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İÇİNDEKİLER
Savunuculuk için Girizgâh
Giriş
Yaşlanmak ve Yaşlı Kavramı
Türkiye’de Yaşlanmak

1- Yaşlı Hakları

- Yaş Ayrımcılığı Nedir?
- Yaşlı Haklarının Korunması İçin Mevcut Uluslararası Kurallar Uygulanıyor mu?
- Yaşlıların Hakları Siyasi Olarak Ne Kadar Destekleniyor?
- Yaşlı İnsanların Haklarının Korunması için Neden Bir Sözleşme Gerekli?
- Yaşlı Haklarını Koruyan Bir Sözleşme Neleri Kapsamalıdır?
- Yaşlı Hakları Konusunda Neler Yapılabilir?

2- Yerelde Yaşlı Hakları Nasıl Savunulur?

- Türkiye’de Kanıta Dayalı Hak Savunuculuğu için Veriler Nereden Elde
Edilebilir?

3- Yaşlı Haklarını Yerel Düzeyde Destekleyen Çalışmalar
- AYA: Antalya Yaşlılık Araştırması
- SOLIS: Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi

4- Yerel Yönetimlerde Kanıta Dayalı Hak Savunuculuğunda
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rol ve İşlevleri

- Stratejik Planların ve Yıllık Performans Programlarının Hazırlanması
Süreçlerinde Yer Alma
- Kent Konseylerinin Oluşturulması ve Yönetim Süreçlerine Katılım
- Yaşlı Meclislerinin Kurulması
- Kent Planlarınınn Hazırlanmasınna Katılım
- Projelerin Geliştirilmesi ve Yönetilmesi

SAVUNUCULUK İÇİN GİRİZGÂH

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve şehirlere olan bu
göç eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Örneğin, yalnızca Hindistan’ın
önümüzdeki 35 yıl içinde şehirlere 404 milyon yeni insan ekleyerek şehir
sakinlerinin sayısını ikiye katlaması bekleniyor.1 2050’ye gelindiğinde ise
dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası kentlilerden oluşacak. İnsanlar
her geçen gün istihdam, sağlık, kültür ve eğitim gibi hizmetlere erişimde
yetersizlik, güvenlik gibi sebeplerle kentlere göç ediyor. Bu gerçekliğe
dayanarak geliştirilecek politikalar, kapsayıcı kentsel gelişime mi yoksa
giderek artan eşitsizliklere mi sebep olacak? Bunu kentler belirleyecek.
Başka bir deyişle, kentleri yönetiş biçimimiz, dünyayı yönetiş biçimimizle
gittikçe daha fazla örtüşür hale gelmekte.
Bu rehber ve Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nde yer
alan diğer tüm rehberler temelde aynı şeyi hedeflemekte: Türkiye’de kent
hakkı tartışmalarını yeniden canlandırmak ve dezavantajlı grupların
kent haklarına erişimlerini güçlendirmek. Yüzyıllardır tartışılan ideal
kent yaşamı, insan haklarının norm üstünlüğü kurduğu 20. yüzyıl
ortalarından itibaren bir hak tartışmasına dönüşmüştür. Günümüzde,
kent yönetişiminde yenilikçi arayışlar ile uluslararası insan hakları
gündemini yerelleştirme çabaları bir araya gelerek, kapsayıcı kentler,
insan hakları kentleri, sürdürülebilir kentler, kentsel gündem ve diğer benzer
kavramları doğurmuşlardır. Kentte yaşayan tüm canlıların esenliğini
artırmayı hedefleyen Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri,
tüm bu kavramları sahiplenmekle beraber kent paydaşlarının çeşitliliğine
vurgu yapmak için “kapsayıcı kentler” anlayışını öne çıkarmaktadır.
Kapsayıcı Kent Nedir?
Kısaca tanımlamak gerekirse, kapsayıcı kent anlayışı; toplumsal,
ekonomik ve diğer dezavantajları sebebiyle kent yaşamına aktif olarak
katılamayan birey ve grupların, kent yönetişiminde alınan karar ve
gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla toplumsal hayata katılımının
mümkün kılınmasıdır. Her ne kadar kapsayıcılık kelimesi “yönetimin
herkese eşit davranması” olarak algılanabilse de kapsayıcı kent

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Population Division, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision”.
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yönetişiminin nihai hedefi, dezavantajlı grupların kentteki toplumsal hayata
dahil oluşudur. Dolayısıyla, dezavantajların ortadan kaldırılması amacıyla
doğrudan ve yalnızca belirli grupları hedefleyen politika ve uygulamalar
gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Dezavantajlı gruplar konusunda politika
ya da uygulama eksikliği, kapsayıcı olmayan bir kent yaşamının devam
ettirilmesi olarak görülmelidir.
Tüm insan hakları tarihinin bizlere öğrettiği üzere, kapsayıcı bir
kenti yaratmak ancak faydalanıcı öznelerin haklara erişimde talepkâr
ve taleplerinde takipçi olmasıyla mümkündür. Elinizdeki rehber,
kısaca savunuculuk olarak özetlenebilecek bu sivil toplum yaklaşımını
güçlendirmek için üretilmiştir. Yerel yönetimlerin politika ve
uygulamalarını şekillendirmek amacıyla dezavantajlı gruplar ve sivil
toplum örgütleri tarafından yürütülen savunuculuk faaliyetleri için
kullanılabilecek mekanizmaları, kaynak belgeleri ve dayanak teşkil
edebilecek iyi uygulamaları göstermek, umuyoruz ki hak temelli
savunuculuk faaliyetleri için gerekli araçları temin edecektir.
Rehberin ilk kısmında, yukarıda bahsedilen kavramların ortaya çıkışı,
uluslararası iş birlikleri, sözleşmeler ve diğer gelişmeler ışığında gözden
geçirilerek, bugünün kapsayıcı kentlerinin gündemini belirleyen ve
savunuculuk aracı olarak kullanılabilecek belgelerden bahsedilecektir.
Kentlere Yeni Bir Çerçeveden Bakmak: “Kent Hakkı” ve “Yeni Kentsel Gündem”
Altmışlı yıllarda Henri Lefebvre tarafından ortaya atılan kent hakkı
kavramı, aynı ismi taşıyan kitapla gündeme gelmiştir. Daha sonraları,
kent hakkı kavramı pek çok hak savunucusu grup ve toplumsal hareket
tarafından (Lefebvre’in özgün tanımından ayrışarak) savunuculuk gündemi
olarak sahiplenilmiştir. Bugün kentsel haklar çevresinde örgütlenmiş sivil
toplum örgütleri bulunduğu gibi, ana odağı kent hakkı olmayan toplumsal
hareketler de kenti bir yönetim birimi olarak ve kentsel hakları bir haklar
bütünü olarak ele almaktadır. Entelektüel ve sivil çabaların ortak katkısıyla
küresel siyasal düzende kendine yer bulan kent hakkı, uluslararası iş
birliklerinde de öne çıkan bir konu başlığı olmuştur.
2016 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir
Kentsel Kalkınma Konferansı (Habitat III) sonucunda yayımlanan Yeni
Kentsel Gündem (New Urban Agenda) ile kent hakkı, kentsel gelişimin
yeni paradigması olarak düşünülmeye başlanmıştır.2 Bu paradigma
arayışı, yoksulluğun azaltılması, sosyal dışlanma ve çevresel risk gibi,

2 United Nations, “New Urban Agenda”.
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hızla büyüyen kentlerde ortaya çıkan temel problemlere karşı bir
cevap arayışı olarak, hem yerel hükümetler düzeyinde hem de ulusal ve
uluslararası düzeyde uygulanması gereken öncelikli politikaları belirleme
motivasyonuyla şekillenmiştir. Kent hakkı paradigmasına duyulan ihtiyaç,
Habitat I ve Habitat II’den bu yana var olan kentsel gelişim modellerinin,
kent yoksulluğu ve sosyal dışlanma sorunlarını çözememesinin bir
sonucu olarak da okunabilir. Bu bağlamda kent hakkı, kentleri ve
kentleşmeyi yeniden düşünmek için alternatif bir çerçeve sunan yeni bir
paradigma olarak benimsenmiştir. Ayrıca bu yeni paradigma, uluslararası
olarak kabul görmüş tüm insan haklarının Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nın ve Habitat gündeminin taahhütlerinin etkin bir şekilde
yerine getirilmesini öngörür.3
Buna ek olarak, Habitat III Konferansı hazırlık sürecinde ulusal
raporun hazırlanması için bir çalıştay düzenlenmiş ve kamu
kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle bir ulusal
rapor metni hazırlanmıştır.4 Ulusal raporda Türkiye’de hükümetin
Habitat gündeminin uygulanmasında sorumluluğa sahip olduğu ama
yerel yönetimlerin, sürdürülebilir kentsel kalkınma politikalarının
uygulanmasında ana aktörler olduğu hatırlatılmış ve yerel yönetimlerin
uygulama kapasitelerini iyileştirmek için mali ve teknik olarak
desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır.5 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na ulaşılmasına verilen önem, iklim değişikliği konusuna
yapılan etkin vurgu, kentleşmenin bir sosyal entegrasyon aracı olarak
görülmesi Habitat III Konferansı’nın temel çıktılarındandır. Dolayısıyla
Habitat III hem BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hem de
Paris İklim Görüşmeleri’nde çıkan COP21 kararlarının uygulanmasında
belirleyici bir role sahiptir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kentler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) Eylül
2015’te gerçekleşen BM Genel Kurul toplantılarında kabul edilmiştir.6
2000 yılında belirlenmiş Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin (Millennium
Development Goals) yerine geçen SKA’ların temel hedefi, dünyanın karşı
karşıya kaldığı acil çevresel, politik ve ekonomik zorlukları karşılayan
bir dizi evrensel “Amaçlar” üretmekti. “Dünyamızı Dönüştürmek:
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”7 başlıklı bir belge8 ile somut
3 United Nations, “The Right to the City and Cities For All”.
4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Ulusal Rapor Hazırlık Çalıştayı”.
5 Turkish Ministry of Environment and Urbanization, “Turkey: Habitat III National Report”.
6 United Nations Development Programme, “Background of the Sustainable Development Goals”.
7 United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.
8 United Nations General Assembly, “Report of the Open Working Group of the General Assembly
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hale getirilen SKA’lar, 2012 yılında Rio de Janeiro’da Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda şekillenmiştir.
17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, bir örüntü oluşturacak şekilde birbirini
tetikleyen ve birbirine bağlı amaçlar olarak tasarlandı. Bu bağlamda,
iklim değişikliği tehdidi, cinsiyet eşitliği, çocuk güvenliği ve sağlığa
erişimin yanı sıra şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli,
sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirmek amacı da ortaya konulmuştur.
Kentsel gelişmeye dair en yüksek seviyede uluslararası ortaklaşma olarak
kabul edilebilecek 11. Amaç, “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam (Sustainable
Cities and Communities)” Habitat III Konferansı ve Yeni Kentsel Gündem
ile doğrudan ilgilidir.9 Bu kapsamda, söz konusu doküman, Yeni Kentsel
Gündem’in de referans belgelerindendir.
11. Amaç, şehirleri ve toplulukları sürdürülebilir kılmak için on alt hedef
öneriyor: Güvenli ve uygun konut, uygun ücretli ve sürdürülebilir ulaşım
sistemleri, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme, dünyanın kültürel ve
doğal mirasının korunması, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması,
şehirlerin çevreye etkilerinin azaltılması, güvenli ve kapsayıcı yeşil
kamusal alanlarına erişimin sağlanması, güçlü ulusal ve bölgesel kalkınma
planları, kaynak verimliliği ve afet riskinin azaltılmasına dair politikaların
uygulanması, en az gelişmiş ülkelerden yapıların dayanıklılığının ve
sürdürülebilirliğinin desteklenmesi.10 Bu hedefler doğrultusunda 2030
yılına kadar herkesin belirli standartlarda konuta erişiminin sağlanması,
ulaşım sistemlerinin kapsama alanının genişletilerek kadın, çocuk, engelli
ve yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi, yine özellikle
kadınlar ve çocuklar, yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve
erişilebilir yeşil ve kamusal alanlara evrensel erişim sağlanabilmesi için
modern ve sürdürülebilir şehirlere ihtiyaç var.
Doğrudan toplumsal eşitsizliklere odaklanan SKA’lar, yani yoksulluğun
ve açlığın ortadan kaldırılması, sağlığa ve eğitime erişim, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılmasına dair amaçlarda başarılı
olup olunamayacağı konusunda da kentler kilit roldedir. SKA’ların kent
ölçeğine uyumlanması, yani kentler için yerelleştirilmesi, SKA’ların özgün
yapısında yer almaz ancak SKA’ları yerelleştirme çabasının tamamlayıcı
niteliğine hem Birleşmiş Milletler hem de kent yönetimi konusunda
önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından önem atfedilmektedir.11

