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Bulaþýcý hastalýklardan ölüm oranýnýn azalmasý, kronik
hastalýklarýn daha iyi kontrol altýna alýnabilmesi, saðlýklý
yaþlanma ve yaþlýlýk konusunda yapýlan yoðun çalýþmalar,
geriatri alanýndaki geliþmeler, daha iyi yaþam þartlarý,
kaliteli beslenme, bireylerin bilinçlenmesi, saðlýk
hizmetlerinden yararlanma olanaklarýnýn artmasý ve
benzeri faktörler nedeniyle yaþlý nüfus oraný tüm dünyada
olduðu gibi ülkemizde de giderek artmaktadýr.
Türkiye nüfusu içinde 65 yaþ ve üstü oraný Adrese Dayalý
Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2007'de toplam
nüfusun yüzde 7,1'ine ulaþarak 5 milyon kiþiyi bulmuþtur. Bu
deðer 60 yaþ üstü için 7 milyon kiþiyi ifade ederken, 55 yaþ ve
üzeri için ise 10 milyon kiþiyi belirtmektedir.
21. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn Türkiye'de “yaþlý yüzyýlý” olacaðý
tartýþýlmaz bir gerçektir. Yýllardýr genç nüfusu ile övünen
Türkiye hýzla yaþlanmaktadýr. Yukarýdaki verilere
bakýldýðýnda, “Nüfus piramidi”mizin önce dikdörtgen,
sonrasýnda ise ters piramit halini alacaðý tahmin
edilmektedir. Bu durum, ülkemiz için ivedilikle yaþlýlara
yönelik sosyal politika önlemlerinin alýnmasýný ve bu
kararlarýn süratle hayata geçirilmesini gerekli hale
getirmektedir.
Dünyaya gelen her birey için doðumla
baþlayan yaþlanma sürecinin, birey
olarak hepimizi, dolayýsýyla tüm
toplumumuzu ilgilendirdiði gerçeði
unutulmamalýdýr. Fakat ne yazýk ki
toplumumuz, yaþlýlýk olgusuna
olumsuz bir anlam yüklemektedir. Bu
nedenle yaþlýlarýmýzýn yaþam boyu
elde ettikleri deneyimlerine yönelik
sorumluluklar göz ardý edilmekte ve
deneyimlerini paylaþma fýrsatý
verilmemektedir.
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The decreased mortality due to infectious disease, better
control of chronic disease, extensive studies on healthy
aging and the elderly, developments in geriatrics, better
living conditions, better nutrition, increased awareness,
increased ability to use healthcare facilities and similar
factors have led to an increase in the elderly population
percentage in Turkey and around the world.
The Address-Based Population Register System (ABPRS)
provides a rate of 7.1% for those aged 65 or over within the
Turkish population, a number reaching 5 million. This value
represents 7 million people aged 60 or over and 10 million
aged 55 or over.
It is a definite fact that the second half of the 21st century will
be "century of the elderly" in Turkey. Turkey has long been
proud of its young population but it is aging rapidly. Looking
at the data above, it is estimated that our population
pyramid will first take the shape of a rectangle and then an
inverted pyramid. This makes it necessary to urgently take
social policy measures regarding the elderly in our country
and to quickly put them into effect.
It must not be forgotten that the
aging process that begins with birth
for every child born concerns us all
individually and therefore the whole
society. Unfortunately, aging has
negative connotations in our society.
The experiences gained by elderly
through a lifetime are ignored and
they are not given a chance to share
them.
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NEDEN KURULDUK

Yaþlýlýk ve yaþlanma konularýnda eðitim veren, araþtýrma yapan, hizmet
üreten ve çeþitli çalýþmalar yapan tüm kurum ve kuruluþlarý bir araya
getirerek güç birliði oluþturmak bir zorunluluk haline gelmiþtir.
Ülkemizdeki nüfus yapýsýna ve geliþmesine baktýðýmýzda yaþlý grubun
sorunlarýný ve sesini topluma duyurmak, toplumun kapasitesini en
uygun þekilde kullanmak, mevcut kaynaklarla gereksinim duyulanlar
arasýnda denge kurmak, yaþlýlarýn deneyimlerinden yararlanmak ve
hak ettikleri yaþam standartlarýna ulaþmalarýný saðlamak için gerekli
çalýþmalarý yapmak, toplumumuza yakýþýr bir sevgi-saygý ortamý
yaratmak gibi hedeflerle bir oluþum kurmak arzulanmýþtýr.
Yaþlýlýk Platformu bu gerekçelerle Türkiye'nin yaþlýlýk konusundaki
etkin ve yetkin sivil ve ortak sesi olmak amacýyla 16 Ocak 2008 tarihinde
yapýlan Yaþlýlýk Platformu Kurucular Meclisi Toplantýsý sonucunda 33
kurum ve sivil toplum kuruluþunun katýlýmý ile kurulmuþ ve hýzla
çalýþmalarýna baþlamýþtýr.

