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Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılında yaklaşık 82 milyon nüfuslu, yaşlı oranının artık yüzde 
10'lara ulaştığı, doğurganlık hızının yavaşladığı bir ülke olacak.  

Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin yaşamı boyunca belirli bir 
dönemdeki yaşa özel ölümlülük hızlarına maruz kalması durumunda yaşaması beklenen 
ortalama yıl sayısıdır. TUİK tarafından Türkiye’nin,doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl 
olarak tahmin edilmektedir. 

Gelecekte sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanan bireylerden oluşan bir toplum için yaşlılıkla ilgili 
bazı önlemlerin, düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.  

Psikolojik açıdan yaşlılığın olumlu ve olumsuz tarafları madalyonun iki yüzü gibidir. Bu 
nedenledir ki,  sağlık ve sosyal politikalar oluşturulurken yaşlanmanın kazanç ve kayıplarını 
bilmek ve bunlara ilişkin bilimsel temelli politikalar geliştirmek önemlidir. 

Yaşlanmadan bilgeleşmek mümkün değildir. Bilgelik ise paha biçilmez bir beceridir. Bu 
beceriden değişik alanlarda faydalanmak toplumsal ilerleme açısından kritiktir.  

Sosyal anlamda yeni bir başlangıç olarak kabul edilen emekliliğe nasıl bakılmaktadır? 
GEBAM bu konuda durum saptaması yapmak ve bu dönem için yapıcı ve yenilikçi öneriler 
sunmak üzere kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Araştırmanın sonuçları ve konunun 
sağlık, sosyal, psikolojik, ekonomik boyutları yakın zamanda bir kitap halinde ilgililerle ve 
kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Yaşlı insanların toplum içinde yaşayıp, normal bir sosyal yaşam sürdürmeleri ve buna bağlı 
olarak da fiziksel ve ruhsal sağlıklarından daha fazla keyif almaları ve üretkenliklerini 
sürdürebilmeleridir. Bu aşamada kuşaklar arası iletişimin, yaşlıların deneyim ve 
birikimlerinin gençler ile paylaşılmasının ve gençlerin katkıları ile toplumsal değişimlerin ve 
pek çok yeniliklerin farkında olunmasının da yaşlıya olumlu katkıları olacağının da göz ardı 
edilmemesi gerekir. Son yıllarda uluslararası alanda önem kazanan; “Nesiller arası ilişkiler 
ve dayanışma” konusu GEBAM tarafından iki etkinlikle gündemde tutulmaktadır. 

1-Çocuklara yönelik olarak düzenlenen ve bu yılki teması “Yaşlanan nüfusa genç 
çözümler" olan LEGO “Bilim Kahramanları” yarışmasında GEBAM yönetim kurulu üyeleri jüri 
üyesi olarak katkı sağlanmışlardır. 

2-Hacettepe Üniversitesi GEBAM’ın bir "Sosyal sorumluluk projesi" olarak 18-24 Mart 
"Ulusal Yaşlılar Haftası" içinde H.Ü. Girisimcilik ve Yatırım topluluğu üyeleriden  iki grubun 
üyeleri Ankara'daki iki huzurevini ziyaret edecek, büyükleri ile sohbet edecek ve GEBAM 
tarafından hazırlanan; Sağlığımız Önceliğimizdir “Yaşlanırken Sağlıklı Kalalım” kitabını 
hediye edeceklerdir. 

GEBAM ile ilgili tüm aktiviteler ve dokümanlar için adres: www.gebam.hacettepe.edu.tr 
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