on Sustainable Development Goals”.
9 United Nations, “Goal 11: Sustainable Cities and Communities”.
10 United Nations.
11 Global Taskforce of Local and Regional Governments (2016) Roadmap for Localizing the SDGs:
Implementation and Monitoring at Subnational Level.
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Toplumsal değişimi hedefleyen SKA’ların kent ölçeğinde yerelleştirilmesi,
kapsayıcı kent kavramı ile örtüşmekte, hatta bu kavramın uluslararası
kabulünü hızlandırmaktadır.
Dünya Bankası “İkiz Hedefleri” ve Sürdürülebilir Kalkınma
2015 yılında benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sağlık,
toplumsal cinsiyet, istihdam ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlardaki
17 hedef, yoksulluğu tek bir nesilde sona erdirmek için kapsamlı bir
küresel gündemin parçasıydı. Dünya Bankası Grubu’nun (World Bank
Group) da yoksulluğu sona erdirmek ve sürdürülebilir bir şekilde
paylaşılan refahı inşa etmek için kendi İkiz Hedefler’iyle (Twin Goals)
sürdürülebilir kalkınma amaçları ile tamamen uyumludur. Ancak küresel
ekonomiyi ileriye götüren kentler aynı zamanda artan eşitsizliklerin,
toplum dışlanmanın da merkezi ve küresel kalkınmayı raydan çıkarabilir.
Bu bağlamda, tıpkı Birleşmiş Milletler gibi Dünya Bankası Grubu da,
daha kapsayıcı kentler yaratma ve insanların kentleşmenin faydalarından
yararlanabilmelerini sağlama ihtiyacını kabul etti. Tıpkı Birleşmiş
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11, “kapsayıcı, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir” şehirleri gerektirdiği gibi, Dünya Bankası’nın
ikiz hedefleri (aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve paylaşılan refahı teşvik
etmek) olan kapsayıcılık konusu merkeze yerleştirildi.12
Dünya Bankası’na göre yarının şehirlerinin herkes için fırsatlar ve daha
iyi yaşam koşulları sağladığından emin olmak için, kapsayıcı şehirler
kavramının birden çok mekânsal, sosyal ve ekonomik faktörlerden
oluşan karmaşık bir ağ içerdiğini anlamak önemlidir. Öncelikle, mekânsal
kapsayıcılık (spatial inclusion), kentsel katılım, barınma, su ve sanitasyon
gibi karşılanabilir ihtiyaçların sağlanmasını gerektirir. Temel altyapı
ve hizmetlere erişim eksikliği, birçok dezavantajlı hane ve çocuklar gibi
özel ihtiyaçlara sahip gruplar için günlük bir mücadeledir. İkinci olarak,
sosyal içermeye (social inclusion) göre, kapsayıcı bir şehir, en marjinal
olanlar da dahil olmak üzere herkesin eşit haklarını ve katılımını garanti
etmelidir. Ne yazık ki son zamanlarda, şehirli yoksullar için fırsatların
olmayışı ve sosyal olarak dışlananlardan daha fazla ses talebi, şehirlerdeki
sosyal kargaşayı şiddetlendirdi. Son olarak, ekonomik kapsayıcılık
(economic inclusion) ise istihdam yaratmak ve kent sakinlerine ekonomik
büyümenin faydalarından yararlanma fırsatı vermek, genel kentsel
kaynaşmanın kritik bir bileşenidir. Kapsayıcı kent anlayışı mekânsal,
sosyal ve ekonomik faktörlerle sıkı bir şekilde iç içe geçmiştir ve birbirini
güçlendirme eğilimindedir. Olumsuz bir yolda, bu faktörler insanları

12 The World Bank, “Inclusive Cities”.
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yoksulluğa hapsediyor ve marjinalleşmeye itiyor. Ters yönde çalışarak
insanları dışlanmışlıktan çıkarabilir ve yaşamları iyileştirebilirler.13
Sonuç Yerine
Kentler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve
çocukların güçlendirilmesi dahil kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için
muazzam bir potansiyele sahiptir. Sahip oldukları bu potansiyel sayesinde
daha uyumlu ve kapsayıcı bir topluma kavuşulmasını sağlayabilirler.
Ancak diğer yandan, kentlerin sahip olduğu bu potansiyel aynı zamanda
eşitsizlikleri artırma riskini de taşımaktadır çünkü ekonomik büyümenin
getirileri, hâlihazırda güçlü sosyal ve politik konumlara sahip olanların
elinde toplanabilmektedir. Cinsiyet, etnik köken, din, fiziksel yetenek, yaş,
engel durumu, göç ve istihdam durumu (yani kayıt dışı çalışanlar için),
bireylerin veya grupların kentleşmenin tüm faydalarına erişebilmesinde
açık belirleyici faktörlerdir. Kentsel alanlardaki eşitsizlikler ve dışlanma,
fırsatlara erişimde de dışlanmayla sonuçlanabilir.14
Kapsayıcı kentler anlayışının yaygınlaştırılması, ekonomik kaynak ve sosyal
konumların dağılımını daha eşitlikçi ve adil şekilde gerçekleştirmemizi
mümkün kılmaktadır. Kapsayıcı kent kavramı ve bu kavrama ilişkin
diğer uluslararası gündemler, kent ölçeğinde geliştirilen politika ve
uygulamalar için bir rehber işlevi görmektedir. Kadınlar, çocuklar,
yaşlılar, Romanlar, gençler, engelliler ve hayvanların refahını ve kentsel
yaşamda içerilmelerini artırıcı politika ve uygulamalar, istenilen yeniden
dağılım için katalizör görevini görerek eşitlik ve adaletin yerelde tesis
edilmesini sağlar. Kapsayıcı bir kent için politika ve uygulama üretmek
için harcanan çaba hem kökeni hem de etkisi itibariyle tüm insanlığın
idealleriyle paraleldir. Yine de uluslararası belge ve ilkelerin üretilen son
söz olmadığını, bu belge ve ilkelerinin arkasında yatan çalışma mantığının
yerelde hayata geçmesi için son yetki ve kararın, başta yerel yönetimler ve
sivil toplum olmak üzere tüm yerel aktörlerde olduğu unutulmamalıdır.
Yukarıdaki anlatının ışığında düşünüldüğünde, yerel savunuculuk
faaliyetleri, kapsayıcı bir kent ideali ve kentsel haklara erişim ile sıkı
sıkıya ilişkilidir. Yerel politikacılar, kent haklarının geldiği evreyi,
uluslararası kentsel gündemi ve buna atfedilen önemi kimi zaman politik
tercihlerinden ötürü, kimi zaman avantajlı konumda bulunan gruplarla
çatışma yaşamamak için ya da salt bu konudaki bilgi ve deneyim
eksikliğinden ötürü yerel politika ve uygulamalara yansıtmayabilir. Yerel
düzeyde savunuculuk yapan sivil aktörlerin, uluslararası kentsel gündemi
13 The World Bank, “World Inclusive Cities Approach Paper”.
14 United Nations, “Issue Paper on Inclusive Cities”.
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ve kapsayıcı kent anlayışını yerel politikacılara (yeniden) hatırlatması ve
bu kavramların yerelleştirilmesi için karar alma süreçlerine dahil olmaları,
daha adil ve eşitlikçi bir dünya kurmanın ilk adımı olacaktır. Bu bağlamda,
Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nin, yerel savunuculuk
faaliyetleri için yararlı bir kaynak olmasını umuyoruz.
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GİRİŞ

Çizim: Semih Özkarakaş

Hızla yaşlanan bir dünyada, bu keskin demografik değişim ve dönüşümü
yaşamayacak hiçbir toplum yok. Türkiye gibi, daha önce genç nüfusunun
büyüklüğünü bir potansiyel olarak belirten toplumlar bile hızla yaşlanıyor.
Genç nüfuslu bir toplum olma iddiası bir masala dönüşüyor. Bu hızlı değişime
bağlı olarak da toplumun ihtiyaçları değişiyor. Bu dönüşümü önce kabul
etmek; sonrasında yeni yapıyı anlamak ve onun ihtiyaçlarına duyarsız
kalmadan gereken önlemleri almak resmi ve gayri resmi her kurumun görevi.
Konu yaşlılık olduğundaysa, gözden kaçmaması gereken en önemli nokta, hiç
kimsenin dışında kalamayacağı, ‘benim başıma gelmez’ veya ‘beni ilgilendirmez’
diyemeyeceği tek ve yegane olgu olması. Yakınlarımız, sevdiklerimiz, biz…
Hepimiz yaşlanacağız. Bu nedenle, her birimizin yaşlılık ve yaşlanmaya dair
farkındalığının arttırılması; hiçbir yaş grubuna yapılmaması gereken ama en
çok yaşlıların maruz kaldıkları, yaşa dair önyargıların üstesinden gelinmesi;
yaşam kalitesinin ve memnuniyetinin yükseltilmesi bugünün yaşlıları için de
geleceğin yaşlıları için de bir lüks değil; ertelenemeyecek bir önceliktir.