?

WHY WAS IT ESTABLISHED

It has become a necessity to bring together and create a force of all
institutions and organizations that provide education, perform
research and carry out various work on the subjects of the elderly and
aging.
Looking at the population structure and development of our country,
we wanted to create a structure with aims such as getting the elderly
group to have its problems and voice heard by the community, to use
community resources in the most appropriate manner, to strike a
balance between present resources and those needed, to make use of
the experiences of the elderly, to carry out the necessary work to
ensure the elderly can attain the standard of living they deserve, and
to create an atmosphere of love and respect that befits our
population.
The Geriatric Platform was established with the participation of 33
institutions and non-governmental organizations following the
meeting of the Geriatric Platform Founders Assembly Meeting held
on January 16, 2008 to achieve these aims and to be an effective
public voice for geriatric subjects in Turkey.
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MÝSYONUMUZ
Yaþlýlarýn haklarýný güvence altýna alan yaþlýlýk ve yaþlanma
ile ilgili, tüm kurum ve kuruluþlarýn eþit temsili esasýna dayalý
olarak çalýþan bir güç birliði oluþturmaktýr.

OUR MISSION
To create a union of forces that ensures the rights of the
elderly, based on equal representation of all institutions and
organizations related to the elderly and aging.

VÝZYONUMUZ
Yaþlýlarýmýzýn ulusal ve uluslararasý düzeyde, kaliteli bir
yaþam standardýna ulaþtýrýlmasýný saðlamada lider olmaktýr.

OUR VISION
To provide leadership so that our elderly can attain a high
national and international living standard.
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ÝLKE VE DEÐERLERÝMÝZ
Toplumumuza karþý bir sosyal sorumluluk projesi olarak
gördüðümüz
“Yaþlýlýk Platformu” ilke ve deðerleri;
* Yaþlý haklarýný savunmak,
* Yaþlýlýkla ilgili her türlü ayrýmcýlýða karþý olmak,
* Tüm çalýþmalarýnda katýlýmcýlýðý ön planda tutmak,
* Tüm siyasi politikalardan baðýmsýz olmak,
* Yaþlýlýk alanýnda bütünü temsil etmek,
* Yaþlýlýk alanýnda çalýþan Sivil Toplum Kuruluþlarý ile deneyim
paylaþýmý ve iþbirliði içinde olmak,
* Yaþlýlýkla ilgili konularda etkin ve yetkin olmak.

OUR PRINCIPLES AND VALUES
The principles and values of the “The Geriatric Platform”
that we see a social responsibility project for our society are:
* To protect the rights of the elderly,
* To stand up to any discrimination against the elderly,
* To make cooperation a priority in all work,
* To be independent of all politics,
* To encompass the whole field of geriatrics,
* To cooperate and share experiences with non-governmental
organizations who work with the elderly.
* To be effective and competent on anything related to the elderly
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AMAÇ VE
HEDEFLERÝMÝZ
Türkiye'de toplumsal ve kamusal alanda saðlýklý ve kaliteli
yaþlanmak, yaþlýlýðýn pozitif algýlanmasý vb. konularda etkili bir
kamuoyunun oluþturulmasý için çalýþmak.
Toplumda yaþlýlýða karþý ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý için
çalýþmalar yaparak,
yaþlýnýn toplumla bütünleþmesini
saðlamak.
Yaþlýlarýn hak ve özgürlüklerinin korunmasýný saðlamak.
Yaþlýlýk alanýndaki tüm yasal düzenlemelerin ve uygulamalarýn
gerçekleþmesi için katkýda bulunmak.
Yaþlýlýk ve yaþlanma konularýnda, araþtýrma, eðitim, hizmet ve
proje üretme ile ilgili olarak çalýþan tüm kurum ve kuruluþlar
arasýnda koordinasyon saðlamak ve iþbirliði yapmak.
Yaþlýlýk konusunda kamuoyu oluþturmaya yönelik etkinliklerde
bulunmak.
Yaþlýlar için elden gelen deðil, hak
edilen yaþam standartlarýný
saðlamak.
Yaþlýlýk alanýnda çalýþan uluslararasý
kurumlarla eðitim, araþtýrma ve proje
konularýnda iþbirliði yapmak.
Ya þ l ý l a r ý n y a þ a m a k i s t e d i k l e r i
ortamlarda; evinde yalnýz veya ailesi
ile birlikte, gündüz bakým evlerinde,
geçici veya sürekli huzurevlerinde
kaliteli yaþam sürdürebilmeleri için
gerekli sosyal politikalarýn
oluþturulmasýnda görev almak.
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OUR AIM AND
TARGETS

