşayanların oranı, dikkat çekecek derecede 
yüksektir. Erkeklerin % 27.6’sı, kadınların % 49.2’si ve toplamda da % 41.4’ü 
tek kişiyle kaldığını beyan etmişlerdir. Tablo 6’daki verilerle benzerlikler, 
dikkat çekmektedir. İkinci sırada, iki kişi kaldıklarını beyan edenlerin oranları 
yer almaktadır. Erkeklerin % 32.2’si, kadınların % 18.8’i ve toplamda da    % 
23.4’ü evde iki kişiyle oturduğunu ifade etmişlerdir. 3.4 ve 5’inci seçeneklerde 
sayılar kademeli olarak düşerken, 6 ve daha yukarı sayıda kişilerle oturma 
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seçeneğinde, dikkat çekecek derecede bir yükselme söz konusudur. Bu sonuca 
göre erkeklerin % 14.4’ü, kadınların % 11.8’i ve toplamda da % 12.7’sinin 
beraber oturduğu kişi sayısı altı ve üzeridir.   

Tablo 7: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Kayıtlı 65 ve Üstü Yaş 
Grubunun Evde Kaç Kişi Kaldıkları 

 
Cinsiyet  

Evde Kaç Kişi Kaldıkları 
1 2 3 4 5 6 + Toplam 

Sa         %  Sa      % Sa    % Sa    % Sa  % Sa     % Sa         % 
Erkek  42      27.6 49   32.2 20 13.1 11    7.2 8  5.2 22  14.4  152    36.01 
Kadın  133        9.2 51   18.8 19  7.03 18    6.6 17  6.2 32  11.8 270      63.9 

Toplam  175      41.4 99   23.4 39  9.2 29    6.8 25  5.9 54  12.7  422 

Kaynak: Sakarya Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 
Kayıtlarından Derlenmiştir (3 Eylül 2007). 

10.3. Sakarya Arifiye Yaşlı Köyü (Sakarya Arifiye Huzurevi) 

Sakarya ili Arifiye Beldesi Açmalar Mevkii’nde, Sakarya İl Özel İdaresine 
tahsisli, 32 adet prefabrik Avusturya evinden 17’sinin, Huzurevi olarak devreye 
sokulması için SHÇEK Genel Müdürlüğü ile Sakarya Valiliği arasında protokol 
imzalanmıştır. 32 evin 17’si ise, çocuk köyü olarak düşünülmüştür. Şu anda 
(Eylül 2007), çocuk köyünün iki evi Şefkat Vakfına tahsis edilmiş, Vakıf burayı 
işlerliğe sokmuştur (Resim 1, bkz.: s. 1070). Protokol gereği, “Avusturya 
Prefabrik Evleri” için “Yaşlı Evi”, “Sakarya Arifiye Yaşlı Köyü” için 
“Huzurevi” deyimleri kullanılacaktır. “Sakarya Yaşlı Köyü” olarak düşünülen 
prefabrik evler, konumu ve yapısı itibarıyla oldukça bakımlıdır (Resim 2, 3, 4, 
bkz.: s. 1070-1072). Tek kat olması, sakin bir yerde bulunması, etrafının bahçe 
ve yeşil alanla çevrili olması, dolayısıyla yaşlının tabiatına uygun olduğu 
düşünülmektedir. Protokole göre, Yaşlı evleri ile aynı mevkide bulunan “Münih 
Evlerinin” (Resim 5, 6, bkz.: s. 1072). birinin Huzurevinin bulunduğu araziye 
monte edilmesi, mutfak ve yemekhane olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. 
Çünkü bu evler hem geniş, hem de mutfak ve yemekhane için daha uygundur.  

Yan yana ikiz 17 konuttan oluşan ve her birinde iki yatak odası, bir salon ve 
mutfak, banyo WC bulunan 50 m2 evlerden oluşmuştur. Bunların üçü idare 
binası, revir, çok amaçlı salon, depo, arşiv, emanet odası, vb.; geri kalan 14 
konut ise yaşlı evi olarak kullanılacaktır. Bu 14 konuttan dördü (8 ev) evli 
çiftlere, geri kalan onu ise üçer yaşlının kalabileceği şeklinde düşünülmüştür. 
Yeni bir hizmet modeli olarak öngörülen bu projenin hayata geçmesiyle, hem 
Sakarya’daki huzur evi eksikliği giderilmiş olacak, hem de, başarılı olması 
hâlinde, yeni bir model olarak Türkiye’de tescili yapılacaktır. 