Yaşlanmak ve Yaşlı Kavramı
Yaşlanmak dünyaya geldiğimiz, doğduğumuz andan itibaren başlayan bir süreç…
Dolayısıyla, ‘yaşlanmak’ söz konusuysa belli bir yaş grubunu değil; toplumda yer
alan çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlı her yaş grubunu bu kavram içine almak gerekir.
Ancak, yaşlanmak, denildiğinde bahsedilen bu biyolojik süreçtense çoğunlukla akla
‘yaşlılar’ gelir. Halbuki, hepimiz dünyaya geldiğimiz o ilk andan nefes aldığımız son
ana kadar yaşlanacağız.
Yaşlanmak tüm yaşam sürecini kapsayan bir süreç ise, o zaman, ‘Yaşlı kimdir?’
veya ‘Kime yaşlı denir?’. ‘Yaşlı’, tanımlanması zor bir kavram olmakla beraber, en
genel geçer ve en çok kullanılan tanımlardan biri Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlılık
tanımıdır. Buna göre, 65 yaşına erişmiş ve 65 yaşını geçmiş tüm kişiler yaşlıdır. Sıkça
karşılaştığımız kullanımı ile ‘65+’.
En çok kabul gören bu tanım, yaşlıları kronolojik yaşlarına bağlı olarak tanımlar. Tam
da bu nedenle, her genelleme gibi, kendi içinde birçok eksiklik ve hata barındırır.
65 yaş ve üstü insanların belki de tek ortak noktaları dünya üzerinde geçirdikleriyaşadıkları süreyken, bu tanım, onları üyelerinin tüm özellikleri aynı olan, homojen
bir grup olarak açıklar. Oysa, yaşlılar, çok farklı özelliklere sahip son derece heterojen
bir gruptur.
Kendi içinde bu kadar farklılık gösteren bir grubun tüm bireyleri için, basmakalıp
yakıştırmalar yapmak, hepsini aynı ekonomik, sosyal, kültürel ve -hepsinden
önemlisi- fiziksel özelliklerle bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi doğru da değildir.
Yaşlılar, gündelik hayatlarını sürdürmek için sürekli yardıma ihtiyaç duyan, sıklıkla
sağlık sorunları yaşayan, kendilerini eve kapatan, sosyal ilişkileri sınırlı veya zayıf
kişiler değildirler. Kimileri bu özellikleri taşıyabilirler; ancak, bunların hiçbirisi bir yaş
grubuna atfedilebilecek tek tip nitelikler olamaz.
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Dolayısıyla, yaşlıların birbirlerinden farklılık gösteren, yaşamın içinde varlıklarını
herkes kadar/gibi ve eşit şekilde sürdürme hakkına sahip olduklarını akıldan
çıkarmadan, ihtiyaçlarına, yaşam memnuniyetlerinin arttırılmasına, yaşamlarının
verimli ve kaliteli sürmesini sağlamaya odaklı ve bunları hedef alan düzenlemeler,
politikalar, kurallar ve yasalar ‘hak temelli bir toplum’ için temel gerekliliktir.

Türkiye’de Yaşlanmak
Türkiye’de yerel ve ulusal düzeyde yaşlılara eşit haklar sunabilmek için Türkiye’deki
demografik değişim ve dönüşümü tarihsel süreci içerisinde anlamak önemlidir.
‘Türkiye genç bir nüfusa sahiptir’ yargısı yakın sayılacak bir geçmişe kadar çok
da yanlış değildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında %4 oranındaki yaşlı (65+) nüfusu ile
Türkiye genç bir ülkeydi. Ancak, Türkiye nüfusunun yaşlanması, beklenenden çok
daha hızlı gerçekleşti. Öyle ki, nüfus projeksiyonları Cumhuriyet’in kuruluşunun 100.
yılında Türkiye’deki yaşlı nüfusun genel nüfus içerisindeki oranının %10’u geçeceğini
göstermektedir (TÜİK, 2020a)1. Bu keskin dönüşüm, Türkiye’yi ‘yaşlı bir toplum’
olmaktan çıkarıp, kısa süre sonra ‘çok yaşlı toplum’ olmanın eşiğine getirecektir.2

Grafik 1: Nüfus piramidi, 1935, 1975, 2019 Kaynak: TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2019
1 TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33712
2 Nüfusu %7 ile %10 arasında olan toplumlara yaşlı; nüfusun %10’u ve daha fazlasının yaşlı olduğu
toplumlar çok yaşlı toplumlar olarak tanımlanıyor .Arun, Özgür (ed.), Yaşlanmayı Aşmak. Ankara:
Phoenix Yayınevi, 2018.
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Nüfus piramitleri, bir toplumun ‘demografik yapısal değişimi’ni en çarpıcı biçimde
yansıtan görsellerdir. Yukarıda yer alan nüfus piramitlerinden ilki, 1935 yılı nüfus
verilerine göre hazırlanmıştır. Burada, Türkiye nüfusunun yaşlara ve cinsiyetlere
göre dağılımı, modernleşme yolundaki her toplum gibi üçgen biçimindedir. Üçgen
biçimli bu dağılım, yüksek doğum oranları, kırsal alanda yoğunlaşan nüfus, kalabalık
haneler, yüksek ölüm oranları, daha fazla hastalık ve daha fazla yoksulluğu işaret
eder. Aynı zamanda ataerkil bir düzenin devam ettiği bir toplumun söz konusu
olduğunu; kadınların hane içinde var olduğu, erkeğin ise hane dışında -yani kamusal
alanda- yer aldığı ve soyun taşıyıcısı olarak görüldüğünü anlatır. Bu dönemlerde,
kıtlıkların, salgınların ve savaşların gençlerin yaşam şansını azaltıp; hatta, elinden
alıp, onların nüfus dağılımındaki yerini daralttığı sonucuna ulaşmak güç değildir.
Ortada yer alan nüfus piramidi 1975 yılına aittir. Bu dönemdeki nüfus yapısının 1935
yılı ile gösterdiği farklılıklar son derece aşikardır. Türkiye’deki toplumsal dönüşüm,
İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda modernleşme ve kırsalın dönüşümünün
hız kazanması ile gerçekleşir. Marshall planlarıyla tarımın makineleşmesi, sanayi
hamleleri ve kentin çekiciliğiyle birlikte yaşanan iç ve dış göç nüfusun kentlere
kaymasını, mesleklerdeki değişim ve dönüşümü tetikler. Büyük oranda genç nüfus
kırsaldan şehirlere göç eder. Yaşlılar kırsalda kalır. Gençlerin iş gücünde daha fazla
yer almak için kente göçü, bölgesel olarak yaşlanmayı da hızlandırır. Hızla artan
nüfus, yüksek doğum oranları 1970’lerde siyasetin de gündemine girer. Gelişmekte
olan ülkelerde hükümetler doğum kontrolünü teşvik edici düzenlemeler getirirler.
Buna bağlı olarak, sonraki yıllarda doğum oranları düşmeye başlar. Kentleşmenin
sunduğu olanaklarla, temiz gıdaya, temiz suya ve sağlık hizmetlerine daha fazla
ve kolay erişim imkânı yaşam kalitesini arttırır. Tüm bunlara bağlı olarak, doğumda
beklenen yaşam süresinin uzaması ve ölüm oranlarının azalması ile nüfusun yapısı
dönüşür. Kırdan kente göç, toplumsal yaşamda başka değişimleri de beraberinde
getirir. Ataerkil düzende, hane reisi olarak görülen yaşlı erkek, kadının sosyal hayata
karışması, doğuma dair karar verme haklarını daha çok kontrolüne alması ile
gücünü kaybeder.
Yukarıda yer alan son piramit ise Türkiye’nin güncel nüfus dağılımına aittir. Modern bir
toplumda görülebilecek şekilde üçgen şeklinden dikdörtgen şekline dönüşmüştür.
Bu dönüşüm, diğerlerinde olduğu gibi kır-kent nüfusu arasındaki farklılığı da
ortaya koyar. Dikdörtgen şekil, artık kırsaldaki nüfusun ciddi biçimde azaldığının;
bunun da nedeninin özellikle kente göç olduğunun göstergesidir. 2019 yılında,
Türkiye nüfusunun %90’ı artık kentlerde yaşamaktadır.3 Daha önceki piramitlerde
görüldüğü gibi her piramit kendi sunduğu nüfus yapısına göre cinsiyetler arasındaki
3 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705.
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farklılaşmaya ilişkin bilgi vermektedir. Dikdörtgene dönüşen bu nüfus içinse artık bu
farklılaşmanın ilerleyen yaşlarda, özellikle de yaşlılığın ilerleyen aşamalarında dikkat
çekici bir hal aldığı sonucuna varılabilir. 2020 yılı verilerine göre doğumda beklenen
yaşam süresi erkekler için 75, kadınlar için ise 80 yılın üzerindedir. Her iki cinsiyet
için de geçerli olan uzayan yaşam süreleri daha fazla insanın ilerleyen yaşlarını
görebilmesine olanak tanımaktadır. Bu da nüfus içindeki yaşlıların oranının artması
ile çocuk ve gençlerin nüfustaki yerlerinin daralması anlamına gelir. Bu oransal
farklılaşmanın 2040 yılında, Türkiye tarihinde ilk defa, yaşlıların sayısının, çocukların
(0-14 yaş) sayısını geçmesi ile değişeceği bekleniyor. Bunu takip eden süreçte
ise yaşlıların sayısı artmaya devam ederken, çocuklar ve 15-64 yaş grubundaki
yetişkinlerin sayısı nüfus içinde azalmaya devam edecek.

Grafik 2: Yaş grubuna göre nüfus oranı, 1935-2080 Kaynak: TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2019.