To work on producing an effective public image in Turkey on aging in
good health and with quality and upport a ositive-perception of aging,
etc. in the community and public field
To work on decreasing discrimination against the elderly in the
population and to provide integration of the elderly.
To ensure the protection of the rights and freedom of the elderly
To contribute to the realization of ll egal arrangements and procedures
concerning the elderly.
To provide coordinationand cooperation between all institutions and
organizations that work on research, education, providing services
and developing projects nthe ieldof the elderly and aging.
To promote activities that create a positive public opinion regarding
the elderly.
To provide the elderly with the living standard they deserve, not only
with what can be rovided.
To c o o p e r a t e w i t h
international institutions on
education, research and
project development in the
geriatric field.
To be a part of developing
the social policies required
so that the elderly can live a
quality life in environments
they want to live inwhether
alone at home or with their
faily, or at temporary or
permanet nursing homes.
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KURUCU ÜYELERÝMÝZ
FOUNDING MEMBERS

1.Akademik Geriatri Derneði
2.Akyurt Vakfý
3.Anadolu Park Huzurevi ve Dinlenme Merkezi
4.Eðitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araþtýrmalar
Derneði - EYPASAD
5.Evde Bakým ve Eðitim Derneði
6.GATA Geriatri Bilim Dalý
7.Geriatri Fizyoterapistleri Derneði
8.Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Aile ve
Tüketici Bilimleri Bölümü
9.Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü
10.Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik
Bölümü
11.Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý AD Geriatri
Ünitesi
12.Ýstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfý
13.Ýzmir Huzurevleri Koruma ve Güçlendirme Derneði
14.Kadýköy Saðlýk Eðitim Merkezi Vakfý - KASEV
15.Kasev Vakfý Kamil Çetin Oraler Kampusü Saðlýk – Sosyal
Eðitim – Yaþlýlýk Hizmet Tesisleri Yaptýrma, Yaþatma, Geliþtirme
ve Koruma Derneði - KASYAD
16.Marmara Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Ýç Hastalýklarý
Hemþireliði Anabilim Dalý
17.Melahat Demirbaþ Huzur, Yaþlý Bakýmevi ve Rehabilitasyon
Merkezi
18.Murat Yaþlýlara Hizmet Saðlýk ve Eðitim Vakfý - MUSEV
19.Mutlu Yaþam Sevgi Dayanýþma ve Hizmet Derneði
20.Özel Ömür Huzurevi ve Yaþlý Bakýmevi
21.Özel Yaþlý Bakým Kuruluþlarý Dayanýþma ve Yardýmlaþma
Derneði
22.Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði
23.Sosyoloji Derneði
24.Tatlýdil Huzurevi ve Yaþlý Bakýmevi
25.Tüm Sivil Emekliler Derneði
26.Türk Geriatri Vakfý
27.Türkiye Fizyoterapistler Derneði
28.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardým Vakfý
29.Türkiye Ýþçi Emeklileri Derneði
30.T.C. Darülaceze Müessese Müdürlüðü
31.Yardým ve Ýyilik Vakfý
32.Yaþam Döngüsü Derneði
33.Yaþlýlýk Konseyi Derneði-TÜRYAK
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YÖNETÝM GRUBU
ÜYELERÝ
MANAGEMENT GROUP
MEMBERSHIP
Prof. Dr. Nuran Akdemir

Platform Koordinatörü / Platform Coordinator

Mete Bora

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Recep Orhan

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Prof. Dr. Nuray Kýrdý

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Gülgen Dural

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Ayþe Akman

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Doç. Dr. Aylin Görgün Baran Yönetim Grubu Üye / Management Group Member
T.Ümit Erdil

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Ýffet Erçil Kaya

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Doç. Dr. Oya Hazer

Yönetim Grubu Üye / Management Group Member

Yaþlýlýk Konusunda Ýlgilenilmesini, Duyurulmasýný ve Paylaþýlmasýný Ýstediðiniz Konular Ýçin
For matters concerning the elderly that you want to bring into light, announce or share
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ/CORRESPONDENCE ADDRESS :
Yaþlýlýk Platformu/The Geriatric Platform
Yazýþma Adresi/Correspondence Address
: Anýttepe Mahallesi Iþýk Sokak 11/1 Tandoðan/Ankara
Telefon/Telephone
: 0 312 305 15 80
Faks/Fax
: 0 312 312 70 85
Türkiye Yaþlýlýk Platformu Sekreteryasý/Turkish Geriatric Platform Secretariat
Ali Necati Doðan
:
Telefon/Telephone
: 0 532 704 14 60
E. Posta/E-Mail
: necati.dogan@hotmail.com.tr
Ýmatullah Akyar
Yazýþma Adresi/Correspondence Address

Telefon/Telephone
Faks/Fax
E. Posta/E-Mail
* Fotoðraflar Ankara-AFSAD tarafýndan çekilmiþtir.
* The photographs have been taken by Ankara-AFSAD.

: Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Hemþirelik Bölümü Ýç Hastalýklarý Hemþireliði AD
Sýhhýye/ Ankara
: 0 312 305 15 80
: 0 312 312 70 85
: akyar@hacettepe.edu.tr