SONUÇ 

Çağdaş toplumlarda, hem gençler hem de yaşlılar, nitelikleri, uğraşları, 
becerileri ve kimliklerinden ziyade, yaşlarına göre sınıflanmaktadırlar. Endüstri 
ülkelerinde genel olarak gözlemlenen bu gelişmeler Türkiye’de de vardır. 
Ancak Türkiye’de, doğum oranlarının henüz göreli olarak yüksek oluşu, 
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toplumsal yaşlanmanın algılanmasına engel oluyor. Türk kadını da onlarca 
yıldan beri daha az çocuk dünyaya getirmektedir. 1965 yılında ortalama altı 
çocuk doğururken, bugün bu sayı ortalama 2,5 çocuğa gerilemiş; 2020’li 
yıllarda da ise,1,5 çocuğa inecektir. Gelecekte Türkiye’de bugünkünden daha 
fazla yaşlı insan yaşayacak. Ülkemizde bugünkü yaşlı insan sayısı 5.5-6 milyon 
civarın iken, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde bu sayı 8-12 milyona yükselmiş 
olacaktır. 1960’lı yılların başlarında yaşam süresi ortalama 60 yıl iken, bugün 
71 yıla yükselmiş; 2020’li yıllarda kadınlar ortalama 80, erkekler 75 yıl 
yaşayacaklardır. Bunun iki sebebi var: Birincisi doğum oranının düşmesi, 
ikincisi de sağlık ve sağlıklı yaşamaya yönelik bilgi ve teknolojilerin 
gelişmesiyle ömrün uzamasıdır.  

Kentte yaşayan yaşlılara karşı tutumlarda bazı değişmeler görülse de, bu 
insanların, geleneksel toplumlardaki yaşlıların sahip olduğu otorite ve saygınlığı 
yeniden kazanmaları pek mümkün değildir. Yine de yaşlılar, nüfusun giderek 
artan bir bölümünü oluşturdukça, eski dönemlere göre daha fazla siyasi güce 
sahip olmak, güçlü bir siyasi baskı grubu oluşturabilirler.  

Geleneksel kırsal toplumlarda yaşlıya karşı her türlü saygı gösterilmektedir. 
Kırsal kesimde yaşlı, danışılan ve sözüne itibar edilen bir kişidir. Türkiye’de de, 
kırsal kesimin yaşlısı, kent merkezlerindeki yaşlıya göre daha saygındır. 
Geleneksel değerlerin etkili olduğu kent merkezlerinde de yaşlıya gereken saygı 
gösterilmektedir. Muhafazakâr kentlerde bu özellikler daha belirgindir. Sakarya 
muhafazakâr bir il olarak, genel görünüşte yaşlıya karşı saygısını 
kaybetmemiştir. Fakat bütün kentlerde olduğu gibi Sakarya’da da yaşlıya karşı 
olumsuz tutumların oluşması beklenmektedir. Bu açıdan dünyada bazı eylemci 
gruplar, ileri yaş ve yaşlı insanlara karşı daha olumlu bir bakışı özendirmeye 
çalışarak, yaşlı ayrımcılığına –insanlar arasında yaşlarına göre ayrım yapmaya– 
karşı bir tutum geliştirmeye çalışıyorlar. 

Yaş ayrımcılığı, tıpkı cinsel ayrımcılık ve ırk ayrımcılığı gibi bir ön yargıdır. 
Yaşlılara yönelik ön yargılar da en az başka alanlarda olduğu kadar çoktur. 
Mesela yaşlı insanlara karşı; hasta/sağlıksız olduğu, bunak, iş göremez, ayak 
bağı, köşesine çekilmeleri gerektiği gibi ön yargıları söz konusudur. “Sen 
anlamazsın”, “senin zamanın geçmişte kaldı”, “çağ değişti”, “her şeye burnunu 
sokma” şeklinde küçümsenmeler de olabilmektedir. 