Toplumsal yaşlanma bir sorun olarak görülmemeli ve algılanmamalıdır. Burada
önemli olan, değişime nasıl ayak uydurmak gerektiğidir. Benzer dönüşüm yaşayan
Türkiye, Şili, Azerbaycan, İran, Endonezya, Güney Afrika, Brezilya, Meksika gibi
ekonomik durumları stabil olmayan ülkeler için sorun yaşlanmak değil; yaşlanan
nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşam kalitesini yükseltecek şekilde
zenginleş(e)meden yaşlanmasıdır. Nitekim, Türkiye’de gelirin yarısına yakını (%47)
en varlıklı kesime aitken, en yoksul kesim gelirden sadece %6’lık bir pay alabiliyor.
Bu veriler ile Türkiye, kırılgan ekonomileri ve demografik özellikleri ile kendisine
benzerlik gösteren diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında gelirin en adaletsiz
dağıldığı 3 ülkeden biri durumundadır. 4
Toplumsal yaşlanma kategorik olarak bir sorun olmasa da, toplum içinde yaşlılar
arasında eşitsizlikler yaygın olarak gözlemlenmektedir. Toplumsal cinsiyet, sınıf ve
etnisite kesişiminde eşitsizlikler daha da görünür hale gelmektedir.
4 OECD, Preventing ageing unequally, Paris, OECD, 2017. https://doi.org/10.1787/9789264279087-en

17

Yaşlı kadınların eğitim düzeyleri genel nüfusun eğitim düzeylerinin çok altında
olmakla beraber yaşlı kadınlar daha yoksuldur ve hastalıklarla daha fazla
yüzleşmek durumda kalmaktadır. Yaşlılar arasında da en fazla incinebilir kesimi
oluşturan dul yaşlı kadınlar ise sadece yalnızlıkla mücadele etmek zorunda
kalmıyorlar. Aynı zamanda yoksulluk riski altında yaşamlarını sürdürüyorlar.
Bununla birlikte, günümüzde esnek istihdamda yer alan genç kuşaklar da eşitsiz
yaşlananlar kervanına katılıyorlar. Geçici işlerde çalışanlar, ajans bazlı istihdam
edilenler, mevsimlik gezici işçiler, yarı zamanlı çalışanlar, gündelikçiler gibi esnek
istihdam koşulları altında yaşlanan insanlar için yaşlılıklarında nasıl bir dünyayla
karşılaşacakları oldukça belirsiz.
Türkiye’de orta sınıflar içinde de yaşlanma sürecinde riskler var. Geleceğin yaşlı
orta sınıfına mensup olacak bireyler kendilerinden önceki kuşakların iş güvenliği
ve gelir istikrarını elde edememektedirler. Bu durum gelir bazlı eşitsizliklerin daha
da belirginleşmesine neden oluyor. Sadece gelişmekte olan ülkeler içinde yer
alan Türkiye’de değil; gelişmiş toplumların yer aldığı Avrupa’da da bu ayrışma 100
yıl öncesine göre daha keskinleşiyor.5 Böylesi bir arka plan düşünüldüğünde yerel
yönetimlerin yaşlanma sürecindeki eşitsizliklerle etkin mücadele etmesi kaçınılmaz.
Nitekim, Türkiye’de 2005 ve 2012 yıllarında iki defa değişen yerel yönetimler yasası,
belediyelere yaşlılar için de hizmet geliştirmek sorumluluğu ve yetkisi veriyor. Bu
bağlamda, hak temelli hizmet, yerel yönetimler için kaçınılmaz bir gereklilik haline
geliyor.
5 Arun, Özgür (ed.), Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve
Müdahaleler, Antalya: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları, 2020.
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Yaşlı Hakları
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tüm insanları din, dil, ırk, cinsiyet, yaş gibi farklılıkları gözetmeksizin kapsar. Beyannamenin ilk maddesi bu kapsayıcılığı ‘Hiçbir
ayrım gözetmeksizin ‘tüm insanlar özgür doğar; onur ve haklar konusunda eşittir’ şeklinde ifade eder. İnsanlar arasındaki bu eşitliğin, diğer tüm değişkenlerde
de olduğu gibi, yaşa bağlı olarak da değişmemesi beklenir. Ancak, yaşlı insanların
haklarını özellikle ele alan ve hükümetler üzerinde yasal bağlayıcılığı olan kapsayıcı
herhangi bir yasa bulunmamaktadır. Yalnızca ‘Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ ve Madrid Uluslararası
Yaşlanma Eylem Planı’nda (MIPAA) yaşlıların haklarına dair taahhütlerin varlığından
söz edilebilir. Sınırlı olan bu hak temelli girişimlerin hükümetler nezdinde yasal bir
zorunluluğu yoktur. Bu nedenle, söz konusu yaşlı haklarını temel alan sözleşmelerin
uygulanması hükümetlerin kendi hak anlayışlarına kalmıştır.
Bu nedenle, yaşlı haklarını temel alan, uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler’in
(BM)6 öncülüğü ve bünyesinde, veriler ışığında uzmanlarca hazırlanmış, ülkelere bu
konuda rehberlik edecek bir sözleşme oluşturulması gerekliliği elzem ve acildir. Bu
ve benzeri rehberler genel geçer politikaların üretilmesi ve hak temelli adımların
atılması için büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu çalışma ve çabaların yaşlı insanların ve sivil toplumun katkısı olmaksızın hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu
nedenle, yerel yönetimlere ve ilgili STK’lara büyük görevler düşmektedir.
Her şeyden önce, yaşlıların haklarının korunması, toplumda herkesle eşit haklara
sahip, onurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmelerinin temel unsurudur. Yaşlı haklarının korunması, hızla yaşlanan bir dünyada, sayısal olarak hızla büyüyen bir yaş
grubunun ayrımcılığa uğramaması için büyük önem taşımaktadır.

Yaş Ayrımcılığı Nedir?
Yaş ayrımcılığı, en genel tanımı ile, herhangi bir kişinin yaşı nedeni ile ayrımcılığa
uğramasıdır. Yaş ayrımcılığı, aslında tüm yaş gruplarının karşılaştıkları yaşa bağlı
ayırımcılık için kullanılan ortak bir kavram olsa da; genellikle, bu tür ayrımcılığa en
fazla maruz kalan yaşlıların karşılaştıkları ayrımcılıklar anlatmak için kullanılır. Yaş
ayrımcılığı, yaşlıları cinsiyet gözetmeksizin haklarından mahrum ettiğinden bertaraf
edilmelidir.

6 https://social.un.org/ageing-working-group/documents/Coalition%20to%20Strengthen%20
the%20Rights%20of%20Older%20People.pdf
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Yaş ayrımcılığı başta olmak üzere, yaşlıları hayatın pek çok alanında yaşlarına bağlı
hak ihlalleri ile karşılaşmaktadırlar. Birleşmiş Milletler raporunda sunulan en belirgin
yaş ihlallerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Yaşlıların Ayrımcılığa Uğramama Hakkı: Yaşlıların hizmet ve işgücüne erişimleri
yaşları gerekçe gösterilerek engellenemez. Yaşlılar cinsiyetleri ve engellilikleri nedeni
ile hak ettikleri saygıdan mahrum bırakılamaz.
2. Yaşlıların Şiddete Uğramama Hakkı: Yaşlılar, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmamalıdır.
3. Yaşlıların Sosyal Güvenlik Hakkı: Pek çok yaşlı insan düzenli emekli aylığı veya sosyal güvenliğe sahip değildirler. Düzenli bir ekonomik ve sosyal güvencesi olmayan yaşlı
ve ailesi ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
4. Yaşlıların Sağlık Hakkı: Yaşlarına bağlı olarak yaşlılar sağlık ve sosyal hizmetlerden
yeterince faydalanamamaktadır. Yaşlılar doğru, yeterli ve zamanında tedavi almalıdırlar.
5. Yaşlıların Çalışma Hakkı: Yaşlılar istedikleri işlerde ve istedikleri sürece çalışabilmelidirler.
6. Yaşlıların Mülkiyet ve Miras Hakları: Dünyanın birçok yerinde hem yasal hem de
geleneksel olan miras yasaları, her yaştan kadının kocası öldüğünde mülk sahibi olma
veya miras alma hakkını reddeder. Aile üyeleri genellikle dul kadınları mülklerinden
çıkmaya zorlar veya mülklerine el koyarlar; bu da sahiplik, yönetim ve mülkiyetin tasarruf eşitliği haklarının ihlalidir. Yaşlılar, miras ve mülkiyet konularında erkekler ve
diğer yaş grupları kadar hak sahibidirler.
İnsan hak ve özgürlüklerini içeren yasalar ayrımcılığı hiçbir şekilde kabul etmez.
Herkes haklar ve özgürlükler alanında eşittir. Bunlardan uluslararası kabul gören
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ICCPR 1966) ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ICESCR 1966) yaşa bağlı olmaksızın tüm
insanlar için geçerlidir. Ancak, herkes için, hiçbir ayrım gözetmeksizin kabul edilen
bu haklarda belli gruplara dair farklı ihlaller gözlendiğinde ek tedbirler gerekmektedir. Yukarıda sıralanan altı madde yaşlılara dair dikkate alınması ve harekete geçilmesini gerektiren en önemli özel hak ihlalleridir.
İnsan hakları hukukundaki bu açık, ‘normatif boşluk’ olarak ifade edilmektedir. Bu
anlamda, yaşlı insanların hakları da ek tedbirler gerektiren, hukukta yer alan bu
tür normatif boşluklardan biridir. Halbuki, yaşlı bireyler için, herkes için tanımlanan
insan haklarına ek olarak, bakım hizmetleri standartları (hem bakan hem bakılan
için), ileri yaşlar için yasal planlamalar, zorunlu emeklilik yaşı, yasal ehliyet ve vesayet altındaki yaşlıların durumu, kadın ve erkekler için kanun önünde eşitlikler gibi
haklarını tanımlayan ve güvence altına alan adımların atılması gerekmektedir. Bu
ve benzer konularda, özel tanımlı haklar, yaşlılar için uluslararası boyutta genelleştirilerek tek bir metin altında toplanmalıdır. Bu haklar tanımlandıkça ve yazılı olarak
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resmiyet kazandıkça yaşlıların hakları güvence altına alınacak ve bu konuda herkese ve her kuruma düşen sorumluluklar da açıklık kazanacaktır.

Yaşlı Haklarının Korunması İçin Mevcut Uluslararası
Kurallar Uygulanıyor mu?
Mevcut insan hakları, yaşlıların haklarını korumakta yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik “uygulama açığı” olarak tanımlanır. Dünya nüfusunda aldıkları büyük yer
ve ciddi hak ihlalleri ile karşı karşıya olmalarına karşın, insan hakları taahhütlerini
izleyen antlaşma organları, yaşlılara dair hak ihlallerine dair nadiren sorular sorarlar.
Birleşmiş Milletler üye devletleri, anlaşma raporlarına yaşlıları nadiren dahil eder.
Birleşmiş Milletler üye devletlerinin insan hakları sicilini ‘İnsan Hakları Konseyi’ne
rapor ettiği yeni ‘Evrensel Periyodik İnceleme’ sisteminde yaşlı insanlar görünmez
kalmaktadır.
Hükümetlerin yaş ayrımcılığına karşı tutumu, yaşlıların haklarını, politikalarına, uygulamalarına, yasalarına, bütçelerine, programlarına ve hizmet sunum personeli için
eğitimlerine yeterince dahil etmekte ne kadar başarılı olup olmadıkları ile ölçülebilir.
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Yaşlıların Hakları Siyasi Olarak Ne Kadar Destekleniyor?
Bölgesel düzeyde, insan haklarına dair duyarlılıkların her geçen gün arttığından söz
etmek mümkündür. Latin Amerika Devletleri’nin, yaşlıların haklarıyla ilgili bölgesel
bir sözleşme geliştirmek için aktif olarak çalışması; Afrika Komisyonu, Afrika İnsan
Hakları Şartı’na göre yaşlıların haklarıyla ilgili yeni bir protokol hazırlanması; 2008
Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Tüzüğü kapsamında yeni bir insan hakları
kurumunun oluşturulması ile Güney Doğu Asya’da yaşlıların haklarını geliştirmek ve
korumanın amaçlanması, yaşlı haklarına dair ek önlemlerin alınması ve geliştirilmesi
konusundaki önemli adımlara örnek olarak sayılabilir.
Uluslararası düzeyde yaşlı hakları konusunda atılan adımlara bakıldığında Birleşmiş
Milletler sisteminde yaşlı kadın ve erkek haklarıyla ilgili artan tartışmaların sürmekte
olduğu gözlenmektedir. Bu konuda umut veren gelişmelerden biri, CEDAW’ın
(Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme)
uygulanmasını izleyen komitenin, yaşlı kadın haklarına ilişkin yeni bir genel tavsiye
hazırlamak için bir çalışma grubu oluşturmasıdır. Bu, üye devletlere yaşlı kadınların
haklarını nasıl daha iyi koruyabilecekleri ve iletişimi nasıl sistematik hale getirileceği
konusunda rehberlik sağlayacaktır.

Yaşlı İnsanların Haklarının Korunması için
Neden Bir Sözleşme Gerekli?
Dünya nüfusunun hızla yaşlanmasıyla yaş ayrımcılığı daha belirgin bir sorun
haline gelecektir. Yaşlıların haklarının korunması, onların toplumun eşit bireyleri
olarak hak ettikleri onurlu ve güvenli yaşamı sürmelerini sağlayacaktır. Herkes için
geçerli olan insan hakları evrensel beyannamesi herkesin haklarını korur; ancak,
yaşlıların ihtiyaç duyduğu bazı özel hakların yerel ve bölgesel düzeyde korunmasını
sağlayamamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve uluslararası haklar
sözleşmeleri yaşa bakılmaksızın tüm kişiler için geçerlidir.
İnsan hakları ve kalkınma doğrudan ilişkilidir. İnsan hakları saygı, haysiyet, söz
sahibi olma ve maddi güvenlikle beraber refahın sağlanması için de gereklidir.
Yaşlıların kendi haklarının korunması sadece kendilerinin değil; etraflarındakilerin
de gelişimini destekler. Tüm insanların haklarına saygı duyan ve koruyan bir toplum,
daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir nitelik kazanacaktır. Burada önemli bir
unsur bu konulardaki hak ve hizmetlerin belli standartlara oturtulmasıdır. Sağlık
ve ekonomi alandaki pek çok hizmet, özel işletmeler veya STK’lar tarafından
üstlenilmektedir. Bu tarz hizmetler standartlar oluşturulmasını gerektirir. Bu
standartların sağlanması ancak devletler üzerinde de yasal bağlayıcılığı olan
sözleşmeler ile mümkündür.

Yaşlı Haklarını Koruyan Bir Sözleşme
Neleri Kapsamalıdır?
Yaş Ayrımcılığı ile Mücadele Eder
Yaş ayrımcılığına karşı mücadeleye yardımcı ve destek olmak
Sözleşmeyi onaylayan devletleri yaşlılara dair ayrımcı olmayan yasalar kabul
etmeye mecbur etmek
Yaşlı insanların karşılaştığı farklı ayrımcılıklara dikkat çekmek
Yaşlı haklarına ilişkin savunuculuk, kamu bilinci oluşması ve bu konudaki
eğitimler için gerekli temelleri atmak
Toplumların karşılaşmakta olduğu demografik değişimlerinin zorluklarına
karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmek
İnsanların Yaşamlarını Değiştirir
Yaşlıların, her yaş grubu gibi, onurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak
Yaşlıları yardıma muhtaç konumundan çıkarıp, bilgi, güç ve deneyime sahip
bireyler haline getirmek
Yaşlı insanlara artan saygı ile kuşaklararası ilişkileri geliştirirken daha uyumlu
bir toplum oluşmasını da sağlamak
23

Sorumlulukları Netleştirir
Yaşlıların haklarını uluslararası yasalar ile güvence altına almak
Yaşlı haklarının neler olduğunu, bunları korumak için gereken azami
standartları ve hamleleri netleştirmek
Devletlerin ve yaşlı haklarına dair alanda olması gereken aktörlerin, yaşlı
haklarına dair görevlerini görünür kılmak
MIPAA ve Birleşmiş Milletler yaşlı ilkelerini karşılamak ve güçlendirmek
Şeffaflığı/ Hesap Verebilme Gücünü Arttırır
Devletlerin yaşlılara yönelik eylemleri için bir raporlama ve hesap verebilirlik
mekanizması sağlamak
Yaşlıların haklarını daha açık hale getirerek mevcut uluslararası hukukun
uygulanmasını güçlendirmek
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, STK’lar, özel sektör ve ilgili aktörler arasında
yaşlı haklarına dair uygulamaların takibi için diyalog oluşturmak
Politika Oluşturmak Amaçlı Rehber Sunar
Politika oluşturmak konusunda alınacak kararlara dair rehberlik edecek bir
çerçeve sunmak
Politikaların geliştirilmesinde kullanılmak üzere yaş bazlı ayrılmış verilerin
toplanmasını teşvik etmek
Yaş duyarlılığı olan programlar geliştirmek
Devletlerin kaynaklarını daha adil dağıtmalarına yardımcı olmak
Yaşlılara fayda sağlayan programlar için daha fazla kalkınma yardımını
teşvik etmek
Sağlık personeli, hukuk personeli gibi yaşlılar ve sorunları ile direkt ilgilenen
çalışanların gerekli eğitimleri almalarını sağlamak
Özel sektöre yaşlı haklarını nasıl koruyacakları konusunda rehberlik etmek

Yaşlı Hakları Konusunda Neler Yapılabilir?
Yaşlı Haklarının oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasına dair sözleşme geniş
halk kitlesinin katılımı ve desteği olmadan hayata geçirilemez. Bu konuda, Sivil
Toplum Örgütlerine büyük görevler düşmektedir. Atılacak adımlar şöyle sıralanabilir;
Kuruluşunuzun yönetiminin, bir sözleşmenin oluşturulması ve uygulanması
konusunda liderlik edebileceğine dair ortak karar alması, atılması gereken ilk
adımdır.
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Öncelikli olarak Birleşmiş Milletler belgeleri yol gösterici olacaktır. Örneğin,
insan hakları konusunda Birleşmiş Milletlerin küresel düzeyde aldığı önlemler
ve girişimler7 incelenmelidir. Birleşmiş Milletlere veya diğer uluslararası
organizasyonlar aracılığıyla yaşlılığa dair bilgilere, istatistiklere, farklı bölgelere
dair yaşlılık verilerine, sürdürülebilir hedefler için izlenen yollara ait tutanaklara8
ulaşmak mümkündür. Bunlar herkesin ulaşabileceği belge ve verilerdir.