Sakarya’da küçük bir grubun dışında koruma talebinde bulunan yaşlı nüfus 
azdır. Bunda belki de, huzurevinin bulunmamasının etkisi olabilir. Sakarya’da, 
araştırmanın yapıldığı Eylül 2007 itibarıyla devlete ait huzurevi yoktur. Fakat 
Arifiye’de deprem döneminden kalan “Avusturya Evleri”nden bir “yaşlı köyü” 
projesini hayata geçirmek için uğraşılıyor. Bu açıdan SHÇEK Genel Müdürlüğü 
ile Sakarya Valiliği arasında bir protokol imzalanmıştır. Böyle bir köyün hayata 
geçmesi ile hem Sakarya’da huzurevi eksikliği giderileceği hem de Türkiye’de 
örnek bir proje olacağı beklentisi vardır. 
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 Çoğu yaşlı; yalnız, eşiyle, ailesiyle veya çocuklarından birisiyle hayatını 
sürdürmektedir. Bunların bir kısmı, Sakarya Dayanışma ve Sosyal Yardım 
Vakfından destek almaktadır. 65 ve üstü yaşlıların genelde sosyal güvencesi 
vardır. Fakat bunun yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Yaşlıya yönelik sosyal 
güvenlik problemleri sadece Sakarya’ya ait değil, Türkiye’nin problemidir. 
Ayrıca bilim adamları, gelecekte sağlık hizmetlerinde sınıf ayrımının ortaya 
çıkacağından büyük bir kaygı duyuyorlar. Bir taraftan özel sigortalara üye 
olmuş, tüm sağlık ve tedavi imkânlarından yararlanan küçük bir kesim, diğer 
tarafta devletin standart hizmet listesinde yer alan sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilen büyük kitle. Modern tıbbın imkânlarından yararlanmak ve 
yararlanamamak olgularının belirleyeceği “çift-sınıflı-tıp” gelecekte toplumu 
ikiye bölecek tehlikelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin buna 
hazırlıklı olması lazımdır. 

ÖNERİLER 

Dünyada olduğu gibi yaşlı nüfusun artması yaşlılığa özgü çözümlenmesi 
gereken ekonomik, sosyal, psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Toplumda yaşayan yaşlılara sağlık hizmeti sunarak kişilerin sağlıklı ve 
bağımsız kalması desteklenmelidir. Yaşlılıktan korunma ilkelerinin genç 
yaşlardan itibaren bilinmesi, kendine yeten yaşlılığı oluşturacaktır. Bu açıdan 
ele alındığında yaşlılık, sosyal hizmetin çok önemli bir konusu olarak ele 
alınmalıdır. Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, her geçen gün toplam nüfus 
içerisindeki oranı artmakta olan yaşlılara sunulacak sağlık ve sosyal hizmetlerin 
nitelik ve nicelik yönünden daha etkili ve yeterli bir hâle getirilmesi 
sağlanmalıdır. Yaşlılara sunulacak sosyal hizmet kalitesinin artırılması için tüm 
sağlık personeli, yaşlılık psikolojisi konusunda hizmet içi eğitim yoluyla 
bilgilendirilmelidir. Sağlık kurumlarında yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin 
öncelikli ve aksatılmadan yürütülmesi için hastane Sosyal Servisi bünyesinde 
gerekli altyapı kurulduktan sonra “Yaşlı Danışma ve Koordinasyon” merkezleri 
oluşturulmalıdır. Ayrıca, 2022 sayılı Yasa ile 65 yaş üzeri yaşlılara sosyal 
güvenlik hizmeti ile birlikte sunulan ve 3 ayda bir verilen nakdi yardım 
miktarının ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi 
ve asgari yaşam standartları üzerinde tutulması gerekmektedir.  

Yaşlılara götürülecek hizmetler konusunda etkinliğin sağlanabilmesi için, 
yaşlıların hizmet beklentilerinin tespit edileceği araştırmalar yapılmalıdır. 
Araştırmaların sonuçlarına göre verilecek hizmetler yönlendirilmelidir. 
Günümüzde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile yerel 
yönetimlere bağlı olarak yürütülen kurum bakımı, evde bakım, yaşlı kulüpleri, 
yaşlı danışma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi hizmetlerin 
yaygınlaştırılması için özel sektörün bu hizmet birimlerine yönlenmesini 
sağlayacak destekleyici ve teşvik edici yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Devlet 
ve yöneticiler tarafından, evde yaşlı bakan ailelere vergi indirimi, teşvik, 
süreklilik arz eden ayni ve nakdi yardımlar yapılmalıdır. Böylece, tıpkı çocuğu 
aile içinde yetiştirmek amacıyla yapılan nakdi yardımlar gibi, yaşlıların 
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mümkün mertebe aile ortamı içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak 
benzer uygulamalara gidilmelidir. Yaşlı; ailesine yük değil, gerçek anlamda 
çocuk ve torunlarına huzur getiren biri olmalıdır.  
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