Ülkemizde yaşlıların haklarına dair bir sözleşmenin gerekliliğini desteklemek için
yaşlılara yönelik ayrımcılık, istismar, ihmal veya şiddete ilişkin kanıtlar toplanması
gerekir. İlerleyen bölümlerde bahsedilecek, ‘Kanıta Dayalı Savunuculuk’ başlığı
altında, Türkiye’de yaşlılığa dair tezleri güçlendirmek için ihtiyaç duyulacak verilere
ulaşılabilecek farklı kaynaklara dair detaylı bilgi verilecektir. Bunun dışında, yaşlı
haklarını geliştirmek ve güçlendirme amacıyla yapılacak araştırma ve proje
çalışmalarını destekleyen, ayni ve nakdi fon desteği sağlayan farklı kurum ve
kuruluşlardan da söz etmek mümkündür:
Sivil toplum Geliştirme Merkezi (STGM)9: Temel amacı, sivil toplumu ‘güçlü,
etkili, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve bağımsız’ kılmaktır. Bu koşullarda bir
sivil toplum hedefi için farklı alanlarda sivil toplum kuruluşlarını destekler. 2004
7 https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
8 https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/ageing_infographic_web_version.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/wfr2015/wfr2015_annex/
waflxmaps/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/finance/index.php?page=view&type=12&nr=307&id=25&menu=156
https://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/7/13597/tableageing.pdf
9 https://www.stgm.org.tr
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yılından bu yana, Avrupa Birliği kapsamında geliştirilen projelerin sunduğu bilgi,
belge, danışmanlık, eğitim ve fonları içerir. Sivil toplum örgütlerine ve gönüllülere,
yönetim, hukuk, proje yönetimi, dijitalleşme, savunuculuk ve sivil toplum düşüncesi
konusunda destekler sağlar. STGM’nin bu desteklerine, konuya dair bilgi, belge ve
görsellere erişim, doğrudan bilgi talebi ve açılan çağrıları takip ederek ulaşmak
mümkündür. Sivil toplum örgütlerine sunduğu bu destekler dışında, bugüne
kadar verilen desteklere dair bilgilere de ulaşılabilir. Örneğin, yaş ve yaşlılık ile ilgili
STGM bünyesinde yapılan her türlü çalışmaya STGM ana sayfasındaki araştırma
bölümüne ‘yaş’ yazarak erişilebilir.10
Etkiniz11: Avrupa Birliği’nin, birliğe aday ülkelerde sivil toplumun güçlenmesi için
uyguladığı sivil toplum aracı (CSF 2017) kapsamında finanse edilen bir programdır. 3
yıl sürmesi planlanan bu program 7 Ocak 2017’de hayata geçirilmiştir. Sivil toplumun
izleme kapasitesini güçlendirirken kamu kurumları ve sivil toplum arasında
insan hakları konusundaki karşılıklı iletişimi arttırmayı hedefler. Bu hedefler
doğrultusunda programın sağladığı destekler aşağıdaki şekilde listelenebilir:
İnsan hakları izleme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesi
İnsan hakları raporlarının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi,
Avrupa ve uluslararası insan hakları çerçevesine ve mekanizmalarına erişiminin
ve etkisinin artması
İnsan haklarını izleme ortamının iyileşmesi için diyalog olanaklarının sağlanması
Toplum düzeyinde insan haklarının korunması ve desteklenmesinde sivil toplum
örgütlenmelerinin izleme değeri ve rolü konusunda bilginin yaygınlaştırılması
Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlenmeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğun
güçlenmesine katkı sağlanması
Etkiniz bünyesinde yaş ve yaşlılığa dair yapılan çalışmalara Etkiniz ana sayfasındaki
araştırma bölümüne ‘yaş’ yazarak ulaşabilmek mümkündür.12
SivilDüşün13: 2010-11 yıllarında 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle yapılan geniş
kapsamlı görüşmeler sonucu, sivil toplum örgütlerinin ortak kaygı ve gereksinimleri
doğrultusunda hayata geçirilen bir Avrupa Birliği programıdır. SivilDüşün STK’lara
dört farklı başlık altında destek sunmaktadır.
Geliştirmeye yönelik destekleriyle, farklı alanlarda donanım kazandıracak beceri,
yöntem ve tekniklerin öğrenimi
Etkiye yönelik destekleri ile ‘söz ve yetki sahiplerini belirli bir amaç doğrultusunda
etkilemeyi, yasa ve politika değiştirmeye yönelik çalışmaların tasarlanması ve
geliştirilmesi
10 https://www.stgm.org.tr/search/node?keys=yaş
11 https://etkiniz.eu/hakkimizda/
12 https://etkiniz.eu/?s=yaşlı
13 https://sivildusun.net
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Duyurmaya yönelik destekleri ile amacınızın daha etkili ve daha büyük kitlelerce
duyulabilir hale getirilmesi
Güçlenmeyi hedefleyen destekleri ile örgütlerin hareket, çalışma performansı,
sistematik çalışma planı oluşturma ve bunu sürdürme ile kaynak yönetimini
güçlendirmesi
SivilDüşün bünyesinde yaş ve yaşlılığa dair yapılan çalışmalara SivilDüşün ana
sayfasındaki araştırma bölümüne ‘yaş’ yazarak ulaşabilmek mümkündür.14
Özellikle, ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin nüfus ve sosyo-ekonomik veriler için ulusal
ve yerel akademik ve sivil kaynakları belirlemek ve kullanmak önemlidir. Ulusal ve
yerel kaynaklara, yereldeki akademik çalışmalar, farklı STK’ların çalışmaları, ulusal
veri sağlayan kaynaklar örnek verilebilir. Uluslararası kaynaklar olarak özellikle
Birleşmiş Milletler nüfus bölümünün sunduğu kaynaklar hem ülke hem bölge
bazında detaylı ve güncel veri sunmaktadır.15 Benzer şekilde sosyo- ekonomik
verilere de Birleşmiş Milletler’in Nüfus Bölümünden ulaşmak mümkündür.16 Yerel
bilgi ve veri kaynaklarına dair detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde ‘Türkiye’de Kanıta
Dayalı Hak Savunuculuğu için Veriler Nerelerden Elde Edilebilir?’ başlığı altında
detaylandırılacaktır.

14 https://sivildusun.net/?s=yaşlı
15 http://esa.un.org/ unpp / index.asp
16 www.un.org/esa/population/ unpop.htm
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Bir kongre, çalıştay, panel gibi etkinlikler organize etmek, hak temelli hareketler için
halk desteği oluşturmak açısından önemlidir. Bu etkinlikler hem amaca ulaşmak hem
de ulaşılan amacın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Halktan destek
almayan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz ve süreklilik sağlayamaz. Halk desteğini
sağlayabilmek için izlenebilecek birden fazla yol mevcuttur. Elinizdeki imkanlar,
aldığınız destekler, kurumunuzun yapısı gibi özelliklere bağlı olarak bunlardan birini
veya birkaçını halk desteği sağlamak, halkı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak
yönünde kullanmak mümkündür. Yapılabileceklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
Yaşlanma konusuyla ilgisi olan veya olabilecek gruplarla temasa geçip sosyal
dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek
Kendi organizasyonunuzun üyelerini, diğer STK’ları, medyayı ve ilgili kurumları yaşlı
haklarının iyileştirilmesi konusunda harekete geçmeye teşvik etmek
İlgili kurum ve kuruluşlar ile halkı, yaşlı haklarının iyileştirilmesine dair hazırlayacağınız
kampanyanızı desteklemeye teşvik eden basit bir slogan veya etiket bulup farklı
iletişim kanallarıyla bunu görünür kılıp kullanılmasını sağlamak
Diğer destek gruplarıyla koalisyonlar kurmak
Kuruluşlar arasında ve halkla bilgi paylaşımı için bir ağ oluşturmak
İnternet, YouTube, bloglar, röportajlar, gazete editörlerine mektuplar ve diğer medya
aracılığıyla yaptığınız ve yapacağınız çalışmaların geniş kitleler tarafından öğrenilmesini
sağlamak
Yaşlı haklarının iyileştirilmesine karşı çıkabilecek unsurların öne sürebilecekleri karşı
görüşleri belirleyin ve bunları çürütecek akılcı ve gerçekçi argümanlar geliştirmek
Hükümette yaşlı insanlarla ilgili karar alma mekanizmalarını yönlendiren kilit
noktaları ve kanun oluşturmada destek verecek politik aktörleri belirleyip onlarla
temasa geçmek
Türkiye’deki yaşlı haklarına dair gelişmeleri yerel ve uluslararası diğer kuruluşlarla
paylaşmak
Türkiye’de yaşlılığa dair farkındalık ve duyarlılığı arttırmak, konuyla ilgisi olan ve ilgi
duyanları bir araya getirmek için yapılan çalışmalara bir örnek Senex: Lisansüstü
Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’dir. Her sene yaşlılığa dair farklı bir temayı ele alan Senex
Kongre, genç araştırmacıları konuya dair çalışmalar yapma ve yapılan çalışmaları
paylaşma konusunda teşvik eder. Bu kongre, yaşlılık alanında çalışmaları ve girişimleri
olan tecrübeli akademisyenlerin ve sahada/uygulamalı alanlarda çalışmış kişilerin
deneyimlerini gençlerle paylaşmalarına olanak sağlar. Yaşlılığa dair çalışan STK’ların
yer alabildikleri, resmi ve yarı resmi kurumların sunumlarla katılabildiği Senex
Kongrelerinde, her yıl yaşlılıkla ilgili başka bir tema çerçevesinde konuya olan ilginin
arttırılması hedeflenmektedir.17
17
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https://www.senexkongre.org.tr

Yerelde Yaşlı Hakları Nasıl Savunulur?
Buraya kadar tartışılan ve Birleşmiş Milletler tarafında ana çerçevesi çizilen, yaşlı
haklarına ilişkin ihtiyacın, görünür kılınması, yaşlıların yaşam haklarına dair atılması
gereken adımların doğru ve net tanımlanması, yaşlı haklarına dair farkındalık
yaratılması ancak kanıta dayalı hak savunuculuğu ile güçlenir ve yaygınlaşabilir.

Türkiye’de Kanıta Dayalı Hak Savunuculuğu için
Veriler Nereden Elde Edilebilir?
Toplumda yaşlılar gibi içinde incinebilir kesimlerin de bulunduğu bir grup için
hak savunuculuğu yapmak ancak kanıta dayalı olursa ayakları yere basan ve
sürdürülebilirliği mümkün bir hak arayışı ve hak kullanma pratiği olacaktır.
Hak arayışını rasyonel ve bilimsel bir zemine oturtmayı sağlayacak bu veriler, yaşlı
hakları konusunda çalışan veya çalışmayı planlayan yerel yönetimler, belediyeler
ve sivil toplum örgütlerine ülkenin veya belli bir bölgenin yaşlı profilini çıkarma
imkanı da sunar.
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Türkiye’de yaşlı haklarını savunan, bu konuda harekete geçmek isteyen, politika
üretilmesi konusunda katkıda bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının kanıta
dayalı hak savunuculuğu yapabilmeleri için başvurabilecekleri üç temel kaynaktan
söz edilebilir:
Resmi Kaynaklar
Türkiye’de ulusal boyutta sunulan ‘resmi’
verilere Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 18
TUİK) ulaşmak mümkündür. TUİK tarafından toplanan ve adrese dayalı nüfus
kayıtları doğrultusunda oluşturulan veriler, Türkiye’nin tamamında veya belli bir
bölgesinde yer alan nüfusun, farklı özelliklerine (yaş, cinsiyet, eğitim durumu,
gelir, vb.) göre dağılımına ulaşma imkânı
sunar. Veri elde edilmek istenilen konu
başlıkları için TÜİK’in web sayfasında
bulunan bilgi edinme kanalı kullanılarak
veriler talep edilebilir.
Benzer şekilde, TÜİK’in Resmi İstatistik
Programı (RİP) da farklı konu başlıklarında resmi istatistikler için bir çerçeve
sunar.19 Resmi İstatistik Programının ayırt
edici özelliği, güncel, güvenilir, zamanlı,
şeffaf ve tarafsız veri üretmesi ve bu veriyi paylaşmanın yanı sıra, resmi istatistiklerin üretim ve yayımına dair standartları
belirlemesidir. Resmi İstatistik Kurumu,
belirlenen standartlara ve özelliklere göre
verileri konu başlıklarına ayırır. Verilerin
Türkiye’de hangi kurum tarafından ve ne
şekilde üretildiği bilgisini verir. Örneğin,
kurumun ana sayfasına giriş yapıp ‘Kurumlara Göre İstatistikler’ başlığı altında
bir kurum seçimi yapıldığında, o kurumun Türkiye’de ne tür istatistikler
18 https://www.tuik.gov.tr
19 http://www.resmiistatistik.gov.tr
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topladığı ve bu istatistiklerin ne sıklıkla
toplandığı bilgisine ulaşılır. Benzer şekilde
‘Konulara Göre İstatistikler’ başlığı altında
konu seçimi yapıldığında da o konuya dair
verilerin kapsamının ne olduğu, ne şekilde ve hangi kurumlarca toplandığı bilgilerine ulaşmak mümkündür. Kanıta dayalı
savunuculuk yapmayı planlayanların resmi istatistikleri takip etmesi önem taşır.
Akılda tutulması gereken temel prensip:
Bir alanda geçerli ve güvenilir düzeyde
üretilmiş nitelikli veri yoksa, o alanda
insan hakları ihlali vardır!
Ulusal veri sağlayan resmi kurumların
yanı sıra, uluslararası düzeyde karşılaştırmalı veri sunan kurumların ürettiği
raporlar ve araştırmalar da takip edilmelidir. Uluslararası veriler, farklı ülkeleri karşılaştırma olanağı sunar. Birleşmiş
Milletler’in sunduğu küresel, bölgesel ve
yerel boyuttaki veriler de yaşlı haklarının
geliştirilmesi konusunda kanıta dayalı
hak savunuculuğu için geniş ve detaylı
donanım sunmaktadır.20 Birleşmiş Milletler’in ana sayfasında ‘age’ veya ‘aging’
kelimesi ile arama yapıldığında, yaşlılık
konusunda üretilmiş çalışmalara ve dokümanlara sıralı olarak erişilebilir.
Uluslararası boyutta farklı ölçeklerde
veri sunan bir diğer küresel organizasyon Dünya Sağlık Örgütü (World Health
Organization, WHO)’dür. WHO internet
http://esa.un.org/ unpp / index.asp
www.un.org/esa/population/ unpop.htm

ana sayfasında21 ‘Health Topics’ (Sağlık
Temaları) başlığı tıklandığında gelen harf
sıralamasında ‘A’ harfine girip ‘Aging’
başlığı seçildiğinde bu konuda organizasyon tarafından yapılan çalışmalara
ve yaşlılığa dair verilere ulaşmak mümkündür. Yaşlılık konusunda demans, engellilik, yaşlılara şiddet gibi pek çok farklı
konuda araştırma raporlarına ve bilgiye
erişilebilir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaşlılıkla ilgili farklı verilere ulaşılabilecek bir diğer
uluslararası teşkilattır. Yaşlılıkla ilgili çalışmalarında başlı başına bir başlık açarak
inceleme ve ortak paylaşım sunduğu
‘Age- Friendly World’ (Yaş Dostu Dünya)22 dikkat çekicidir. Bu sayfada, yaşlılıkla ilgili çok önemli çalışma alanlarından
biri olan yaş dostu çevrelere dair ulusal
ve uluslararası çalışmalar yürüten kişi ve
kuruluşlar, bu çalışmaları ile ilgili süreç ve
detayları paylaşmaktadır. Yaş Dostu Çevreler, yaşlıların kendileri için uygun olduğunu düşündükleri bir yerde güven içinde yaşlandıkları, yoksullukla mücadele
etmek zorunda kalmadan özerk, sağlıklı
ve saygın bir şekilde kişisel gelişimlerine
devam ederken topluma katkı sağladıkları yaşam alanları oluşturmayı hedefler.
Nüfusun hızla yaşlandığı bir toplumda
fiziki ve sosyal olarak yaşlılığı pozitif bir
deneyim haline getirecek ortamlar sunmak büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, WHO bünyesi altındaki bu
platform, dünyanın farklı coğrafya ve
kültürlerindeki yaş dostu çevreler için
21 https://www.who.int
22 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/

atılan ve atılması planlanan çalışmalar
için hayata geçirilmiş önemli bir veri ve
paylaşım alanıdır.

Yarı Resmi Kaynaklar
Türkiye’de demografik veri sağlanabilecek bir diğer kurum, Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim ve araştırma
faaliyetlerini sürdüren Nüfus Etütleri
Enstitüsü’dür (HÜNEE). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü23, Türkiye’de, demografi alanında lisansüstü
ve doktora düzeyinde eğitim veren tek
kurum olma sıfatına da sahiptir. Enstitü, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle
birçok demografik veri toplamaktadır.
Demografi konusunda yarı resmi kaynaklardan en önemlisidir. Özellikle, 1968
yılından bu yana nüfus sayımları arasında kalacak yıllara denk gelecek şekilde
beş yılda bir gerçekleştirdikleri Türkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, eşine
kolay kolay rastlanamayacak şekilde 40
yıllık bir veri sunan boylamsal bir araştırmadır. HÜNEE elde ettiği mikro verileri belirli kurallar çerçevesinde ilgililerle
paylaşmaktadır.
Bunun yanı sıra, HÜNEE bünyesinde
yaşlılık üzerine yazılmış akademik çalışmaları ile enstitüde yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri yaşlılık çalışmaları
ile ilgilenenlere yol gösterici olma niteliği
taşımaktadır.

23 http://www.hips.hacettepe.edu.tr
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Resmi Olmayan Kaynaklar
Resmi olmayan kaynaklar, devlete bağlı
olmayan bağımsız kuruluşlarca üretilen
verilerin sunulduğu kaynaklardır. Türkiye’de farklı alanlarda bağımsız kuruluşların ürettiği verilere ulaşılabilirken
yaşlılık konusunda üretilen veri oldukça
sınırlıdır. Bu çalışmalardan biri 55 yaş
ve üzeri yetişkinlerin yaşam koşullarını,
kenti kullanımlarını, hak ve özgürlüklere bakışlarını, geleceğe dair algı ve beklentilerini dokuz farklı tematik başlıkta
veri toplayarak ortaya koymayı hedefleyen Antalya Yaşlılık Araştırması’dır

(AYA)24. AYA, her üç yılda bir tekrarlanan, Türkiye’nin yerel düzeyde gerçekleştirilen tek boylamsal araştırmasıdır.
Hem AYA çalışmasına hem yaşlanmayla
ilgili diğer araştırmalara Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği25 aracılığıyla erişilebilir. Yerel düzeyde gerçekleştirilen
diğer bir çalışma ise yaş dostu çevreler
oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen
SOLİS araştırmasıdır.26
24 http://www.senex.org.tr/aya/
25 Senex Dernek web sayfası www.senex.org.tr
26 http://www.senex.org.tr/ydc/

Yaşlı Haklarını Yerel Düzeyde
Destekleyen Çalışmalar
Resmi olmayan kaynaklarda örnek olarak sunulan Antalya Yaşlılık Araştırması
27
(AYA) ve SOLİS28 yaşlılara dair yerel düzeyde gerçekleştirilmiş iki önemli
çalışmadır. AYA boylamsal bir çalışma olması ve üçüncüsünün gerçekleştirilmesi
açısından önem taşır. Böylece yerelde yaşlanan insanların nasıl yaşlandığı, kentte
yaşlanmanın dinamikleri, ayrımcılık ile haklar ve özgürlükler konusunda sorunlar
zamana bağlı olarak değerlendirilebilir. SOLİS ise yaş dostu çevreler konusunda
Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı araştırmadır.

AYA: Antalya Yaşlılık Araştırması
AYA, Antalya merkezde, 55 yaş ve üzeri kişilerin yaşam koşullarını anlamak
amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmadır. Çalışma, 2013, 2016 ve 2019/20 yıllarında
olmak üzere 3 defa tekrarlanmıştır. Çalışmanın temel amaçları kentte yaşayan
55 yaş ve üstü kişilerin yaşlanma sürecini, kentle ilişkilerini, hak ve özgürlüklere
bakışını, gelecekle ilgili algı ve beklentilerini incelemektir. Sağlık, aile yapısı, gelir,
iş ve istihdam, kültür-sanat ve spor, teknolojik kullanım ve sosyal ilişkiler temaları
çevresinde oluşturulan sorularla yaşlanan nüfusun yaşam koşullarını anlamak
27 http://www.senex.org.tr/aya/
28 http://www.senex.org.tr/ydc/
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Antalya Yaşlılık Araştırması, Saha Ekibi, 2019. Fotoğraf: Selim Aksan
Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Arşivi

amaçlanmaktadır. Elde edilen veriler, STK’lar ve yerel yönetimler özelinde
kullanılabilir. Aynı zamanda uluslararası kıyaslamalar yapma olanağı da sunar.Veriye
dayalı hizmet geliştirmek, var olan hizmetleri değerledirmek, yaşlıların kentle ilgili
karar alma mekanizmalarına katılımlarını izlemek, hak ve özgürlüklerine ilişkin
sorunları tespit etmek konusunda yardımcı ve yol gösterici olacak niteliktedir. AYA
akademik çalışmalara da değerli veri sunmakla beraber, her araştırma sürecini
takiben elde edilen veriler bilimsel yayınlara dönüştürülerek paylaşılmaktadır.29
AYA, 2020 yılından itibaren Avrupa Birliği programlarının desteğini almış, üçüncü
dönemini bu desteklerle tamamlamıştır. Üçüncü döneme ilişkin öne çıkan bulguları
içeren sonuçlar Senex Dernek tarafından 2020 yılı sonunda basılacaktır.

SOLIS: Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi
Bu konuda Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biri 2017 yılında Lund Üniversitesi,
Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) desteğiyle Antalya’nın Finike ilçesine bağlı
Gökbük köyünde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, yerel halkın tamamının yaşlı
olduğu Gökbük köyünde yaşlıların yaşadıkları evin ve köyde ortak kullanılan alanların
29 Bu yayınlardan bazıları için;
Arun, Ö., Elmas, Ç., (2016). Yaşlılıkta Ayrım: Çağdaş Türkiye’de Yerel Yönetimleri Bekleyen Zorluklar.
Sosyoloji Dergisi, 36(2), 351-372. http://www.ozgurarun.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/ArunElmas_AYAAyrim.pdf
Arun, Ö. (2017). Sınıflar, Kuşaklar ve Kültüre Düşkünlük: Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA-Faz1)
Bulguları. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 7(1), 25-39 http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/7-1/MJH3-Ozgur_ARUN.pdf
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mimari ve yapısal koşulları incelenmiştir.
Bu çalışmanın bulgu ve sonuçları birden
fazla platformda ilgililerle, akademi ve
halk ile paylaşılmıştır.30
Benzer bir çalışma, 2019 yılında, Lund
Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü
Türkiye Programı desteğiyle “Yaş
Dostu Kentlere Doğru: Hızla Yaşlanan
Bir Toplumda Yaş Dostu Çevreler
ve Hizmetler Yaratmak31” başlığı ile
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayata
geçirilmiştir. Muratpaşa Belediyesi’nin
seçilme nedeni, Dünya Sağlık
Örgütü’nün Yaş Dostu Kentler Ağı’na
üye olan Türkiye’deki 3 belediyeden
biri olmasıdır. Oniki ay boyunca devam
eden bu araştırmada, yalnızca yaş dostu
çevreler değil; bir yerel yönetimin yaş
dostu hizmetleri de konu edilmiştir.
Muratpaşa
Belediyesi’nin
fiziksel
mekanları ve sunduğu hizmetlerin de
araştırma konusu yapılmasıyla; sadece
mekânsal olarak yaş dostu çevreler
yaratmak değil; hizmetleri de yaş dostu olacak şekilde tasarlamak için gereken veriye
ulaşmak amaçlanmıştır.
2017 yılında Gökbük köyünde ve 2019 yılında Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleştirilen
bu iki çalışmadan elde edilen sonuçların ve deneyimlerin değerlendirilmesiyle SOLIS:
Yaş Dostu Çevre Değerlendirme Rehberi32 oluşturulmuştur. SOLIS Rehberin
temel amacı, ‘Hızla yaşlanan bir toplumda çevresel koşulların sistematik olarak
değerlendirilmesini sağlamak, her yaştan insan için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir
denge içerisinde daha iyi bir çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmaktır’. Herkese
açık erişimde sunulan bu rehber, yaş dostu çevrenin ne olduğu, nasıl olması gerektiği,
nasıl yaş dostu çevreler tasarlanabileceği gibi konularda teorik ve pratik bilgileri
içermektedir.
30 Dialogue on Age-Friendly Environments Projects Workshop, 19.June.2018
Sahadan Sesler Fotoğraf Sergisi, Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi II, 25.Ekim30.Kasım 2018
31 http://rwistanbul.org/raporlar.php
32 SOLIS rehbere erişmek için www.senex.org.tr/yayinlar
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Yerel Yönetimlerde Kanıta Dayalı Hak Savunuculuğunda
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rol ve İşlevleri
Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak veya gönüllülük esasıyla, yaşlılarla ilgili bir konu
ve/veya sorun üzerine, yerel yönetimlerde hak arayıcılığı yapılmak istenildiğinde,
bunun için seçeneklerin neler olduğunu belirlemek, atılabilecek adımları, olanakları
veya kısıtlamaları bilmek açısından önemlidir. Kanıta dayalı savunuculuk yapmak
için yerel yönetimlerde yönetişime katılmak ve karar alma mekanizmalarında yer
almak gerekir. Yönetişime katılmak için izlenebilecek birkaç yoldan söz etmek
mümkündür33:

1.Stratejik Planların ve Yıllık Performans Programının
Hazırlanması Süreçlerinde Yer Alma
Genel seçimleri takip eden 6 ay içerisinde yerel yönetimlerin, kalkınma planı
ve (varsa) bölge planına uygun, stratejik plan ve yıllık performans programını
hazırlayarak belediye meclisine sunmaları gerekir. Stratejik planlar, bir yerel
yönetimin bakış açısı, hedefleri, planları, politikaları ve öncelikleri ile bunları hayata
geçirirken kullanacakları kaynakların dağılımı ve izleyecekleri yolları açıklar. Sivil
Toplum Örgütleri, bu planlamalarda dış paydaş olarak yer alabilirler (5018 sayılı
Kanun; Madde 5). Seçim sonrası takip edilecek süreçlerde, alınacak kararlarda yer
alabilme hakkını dış paydaş olarak elde etmek ve söz sahibi olabilmek STK’lar için
önemlidir. Bunu gerçekleştirmenin ilk adımı ise ilgili STK’ların yerel yönetime resmi
bir yazı ile örgütlerinin Stratejik planda yer almak istediklerini beyan etmeleridir.
Stratejik planda yer alabilmek STK’lar için yerel yönetimlerle uzun süreli iş birlikleri
yapabilecekleri anlamına gelir. Bu konuda temel yasal dayanak hakkında detaylı
bilgilere, izlenecek yol ve stratejiler ile dilekçe örneklerine STGM34 tarafından
hazırlanan bilgi notu aracılığıyla ulaşılabilir.

33 Karar alma mekanizlarına katılım konusunda TÜSEV tarafından hazırlanan yararlı bir çalışmaya
şu adresten erişilebilir https://tusev.org.tr/usrfiles/images/Katilim2020.pdf Bu rehberde birlikte
yönetişim ile ilgili süreçlerin genel ilke ve standartları, yöntemleri, planlama ve değerlendirme
aşamaları ele alınmaktadır. Ayrıca iyi örnekler ve hayata geçirme süreçleri de tartışılmaktadır.
34 STGM tarafından hazırlanan bilgi notuna şu adresten erişilebilir https://www.stgm.org.tr/sites/
default/files/2020-09/belediye-stratejik-plan-bilgi-notu-final.pdf
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2.Kent Konseylerinin Oluşturulması ve
Yönetim Süreçlerine Katılım
Kent Konseyleri, yerel yönetimdeki farklı yönetim organlarında, farklı aktörlerin
katılımı ile çok sesli bir ortamda, ortak akıl ve çözüm odaklı, halk katılımı ve
denetimi esas alınan yönetişim mekanizmalarıdır. Kent konseylerinde yerelde
faaliyet gösteren meslek kuruluşları, sendikaları, noterler, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, ilgililer ve mahalle
muhtarları yer alabilirler. Kent Konseylerinin görüş ve kararları belediye meclisinde
öncelikli konular sıralamasında yer alır. Dolayısıyla, kent konseyleri kentin
önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde
belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği meclislerdir35. Kent konseyleri yerel
yönetimlere sorunları ilk temas eden kişilerden, yani halkın kendisinde, duyma ve
olası çözüm önerilerini konusunda fikirlerini alma olanağını sunar.

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2 Kasım 2019.
Fotoğraf: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Arşivi

3.Yaşlı Meclislerinin Kurulması
Kent konseyleri gibi hak temelli arayışlarda yereldeki ihtiyaçları dikkate alan
konsey ve/veya meclislerin oluşması da büyük önem taşımaktadır. Bunlara iyi
bir örnek Türkiye’de ilk defa Antalya Muratpaşa Belediyesi bünyesinde hayata
geçirilen ‘Yaşlı Meclisi’dir. Tamamen bağımsız olan ve belediye sınırları içerisinde
yaşayan 60 yaş üstü 30 kadın ve 30 erkekten oluşacak bu meclis ile Muratpaşa
35 Bu konuda yasal çerçeve 5393 sayılı Kanun, Madde 76 ve Kent Konseyi Yönetmeliği, Madde 4 ile
belirlenmiştir.
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Gökbük Yaşlılık Araştırması, Saha Çalışması, Gökbük Köyü / Finike, Antalya,
6 Mart 2019. Fotoğraf: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Arşivi

Belediyesi, yaşlıların tüm karar alma mekanizmalarında yer almalarını ve politik,
sosyal, ekonomik, kültürel katılımlarını sağlarken yaşam boyu öğrenme konusunda
da gerekli desteği sağlamayı amaçlar.36 Yaşlı meclisi çalışmalarına katkı sunmak
üzere Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği bir dilekçeyle Muratpaşa belediyesine
başvurmuş; Yaşlı Meclisi’nin çalışma gruplarında sürdürülen çalışmalar için uzman
desteği vermeye başlamıştır. Böylece kentin sakinleri olan yaşlılar yaş dostu çevre
ve yaş dostu hizmetlerin geliştirilmesi için otantik seslerini duyurabileceklerdir.

4.Kent Planlarının Hazırlanmasına Katılım
Kent planları, hem şehrin fiziki yapısını belirlemek hem de yaşam kalitesini, sosyal,
ekonomik ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak üzere hazırlanan önemli
yasal dokümanlardır. Etki alanı geniş olan kent planlarına, STK’ların katılımı
oldukça önemlidir. İmar Kanunu’nun 3194 sayılı maddesi kent planlarına katılım
koşullarını belirlemektedir. Ancak kamu kurumları uzmanlık alanları gereği
her zaman kentin tüm bileşenlerini içerecek düzeyde uzman çeşitliliğine sahip
olamayabilirler. Bu nedenle, yaşlanma çalışmaları alanında faaliyet ve savunuculuk
açısından uzmanlaşmış STK’lar kent planları için uzman desteği sunabilirler.
Böylece, yaşlanma konusunda çalışan sivil toplumun temsilcileri kent planlarının
hazırlanmasında ve izlenmesinde katkı sağlayabilirler.
Nitekim, önceki bölümlerde ele alınan SOLIS rehber, yerel düzeyde hem Muratpaşa
Belediyesi hem de Antalya ili, Finike ilçesi, Gökbük Köyü halkı ve yönetimiyle ortak
çalışmalar sonucu hazırlanmış bir kent rehberidir. Yaş dostu çevrenin ve hizmetlerin
36 https://muratpasa-bld.gov.tr/haber/60848/3/yasli-meclisi-secimlerini-yapti
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nasıl oluşturulabileceğini ortaya koymayı hedeflemiştir. Gökbük muhtarlığı ve
halkı ile Muratpaşa Belediyesi ve halkının araştırma sürecine verdiği katkı sonucu
elde edilen veriler, konut içerisinde yaş dostu bir çevrenin nasıl sağlanabileceğini
detaylandırmaktadır. Bu örnekler sivil toplum örgütlerinin kendi bölgelerinde,
bulundukları kentlerde de uygulanabilir iyi örnekleri oluşturmaktadır.

5.Projelerin Geliştirilmesi ve Yönetilmesi

Atölye Diyalog, Hızla Yaşlanan Bir Toplumda Yaş Dostu Çevreler Yaratmak, 25 Kasım 2019.
Fotoğraf: Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Arşivi

Yerel yönetimler, tematik bir konuda ve coğrafi olarak belirli bir alanda uygulanacak,
tüm boyutlarıyla kenti ilgilendiren, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel
kalkınmayı hedefleyen projeler uygulayabilirler. Bu projeleri hayata geçirebilmek
için, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri uluslararası kurum
ve kuruluşların sağladığı fon desteklerine başvurmak mümkündür. Benzer
şekilde, sivil toplum örgütleri de bu projeleri başlatabilir, fon elde etmek üzere
ilgili kurumlara başvurabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalışmanın
başarısının, ancak ilgili tüm tarafların iş birliği içinde olması ile sağlanabileceğidir.
STK’ların proje geliştirme ve uygulama süreçlerine katılması, finansal ve beşeri
kapasitelerini de geliştirecektir. STK’ların bu projelerde yer alması yerel yönetimlere,
kamu kurumlarının başvurusuna açık olmayan fonlara erişim imkânı da sağlayabilir.
Nitekim uluslararası fon veren kurumların sağladığı destekten yararlanabilmek için
sivil toplumun çalışmanın içinde olması temel şartlardan birisidir. Sivil toplumun
katılacağı araştırma süreçleri, aynı zamanda yerel yönetimlerin gündelik hayatın
akışı içinde neler olup bittiğini anlamasını sağlayacak; bir kulaklarının da sahada
olmasına ve eksiklerini tamamlamalarına olanak sunacaktır
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